
:......... 
¦:¦¦:.<¦,-, ..:- ¦-¦¦-, ..--.....,..-,. 

^.„._
_ jj, ,. .j t, - 

^

Jmprei.o em p«pel de NÕl.aSiCOü â C.« — Oilo *_ Noruew

f*t «l"l——^———¦jgjggMMlej^.

.¦ "¦ -f :, ;. 
:-' ¦'.¦ ' ¦¦'¦':'¦ ¦¦ \» v ¦'.'• 'iiSí'-'S~üi;.-s: ^ j.í '¦¦...,'-.¦'.,, ¦ *...'. '._.*• '''¦' ' • í1*-.'-"^'*'' ¦

PROPRIEDADE DE EDMUNDO BITTENCOURT

DIRECTOR
PINHEIRO »A C5.T_?g_3Jh

'' __——_¦

AlRiO X.X.V11 N. - io.i«» 
" 

«f'
mÓ] DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO ;DE 1928

¦ *-«-.-- . . . -- .35
;.''-...' ? -¦-.',¦.•¦..•'*¦ ;.¦¦»¦¦ ...<., Lf»|

. ;.:; ,. ""¦.:'•" '

j 
-L

• * '] ':í
''tshhHj

' - jIIiÍbHI
,:^^H

«tfBktM " 'I

TT".. "''^S1
í. 5.ARG0 DA CARIOCA, Í3

OMMUNDSEN ft C.» LTD. —. Fornecedores de papel pui o "Correio as Manhl.

ARGO DA CARIOCA, Í3

I Gerente - V. A. DUARTE FEt.1»

TELEGRAPHICO DÂ ASSOCIATED PRESS (EXCLUSIVO), AGENCIA AMERICANA E CORRESPONDENTES ESPECIAES

A CommissSo dos ÜstraiigelFds do Seriado americano resolveu
Tl ":¦¦,•'¦," 'óSàlnJ in/ , ¦ \\-aoao Mde Havana decidirá sonre a invesugaçao ia política

¦—; :———————=———-—¦———'—, wy vrvvWvv vyyv wvfrvvf vvvTfrvvyvTwvyTTvvyvvvvv——;

governo conservanor cfieino po déhii. m^m^^^^^m^^^mm
ira dar logar a ia colligaçao |p|| 30 fl|3||

¦li§ES CONTOS j^iSfÉB
¦ .'.'.:S' 

' 
"fí--. -..'¦'¦ -.¦¦i'"-'"S .'^SuS*

peso depois da Conferência
do jaiz na NiGaragna

fi. O. Wells £kEi£àlyà£fc eu Situação,
e aponta Sndwden como o

futuro primeiro ministro ;

f .'•' ':"* -¦¦' , 
¦.', 

. : . ¦¦'¦*,¦- *« ' '••: ¦;¦*'¦ '.;

Wolls 00 primeiro ministro Baldwin. No medalhão, mr. Philip Snowden,
por Wells o chefe de gabinete da futura colligaçao

considerado

Innumeros. factos"expresslvos e
previsões bem fundadas sobre n
política ingloza indicam" e-Ptesar
glam que o actual gabinete con-
servador chefiado por Baldwin
ver-se-á, por força' das .clrcums-
tancias, obrigado a ceder logar a
uma colligaçao.

Constantes e irritantes quês-
tõo.s trabalhistas, o fracasso da
ultima conferência do desarma-
mento, desacertos na politica ex-
terior o, ultimamente, a marcha
do "exercito", dós -mineiros, flô
Cook, sobre ' l_onclres',-à''gritar;"Abaixo .' Baldwirj!".! são -factoi,
que forneceram munição grossa
para os-liberaes e trabalhistas.

Essa, situação apaba de ser ré-
gistada pela grande intelligeneia
de Wells. O seu espirito subtil,
em reacçSesao ambiente, fixou
aspectos aue são dignos de toda
attenção.

De inicio, Wells manifesta a
sua aversão pela politica, a res-
peito da qual sempre evita es-
crever. As manobras de A, B,
ou C, na luta pela' possível con-
qulsta duma chefia de gabinete,
exercem tanta attracção sobre si,
como um vicio ou habito qual-
quer que lhe repugna. O inte-
reme que certa vez tomou pelo
partido trabalhista, foi motivado
pelas suas promessas em acabar
com esses abusos de manobras,
que, por infelicidade, se tornaram
ainda peores."Mas,. — diz; textualmente
welte —. ha momentos em que
não podemos deixar de- prestaiattenção a esses "sports„detésta-
veis"... Para a maioria da na-
ção, pouco Importa que seja uni
tory, liberal ou trabalhista quem
presida o trabalho sempre immu-
tarei do apparel.homento perma-
nente do governo em Westmins-
ter.

Num desenrolar normal de
funcçSes, esse seria o caso. Ma*
as condlçOes actuaes - são todas
anormaes. '* Portanto eu, assim
como milhBes e%mllhões de -com-
patriotas, somos de opinião quco governo Baldwin, que conslde-
ravomos simplesmente narcotiza-
do e dormente, pór falta de per-cepção, ê, do facto, p- governomais perigoso, que a Inglaterrr
tem tido até hoje, O seü def ei ti
peculiar ê que não tirou nenhun.
proveito da lição da grande guer-rn, o que a sua inhabllidade nãr
6 aquella que supptiniiamos, um;.'
Inhabllidade passiva, mas umi
inhabllidade bem. vivaf-e activa,
em cuja bússola, tres dos pontoi.cnrdcaes, movem as colsas; na
fllrecção da guerra.."

"Em primeiro lògar^ levou o
seu apoio ft dictadura reacclona-
ria e aggresslva do Mussolini a
um ponto que eqüivale a uma
virtual traição & França e ao
regimen republicano da Allemã-
nha. Nós temos .grandes obriga-
Ções para com a França. Em
certa época, critiquei a aoção
franceza, pois me parecia obse-
cada por uma hostilidade desça-
nida contra a Allemanha. Acre-
ditava, o ainda acredito, que ao
redor duma amizade crescenteentro a França e a Allemanha,
giram todas as , esperanças do
grando futuro ,da- Europa. Sem
uni accordo entro uma FrançaIberal e uma Allemanha tambemliberal, o futuro da Europa é in-
tclrnmento negro.- Criticar aFrança, quando so torna aggres-Blva, é uma coisa, mas arruinar-Ine a posição na Europa, é outro
multo differente, A descabida c
nrrojada tyrannia da Itália in-flulta e ameaça a França, Atro-ver-ao-la a fazel-o, sozinha, semo dinheiro da America do Nortro o apoio moral da Grã Breta-nha? Fal-o-la sem a esperançodo que, levando a França a umconflicto, 03 impulsos "recalcado»
An barbar|a do outro lado daAllemanha, explodissem o viessemcni sou auxilio? E esto nosso go-vor"<> do "segurança"; qui» nãoinove um dodo para rotor a mar-
Çna desse desastre, não encontra
Putrn papel a representar, a não*' » do "amigo do Mussolini".Rm seguida vom o desastre de
jr.acnssoiTÍum accordo com or. Ifl"uidos Unidos, sobro o desarma-monto."

Wells fnz vot que a Inglaterrr« a Amorlcn do Norto, cm con-
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sequenolà, •empenham-so' actual-
mente numa rivalidade arrriamen-
tiÉíta que eqüiválo' a hòstllidèrder
surdas. E logo essas duas na-
çCes,- falando a mesma língua, dc
cultura'.commum e longa tradi-
ção de tolerância mutua!... Em
seguida, Wells alludo & cega
confusão do governo para com a
Russia, empregando um serviço
de espionagem'e propaganda dc'arga escala, mais damnoso do
que- tudo até hoje feito pelos
russos, e tambem & expulsão. in-
sultuosa dòs representantes rUfí-
kos, o a delapldnçõò da side da
iDolegoção Russa do Trabalho,-em¦fLondres. Critica tambem as'.attl-
tudes de lòrd Birkenhead e Çhur-ohlll nas suas iiiveçtlvas lmper-
doaveis ao regimen da,Russia."E qual, foi- o resultado? —
pergunta Wells. As relaçOes
commerciaes'dom a Russia foram
interrompidas é um mercado, poi
todos os motivos desejável aos
manufactorés da Grã Bretanha,
está mais ou menos, perdido. O
mundo em gor^l e a.»Russia om
particular, estão convencidos quea Inglaterra é a ven_adelrà'f ini-
mlga dò governo do' áoylot''^'.'¦;.-

Desenvolvendo os saila': argu-/
mentos, Wells pondera o.quec^W
beria;a Russia fazer sonãd .ti^aif
desforra, onde"e quando posslyelfo queje verifica pola propagan?*.dá1 anti-ingleza na Ásia, Turquia,'
China e índia, especialmente. E
tanto mais. lamentável, quantocra inteiramente ¦ desnecessário
estimular essa hostilidade e en-
raivecer esse "inimigo, 

quando as
suas relações estavam melhoran-
do e o commercio tomando gran-de vulto. Esboçam-se, assim, re-
presolios terríveis e, atrás da In-
glaterra e Ásia Central, no cora-
ção da Europa, e: através do
oceano, o espectro da guerra agi-
ta-se como' umá, realidade. Na
sua opinião, o actual governo
inglez anda por todo o mundo a
agitar idéas guerreiras e a,evo-
car o espirito da guerra.

• Wells, qúe não qúér' examinar
a situação, interna, da Gr_v'Bre-¦tanha, "ã éuerra-soòiaI"qüe ògo-
verno estft fazendo, e que tem r
sua gravidade àttenuodá pelos
perigos monstruosos da situação
internacional, não diz que o gò-verno esteja resolvido ¦ a fazer
guerra, com , excepção talvez de
dòls dos seus membros, mas fri-
sa' bem que ê eBsà inhabllidade,
e3sa espécie de ' entorpecimento
moral, que torna os -homens in-
adaptáveis a novas circumstan-
cias, qúe estft' levàri.do-tudo pelasvelhas linhas diploipaticas, mill1
tarlstas, nacionalistas'e'do ríva-
lidades, que levaram ,á Europa ao
desastre ^de 1914 e' q,üe, ^ na sua
pplnlõo, se repetlrft, se o .actual
governo'permanecer por unè cin-
co annos. No seu conceito, a na-
ção ingleza parece nãò appfehen-¦der a situação, pòls ,-.se. assim
fosse, jft estaria cm disposições
de varrer esses elementos gover-nativos .. nas. próximas. , eleições
geraes. Parece-lhe .tampem que:os políticos da\ opposição 'tiveram
aproveitamento -tão- escasso-'das
.lições da guerra, , como 'os mi-
;nistros do aotuàl. gabinete. To-fdos prosoguem com' os mesmos
i.oxpedientes' antiquados'que cara-'çteriíaram a vida política nos'ÍBas âéjT apparente segurança
elíèrná que ^einou nos tempos'dn

iéScelsa- rainha Vletorlaf «sem per-ceber, fora dos pequenos trlum-.
phos partidários, as 'enscenaçõei
que'se esboçam no múndò. J

Duas .figuras políticas estarre-
com o animo do Wells: uma é
sir Herbert^Samuel, o patrono dc:
candidato dos quinhentos candi-
datos'liberaes, que estão por toda
parto e sempro a guerrear o
partido laborista e que, quandonão podem 'subir, dão entrada
aos torys; a, outra é Ramsay
MacDonald - "uma figura duma
vaidade fantástica, reservadissl-
ma, egualmente resoluta em

( Continua na 6* pagina)-
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Coolidge tomará parte numa
filmagem cinematographica

— falante —
' "IVvshingtón, ii — (Associated
Press);— O' presidente''da Re-
publica e a senhora Coolidge to-
rharão parte- em uma filmagem
de cinematographia falante, ao
partirem. daqui na próxima sex-
la-feira,. com destino a Havana.

. Os aspectos da partida de ^m-
bos serão'colhidosipor mcio.dé
lima camara provida da nova in-
venção quc registra os sons, para
serem depois os quadros repro-
duzidos na; tela acompanhados
das vozes que, completarão os in-
cidentes do embarqi

i * . . ——-# -. .
0 casamento do maharajah

.f -— de. Indore —
Loitdres, ií (Associated Press)

— O. correspondente do " Daily
Express", etn Bombain, diz qúe
ha forte- opposição ao. casamento
do maharájalh de Indore com a
senhorita americana Miller. Es-
sa opposição é accentuada por
parte da Corte, do9 ministros e
de uma grande parte da popula-
ção de Indore.

¦O cônsul; americano informou
que • .já considera abandonada a
esperança de impedir o casamen-
to, çkpó.s de haver tentado, sem
exito, persuadir Miss Miller a
reconsiderar da suá decisão.

O maharajah está disposto a
escolher um dia em que as es-
trellas sejam as. mais favoráveis
e '.casar-soá segundo os hábitos
hindus. ,**;

30:000$000
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A Aaministràção desta folha remettera a toflos ós assi-

gnantéi um cartão numerado com direito ao sorteio. que serárealizado com a presença dò fiscal do governo e assignantes
que quizerem comparecer, em dia que proximamente annun-
tíeK^s' S° terão direito ao sorteio as asslgnaturas tomadasaté. 29 de Fevereiro de 1928, concorrendo tambem as assígna-turas aue já foram tomadas para o corrente anno. 1
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AOS NOSSOS ASSIGNANTES

S"..t- Para attender a innumeros pedidos que temos recebido, resolve;
mos prorogar, até o dia 15, o prazo para as reformas das assignatu-
ras do interior que tenham terminado em 31 de dezembro ultimo.
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fttith Snydér e Gráy serlov
;f ^ ^ni^mo exeeutados

. '-tfom.. York,. IJ .-ri (Associated'¦pfe5sjí*0S "prítíàèátfyosi-1» 
prisão

'de Sliig-Siíig, ;''çâfa': '.a exéçtição
dos condemnados Ruth Snyder e
Gray;' '. " 

ff 
'- *

¦Nova York, ii — (Associated
Press) — Os ; preparativos na
prisão de Sing para a,' execução
amanhã, á noite, da senhora Ruth
Snydèr e ':dó,J; seii companheiro
Gray foram-hojçf' ajpresSados.

Já foram elaboradosfos planos
finaes para á'electrocução, as au-
topsias e ultimas disposições sobre
ós corpos. Gray está inteira-
jicnte resignado com a sua sor."
te, mas a senhora Snyder ainda
tem. esperança de que alguma coi-
sa possa surgir que lhe salve
a vida. Ambos, os prisioneiros
estão sob vigilância constante pe-
los guardas, para quc não sc sui-
cidem.

ff: *—•-
A rodovia de Montreal

a Valparaizò
Cleveland,' ii ,— (Associated

Press) — Os' delegados latino-
americanos e americanos áo Con-
gresso da" Associação dos Cons-
tructpres de' Rodovia formaram
uma organização •destinada'ápro-
riir/ver à construcção. da grande
estrada dc rodagem internacional
que partirá' dc Montreal e termi-
riará em \falpàiraiso„ no Chile,

A opinião de Vallana sobre o
. ultimo match Lisboa-

Hespanha
Barcelona, ' n — (Associated

Press)' — O back internacional
Valiana declarou que o resulta-
do da partida de football jogada
era tisboa — Hespanha -dois e
Portugal dois, — no domingo
ultimo, constitue um fracasso de-
finitiyo -para a equipe hespanhola,
que^ não soufie fazer frente aos
escassos conhecimentos e ao jogo
precário dos ¦ portuguezes, cuja
equipe é dè jogadores de segundo
plano, embora cheios de enthu-
siasmo.

0 serviço sem fio entre Berlim,
a Argentina é os Estados

— Unidos
Berlim, ti (Associated Press)

— O serviço telephonico sem fio
entre esta capital e Buenos Aires
será inaugurado na primavera e
o serviço entre esta capital e No-
vaYork começará dentro de
poucas semanas.

0 novo vôo de Lindbergh
Balboa, ir (Associated Press)

^Lindbergh annunciou que Voa-
rá para a Venezuela, S. Tho-
maz, Ilha Virgem, Porto Rico,
Haitie S. Domingos. A data
da partida para esse novo vôo
com escalas ainda não foi fixa-
da..

0 desapparecimento dos avia-
dores Hood e Moncrieff

,

Wellington, n — (Associated
Press) ¦— Os ventos fortes fi-
zeram paralyzar . as buscas cm
aeroplano :que ainda .esta tarde
proseguiam, para a descoberta do
capitão Hood .e.do ténjbntfe, Mon-
crieff, . aviadores hcòzelandczes
que desapparecerám quando voa-
vam de Sydney fpara a Nova Ze-
landia.'. • ¦

• O observador que estava empe-
nhado,nas buscas teme que os pi-
lotos não hajam/podido sobrevi-
ver ao desastre. ' '

0 banimento dos leaders
da opposição russa

Berlim, ir (Associated Press)
~ A'embaixada, russa ca Agen-
cia Táss affirmam que não ti-
veram conhecimento, do ' arniun-

,ciado açto do governo russo ba-
nindo os leaders da opposição.
Todavia, a dmprensa allemã, qua-
si sem excepção, trata desse aetó
como sendo um acontecimento
verdadeiro.,

De accordo com as noticias
postas a circular no "inundo in-
teiro, os opposicionistas foram
banidos para.a Sibéria

.——*
A Inglaterra derrota, o Paiz

de Galles num match de
— rugby/— Ç

Londres, n (Associated Press)
- A Inglaterra derrotou o Páiz

de Galles por 20x12, num match
do jogo internacional de rtigby.

OS ACONTEQMENTOS
DE^NICARAGUA

Uma guarda numerosa que
- — deserta —

. Managiia-, 11 (Associated Preis)
Numerosos guardas nacionaes

que se achavam em Somotillo,
perto da fronteira hondurense,
desertaram os seus postds, ao que
se noticia persuadidos pelo gene-
ral hondurense Peralta, influen-
ciado pela agitação dos partida-
rios degenerai Sandino.

MánaiTita, 11 (Associated Press).
Annuncia-se que os sandinis.

tas quc tentavam fazer uma con-
centração quatro milhas ao norte,
de Quilali foram atacados, hon-
tem, por um aeroplano dos fu-
zileiros navaes dos Estados Uni-
dos e perderam nove mortos t
tres feridos.

O general Gulicy, do corpo.de
fuzileiros, disse que os bombar-
deios proseguirão, quando quer
que se formarem grupos de san-
dinistas.
A ATTITUDE DA COMMIS-

SAO DE ESTRANGEIROS j
DO SENADO AMERICANO

Washington, 11 — (Associated ¦
Press) — A commissão dos Es-
trangeiros do Senado accordou
.em esperar até depois da reali-
zação da Conferencia Pan-Àme-
rijcana, para depois, então, agir a-
respeito da moção determinando,
sobre uma investigação a respei-
to da politica dos Estados Uni-
dos na Nicarágua.

Managtta, 11 (A. A.) — O.
coronel Mason Gulick, comman-
dante dos destacamentos^ da Ma»
rinha americana em operações na
JNicaragua,, atúiuncia* queo po- f
voado d&.Sofnòtillo, situado pro-'.
ximo á fronteira de tíondur/s,.
já sc acha novamente em poder,
das autoridades nacionaes, depois
dé terem os norte-americanos do-
minado a sublevação ali occorr
rida. . -'

Motitcvidêa, 11 — fAssociated
Press)' — Todos os jornaes cri-
ticam a attitude dos Estados Uni-
dos no caso da Nicarágua.

Washington, u — (Associated,
Press) — Cpm a chegada, den-
tro em breve, -de ¦ mais mil fuzi-'
leiros navaes norte-americanos a
Nicarágua, forinar-sè-á o total
de 2.400 homens c não de*24.000,
conforme foi erroneamente noti-
ciado, ficando elles sob a dire-
cção do general de brigada Fe-
land, para o avanço contra as
forças do general Sandino e com. S
o fim de tranquillizar o paiz..

im

O formidável incêndio do Deposito Naval
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Aspecto do Deposito Naval, quando o üicendio declinava e marinheiros e fuzileiros navaes, recolhendo objectos vários, salvos das chammas

Santiago Iglesias irá a Havana,
Washington, n — (Associated

Press) — A Federação Pan-
Americana do Trabalho annuncia
que Santiago Iglesias irá a Ha-
vana como observador da Fe-
deração junto á Conferencia Pau«
Americana. I
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NOTICIAS DO MÉXICO
México,. 10 — Um semanário

da capital, publicou, sob o'ttiulo "O terror dos maridos",,
varias notas dando conta de tra-
balhos qüe diz-se, estão levando a
cabo para estabelecer um "syn-
dicato de esposas". Segundo pa-.
rece,' este syndicato original tem
já as suas officinas e celebrará
cm breve a_ primeira assembléa
sob -a presidência da -senhora
Crcllano, viuva de Selvach. O'
programma da nova agrupação
se distinguira pelo radical de to-f
dos os seus pontos,, e o mesmo
semanário fanhuncia que desde lo-
go pedirá a sua incorporação á" Crom" (Confederação Regio-
nal Obreira Mexicana). O obje-
ctivo principal de tão sensacional
syndicato seria' proteger as espo-
sas contra os atropelos dos máos
esposos. O resto da imprensa
não ¦ sc tem oecupado deste as-
sumpto, cxplorando-o melhor
còm fins humorísticos. — (B.
I. E.).-

México, 10 — Continuam acti-
vamçnte»os trabalhos de. perfú-
ração do primeiro poço no valle
do México, mesmo ás portas da
capital. Tem-se iundadas espe^»
ranças dc encontrar ali óleo, a
uma.' profundidade > não maior a
duzentos c sessenta metros. Pa- '.
ra rarahtir o; controle- do jprecio-.so liquido/ cm caso dc exito. es-;
tudòu-se já a parte cmf explora-
ção, collocando válvulas. 'em di-
versos logares,. Sc a1 perfuração
obtivesse resultados, esta seria a
noticia mais sensacional registra-.
da na hiatoria do petróleo, pois vi-
ria provar quc o sub-solo da
própria cupilal mexicana contém
rlcoa; mahtoa. petrolíferos, segun-
do diciame technico dos peritos
qui) estudaram o caso, — (B.T.
ISS ",' J-l':,:. ,>...;/ ..

México, 10 —- A secretaria da
Guerra - ordenou hoje a íorma-
çJo de um campo de con-
centração militar no Estado
defGuanaJuato, Vac-sc cstabele-
cer ali uma escola de tropa com
capacidade pára quatro batatnões
que serão, renovados annualmen-
tc. O novo campo dc concentra-
ção será inaugurado no curso do
presente mez, — (B, I, E.i.

J M
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Cora este titulo suggestivo pu-
blicou o consagrado scientlata
patrício, tlr. Jayme Aben-Athar.
no numero de dezembro da
"Solenela Medica", notável arti-
go, cujos conceitos precisam ter
a máxima divulgação na Impren-
sa leiga. '

Baseado em estatísticas e de-
ducções scientificas, o mais, nas
viclssltudes climáticas e identi-
cas condições mesologlcas da epi-
demlologla da, opilação o da le-
pra, conclue logicamente o dou-
tor Aben-Athar por uma relação
muito estreita entre os dois fia-
gellos. , ,.

Obedecendo íi. technica Indis-
pensavel, o autor verificou em
exames do 105 amostras do fezes
de leprosos do Asylo de Tooun-
duba de Belém, a presença do
bacillós da lepra em 51 ou qua-
si metade. A eliminação desses
bacillós pela mücosa Intestinal o
pela urina já tem sido assigna-
lada por outros pesquisadores,
sem, comtudo, essa demonstração
pratica o vultosa, quo vem de-
monstrar ser tão importante essa
pesquiza, quanto a que se refere
ao exame do muco nasal. E'
possivel, at6, que se venha a en-
contrar o bacillo especifico ell-

• minado pela mueosa Intestinal
em casos negativos na nasal, o
vice-versa.

E' uma verificação a fazer-se,
de grande Importância no dia-
gnostico da lepra incipiente, tao
confundlvel, üs vezes, com outros
estados mórbidos."Nas fezes, diz o dr. Aben-
Athar, o •Mi/coiacÉcritím leprac
encontra-se, ora Isolado, granu-
loso, muitas vezes, ora asgluti-
nado com outros, em grupos
mais ou menos volumosos. Sobr..
a sua resistência nesse meio, dc-
duzo algumas observações que

. fiz sobre sua acido-resistencia e
' fôrma, que se mantêm inaltera-

das, pelo menos durante um mez
(tempo de duração das observa-
ções) nos excrementos conserva-
dos humidos á temperatura am-
biente, ou na estufa, ou seccos.

Mantendo Inalteradas a acldo-
resistência o a fôrma, durante
um mez, tudo leva a crer que
são bacillós vivos, aptos para se
desenvolverem no meio próprio
em que forem introduzidos.

Ora, as larvas de Necator -
de Ancglostomo saidas do ovos
depostos na terra com as fezes
de portaãores deuses vermes,
entro os quaes se encontram le-
prosos, desenvoWem-se em pou-
cos dias, até se tornarem pene-
trantes, e espalham-se por toda
a parte, acarretadas pela3 en-
xurradas,' pelas moscas, por_ ani-
maes domésticos, etc. Não é,
pois, estranhavel que, em fezes
contendo bacillós da lepra, sejam
Ingeridos pelas larvas de Neca-
tor ou transportadas mecânica-
mente por ellas.

Penetrando pela pelle e pela
mueosa da boca dos quo andam
descalços, dos que lidam com
terra contaminada, dos que' in-
gerem frutos, verduras infesta-
das, as larvas Introduzem no
corpo, não sô o baeillo da lepra,
como o da tuberculose, da febre
typholde o germens do outras
doenças, contidos nas fezes ex-
pellidas por innúmeros portado-

- res de taes micróbios.
O perigo, pois, já não 6 ape-

nas o já temeroso de contrair a
opilação, mas eom ella, outros
males terríveis, entre elles a le-
pra, incurável, repugnante o de
longa duração.

Diz o dr. Aben-Athar: "Ha

muito que, com fundamento na
-i observação, so attribuem ft pene-

tração das larvas.de Ancylosto-,
-mo e de Necator. através dn
pelle, diversos phenomenos pa-
thologlcos notados nos indivíduos
expostos a esta contaminação,
taes como erupções cutâneas
prurlglnosas, papulosas, pustulo-
sas e uleeras."

Em seguida conta que os casos
de uleeras nas pernas, muito fre-
quentes no Pará, quando se ini-
ciou o Serviço de Prophylaxia
Rural, diminuíram considerável-
mente, devido ao tratamento em
massa da opilação, e á Installa-
ção, muito generalizada, de fos-
sas, qúe, reduzindo a contamina-
ção do solo, reduziram egualmen-
te as Infestações e reinfestações
pelas larvas de Necator.

E acerescenta: "Assim como,
abrindo caminho para o intesti-
no, através da pelle, as larvas de'•-¦' 
Necator o Anci/losloma Introdu-
zem a flora mlcrobiana respon-
savel por essas dermatoses, (E.
Malvoz e J. Lamblnet tuberculi-,
zaram cobaias, pondo sobre a
pelle Intacta desses animaes es-'-•'¦-.'. 
carro tuberculoso misturado com

íí- ¦:) cultura de larvas de Ancylosto-
mo), da mesma maneira e pelo
mesmo mecanismo, poderão ellas
semear no organismo Invadido o
Nycobactcrium leprac, que a me-
tado dós leprosos eliminam com

'¦¦¦ as fezes."
E' concludente a observação

do Malvoz e Lamblnet, ahi en-
caixada entre parenthesis. São
tão approximados na morpholo-

nelisario Penna

gia e outros caracteres os bacil-
los da lopra o da tuberculose,
que parecem irmãos, ou pelo mo-
nos parentes muito próximos. Se
as larvas de Ancylostomo, de
mistura com bacillós da tuber-
culose, produzem esta moléstia,
porque, nas mesmas condições,
do mistura com os da lepra, 'não

produzirão esto mal?
Baseado om estudos de Chand-

iors, mostra o dr. Aben-Athar
que, onde as condições climati-
cas o hyglonicas não são propi-
cias ao desenvolvimento das lar-
vas de Necator o de Ancylosto-
¦mo, ondo não se dão freqüentes
reinfestações, fica cxtraordlna-
riamente limitado, ou deixa mes-
mo de se dar o contagio da le-
pra, como acontece nos climas
frios, nas regiões áridas e sec-
cas, Dahi o não so propagar a
lepra no Hospital do São Luiz,
de Paris, mesmo ao cabo de lon-
gos annos do hospitalizarão de
loprosos, e não so estenderem os
focos ruraes do sul da França
onde a ancylostomose não encon-
tra condições propicias do desen-
vol vimento.

Este, possivelmente, o motivo
de se não propagar o mol ontre
médicos e enfermeiros de hospi-
taes de leprosos, ondo ha per-
feitas Installações sanitárias e
hygiene, não sendo o solo dos
jardins o parques contaminado
por fezes humanas.

Ao contrario disso, nas regiões
quentes o humidas, nos paizes
descuidosos dá hygiene, como o
nosso, onde o solo ô diariamente
poluidp por fezes humanas car-
regadas de milhares de bilhões
do ovos de Necator;' onde são
freqüentes as reinfestações pelas
larvas desse .verme, pela pelle t
pela mueosa da boca com ali-
mentos contaminados, a lepra se
propaga assustadoramente, por-
que o Índice necotorotico e o
gráo de contaminação do solo
sa mantêm constantemente ele-
vados, quer pelas larvas de Ne-
cator, quer pelos bacillós espe-
cif icos da lepra,. além de outros
germens da tuberculose, das in-
1'ocções typhlcas, das dysenterias,
das uleeras é outras dormatoses.

Baseado ainda em estudos de
E. Malvoz o J. Lamblnet, o dr.
Aben-Athar descreve o processo
de penetração das larvas de An-
cylo.itomo e de Necator, pela
pelle epela mueosa da boca, di-
zendo: "Sô mediante este- con-
curso pôde o bacillo da lepra
attingir as Camadas profundas
fio dermo onde se inicia o pro-
cesso leproso ao nivel do syste-
ma retlculo-endothellal, nas cel-
lulas endothellaes dos espaços
lymphaticos, em cujo protoplas-
ma, como se observa nas blopsias
das máculas muito recentes, pri-
mitlvamente se localiza e prolife-
ra o bacillo. Desta Invasão pelo
bacillo da lopra resulta, em vir-
tude das reacções que so passam
no organismo, oü a refractarle-
dade, a immunldadé do indivi-
duo, ou, pelo contrario, como
suecede om outras infecções
chronicas, como a syphilis, a tu-
berculose, um estaco allergico
quo o torna cada voz mais sori-
sivel ao,antlgeno leproso posto
om contacto com os seus tecidos.
O decurso da lepra, a multipll-
cação de suas lesões, o seu
aggravamento, emfim, pôde por-
tanto depender, tambem. da po-
luíção do solo que expõe o lê;
proso a novas e repetidas re-
infecções, tão nocivas, quanto as
do origem endogona, consequen-
tes ao esphacelo das massas ne-
eróticas dos Iopromas gangliona-
res, que, derramando na circula-
ção grande numero de bacillós,
provocam na pelle sonslbillzada
a apparição de novas manchas e
lepromas."

Ahi eBt4, talvez, a explicação
de numerosos raja03 de morphe-
ticos, quo, recolhidos a hospitaes,
em condiçõjs de hygiene e de Im-
possibilidade de ' relnfecções ex.
teriores, melhoram considerável-
niente, independente do qualquer
tratamento therapoutlco. Ha mes-
mo, nessas condições, .casos de
curas clinicas, attribuldos, ou-
tros, a certos tratamentos, devi-
dos, possivelmente, á clrcumstan-
cia da vida hyglenlca do pacien-
te, e de so não relnfectar cm solo
contaminado.

O trabalho do dr. Abon-Athar,
merecedor por todos os titulos,
de acurada attenção, é uma con-
tribuição preciosíssima para u
solução do problema da lepra,
um facho de luz nas trevas des-
se pavoroso problema, e um es-
tlmulo á tenacidade dos quo so
batem pola educação hygieniea,
para extineção da necatorose,
por consideral-a o o latifúndio
escravisador do trabalho agrlco-
!á, as duas maiores calamidades
nacionaes, causas que*são: a no-
catoroso ou opilação, daf anemia,
da indolência o da Incapacidade
produetiva do brasileiro; o lati-
fundio, da mentalidade do escra-
vo na formidável massa dos diri-
gidos, e a do feitor ou senhor de
escravos níi minoria sem entra-
nhas dos dirigentes do paiz.

Para organização do assenta-
mento dos empregados de

— Fazenda —
O director geral dó Thesouro

irecommendòu aos delegados fis-
oaes -nos Estados que, afim de
que possa ser organizado o assen-
tamento dos empregados do Fa-
zenda, sejam dadas providencias
no sentido de que os funeciona-
rios das referidas dolegacias o da
Alfândega do Santos, restituam,; oom urgência, aquella direetoria,
devidamente preenchidos, os bo-
letins indlviduaes que lhes forem
remettldos opportunamente.

Egual providencia dove ser da-
da com relação aos funcclonadlos
removidos ou nomeados para
aquellas repartições ou parn. a re-
forida Alfândega o que não fornm
entregues ainda os respectivos
boletins. ¦ ¦

•m i»i '
TEM DORES?

Dtvrem-se do dares por melo de
tratamentos naturaçs, sem drogas
no instituto Phvsiotherapico. —
Avenida paula Souza Hl (proxl-
mo ao Collegio Militar) Tel. Vil-
lá 1023.' '

W17)

Vae dar concerto em Nova
York um pianista de 6 annos

Nápoles; ii (Associated Press)

rir O pianista prodígio dc seis
annos de cdade Glauco Battili

partiu para Nova York, a bordo
do "Providcncc", afim de dar

uma série, de concertos, tendo

conseguido j o contrato para elle

o tenôr Gigli, do Metropolitan,

que o ampara.

Licenças na Justiça
O ministro, da Justiça concedeu

«s seguintes licenças: — do dois
mezes, a partir do 1? do Janeiro,
a Eduardo Barroto Pinto auxiliar
de escripta do servlç do Saneia-,
mento Rural; do seis mezes, a
Carlos Rolando Esteves, electri-
cista da Policia do Districto Fe-
deral, para tratamento do saude,
devendo ontrar no gozo da mes-
ma no prazo de oito dlíis; do um
anno, ao Investigador do 2" cias-
Bo da policia, Jullo Granthon,
para tratamento de saúde, doven-
flo entrar nó gozo da mesma no
prazo de «ito dias.

A CONFERENOADE HAVANA

Não ha mais vagas nos hotéis
e subin o custo da vida

Havana, n (Associated Press)
— Todos os hotéis estão com as
suas lotações completas c as ca-
sas dc commodos estão tendo um

grande movimento nestes seis
dias quc precedem a inauguração
da Conferência Pafi-Amcricana.

Os principaes hotéis não pó-
dem attender aos pedidos de re-
servação dc commodos, o mesmo
acontecendo com qs hotéis de se-

gunda ordem, quc estão conse-

guindo preçoê eguaes aos dos ho-
teis melhores.

Não apenas as accommodaçôes
subiram de preço, como tambem
todo o custo da vida.

CHEGOU A HAVANA A
DELEGAÇÃO BRASitEIRA

Havana, n (A. A.) — Che-

gou a esta capital a delegação

quc vem representar o Brasil na
Conferência Internacional Ame-
ricana.

BANCO MERCANTIL DO RIO
, DEJASEIRO *

,iUA PJUM-E1RO DE MARÇO,-67
Presidente. JoSo Ribeiro de Olivei.¦a e Souza; director, Agenor' Bar-

bosa,
llancri de Depósitos e -Desconto.
Faz todas' as operações bancarias.

¦(967)

Pedido de pagamento
de ajuda de custo

O dlrootor gorai do Thosouro
Indeferiu o requorlmento em que
Eurico Sorzedello Machado pe-
dia pagamento do ajuda do custo.

Falleceu o economista Post

Washington, ~i i — (Associated
Press) — Luiz 1J. Post, redactor
do " Economist" c cx-sub-sccrc-
tario do Trabalho, acaba do fal-
lecer' aqui-

Para ler
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no bonde
O juizo de menores vae iniciar

a campanha contra os 'pequenos

engraxates e vendedores de billie-
tes e jornaes.

O juizo está no' sen perfeito
estado. Se esses menores, em vez
de trabalharem, honestamente,
fossem vagabundos ou pivettes,
talvez ninguém se incommodasse
com. elles.,

0 prefeito,'por decreto de hon-
tem, estornou a verba dos ceini-
tei'ios municipaes.

Está ahi uiita coisa que fas
arrepiar. CJicia de " cadáveres"
por todos os lados, a Prefeitura
não tem medo das almas do outro
mundo e vae estornando as ver-
bas dos defuntos.

A Agencia Tass, de Moscou,
annuncia a constituição, no Rio,
de uma sociedade commercial
russd\„

Fazemos votos para qtte a rc-
commendado da Tass não vcnlta
para cá fazer propaganda politi-
ca, obrigando-nos a esgotar o fS
da taça communista.

•Ó director da Saude do Exer-
cito publicou liontem o aviso so-
bre o novo methodo de matri-
cuias, no Curso de Aperfeiçoa-
mento. Dis elle: "Deverá ser
observada a ordem decrescente de
graduações, etc."

O Curso é para quem quiser
aperfeiçoar-se nos progressos de
rabo dc cavallo,: que tambem
cresce para baixo.,...,

'A Prefeitura está regulando o
preço dos generos de' primeira
necessidade nas feiras livres}.

O órgão official da mwúcipa-
lidade publicou as tabellas que vi-
gorarão entre 8 « 14 do corren-
te. Assim, ficamos sabendo tam-
bem os preços das loções, das es-
sencias, dos sabonetes, das oleo-
gravuras, etc.

As tabellas da platina, dos dia-
montes e de outros artigos de
primeiríssima necessidade, ficam
para depois..

"Art. 2°— O cmpenno' da despesa de cada exercicio
será feito somente até 31 de-
dezembro."

(Do decreto que altera o
'Código de Contabilidade).

Ao ler os termos do arttgo
Diz o "empenhado" povinho:
r- Isto c somente commigo
Que nunca arranjo padrinho.,

Os direitos_do Homem
na Rússia Soviética

No momento em que a III In-
ternacional acaba do celebrar o
décimo anniversario do bolcho-
vismo, é interessante lembrar
um "Estudo" que o sr. Mlrskine-
Guetzevick, professor cathedra-
tico na Faculdade de Direito de
Petrogrado (hoje . Llnlngrado)
fez sobre: "Os direitos do ho-
mem na Rússia soviética".-

A primeira parte desse "Estu-
do" trata dos "direitos indivi-
duaos"; a segunda, dos "direitos

políticos"; e a terceira, da "ga-
rantia dos direitos".

Para os bolchovlstas, o direito
em sl é "um ópio venenoso e
entorpecente"; e o principio boi-
chevlsta como aquelle' príncipe
do Maohlavel, está acima das
leis.

Não • somente o poder soviético
não tom limites, oomo não pôde
ser limitado pelos direitos indi-
vlduaes, nem não conhece limi-
tação ao próprio direito.

Roalmente! Não valia a pena
ter acabado com o império e o
Imperador autocrata do Todas as
Russlas, para subatitull-o pelo
diotador-carrasco de ásora, sur-
gido'não'se sabe de onde...

Pobre humanidade.
E' sempre, a fábula das rãs.

¦st «tt» ¦»
0 Brasil tomará parte no Con-

gresso de Historia do
•«- Uruguay —

Montcvidéo, 11 (A A.) — A

Junta de Historia Nacional rc-
solvcij convidar os governos do
Brasil, Argentina e Inglaterra
•para tomarem parte no Congres-
so de. Historia Uruguaya, a rea-
lizar-se por oceasião do centena-
rio da Independência.

Montcvidéo, 11 —• (Associated
Eress) — A Junta. Nacional re-
solveu convidar especialmente os

governos do Brasil, Argentina e
Inglaterra, afim de que enviem
representantes ao Congresso de
Historia Pátria qut sc reunirá no
corrente anno, por motivo do
centenário da convenção de paz.

OS QUE ADQUIRI-
RAM IipíOVEIS
Emilia Chaplin, terreno 8. rua

Cândido Gaffé, por 20:000(000;
âlmone Bayle, teerreno fi. rua
Bfitacio Coimbra,' por 60:000$000;
dr.. Albsrtot do Cerquèlra Lima,
terreno em Ipanema, por 0:800$;
Luor Laperla dc. Araújo, predio
ü-rúa Palm Pamplona n'29, poi-
34:0005000; José de Almeida Soa-
rea, predio íi rua Bella Vista 11o
14G, por 12:000$000;Abdalla Audi,
predio á praça Tres de Maio n'
!), por 30:000$000; JosG Alves dos
Santos o outro, terreno & Estra-
da do Guarattbíi, por 1:000$000;
Maria Lage Pinto, predio a rua
Oluneza n° SS, por 8:0005000;
Maria da Conceição Martins For-
ceira', predio & rua Garolá, d'Avl-
Ia, n° 90,' por. 64:000(000, o dr.
J036 Josenio do Araújo Medeiros,
prodlo • 6, ma Visconde Silva n°
56, por 65,'000(000.'

", ~" ______ 
<» —., 1

Habeas-corpus prejudicados
O Juiz da 4* vara, criminal jui-

gou prejudicadas as ordens de
habeas-corpus Impetradas em fa-
vor de Gostâó Ferreira, quo es-

i& sendo proefosodo petra ser ex-
púlap, Manoel Baboteu, que não
estfi. preso o mais Armando do
Plaze,

A futura eleição presidencial
do Paraguay

Assumpção, ij '(A. A.) — A
fracção contraria ao compareci-
mento ás eleições presidenciacs
resolveu separar-se do Partido
Republicano Opposicionista, o
qual proclamou a chapa Eduardo
Frcitas-Eduardo Lopez Moreira,
para presidente -c vicc-prcsidaitc.

De São Paulo
Escandaloso ruido era torno

de mn empréstimo
(Da nossa succtirsul,

em dato, ão 10)

A pretexto de consolidar as di-
vidas do municipio, cuja situa-
gão de insolvabllldado era mani-
festa, os administradores de San-
tos contraíram, em Londres, em
julho do anno passado,' com, a
Ethelburg's \ Syndicate, um em-
prestimo em eondicfies húmilhan-
tlssimas. Foram estas expostas o
bom discutidas opportunamente
na Câmara municipal da vizinha
cidade pelo vereador Antônio Fè-
liclano, que demonstrou o quão
desastrosa e amesquinhadora fOra
a operaíão realizada com os ban-
queiros inglezes. Sem falar no
typo, juros, commlssftps do em-
prestlmo, bastaria considerar na
obrigação que acoeitou o munici-
pio do Santos de, dentro do prazo
do contrato, não reduzir os lm-
postos dados em garantia e da
ostlpulação, tremendamente hu-
milhante, que prescrevo o reco-
ihimento da renda dos Impostos
a um estabelecimento bancário
inglez, transformado em reparti-
ção arrecadadora da munlctpali-
dado, para condemnar á oxecra-
ção os responsaveiB por tal acto.

A.ezãi'- do ruído que, opportu-
namento, se fez em redor da de-
sastrada operação financeira, jfi
não se falava mais no assumpto,
quando a nova de uma acção ajui-
zada no fOro de Santos com re-
foroncia fi. comniissão do empres-
timo alludido, veiu, de novo, cha-
mar a attenção publica para o
caso.

Quando expfiz il Câmara as con-
dições em que realizara o em-
prestlmo, o prefeito municipal
affirmou tor servido do lnterme-
diário da operação o sr. João
Carlos do Mello, quo percebera a
commissão de 1 1|2 por cento.
Pois liem; estava tudo tido como
certo da maneira contada, quando
a proposltura de uma acção pelos
drs. Gabriel Penteado e Henrique
Wolntocker de Oliveira contra a
municipalidade de Santos veiu
reavivar o escândalo. Perante o
juizo de direito da 21 vara da-
quella comarca o cartório do 8o
officio, propuzeram esses senhores
uma acção, pela qual pretendom
haver a commissão no emprestl-
mo, num valor excedente de 800
contos. Diz-se quo dil discussão
a que obrigará o curso da acçãò
proposta, multa coÍ3a inédita sqr-
giro. e quo mais concorrerá para
pôr em realce o dosastrado da
operação realizada pelo governo
municipal de Santos,

.-.n •<p>**-«gi»f1MA
das primeiras
instrucções
para a dona.de
casa dar ao no-
vo cozinheiro,
deveria ser
parausarunica-
mente o Royal
Baking Pow-
der. É o mais
econômico
porque os re-
sultados são
efficazes.'

^ ^ - •

fcOYALBAKmlO
POWDER CO-

too Eitt 4lll<l Strtte
NewYork.Ú.S.A.
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0 dia de liontem no
palaGio do Gattete

Despachou qom o presidente da
Republica, o ministro da Fazen-
da, tendo conterenelado eom s.
ex. os titulares das pastas da
Justiça o da Marinha,

Esteve no Cattete o sr.
Paul May, embaixador da Bel-
glea, que apresentou as suas des-
ptídldas por ter de seguir para
o seú paiz em gozo de ferias ws-
gulamentares. .

O sr. José Augusto, ex-pre-
sidonte do Estado do Rio Grande
do Norte, esteve no Cattete cm
visita de cumprimentos ao pre-
sidente da Republica;

O engenheiro Porto d'Avo
foi ao palácio do Cattete, afim
de oonvldar o chefe de Estado
para assistir à conferência que
víio realizar sobre a asslstoncla
hospitalar rio Brasil,-hoje, &s 9 ho-
ras danolte, na sede do Club dos
Bandeirantes.

Os srs. Souza talho e Gil-
berto Freire, convidaram o cho-
fe de Estado para assistir 4s
exéquias que vão ser realizadas
polo setimo dia do passamento
do sr. Julio de Mello, governador
om exercício de Pernambuco, no
próximo sabbado, fis 10 horaB, na
matriz da Candelária ,

— O sr. Washington Luis, por
Intermédio do sou ajudante de
ordens, capitão-tenente- Franca
Velloso,'visitou, no Hospital de
Marinha, as praças feridas hos
trabalhos de oxtlncçQo do Incen-
dio do Deposito Naval.

O sr. Gomes Coimbra, offi-
ciai de gabinete da prcnldencin,
retribuiu em nome do sr. Was-
hington LiUíh, a visita que ante-
hontem fez a sua s. ex. o dr. Be-
nedicto Alves de Souza, bispo do
Espirito Santo. /.-,

Prazo para se apresentar
-á repartição a que pertence
O ministro: da Fazenda conce-

dou mais 15 dias de prazo, em
prorogaçiío, ao Br. José Joaquim
de Paula* Netto, ultlmamonte no-
meado Io osorlpturarlo da Dele-'
gacla/ Fiscal no Amazonas, para
so aprosontar om sua repartição.'

Os brasileiros venceram os
argentinos num match de

— "cricket" -^

#ncii0.r Aires, 11 (A.. A.) —•
No ultimo match entre jogadores

dc. cricket brasileiros c argenti-
nos, venceram os primeiros por(
178 corridas contra 157, ' ~s

INSTITUTO DE FOMENTO E
ECONOMIA AGRÍCOLA DO

ESTADO DO RIO
A propósito de nossos commen-

tarios, feitos em tópico de ante-
hontem, escrevem-nos do gabinc-
te do secretario das Finangaa do
Estado do Rio: — "Relativamen-
te fi local inserta, hontom, no"Correio da Manhã", sobre ser-
viços do Instituto de Fomento e
Economia Agrícola, do qual é
presidente o 'secretario das Fi-
nanças do Estado do Rio, enviou-
lhe o gerente desse Instituto o
officio abaixo, cuja publicação
eUolarece o assumpto:"Nictheroy, 10 de janeiro, de
1928. Exmo. sr. presidente do
Instituto.

O "Correio da Manhã" de hoje
inseriu em sua 4a pagina uma
local em que se encontram
occusaçües fi, regularidade . dos
serviços deste Instituto, quanto

.ft, limitação das entradas de eafá
fluminense no mercado do Rio de
Janeiro, transcrevendo, ao mes-
mo tempo, a carta quo lhe foi di-
rígida pelos srs. Delphim Per-
nahdes de Barros, João Luiz Tei-
xeira, Franoisco Luechesl e Ma-
noel José Rogério, que dizem, em
resumo, o seguinte:

a) quo desde outubro do nnno
passado têm despachado tenfí
para os reguladores do Instituto
sem que até hoje (7 de janeiro,
data da carta) tenha sido desem-
baraçada qualquer das partidas
despachadas;

b) que a demora do café nos
armazéns reguladores tem sido
de 3 011 4 mezes, resultando a al-
teração do typo o o prejuízo do
lavrador; .

c) que essa orientação tem
obrigado a lavradores a se sujei-
tarem aos empréstimos que lhes
fazem os commissarios á razão
de 1 °|° de juros ao mez. í

Deante da clamórosa injustiça
dessas aceusações aos nossos ser-
viços, determinei immediatà npu-
ração da situação de cada um dos
alludidos reclamantes quanto aos
cafés que porventura hajam des-
pí.ehado atê agora para os regu-
ladores do Instituto, apurando
o seguinte:

Francisco Lrucchesi despachou
na estação de Andrade Costa, cm
16 do dezembro, 89 sacas de café,
que chegaram ao Rio no dia 18
do mesmo mez e se acham no re-'gulador, ondo tombem se encon-
tra a partida de 126 sacas des-
pachadas em Avellar, no dia 6
de dezembro o chegada ao Rio
a 14 do mesmo mez.

Do mesmo remettonto chegaram
ao armazém do Instituto, despa-
chadas em Avellar, ns seguintes
partidas; do 38 sacas, entradas
em 4 de dezembro e saldas eiri 4
de janeiro corrente; de 67 sacas,
entradas em 2 dc setembro e sol-
das om 3 de outubro de 1927; de
47 sacas, entradas em 2 de se-
tembro, e saldas em 3 de outu-
bro do mesmo anno o de 22 sacas
entradas om 2 de setembro e tam-
bem Paldnfl om 3 do outubro1 de
1927. Da firma Luechesl & Inhel-
Uni, que menciono põr me pare-
cer relaclonar-se eom Interesses
do primeiro reclamante, entraram
no regulador do Instituto 18 sacas
de café, no dia 7 de dezembro,
que ainda não saíram.

Delphim. Fernandes de Sarros
despachou em Avellar, 32 sacas
do café no dia 14 de novembro.
Essa partida chegou ao Rio no
dia 18 do mesmo mez, ainda não
tendo tido salda.

João Luiz Teixeira despachou,
em Avellar, no dia 7 de novem-
bro, 21 sacas de café, que entra-
ram, a 18 do novembro, no arma-
zem regulador, do onde ainda
não tiveram saida. E despachou
em 3 de setembro 25 sacas, que
entraram no armazém do Insti-
tuto a 4 de setembro o dello saí-
ram a 11 de outubro.

Como se vê, não consta dentre
os remettentes de enfé em con-
signação a esto Instituto o nome
do 4o reclamante, sr. Manuel
José Rocerio.

Das 10 expedições de café acl-
ma referidas, 5 ainda nâo tive-
ram salda, porque as datas de
suas chegadas an Rio de Janeiro
ainda não justificam sun Inclu-
são nas listas de salda, polo sim-
pies facto de estarem aguardando
salda outras expedições chegadas
lia mais tempo, convindo sallen-
tar que das referidas datas (18
do dezembro, 14 de dezembro, 7
do deembro e 18 do novembro,
a esta parte ainda não decor-
reu o prazo de 2 mezes, nem,
portanto, o do 3 ou 4 mezes
a que alludlram os reclamantes.

As 5 expedições jâ liberadas, do
quo os reclamantes parece não
terem noticia, foram entregues fis
respectivas firmas commlssarias
(Max Klmlay & Cia., Barbosa,
Albuquerquo & Cia. o Eduardo
Araújo & Cia.), que as retiraram
do nrmazem regulador, como
consta dos recibos passados por
seus propostos nos certificados do
ontrada de ns. 6,400, 2.016, 2.017,
2.018, e 2.021, archivados nesto
Instituto. Um, simples confronto
entre ns datas do entrada dessas
partidas e as do sua saida de-
monstra que nenhuma esteve re-
tida 2 mezes, Sequer.

Não serfi, portanto, a ncção
desto Instituto, retendo por 30 ou
40 dias ns expedições 

'de 
café em

seus armazéns," que fará modifi-
car o typo do produeto, ocea-
slonando prejuíüos fi. lavoura.

A allusão .feita pelos reclivman-
tes aos ônus que soffrem com a
contingência de acceltarom om-
prestimos de seus commissarios
na razão de 1 °|° no mez, jâ. es-
tava fartamente respondida com
a larga divulgação que este In-
stltuto tom dai^o fi. deliberação de
sua direetoria. quo permlttiu se
facultassem empréstimos do dl-
nheiro aos lavradores de café flu-
mlnenses, mediante penhor do
café depositado nos armazéns re
guhtdorcs, ao juro do 9 °|0 ao
anno, pago somente por oceasião
da salda do café e relativo ape-
nas'ao numero de dias de reten-
ção do produeto. Não pQde, pois,
ser levado fl. oonta do /Instituto
o prejuizo dos reolamantes pela
preferencia que elles próprios têm
dado a empréstimos do outras
fontes.' Com estas InformaçBos, penso
ter esclarecido .convenientemente
a sem razão dos reclamantes

Attenolosas saudações, (a) —
Franoisco Corrêa de Figueiredo,
gerente."

Conan Doyle foi um dos mais
prejudicados pela inundação

— de Londres —
Londres, 11 (Associated Press)

— Entre os prejudicados pela
inundação nesta capital .figura Sir
Athur .Conan Doyle, cujo Museu
Psycbico, em Victoria Street, ftíi
inundado, chegando a agua ahi a
lima' elevação de quatro pés, com
damnos consideráveis para os
'seus • mostruarios, aljjuhs dos
quaes eram raridades únicas, da-
tando. dos primeiros dias do cs-
jiiritiialisinn.

, Nomeações no Tribunal
— de Contas —

O presidente do Tribunal do
Contas nomeou, respectivamente,
para ob logareB de membros do
delegação junto a E. F. Central
do Brasil e chefe do delegação 110
Estado do Amazonas, o 1° escri-
pturario 

" Paulo Sanderson do
Queiroz o 2° escripturario ed-
gard de Brito Chaves, diàpensan-
do esto ultimo do primeiro dos al-
ludldos oargo_s e o Io do do cho-

, fo da delegação no Amazonas.
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DECRETOS HONTEM
ÂSS1GNAD0S

O presidente da Republica as-
slgnpu, hontem, os Begulntes de-
crotos: -

Na pasta ãa Fazenda — Sane-
clonando as resoluções leglslati-
vas:

que autoriza a abrir o credito
especial de 2.688:3661500, para
pagamento a José Francisco Al-
ves Teixeira e outros, em vlrtu-
de de sentença Judiciaria; que
restabelece, para os solicitado-
res da Fazenda Nacional, a si-
tuação creada pelo art. 35 e pa-
ragrapho da lei n° 4.793, de 7
de janeiro de 1924; que concede
aposentadoria, com vencimentos
integraes, a funecionarios da
União, quo se invalidarem em
acto de serviço da Nação; que
autoriza a abertura do credito
especial de 26:694$858 para pa-
gamento a Carl Hoepeck & Cia.,
om virtude de sentença judicia-
ria e dá outras providencias;
que fixa a contribuição do cari-
dado a ser cobrada naa Alfan-
degas da Republica, eni 1928, e
dfi outraâ providencias;

abrindo os créditos especiaes:
do 8:380,5434, para pagamento
do pensão de montepio a d.
Joanna Baptista Gomes Perretl,
viuva de Luiz Ferroti, 2o tenen-
to da Armada e pratico do Rio
Paraguay; de 13:410$118, para
pagamento a d. Zulmira Uchoa
Rodrigues ,e outros, em virtude
de sentença judiciaria; de réis
38:2568700 para pagamonto fi.
The Rib de Janeiro Lighterage
Company Limited, em virtude
de sentença judiciaria;

declarando sem effeito, os de-
crefos de nomeação dos seguin-
tes offlolacs aduaneiros extin-
ctos: Antônio Cícero, para o
cargo de 2" oscripturarlo da De-
legacia Fiscal no Espirito San-
to; Maxlmiano Francisco Fisher,
para o logar do 4o escripturario
da Delegacia Fiscal do Cearfi;
e Oscar Waldeok, para o do 2°
escripturario da Delegacia FÍ3-
cal de Parahyba;

nomeando: 4° escripturario da
Delegacia Fiscal no Estado do
Rio, o 2" official aduaneiro cx-
tineto Oscar Waldeck; 2o escri-
pturario da Delegacia Fiscal no
Espirito Santo, o 2o official
aduaneiro extineto, Tancredo
Teixeira Coelho; 4° escriptura-
rio da Diroctoria. ãe Estatística
Commercial, o 2o official adua-
noiro extineto, Maxlmiano Fran-
clsoo Fisher; chlriilco chefe do
Laboratório'de Analyses da Al-
fandega da Bahia, o dr. Anto-
nlo Simões Silva Freitas; 4o es-
erlpturaiio do Tribunal de Con-
tas, o 4o do Thesouro Naeional,
José Fausto de Araújo;

promovendo no Tribunal de
Contas, a 2° escripturario, por
merecimento, o 3o bacharel Eri-
taslo Montolro Pessoa e a 3° es-
crlpturario, o 4o bacharel Ma-
noel Ferreira da Silva.

Na pasta- da Justiça — Abrln-
do os créditos supplomentares
de 730:0005000 e 1.619:200$000,
para pagamento dos subsidios
aos senadores e deputados duran-
te a prorogação, até 31 de de-
zembro findo, da sessão do Con-
presso Nacional.

A CIRCULAR DO JUIZ
MELLO MATfl)S

Como decidiu o Supremo Con-
selho da Corte dè Appella-

ção na correição pedida pelo
.tabelliâo Werneck Furquim

— de Almeida —

As questões levantadas em face
da circular emanada do juiz de
Menores, referente fi prohibiçâo
de entrada de ^enoresifom thea;
tros e cinemas, contii^iiam des-
portando ,a attenção geral.

A COrte de Appellação, pela
Câmara Criminal, nogou-so a to-
mar conhecimento áp um pedi-
do do "habeas-corpus" que lhe
foi impetrado, pelo tabelliâo
Fausto "Werneck Furquim de
Almeida ,para, com senhora o fl-
lha menor, livre o desembaraça-
(damente, poder, assistir fi*lrepne^
eentaçõés da revista "Ouro fi
bossa", por se julgar Incompe-
tente.

De tal despacho recorreu o
Impetrante para o Supremo Tri-
bunal Federal, interpondo ante
o Supremo Conselho da mesma
COrte um pedido de correlção,
referente ao Código de Menores.

Hontem, jo referida ConBelho
apreciou o pedido e, de accordo
com o parecer do procurador
gorai do Districto,' negou-se una-
nlmemento a delle tomar conhe-
cimento, visto ainda nao haver o
Supremo Tribunal Federal deol-
dido o recurso de "habeas-cor-
pus", que b potlclonarlo' interpu-
zora da decisão da 1* Câmara.

«a <m> ém. —. '•

Nomeações na Justiça
O ministro da Justiça fez as se-

guintes nomeações: do Olavo
Marques, amanuense da Colônia,
de Psychopathas, para exercer as
funeções de 2° offloial da referida
Colônia, durante o Impedimento
do effeqtlvo Augusto Marques de
Souza, a quem foi concedido um
anno do licença dora tratamento
de saude; de.Alarlco Severo Rfl.-
poso, auxiliar da Secretaria da
Colônia do Psyoliophatas, cara
oxorcer as funcçOes de amannen-
se da referida Colônia, emquanto
o offeotlvo Olavo Marques de
Souza estiver substituindo o 2"
offloial; do dr. Eurico do Moraes
Carvalho, interinamente, para
exercer o oargo de sub Inspector
sanitário maritimo.

 i«i> tm* *. 

0 candidato irigòyenista terá
os votos dos independentes

— de Salto— ,
Buenos Aires, 11 (A. A.)' -*•

O correspondente de "La Na-
ciou", cm Salta, affirma quc os
eleitores independentes resolve-
ram accumular os scu.s votos cin
favor do candidato irigòyenista

ao governo da província, sr. Ju-
lio Corrcjo, o qual, dessa manei-
ra, obteria maioria ác votos para
o cargo.

Umà carta de
Lloyd George
ao ministro
do Exterior

O sr. Octavio Mangabeira, ml-
nistro das Relações Exteriores,
recebeu do ex-primelro ministro
britannico a seguinte carta:

"Meu caro senhor ministro.
Não posso deixar a bella terra do
seu paiz, sem manifestar, mais
uma vez, a vossa excellencia, o
meu profundo reconhecimento
pela bondade com que fui trata-
do, durante minha curta estadia
no Brasil.

Parto extremamento sensiblli-
zado pela honra que me conferiu
o seu governo,. considerando-me
seu hospede, durante a minha vi-
sita.

O banquete, de sabbado â. noite,
mo ficará gravado na memória,
não somente pelo formoso e elo-
quente discurso com que me sau-
dou v, ex. pela distineção dos
convivas, que tivemos, minha fa-
milia, e eu, a grata opportuni-
dade do encontrar, e pela belleza
do conjunto, mas, sobretudo, pela
amabllidade dos umphytriões, qúe
dominou completamente qual-
quer difficuldade do linguagem.

Com profunda consideração pes-
soai e toda gratidão pela acolhi-
da que me foi dispensada, creia-
me .sempro, sinceramente, (a).
D. Lloyd George."

— O sr. Mauricio Nabuco, of-
ficial.de gabinete do ministro das
Relações Exteriores, posto â dis-
posição de Lloyd George, duran-
to sua estadia nesta capital, rece-
beu duas cartas: uma, do pro-
prio Lloyd George, agradecendo-
Iho, em termos expressivos, as
finezas recebidas; e outra, do seu
secretario, sr. Sylvester, pedindo-
Iho agradecer, em nome de Lloyd
George, aos srs. Leitão da Cunha,
torceiro-officlal da Secretaria dai
Relações Exteriores, Roberto Ar-
ruda Botelho, que o acompanhou
cm São Paulo, e Hernani Macedo,
da Policia Marítima, as atten-
ções que os mesmos lhe presta-
ram, aasignalando quo não po-
diam tor sido mais completas as
providencias tomadas,

hhOYD GEORGE E O. PAR-
TIDO DEMOCRÁTICO

Commundca-nos a Commissão
Executiva do Partido Democrático
do Districto Federal:"Em resposta no telegramma
quo lha onvloú » Partido, o sr.
Lloyd George radlographou hon-
tem:

"Thonks for good wishes de-
mocratlo party stop confidejit
brazil and britaln. wlll stand for
liberty and peace the two pillars
of the templo of progress. (a)
Lloyd George.

(Agradecimentos pelos bons
votos Partido Democrático. Con-
fio Brasil Inglaterra continuarão
defendendo liberdade paz os dois
pilares do templo do progresso),
(a) Lloyd George.

O texto origina] do telegramma
que o Partido lhe enviou era o'
seguinte: .

Upon your leavlng Brazilian
torrltory the Democratiò Party of
the Federal Dlstrict deslres to
send you as the represontatlve
and exponent of the demoeratic
ideais of great britaln and the
champion of International liberty
best wishes for a pieasearit voy-
age and every desire that tho vi-
sit wlth which you honored our
country wlll still further assist
great and Brazil tomareh together
ln tho wich leads to universal
good will. For the executivo co-
mitee. Castro Mnya, Mario Bri-
to, Mattos Pimenta, Labouriau.

NATURALIZA»
O ministro da Justiça concedeu

as seguintes naturallzações: — a
João Machado, o a Antônio da
Benta, ambos naturaes de Portu-.
gal o residentes nesta capital.

Banco Industrial
e Agricola

Soe. Coop. Resp. Ltda,

Matriz: Rua Buenos Ayres n. 29

ÍRua Estacio dó Sá,
I n. 66.

Succursaes:!
I Rua Dias da Cruz,
t n. 135 — Meyer.

Faz todas as operações banca-
rias o empresta a longo prazo.

(5695)

Fraudes eleitoraes
Neste paiz, depois que certa

casta do homens passou a en-
tupir os postos mais elevados e

de maior responsabilidade, ha
duas classes de criminosos que
pleiteiam a impunidado com um
despejo pouco vulgar, ainda noí,
rogímens mais desmoralizados:
os pceulatarios o os praticantes
contumazes de fraudes eleitoraes.
Uns e outros são os homens fe-
lizes f.o tempo. Os primeiros, pás-
sando pela administração como
verdadeiros cataclysmos, não se
Incommodam com os artigos do
Código, porquo esifio certos de

que não se fizeram para elles,

privilegiados pela política, as leis
de severa repressão social.

E os se^indos? Ell-os que se
erigem em árbitros supremos da
situação. Burlando a soberania,
falsificando o suffragio, desen-
volvendo uma actividade rato-
neira inegualavel no exercicio do
criminoso o rendoso sjiorí a que
se afizeram, o ao qual so ajus-
tam perfeitamente, os gazuelros
da urna vão ao extremo do tra-
var luta com a prqpria justiça
que os devo punir. E' o que se
vem observando desde que os re-

publicanos aperfeiçoaram os sy3-
temas de fraude eleitoral inven-
tados o praticados pela gento do
antigo regimen.

Com a .monarchia é corto que
se despovoavam os cemitérios,
porque todos os defuntos ãe
responsabilidade politica è ãa ma-
trieula eleitoral não faltavam aos
pleitos. Conhece-se aquelle velho
episódio, que teve. pçr scenarlo
a então corte tradicional. Numa
secção eleitoral, das pm'8 bnru"
lhentas e soberanas "de então,
chamaram para votar o veneran-
do duqoe-de Caxias. -\

Presente! gritou jfi quasi fi
beira da urna um creoulinho per-,
nostlco, membro prestigioso de
uma das maltas de capoeiras mnis
em evidencia na malandragem
malfeitora daquella época... que
talvez já dê rebato de sincera
saudado no coração da maioria
dos brasileiros. Os mesarlos en-
treolharam-se. O lance era tragl-
cômico. O creoulo deixava en-
treyer, na cinta do. couro que
apparentomenté lhe segurava as
calças de boca de sino, o cabo
de uma navalhai a arma predlle-
cta, companheira Inseparável dq
capoeira,.. ¦**•

O presidente da secção sorriu
contrafeito o disse em voz alta
o clara:

O duque de Caxias pode vo-
tar.

E a cédula do creoulinho per-
nostlco, gingador o petulante no
olhar • e nas momices, , caiu na
urna, assim ousadamente violen-
tada, pela cumplicidade do alguns
cidadãos acovardados. Não nos

_ «BE, itlABtlüVUO

diz a tradição se apuraram aquel-
le voto sacrilego — uma injuria,
além do mais, á memória respei-
tavel do bravo e saudoso solda-
do, 

'quo tinha titulos fartos, com
os quaes sé impunha fi, estima o
ao respeito dos posteros.

Em localidades do Interior vo-
tavam meninos de dozo annos,
por um capricho dos respectivos
paes, chefes politicos e donos da
torra. Hoje, so não votam creou-
los malandros, com os noinos
suppostos de homens lllustres, 011
se tambem não ha exemplo de
concorrerem ao suffragio meni-
nos do doze annos, verificam-so
immoralidades incohiparavelmén-
to mais graves. Furta-se no neto
do votar, falslficam-se actas sem
o menor receio do processo, mys-
tlflca-se a apuração e desoara-
damente so rouba na verificação
do poderes. Relativamente á co-
ragom com que os fraudadores
do voto affrontam a justiça,
apparecem freqüentemente pro-
vas Inequívocas o multiplicadas,
Ainda agora, em São Paulo, um
magistrado, o juiz federal da 1"
vara, pronunciou um despacho
digno do attenção.

Esse juiz tem feito por ondo
merecer acatamento. E' o mes-
mo que julgou os revolucionários
de São Paulo, o cuja sentença
foi reformada, ha pouco, pelo
Supremo Tribunal Federal, gra-
ças ao esforço do procurador ge-
ral Pires o Albuquerque e á de-
diaação do sr. Edmundo Muniz
Barreto ao governo... Reforma-
da, por honra, do magistrado,
para serem consideravelmente
aggravadas os penas impostas
aos aceusados.

O sr. 
"Washington do Oliveira,

em seu luminoso despacho do 5
do corrente, declarou que não foi
sua decisão, mandando receber a
denuncia contra fraudadores da
urna, inspirada no arbítrio ou
em qualquer motivo subalterno.
A denuncia é destinada apenas a
iniciar o processo de formação de
nulpa, por melo do qual se ve-
rlfleam, então, a existência, natu-
reza e circumstancias do delicto,
o quem sejam seus autores e
cúmplices. Devia, portanto, ser
recebida a donuncla, que estava
em fôrma legal.

E' possível que a política, re-
presentada pelos seus mais va-
liosos expoentes, consiga mais
para deante o que não logrou
obter do um juiz integro: a lm-
puhidade de alguns guitarristas
graduados do voto. Nem por isso
se dirá que os ladrões da urna
contam com a connivencia doa
representantes da justiça ainda
em condições de opporem uma
resistência patriótica aos quadrl-
lholroB que operam contra a lio-
nestldade da soberania.

0 povo reclama
ABUSOS NÃCENTRAL

Escrevem-nos: "Sr. redactor.
Venho pedir o agasalho carinho-
so das columnas do "Correio da
Manhã" para uma reclamação
muito justa com a Central do
Brasil.

Como v. b. sabe, os fretes.su
biram agora do um modo exaggo
radff".

O governo, embora não tenha
augmontado o salário do operário,
ou os voncimentos do funeciona-
lismo, tendo de attender ao au-
gmento dos ordenados dos poton-
tados, creando a nobreza argen
taria, — tem que cobrar a maior
todos os serviços públicos, ha pois
fretes augmentados, portes tele-
graphlcos majorados, portes pos-
taes com .60 °\°, o quo redunda
em tirar dos pequeninos o couro
e a camisa...

Até ahi está lógico; quo culpa
tom o governo quo nós outros
não sejamos congressistas, ma-
giBtrados, militares, ou mesmo
não estejamos nas altas' espheras
do Executivo ?...

Mas voltemos aos fretes...
1 Ha actualmente na Central um
costumo muito interessante de
cobrar fretes. Um cidadão recebe
de São Paulo, da Estação do
Norte, por exemplo, um wagon
de mercadorias.

Ao despachar 03 nA\a artigos
um funecionario da Estrada, en-
cho o despacho, foz o calculo,, pe-
sa, exige marca, e o trabalho se
ultima, dando ao expodldor um
conhecimento que ello envia fi
parte, na Estação do destino.

O trafego se encarrega de trar
zer o'wagon o dentro de 3 ou 4
.dias, aqui está o carro, com,uma
regularidade bem apreciável e jfi
digna do loijvores. '.
» Vae-ao tirar o despacho. Um
outro funecionario da mesma Es-
trada, da mesma categoria, com a
mesma responsabilidade que o
primeiro quo' foz o despacho,
acha que tudo está errado o o
wagon que devia pagar 880$ tem
que ser descarregado pagando o
seu destinatário li300$ ou 1:400$,
porque o despacho veiu Bem esta
ou, aquella declaração da proce-
dencia.

Para um mesmo artigo não lia
mais dbls cálculos egunes.
.O Interessante 6 que fui ha dias

verificar a data do'um dfpses
despachos, cujo carimbo na nota
do pagamento ninguém podia ler.

No original da Estrada, um no-
vo conforento mo mostrou quo
todo o calculo estava novnmente
feito a tinta Incarnadn, tendo co-
mo freto uma somma do 320$000 a
menos...

Perguntei então, — eortio te-
haver aquella quantia a maior
cobrada?..;

"Não senhor, disse-mo o
amável funecionario, esto calculo
jfi, foi corrigido, o dinheiro que
entrou é esto da letra incarna-
da...» i

Não pleiteio, senhor redactor,
senão esta coisa multo rasoavel,
— quo nos cobrem os fretes cal-
culados com tinta inearnada...
aquelles quo a Estrada arrecada
de facto. — José Alves Para-
nhos," '»'

Flores Naturaes
COROAS PARA ENTERROS — 175, AVENIDA' RIO

BRANCO — OS MELHORES FLORISTAS

«A Flor de Iáx»
(3314)

ÍNFORMAÇpES-
UTEIS )

\EKS PARA PETROPOLIS —
vias uteis durante o verão — 0,00,
8,30, 12,00, 1,30, ^,jo, 4,30, £,30, e
8,10 da noite; Dominga, lanti/icados e
leriadai — fi.oo, 7,30 

' 8,30, 10,30,
3.30, 5,30 e 8,10 da noite; Partidat
para Petropolis em dias uteis durante o
inverno — 6,oo, 8,30, 12,00, 1,30, 4,30,
3,30 c 8,30 tia noite; Domingos, *5anti-
ficados c feriados — _C,oo, 7,30, 8,30,
:0,3o, 3.3o, 5,30 c 8,10 da noite.

TRENS PARA T1JEREZOPOLIS—' Dc Barão de Mauá — 6,30, 3,55 e
5 horas da tarde-

PAO DE ASSUCAR (Bonde Acrco)Ida: 7,00, 12,00, 5,00 e S lioras da
noite; Volta do Pão de Assucar para
Praia Vermelha: 12,45, 5,45 e 8,45
da noite.

ESTRADA DE. FERRO CORCO-
VADO — De Còimt Vèilio-Paineirai
(Dias uteis) — 6,15, 8,00, 9,15, iq,4j,
i,oo, a,00, .],on, 5,00, 6,15, 6,30, 7,30,
SjQpi 9,oo, io.oo, 11,00 e 13,30; De
Cosme Vclho-Corcovado — 2 horas da
tarde. Aos domingos c feriados, os
trens circularão de hora em hora a par-tir de 8 horas da manhã ás 8 horas
da noite entre Cosme Velho e Palnei-
r,is e dc regreíso entre Fainclras e
Cosme Velho de hora em hor?, sendo c
ultimo As ir horas da noite.

TRENS DA CENTRAI, DO BRA-
SIL — Porá 5. Paulo (partida dc D.
Pedro II) — 5,00, 6,30, 7,30 da ni:,
nhã; 7,on, 8,00, 9,00 e 10,00 da noite;
Poro Minas — s.oo, 6,00 da manhã;
4)io da tarde c 6,30 c 7,30 da noite,

O DELEGADO DE DIA
Estâ dc serviço, hoje, na repartição

central dc policia o i° delegado au-
xiliar,
PAGAMENTOS NO THESOUIU1

Na 1* Pagadoria do Thesouro Nacio-
cional serão pagas hoje as seguintes
folhas; Meio soldo de A a Z — Mon-
tcpin militar da Marinha de A a Z

Fiscaes de Consumo ¦¦•—Fiscaes de
consumo (folha avulsa)
PAGAMENTOS

NA PREFEITURA
Pàgam-se hoje ae seguintes falhas dc

vencimentos: Cemitérios, escrivães, Ks-
cola Dramática e Instituto Ferreira
Vianna. _

SERVIÇO rOSTAí,
O Correio expedirá malas pelos sc

guintes vapores:
HOJEi

, "Macapá", para Victoria c mais por-
tos do norte, recebendo impressos, até
5 -lioras; cartas para o interior da £c-
puhlica até ás 5 i|a; idcni, idem, Sm
porte duplo, até 6 horas."Itaguassú", para Bahia, Maceió c
Recife, recebendo impressos até ás 7
horas; cartas para o interior da Re-
publica' até ás _> 1I2; idem, idem, com
porte duplo até ás 8 horas."Alcântara", para Uahda, Europa
via Lisboa, recebendo impressos até 7
horas;' cartas para o interior da Repu-
blica até ás 7 1I2; idem, idem, com
porte dupl« r_íé ás 8 horas; cartas pa-ra o exterior da Republica até ás 8
horas."Laguna n,^para Santos, Antonina,
S. - FrancifiCtf Itajahy, recebendo im-
pressos até á? 8 horas; cartas para o
interior 

' 
da Rcpubli^i até ás 8 i|j;

idcm, idem, Com porte duplo até ás
-• horas, ___,'*>?'

"Dasso", para Santos c Rio da Pra-
tn, recebendo impressas ate ás 7 ho-
ras; objectos para registrar até as 18
horas de 12; cartas para o interior da
Kepublica ate ás 7 1J2; idem, idem,
com porte duplo ate ás 8; cartas para'o exterior da Republica até ás 8 ho-
ras."Itapc", para Santos e Rio Grande,
recebendo impressos até ás n horas;
objectos para registrar, até 10; car-
tas para o interior da Republica ate
ás 11 \t\st\ idem, idem, com porte du-
pio até ás 12 horas.

Ctllil-O DE UOMBEIROS
Serviço para hoje:
Director do serviço: capitão Fiiguci-

ras.
Official dc dia: 3o tenente línpliáel.
Auxiliar de dia: 3U tenente Lou-

reiro. .
Io soccorro: 's° tenente Silveira.
2o soccorro: sargento Anaximandro.
_° soccorro; sargento Ma vá.

Manobras: capitão Arthur,
Ronda geral: -"' tenente Ladeira.

. Medico de dia: capitão dr. Moraes,
Medico dc emergência: dr. Nelson.
Interno ao hospital: acadêmico Arau-
jo. - -

Dia a pharmacia: dr. Azevedo.• Foiça: o commandante das estaçõc
do Cáes do Porto e Copacabana,

SUMMARIOS DE HOJE
Nas varas crimtnaes estão marcados

para hoje, os sumniarias de culpa- doi
seguintes aceusados,. que nellas estão
sendo processados:

Na *Primeira: Olympio Waldemar
da Silva c Luiz Vieira de Sá; na Se-
gunda: Milton Medeiros c Gastor Var*
gas; na Terceira: João Caetano Soa»
res e José Ferreira Silva, Manoel Du-
maus, Eugênio Lima,' João Bastos de
Oliveira, Julio João Mattos e Alfredo
Miotti; na Sétima:, Antônio Paredes
c na Oitava: Raul Kencdy de Lcmo»
c Antônio da Silva.

NEGÓCIOS MUNICIPAES
A propósito de uma referencia

nossa a emendas ao projecto da
reforma da Instrucção, no Conse-
Iho Municipal, recebemos unia
carta do intendente Maurício do
Lacerda, explicando a/sua attltu-
de, e que não publicarmos por noa
ter chegado tardo. •

AINSPECTORIADE immigra-
ÇÃO 

"VERSUS" DEPARTA-
MENTO DA SÃp PUBLICA
Pedido de habeas-corpus para

uma trachomatosã
O Supremo Tribunal Fedoral

tomou, hontem, conhecimento do
habeas corpus nò 22.742, Impo-
trado em favor de Mazal Bora-
kha, para o fim do fazer cessar
o constrangimento quo contra a
paciente vem exercendo a Ins-'
poctorla de Immigracão, Impedia-
do o seu desembarque no porto
do Uio de Janeiro.

O juiz da 1* Vara jâ liavia do-
negado a 

'medida 
sob o funda-

monto de • que a paciente sa
achava atacada de moléstia gra-
vo e oontagloèo, tendo sido Inter-
posto recurso dessa, decisão para'
aquelle egrégio Tribunal.

A petição do impetrante fun-
domenta o caso, fazendo vêr qta
ò director do Departamento de
Saude Prtlica, baácado no art'
1419, do uecreto 1(5.800 do 31 do
tlozembro do 1923, permlttiu o
desembarque o Internação do Ma»
zal Berakhá rio Sanatório Guana-
bara, estando, por Isso, a pacien-
te soffrendo constrangimento 11-
legal, detida, como bo acha, na
Ilfla das Flores, o Impedida de
desembarcar por ordem da Ins-
Tutoria de Immigracão.
. Feito o relatório polo ministro
Bento de'Faria, não foi julgado o
habeas corpus por ter podido vis-
tas dos autos do ministro Gemi-
nlano da Franca. ,

0 procurador geral do Distri*
cto contínua a requerer,

contri o ^uiz dos Feitos da
Fazenda Municipal

'O Conselho Supremo da Corte
do Appellação deferiu, hontem.
pelo voto do desempate, o renue-
rimento do procurador geral *>
Districto, para mandar a exanw
do Banldndo o dr. José Maria de
Miranda Mn.nso, juiz dos Feitos
da Fazenda Municipal.

Contra o podido votaram o fS"J
lator desembargador FranclIlmO
OulmarâeB.o desembnrcador "*•.
raiva, T'mior.
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O focjo irrompeu, violento, no local onde se depositava estopae se prepagoe com nina rapidez espantosa
IS&»%i%?%*«i*»*___f.-TERIA SIDO O INCENDIO PROPOSITA1MENTE ATEADO?
-__3___>__^_J-|__5_!__£.-

W , tambem, um princinio de incendio
'•5S-S«^>TOSa?__S!>-<«-!«3i^^

Marinheiros e bombeiros feridos. Haverá mortos ?
A cidade desperlára ainda sob a

seção terrível de um calor as-
pliyxianto. O dia amanhecera
sombrio, indicio do chuva para a
tarde. B o carioca, que logo cedo
deixava a cama para o trabalho
diário teve, ao chegar ao centro
commercial, a noticia de um tra-
gico acontecimento!

Um formidável incendiou a que o
boato emprestava côres dé uma
verdadeira catastrophe, com In*
números mortos o feridos.- De
facto, lâ pelos lados do cães dos
Mineiros parecendo de uma em-
barcação quo ardia, negras nuvens
tio fumo escureciam o espaço. De
quando em quando, pequenas ex-
plsôcs quo a brisa da manhã
pcrmlttia fossem ouvidas o línguas
do fogo a indicar a extensão do
sinistro. E o carioca, curioso co-
mo sempre, quiz saber onde era
o Incêndio. Toda gento se enca-
mlnhava para as immedlações e
cm pouco todo Cies dos Mineiros,
proximidades do Arsenal de Ma-
rinha e docas da Alfândega en-
clilam-se. O fogo lavrava no De-
posito Naval o Almoxarifado da
Armada.

Irrompeu precisamente as 6 e
35 da manhã.

-•SMaSaHra!*»»».^^

DM ESPECTACULO
APAVORA

QUE

Na Ilha das Cobras, marginando
rt extensão do cáes fronteiro ao
Arsenal do Marinha, está o grande
edifício, onde, durante largos an-
nos, funecionou a escola de
grumetes. B' um edificio que da-
U dos tempos coloniaes, recpns-
truido por diversas vezes, ftias
conservando sempre a esthetica
primitiva.

Transformado numa das ultimas
administrações da Armada em
Deposito Naval o Almoxarifado,
sob a direcção actual do capitão
do corveta Clodoveu Celestino Go
mes, ali se depcw.'tavam material
de construcção, t-»topa em gran
do quantidade, munições para os
casos do emergência, gazolina pa-
ra o serviço dos automóveis do
ministério da Marinha o se esta-
beleclam officinas, diversas, onde
labutavam, diariamente, para mais
de 150 operários. O ponto para as
officinas era aberto ãs 9 horas da
manhã o encerrado fis 4 da tarde.

0 Deposito Naval era vigiado,
a noite toda, por uma força do
Batalhão Naval, que se revezava,
e encarregada de prohibir, encer-
rado o expediente,, a entrada de
qualquer pessoa e á atracação de
qualquer embarcação no cáes.

A Ilha das Cobras ligada
ao continente pela. ponte me
tallca Alexandrino de Alencar. .0
serviço de carga 6 feito para n
lilm pelo transportador Minhocão
movido á electricidade e p.ensil
á ponte, sendo o de tranzeuntes
pela própria ponte, para onde se
_obo pòr elevadores. E', intenso
o movimento ali, nas horas de
scrftço, mesmo porque, além do
Deposito Naval estão installados
na Ilha o Hospital de Marinha
e o Regimento Naval.

A'quella horil da manhã, um
dos soldados da guarda notou que
nuvens do fumo se erguiam do
centro do edifício e deu o alar-
me, arrombando a porta princi-
pai a coronhadas. O soldado, aber-
ta a porta, recuou aterrado: o fo-
go crepitava no interior, violento,
alastrando-se com uma rapidez
pasmosa dada a natureza do
combustível que encontrou, * cer-
tamente estopa em grande quan-
tldade.

A noticia do Incêndio que se
propagava, assim, vertlginosamen*
te, foi de prompto communicada
ao official de serviço no Regi-
mento Naval, tenento Luiz Gon-
zaga França, que, sem perda de
tempo, transmlttlu-a ao Corpo de
Bombeiros. Por sua vez, os cor-
netas do Batalhão Naval deram
o signal do alarme e praças o mn-
rlnhclros, em numero superior a
100 homens, aceudiram ao local,
penetrando no interior do Deposito
com risco das próprias vidas, sal-
vando o que podiam. A esse tem-
1», rolos de fumo escureciam o ar.
Embarcações de toda natureza
coalharam o mar nas. proximlda-íes e o barulho das suas sirenes;
o apito estridente do multas dei*
Ias davam ao quadro as-
Poeto que Imprimia j terror. Dir-•ae-la. um vulcão em plena activi-
dade. Do cáes, enorme massa po-Pular acompanhava a acção dosbombeiros, quo aceudiram ao cha-
mado, o quo Be multiplicavamnuma actividade espantosa. A
Ponte Alexandrino de Alencar cn-cneu-so de marinheiros o praças•ttvaes, que do alto contemplavami horror das chammas. Bra a lio-

germinado o incêndio, vêem-se apenas as paredes do grande edificio. Tudo mais ardeu» causando o sinistro prejuizos que sobem a mais de 10 mil contos
ra precisa em que mais violento
lavrava o incendio. Roupendo to-
dos os obstáculos i que as ordens
superiores haviam creado fomos
atâ lá.

Cavalheiro, volto — disse-
nos um fuzileiro naval ali de
guarda. •Nada ha a recear, câmara-
da. Quero ter uma ligeira Impres-
são. Sou repórter... .
— E' perigoso.Terei cuidado.

Não se demoro então...
Approximamo-nos e do lá, do

cimo da ponte, lançamos um
olhar sobro áquelle immenso bra-
zelro.

Era asphyxlante o ar. O fogo
nada respeitava. De quando em
quando, a explosão de um barril
com oleo ou gazolina, mas, bom-
beiros e praças da Armada conju-
gavam esforços para debollar o
horrível espectaculo.

OS TRABALHOS DO CORPO
DE BOMBEIROS

As immedlações do Arsenal de
Marinha, apezar daquella hora
matinal, estavam repletas de
curiosos.

A policia civil, logo apôs a che-
gada do Corpo de Bombeiros tra-
tou de estabelecer cordOes do isò-
lamento, impedindo a entrada de
pessoas estranhas nas diversas de*
pendências do Arsenal.

Por saia vez, das portas do Ml*
nisterio, apenas uma foi aberta pa-
ra dar entrada aos funecionarios,
muitos dos quaes, sabedores do in-
cendio, compareceram cedo.

O Corpo de Bombeiros aceudiu
sob a direcção immediata do seu
commandante, o coronel Maxlmt-
no Barreto. Viu o commandante
quo tinha deante tle si um incen-
dio sério e tomou logo as provi-
dencias do urgência, fazendo pe-
netrar no patep do Arsenal uma
bomba que entrou a funecionar
enquanto as mangueiras, em lan-,
chás encostadas junto ao cáes se
fixavam para o local do sinistro.
Enquanto isso, lanchas do' Corpo,
como a "Aquarius" despejavíim
sobre as labaredas, jactos d'agua
do mar.

Da ponte "Alexandrino" bom-
beiros alvejavam o centro do edi-
ficio, onde o fogo era mais Inten-
so o a preoecüpngão do comman*
dante Barreto, era impedir que as
chammas attlnglssem uni deposi-
to de gazolina, que ficava no la-
do do "Almoxarifado" na parte
interna da ilha. Visavam assim
os bombeiros impedir qüe o fogo,
lmpellldo pela brisa qúe soprava
forto attinglsse o deposito e se
communlcasse aos demais edlfl-

cios da Ilha, o que seria uma gran*
de calamidade.

B conseguiu o coronel Barreto
o seu intento.

As mangueiras todas convergi-
das para o predio sinistrado, des-
pejavam agua que no começo fal-
tou, mas que depois jorrou abun-
dante.

E nesta luta levaram os bom-
beiros quatro horas a fio,; A's 10
o meia da manhã, o fogo declina-
va e ãs 11 o 50 estava, completa-
mente extineto.

Do velho predio restavam as
paredes apenas. No seu interior,
enorme entulho que ainda fume-
gava muito embora ainda rescal-
dado pelos bombeiros.

Neste penoso serviço, além da
estação Central de Bombeiros,
trabalharam mais as estações do
Cattete e Cães <lo Porto. Uma
ambulância do Corpo, sob a di-
recção dos drs. Isolino è Aze-
vedo Sodré, esteve' no local,
aceudindo os feridos quer do Cor-
po, quer das corporações da Ma-
rinha.

Auxiliaram o commandante
Barreto, o oapltão Zacharias de
Mello Figueiredo o os tenentes
Sobrinho, Raul, Mamede o Paula
Costa. :

O tenente Olivio dirigiu o sor-
viço de manobras dágua. .,

Np mar, alfm das lanchas "Ve-
suvfò" e "Aquários" os bombei-
ros tiveram mais o auxilio das
embarcações "Helosponto" "Au-
âaz", ¦ "Maria", "Lucy", "Alba".,
"Tenente Possolo" e muitas oü-
trás.

3 DEPOSITO NAVAL E O
MOXARIFADO

AL-

Qual a origem do incendio?
Algum curto-circuito do eleptrlci-
dade? Combustão expontânea da
estopa? Mão criminosa? Não se
podo ainda precisar. No local,
emquanto os bombeiros trabalha-
vam afanosamente para extinguir
o fogo que tomava proporções
formidáveis, os mnls estranhos
commentarios so formaram „m
torno do sinistro. O Deposito Na-
va* e Almoxarifado, comoi acima
dissemos estavam sob a Imme-
diata direcção do capitão de cor--
veta Clodveu Cfêlestlno -Gomes,
quo tinha como. seu ajudante o
official de egual patento Rodol-
pho Martins de Oliveira e como
auxiliar o 2° tenente Jorgo Mel-
rohg. Trabalhavam ali, durante
o dia, para mais de 150 pessoas,
Incluindo nellas' 12 alfaiates, 34
serventes, 12 guardas, costurei-
ras,. sapateiros e outros muitos
operários das I diversas officinas
de obras. Era, despachante ge*

ral o sr. Pedro Herculano da Sil-
va, que tinha como ajudante o
sr. João Brito.

Havia no Almoxarifado, por ac-
casião do incendio, grande quan-
lidade de pinho do Paraná para
obras diversas, um stock de far-
tlam,cntos no valor de 1.500 con-
tos e cerca de 2.500 em sobras,
não contando grande quantidade
de, estopa fornecida, havia pouco,
pela firma Heraclyto & Cia. des-
ta praça.

O fogo, segundo varias teste-
munhos, originou-so no Io andar,
i.o deposito do estopa, o bô foi
presentido quando se propagava.

Dado o alarmo compareceram
promptamente ao local, tomando
as primeiras providencias cabl-
veis, no caso, o capitão de corvo-
ta Clodoveu, o commandante Ben-
to Barros Machado da Silva, di-
roctor do Arsenal de Marinha e o
capitão Paulino, patrâo-mõr. A
P3S0 tempo, já a porta do edlfi-
cio havia sido arrombada e mari-
nheiros o praças navaes procura-
vam salvar caixões cheios ãe
mercadorias diversas, atirando-os
nngua, de onde eram recolhidos
pelas lanchas quo coalhavam o
mar, nos immedlações. .

Preoecupadas em combater o
incendio, as altas autoridades não
syncücaram, no momento, das
suas causas. No entretanto, co-
mo acima dissemos, os mais es-
travagantes commentarios se fa-
Tiiam em torno delkis. £>izla-se,
por exemplo, que o-incêndio fSra
provocado por mão criminosa e
ouvimos este dialogo:

Ainda ha bem pouco tempo
houve, no Deposito Naval um
caso muito serio que provocou
um inquérito. Houve, por isso,
inimizades entre velhos amigos e
luras, de vingança. Não será de
extranhar, portanto, quo o fogo
tenha sido ateado.- — Mas com que propósito?

Quem o sabe? Não acha que
é uma coincidência extraordina-
ria esta de um incendio esta noi-
io, a bordo do "São Paulo" e na
mesma estopa onde o incendio sè
manifestou aqui na Ilha das Co-
bros? Que diz a Isto?

—E Iiouto Incêndio no "São
Paulo"?
— Houve, sim, e movimentou-

ce todo o pessoal da Armada, in-
clusive o. ministro,

Prestávamos toda a oitenção
a, esta cotaversa_ mas os setís"pro-
motores desconfiaram dd. nossa
presença e... silenciaram.

A BORDO DO S. PAULO

Como se acaba de ler, houve,
a bordo do "São Paulo", um co-

me<_o*de incêndio, que ia tomando
proporções graves.

A conversa acima, entre dois
velhos funecionarios do De-
porito Naval deu-nos a nova
da oceorrencia, que pouco depois
viamos conflrmarda no gabinete
do ministro da Marinha. O fogo
originara-se num porão ondefôra
collocada grande quantidade de•jsttopa recebida, na vespera, do
Almoxarifado. Presentido em tem-
po, quando já. tomava incremen-
to, foi ello extineto pelo próprio
pessoal do bordo, não sem grande
risco das suas vidas. O almiran-
te. Pinto drtíliUZ, que se encontra-
va em casa, teve seiencia do caso

e immediatamente foi a bordo,
assistindo o serviço tle extincçâo.
Nelle ficaram entoxicados pola
inhalaçâo do gaz carbônico e re-
ceberam ferimentos leves pelo
corpo os sequintes pessoas de
bordo:

Cabo Delphim Rodrigues, da
Marinha, que se contundiu na
porr.a esquerda;

Hermogenés Lopes, fuzileiro
naval, com escoriações na mão;

José André dos Santos, fuzilei-
ro naval, com ferimentos no pé
direito;
José Gabriel de Souza, marinhei-

ro de terceira classe, choque "trau-
matico

VIRIATO CORRÊA

Â Balaiada
Romance histórico da Guerra da Balaiada no

Maranhão, na época da regência
Preço 6$000

. 
'(6896:

Não é na America do Norte.
E sim na rua do Cattete

n. 233 a feliz casa NOVA
YORK, que ante - hontem
vendeu o bilhete n. 5838,
premiado com 30 contos,
promettendo para «depois de
amanhã mais 100 contos,
por 8$000.

(6759)t*m «mi»., or-w... i

ÍOIHBHOT

WÊml
(2931)

Prefira forrar á pintar
assim, terá o interior de sua
habitação, mais ¦ confortável, eo seu mobiliário o' tapeçarias
apresentara outro valor e outro
realce.

A CASA DAVID
Rua ão Ouvidor, 71 c 73

tem sempre iwvidades' belllsal*
mao, o modelos dos* peJaclpaeíart(Btas--írancozes,' americanos o
Inglezes. ¦ *¦ »

(2430)«S-SOfc-tB
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! ' 5

! 
" 

*

praças de Marinha e Bombeiros feridas no serogo de extinccSo
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das chammas
y .'¦,¦.. *

POR 30$00Q
Jogam 16 mil bilhetes

75 % eni premio3
Dktribue 3.218 premios í

no total
Rs. 276:000$000

HABILITEM
.6757)

usa)

58291 - 50:000»©
Da Loteria da Capital Fe*

deral extrahida hontem, foi
vendido no balcão da feli-g.
casa AO MONOPÓLIO DA
FELICIDADE, á Travessa-do
Ouvidor, 14.
Hoje 100 contos por 30$000

(6158)

i~Siar
Chama a attenção do rea*

peltavol público para os no*
vas ExposiçCes do Mobília*
rios o Tapeçarias que acaba
de Inaugurar a

na Gonçalves Dias 69-711
e Irqnrn 82

Preços que não admittem j
concorrência

(2918)

Louças, porcellaâas, crys.
taes, metaes, chrlstofle e
objectos de fantasia. Quei*
ram nos visitat que os vos*
sos lucros serão de 40 a 59%

Oasa Amaral
Rua 7 de Setembro, 61—

(Esquina de.Quitanda)
CK6S)

Pedro da Silva Carmo, fuzilei-
ro naval, com o pé direito con-
tundido;

Aristóteles Garcia, marinheiro
de segunda classe, contundido no
thorax

Saturnino da Silva Ambroslo,
marinheiro de primeira classe,
com escoriações no rosto;

Antonio Soares Alegria, grume-
te, com ferimentos no braço dl-

.reito;
Alexandre Pereira, marinheiro

de terceira classe, com entorso no
joelho e contusõe no thorax;

Oscar Dias Conceição, mari-
nheiro, com contusões no thorax;

Alberto de Oliveira Mello, fuzl-
leiro naval, com contusões no
thorax.

Todas ellas receberam soecor-
ros do medico de Ijordo e ficaram
em tratamento na enfemaria do
vaso de guerra.
GRAVES SUSPEITAS DE QUE

O INCENDIO HAJA SIDO
ATEADO POR . MÃOS CRI*

MINOSAS
O "Correio da Manbã" publi-

cou, nâo ha multo tempo, um to-
pico sobro graves irregularidades
verificadas no serviço do forneci-
mento de' material, sem concor*.
rendo, para o Deposito Naval i
Não sabemos que providencias
teriam sido tomadas pelo minis-
tro da Marinha, acauteladoras ou
não dos intereses nacionaes no
caso. O certo é que, dias depois,
ê o Deposito Naval destruído
por um: grande infcendio, surgln-
do suspeitas de quo nò caso agi-
ram mãos criminosas.

Esta é, pelo menos, a opinião
do capitão de corveta Clodoveu
Gomes, qué hontem, por oceasião
do sinistro, não oceultou a sur-
preza que o incendio lhe causa-
ra, tanto mais quanto iodas as
providencias elle tomara, no son-
íido do uma vigilância rigorosa, a
noite, principalmente nas imme-
dlações do edifício,, com ordens
termlnantes os seus zeladores de
agirem com a máxima energia,
no caso de qualquer suspeita. O
commandante Bento de Barros,
niio oceultou tambem a sua gran-
dò surpreza quando lhe chegou á

casa, pela manhã, a noticia da
Incêndio. Demais, a acerescentar
que corroboram as suspeitas de
um crimo o facto de haver o in-
cendio do Deposito Naval tido ori-
gem na mesma estopa de onde
lôra retirada a quantidade en-
viada para o "São Paulo", em
cujo bordo houvera um princi-
pio de Incendio.

O capitão de corveta Clodoveu
Celestino Gomes disse quo a seu
vêr houvo mão criminosa no
caso. O depósito passava, uo mo-
mento, por uma remodelação com-
pleta e ê de prever — accrescenta
elle — "que tal faoto desagradas-
se a alguns elementos que, talvez
por isso, planejassem a sua des-
truição".

E terminou: "São supposIçOes,
apenas. Nada afflrmo e nem é
possivel chegar-so a uma corte- '
za sobre as causas do incendio".

O almirante Pinto da Luz,,
que tambem esteve no local, as-
sistlndo os trabalhos dos bom-
beiros, estava crente de quo, no
caso, se tratasse de uma com-
bustão expontânea de ostópa
armazenada o esta supposlção o
ministro fazia corroborar pelo
principio de Incendio havido no"São Paulo". ' ¦ ¦

O grande caso, porém, é que,
terminado o serviço dos bombei-
ros e estabelecida a calma no lo-
cal, todas as attenções se volta-
ram para as causas prováveis do
incêndio e a hyppothese de um
erime tomou tal Incremento quo
o ministro.ü. tarde, confèrenciou,
no seu gabinete, oom o chefe de
policia, combinando com elle a
abertura do um rigoroso Inque»
rito que esclarecerá por comple-
to o caso.

A essa conferência não foi
extranho o 4° delegado auxiliar.

SOBEM A MAIS DE DEZ Mui
CONTOS OS PREJUÍZOS

CAUSADOS PELO SINISTRO
Não so pôde precisar, no mo-

mento, o total exacto dos pre-
juizos causados pelo grande in-
cendio do hontem. Havia no De-
posito Naval grande quantidade
de uniformes e 

"calçado 
para o

fornecimento ás differentes uni-
dades e que fora iniciado já.
Além disso grande quantidade
de estopa o materia prima para
as varias officinas.

Começado o incêndio, mari*
nheiros o praças do Batalhão
Naval' penetraram no interior
do Deposito e conseguiram ar-
rastar para fora grande quanti-
dado de fardos de uniformes e
de calçado, que eram atirados
nagua, onde os recolhiam em-
barcações diversas. Isto, no en-
tretãntOj nâo impediu que os
prejuízos fossem vultosos, pois
o fogo queimou tudo mais. Do
predio restam as paredes e no
sou interior os escombros que
sô hoje serão revolvidos.

No local, no entretanto, acro-
dlta-se que os prejuizos exce-
dam a 10 mil contos.

O titular da pasta da Mari-
nha, como os seus demais colle-
gas de Ministério, cogitava do

(«Continua na 6' pagina )

Epiepsla
Contra os ataques de gótta
o unlco remédio de real ef*
feito e resultados imme*
dtafno ê o ANTIEP1LE*
PTICO HARASCH, Preço
no Rio 35$. Laboratório
Av. Mem de Sfl 171 — Rio
Tel. C. B2D1.

Tm\)
DOENÇAS VENÈREAS — Traia-mento gratuita noa seguintes dispensa*rios:

Avenida Mem Ae Si, 201; HospitalPrò-Matre, fSó mulheres), Av. Vaie*mela, 150 (Cáes do Porto)! Polioll*nica de Botalogo, rua Bambina. 141;Dispensario Visconrlessa de Moraes,Avenida 1'cdro Ivo, 146; Posto de Pro*
phylaxla Rural da. Penha i Ambulato*río Rivadavia Corrca, rua Flnia. n, 17.Engenho de.Ejntro e rua Paulo dcFrontin, 13, daa P ás 10 boras úmanha. ¦'-'¦S25)
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Os Bombeiros, após o penoso serviço de extmecão posam para
o "Correio da Manhã"
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ASSIGNATURAS

/•Anno  60$000
Interior..-;

L Semestre 35$00O

rAnno  140$000

Exterior.! Semestre, 80*$000

Numero, avulso  200 rs.
Idem no interior  SOO rs.
Idem atrazado  400 rs.

TELEPHONES:
Director, .1558 C. Redacção 5698 C.

Gerente 2072 C. Administração, 37 C.
Endereço telegraphico "Corrcomanhã".

Lembramos aos nossos assi-
gnantes a conveniência da re-
forma das assignaturas, afim de
não serem as mesmas suspensas,
terminado o prazo,

Percorrem, a serviço deste jor-
nal, o Estado do Rio e Minas, o
fer. BrauUo Modesto e o Estado
do Minas o sr. Eurico Baeta de
Faria»

Avisamos aos nossos annun-
ciantes que só deverão pagai'
suas contas aos cobradores devi-
damente autorizados pela geren-
cia do "Correio da Manhã", ou
pelo chefo de nossa secção de
pubUcidade sr. Felippe E. de
Lima.

Alguns homens
do outro tempo

*.. Heitor Moniz,.. que acaba de
publicar um livro interessante
sobre o" reinado de d; Pedro IL,¦ não é; positivamente, um homem

» . da sua época. Moço, com vinte
e poucos annos, não faz versos,
não escreve chronicas íuteis c,

' cm vez de viajar ipclos mundos
azues da fantasia, envereda, deci-
dido, pela estrada " 

poeirenta do
passado. Emprega as suas horas
dc lazer, compulsahdo livros e
evocando as grandes figuras quc
fizeram o Brasil livre, prospero,' respeitado, leader iriconteste do

seu continente.* ' • »,• •.
Comparando, deduzindo, Hei-

tor Moniz, que nasceu já sób o
regimen actual, insensivclmentc,' naturalmente, admira nos estadis-
tas de outrora as qualidades que
não encontra nos que vivem nos
dias actuacs.

Falta á Republica um vulto que
substitua o do varão austero que
tudo via e que, errando por ser
humano, tinha, todavia, a ipre-
occupaçao constante de acertar.
Era conhecido o seu lápis sempre! aparado e prompto para impedir
a ascenção1 d^S' que. se conduziam
por atalhos sinuosos.

Conta-se, a proposito, que, sen-
do .ministro da Justiça, lafayette
Rodrigues Pereira, para attender
ás indicações das respectivas ban-
cadas do Senado e da Câmara,
mandara lavrar ò decreto nomean-
do para um logar na magistratu-
ra de província nortista um cida-
dão com todos os requisitos para
a funeção. Voltando a pasta do
despaeho, o ministro ,notou que
Pedro II havia assignado todos os
decretos, menos aquelle c, acredi-
tando tratar-se de nkro esqueci-
mento, incluiu-o, de novo, entre
os papeis que o Imperador teria
dc examinar no despacho seguiu-
te. Mas dessa vez voltara ainda o
decreto sem a rubrica imperial.
Lafayette comprehendeu, então,
que havia contra a pessoa do in-
dicado algum motivo que impe-
dia a escolha e consultou aos se-
nadores e deputados que' por elle
se empenhavam. Todos se siír-
prehenderam, porquanto o candi-
dato era tido geralmente por pes-
soa de severos costumes. O mi-
nistro da Justiça dispoz-se, en-
tão, a falar com Pedro II sobre
o assumpto e soube, ahi, quc vin-
te annos. antes, servindo noutra
província como juiz, o candidato
cheio dc virtudes prejudicara o
patrimônio de alguns menores.
Esse deslisc dc duas décadas pas-
sadas pesou mais na balança da
justiça imperial do que a serie
das virtudes que se manifestaram
depois, tal como suecedeu áquel-
le Frei Genebro, o santo, do con-
to de Eça de Queiroz, cuja alma
foi atirada aos abysmos do Iti-
ferno por ter elle decepado a per-
na dc um bacorinho, deixando o
mísero animal extinguir-se aos

• .poucos num rastro de sangue.
Desapparecendo o regimen, com

elle foi extineto o logar dessa sen-
tinella sempre vigilante,: No seu
livro, Heitor Moniz nos apresenta
o ultimo reinado através das figu-
ras de alguns dc seus grandes cs-
tadistas, desde Araujo Lima, o ul-
timo regente, até Ouro Preto, pre-
sidente do derradeiro conselho de
ministros, Mas o joven escriptor
não faz biographias enfadonhas,
pejadas de transcripções; pro-
cura mostrar-nos aquelles homens
veneraveis taes como lhe parece-
ram após o detido exame, a de-
morada analyse a que os sujei-
tou. Faltam muitos, c certo.
Faltam, entre outros, os valoro-
sos Andradas, que promoveram a
maioridade. de Pedro II, apres-
sando o advento do segundo rei-
nado; Sapucahy; Alves Branco,
chronologicamente o primeiro pre-
sidente do conselho dc ministros;
Ferraz, qúe cra talvez, na» opi-
nião de Joaquim Nabuco, "o uni-
co homem de Estado da monar-
chia apto para oecupar qualquer
das_ pastas com a mesma profici-
encia c mesmo, sc as circumstan-
cias o obrigassem a tanto, todas
a um tempo"; Caxias, que ser-
viu mais ao regimen como guer-
reiro do que como estadista; Fur-
tado, o organizador dos batalhões
dc voluntários da pátria, que se
cobriram dc louros no Paraguay
c decisivamente contribuíram pa-
ra a victoria das armas brasilei-
ras; São Vicente, o notável júris-
consulto; Sinimbú, que, ministro
varias vezes, morreu quasi aos
cem annos cm extrema pobreza.

Dos varões de cuja vida Hei-
tor Moniz se oecupou, conheci os
que morreram por ultimo, o mar-
quez de Paranaguá, o visconde
de Ouro Preto, o conselheiro
João Alfredo. Convivi com os
dois primeiros, admirei-os, no In-
stituto Histórico. Recommenda-
vam ,o regimen cm cujo scenario
intervieram tão decisivamente. Pa-
ratiagüá, mais cdoso, votava-se
exclusivamente ao Instituto e á
Sociedade de Geographia. Ouro

sc o paiz fosse outro, estava ain-
da cm condições de lhe ser util.

A sua conferencia realizada no
Instituto na sessão commemora-
tiva da batalha do Riachuelo é
uma pagina de recordação digna
de demorada leitura. .Ministro da
Marinha na época em que se ie-
riu o encontro,'.. Ouro Preto nos
mostrou quáes seriam as conse-
quencias para o Brasil se o des-
enlace da peleja nos fosse adver-
so.

Lembro-me ainda do erudito
parecer que emittiu a respeito do
livro de Euclydes da Cunha
Perú wrsus Bolivia, a pedido de
Rio Branco, que tanto o distin-
guia.

As outras figuras que Heitor
Moniz com tanta superioridade
estudou çonhecia-as pelo que dei-
xaram dc. sua passagem na his-
toria: Zacarias c Cotegipe, mote-
jadores ambos;' Francisco Octa-
.via.no, o Byron brasileiro, que re-
cusonuma pasta dc ministro;
Paraná, o chefe supremo do Par-
tido Conservador; Abaeté; Sepe-
tiba; Martirtho Campos, ò eterno
opposicionista, quc nunca foi au-
lico e por esta razão só conse-
guiu sobraçar a pasta de minis-
tro pouco mais de cinco mezes,
voltando bem disposto ás fileiras
contrarias ao governo.

Ha de ser lido com prazer o
livro de Heitor. Moniz. Virada
a ultima .pagina, num ambiente
de ríspidos costumes e de absolu-
ta honestidade, acudirá, natural-
mente, a todos, uma pergunta:
quando apparecerão os outros li-
vros que o joven autor nos pro-
mette e que são indispensáveis
continuadores do Segundo reina-
dot

Não retarde Heitor Moniz esse
serviço, prestado não só as letras
pátrias como á geração de que
é relevante elemento. A vida dos
nossos grandes homens de outro-
ra, contada pela maneira singela,
despretenciosa por que o fazoin-
sinuante escriptor, precisa' ser co-
nhecida para que se saiba que, se
o scenario ipolitico' dos dias pre-
sentes' não tem fieuras notáveis,
nas homens norteados por ódios

e' ambições, houve no regimen
passado varias dezenas de brasi-
ieirosque sé distinguiram pelo seu
valor, pelo seu caracter, pela re-
ctidão da sua condueta e, sobre-
tudo, pelo acrisolado amor que
tinham á terra que lhes serviu
de berço.» ,

Que Heitor Moniz continue,
pois, quanto antes, a,benemérita
tarefa que iniciou.

Lafayette Silva

íepiess & li»
O tempo V
BOLETIM DA DIRECTORIA DE

METEOROLOGIA
Previsões para o periodo de 6 ho-

ras da tarde de honteni até ás 6
horas da tarde de hoje:

Districto Federal e Nictheroy —
Tempo: máo, passando a ameaçador;
chuvas possivelmente fortes e trovoadas
ainda prováveis.

Temperatura: em.declínio accentuado,' .;Ven|os: 'do '-quadrante sul, com ra-
.jadasV,.

. ,EstãHò*do Rlí> — Tempo: em geralmáo; chuvas possivelmente fortes e
trovoadas. ¦ ',.'•<

Temperatura: cm declinio accentuado.
Tendência geral do tempo após 6

horas da tarde do hoje, no Districto
Federal: melhorar.

Estados do sul — Tempo: pertur-hado, com chuvas, em Sao Paulo e
Paraná; instável, passando a bom, em
Santa Catliarina, e liom no Rio Gran-
dc: trovoadas em São Paulo.

Temperatura: em declinio até Para-
ni, estável em Santa Cathárina e em
ascensão no Rio Grande.

Ventos: de sul a léste, frescos, até
Santa Cathárina; rondarão para norte
no Rio Grande.

Nota — Não recebemos as informa-
ções meteorológicas, expedidas entre
9 horas e ,10 minutos c io horas da
manhã, de a^atto Grosso, Goyaz e Ba*
hia (todas) e ¦ grande parte das de São
Paulo, ; Paraná, Santa Cathárina e Rio
Grande do Sul.

Synopic do tempo oceorrido — No
Districto Federal (das 6 horas da
tarde de ante-hontem até is 3 hora-,
da tarde* hontem). — Segundo a»
observações do Obiervatorip Metcorolo*

,çi,co da Avenida das Nações, o tempo
decorreu bom á noite, com cè*o limpo,
c instável de dia, isto é, com alterna-
tivas dc tempo incerto e ameaçador,
trovoadas. .A temperatura, embora con-
tinuasse eleyada, declinou ao correr do
dia. As médias das temperaturas ex-
tremas verificadas nos poetos do Dis-
tricto Federal foram 3*i°4 e 22°4 e as
verificadas 110 Observatório Meteorolo*
nico foram a9°4 e 24°*. respectivamen-
to ás ohs.o e s horas e 40 minutos
da tarde. Os ventos foram variáveis
e frescos.

A esta hora, emquanto a gran-
de maioria da população, ap-
prohenslva o cablsbalxa, medita
sobre os espinhos com que o anno
de 1928 a ameaça, ha um grupo
ãe cavalheiros venturosós que
desfrutam a situação mols folga-
da do planeta. Esses homens de
sorte são os. gros-bonneta do
Banco do Brasil. Elles acabam
de embolsar uma grossa bolada,
a titulo de lucros do segundo se-
mestre. Com dez contos mensaes
do ordonado, esses seres prlvlle-
giados ainda ombolsam gratifica-
ções semestraes superiores, a tre-
zentos contos!... Sommadòs os
dois semestres são mais de oito-
centos contos que o presidente e
cada director lngurglta annual-
mente pelos sous muitos esforços
bancários em favor da valoriza-
ção da moeda, da estabilisação
cambial e do commercio...

Certo, pesando-se bem a fellel-
dado material disseminada pe)o
planeta, não se encontram mui*
tos 'exemplos do situações ventu-
rosas como a desses administra-
dores do Banco do Brasil, O
mundo está ctíelo de milllonarlos,
bem o sabemos; mas na fonte
originaria de cada rei da indus-
tria e do commercio, bem como
do seus legítimos' herdeiros, ha
quasi sempre a imagem do merl-
to o do trabalho. È quando esses
patrimônios alcançam rondas de
centenas e milhares de contos
pode-se affirmar que consumi-
ram algumas gerações em quo a
sorte o o valor pessoal collabo-
raram asslduamonte. Na Repu-
blica brasileira, porem, basta que
o capricho de*sa enttdádo toda
poderosa, que é seu presidente».
se lembre do premiar um amigo
com as Insígnias de banqueiro do
Estado, para que o ouro jorre,
aos borbotSos, nas suas algibel-
ras. O sr. Clnclnato Braga 6
actualmente um dos homons mais
ricos do palz, alcançando a for-
tuna por esso caminho; » o sr.
James Darcy seguiu-lho o aurco
estendal do libras I E vão pelo
mesmo, caminho os actuae3 dire-
ctores ão Banco...

raços o contratempos, conse-
quentes dessa anômala situação
o de factos supervenientes. E
nôs mesmos, quo temoB por* ve-
zes censurado o prefeito, a pro-
posito de alguns de seus actos,
reconhecemos os obstáculos que
su lhe antolham, difficultondo a
sua administração.

Ainda hontem comníentámos
as suecessivas conferências- do
sr. Prado Junior com chefes de
seu departamento, no sentido de
acoommbdar as dotações orça--
mentarlas e sobretudo visando
um justo equilíbrio, capaz de
attenuar os despropósitos do
Conselho. Alludlndo ô, majoração
das licenças para automóveis
ponderamos que o prefeito deve-
ria attender, quanto possível, as
reclamações dos interessados.' E' bem de ver que, na expreè*
são quanto possível, restringimos
o nosso ponto do vista, pois des-
do que se torno necessário ou
Imprescindível crear ou majorar
tributações, o golpe deverá, mes-
mo attingir, do preferencia e com
justiça, o que fôr luxo.

Attendendo-se as mesmas ra-
zões, é forçoso admittir que o
Districto Federal não está em
condições financeiros que per-
mlttam a aggravação impondera-
da de despesas, facto que viria
sacrificar1 grandemente o equlll-
brio desejado, ainda que seme-
lhante majoração Importasse ç
promettldo augmento de venci-
mentos ao seu funcclonallsmo.
O que se percebe é que o pre-
feito está na dolorosa cóntingon-
cia de reparar os rombos prati-
cados no thesouro do Districto
Federal, oo mesmo posso que se
vê forçado a defender o Interesse
publico contra os Inconfessáveis
negócios da politicagem. Tal é,
com clareza, a situação que de-
vemos reconhecer, e proclamar,
com a mesma lealdade com quc
censuramos os mãos actos ou
os propósitos condemnavel3 dos
administradores.

oecupa o cargo do desenhista li-
cenelado... .

O sr. João Pessoa, presente e
silencioso, não piou. O rigldo e
austero fiscal dos ltabeas-corpus
de sorteados, o mantenedor dá
ordem ha justiça militar, zelador
da sua mpralldade, preferiu guar-
dar» silencio. Trata-se, evidente-
mente, de um caso sério, porque
voe Importar na nullidude de to-
dos os feitos em que esso audi-
tor andou desenhando, mas', tra*
¦ta-se, tambem, de um caso serio
em que, positivamente, não se
está moralizando o julgamento
dos sorteados... O sr. Wasliln-'gton Luis, qúe, ha dois dias, tem
attribuição de nomear todos
os funccionarios judiciários da
União, salvo os casos previstos
na. Constituição, conhecerá essa
passagem?

O ultimo relatório do nosso
consulado em Helsingfors, na
Finlândia, chama a attenção, re-
latlvamente ao movimento crês-
cente da nossa exportação, para
aquelle palz. Exportámos, para
ali, em 1924, 1925 o Í926, respe-
ctivamente. 21.873:684$000, 
32.926:316$000 e 22.231:679$000,
formando um total de 79.031:678?,
para uma somma de 25.284:210$,
de Importação de productos fin-
landezes, no mesmo trlennio. E sd
no 1° trimestre de 1927, expor-
tamos para ali 6.291:O47$00Ó, mo-
vimento superior ao trimestre
de egual período do 1925 o 1026.

O que ha a notar nessa expor-
tação é que ê quasi toda ella
calcada no café. No entanto
esse movimento poderia ser mais
Intenso o de effeitos econômicos
mais sólidos, se o Ministério da
Agricultura soubesse orientar a
nossa vida commercial, para umo
exportação mais ampla, destina;
da ' aquelle palz, do nossos ce-
reaes, das nossas pelles, e da nos-
sa borracha, cera de carnaúba o
outros productos^

A nova Iel que altera disposi-
ções do Código de Contabilidade
prohlbe o pagamento de venci-
mentos ou qualquer remuneração
a funccionarios públicos não con-
templados nos respectivos qua-
dros, bem como o pagamento
pela verba material a funeciona-
rios do qualquer natureza ou caJ
tegorla. %

Para os funccionarios quo or-
denarem ou effectuarem paga-
mentos nesse sentido haverá o
processo de responsabilidade.

Esses dispositivos deveriam scr
completados por uma lei que dés*
so aos que impugnassem ordens
superiores nesse sentido todas as
garantias, devendo velar por ellas
o presldento do Tribunal de Con-
tas.

De accordo com o Código de
Contabilidade, esses factos devem
ser denunciados a essa autorida*
do, mas na pratica o que se ve-
rlflca éo receio do perseguição,
pelo que semelhante providencia
não deu, nem dará resultado.

Um coso pôde lllustror este
oommentorlo. No Ministério do
Marinha, ha tempos, porque um'dos funccionarios levasse ao co-
nheelmento ão presldento do Tri-
bunal uma oceorrencla dessa or-
dem, foi suspenso por quinze
dias e... ameaçado de demissão

Sem garantias, que fazer entre
uma ordem superior o o texto
do Código? E' a.pergunta que
se ouve em toãos os ministérios.

Uma informação offlciosa da
Prefeitura acaba de declarar que
o orçamento da despesa munici*
pai está ehelo do favores pes-
soaes, accentuando que o. legis-
lador da cidade so preoecupa
muito mais com os sous ou os
dos seus amigos, do que com os
interesses do publico em geral
Com raras, rarlssimas excepções
talvez duas ou tres, a Informa-
ção tem todo fundamento e é
absolutamente verdadeira, O Con-
selho é a casa mais suspeita que
ha nesta terra.

Desse ajuntamento nocivo e
perigoso — a fina flor da ma-
landrasrem eleitoral —• tem-se
dito multo, e por mais que se
diga, não se acaba nunca de dl-
zer. Áquella gente funesta, que
vive lá dentro, tem natureza de
pélla, isto é, quanto mais se lhe
bate, mais ella emplna. E' uma
affronta atirada pelo regimen
desacreditado ao rosto da popula-
ção humilhada e espoliada.

A' ultima hora da votação da
lei de meios, quando se pensa vo
que o bando sinistro não tinha
mais idéa a applicar contra o
contribuinte carioca, eis que
apparece uma emenda qualquer,
mandando dar, de mão beljaãa, a
Dillon Read & Comp., cerca di
24 mil contos do. réis. Tão bem
disfarçada estava __. patota, que
quasi o sr. Maurício de Lacer-
da não a descobre. Felizmente,
ô sr. Geremario Dantas,' vlgilan-
to como o sr. Maurício, estava
alerta e apitou. O sr. Maurício
teve tempo de correr e obrigou
o plenário a recolher, dosman-
chando-se o paço.

Esse Conselho lembra certo
personagem de . um conto dr
Mark Twain, o qual persona-
gemi era tão ruim quo um dia,
querendo ser bom, pela primeira
vez na vida, ao dar a mão a umn
creança, quo Ia ficando debaixo
de uma locomotiva em dispara-
da, teve uma syncope cardíaca c
morreu logo, deixando a creança
tambem morrer sob as rodos da
pesada machina'.

Noventa o nove.por cento daí
desgraças, do município, deve elle
ao maldito luxo de possuir re-
presentaçõo popular,, quo repre
senta tudo, menos o povo.

MAIS UMA PROVA

O sr. Prado Junior encontrou
os negócios munlclpiaos ãesman-
tclados por dois quadrlennlos de
balburdla o dosldla criminosa, ca-

Ha dias chamámos'a attenção
do publico para o que so possa-
va em uma das auditorias de
guorra desta capital, ondo havin
um escrivão Insubmisso, que es-
tava foragido o... licenciado,

Nossa local serviu paro lem-
brar ao auditor envolvido no caso
o cumprimento da lei e da morai,
sendo exonerado o Insubtnisso;
mas não teve a virtude de sugge-
rir aos superiores do auditor a
necessidade da abertura de um
Inquérito, que apurasse a quem
cabia a responsabilidade da.no-
méação de um sorteado para o
oárgo do escrivão de tribunal
cuja attribuição 6 precisamente-
julgar os sorteados daquella ca-
tegoria.

Por certo, os funccionarios im-
pllcados, nesse Incidente devem
gozar de grande conceito da par-
te do sr. João Pessoa, o acre
censor dòs militares, dos audi-
torosrd.os seus collegas o ãos jul-
zes dos outros tribunaes, porque,
do contrario, entre adjectlvos as-
peros, tromores na voz e ges-
ticttlação theatral — já teria o.
sr. Pessoa requerido a responsa-
bllidade dos culpados, para. quo
so não apague no Tnlbunal MIU1
tar o fogo sagríflo da confiança
no morallzador breveté dos jul-
gamentos ãos sortedos...

Foi, assim, do mal estar n
atmosphcra que reinou no Supre-
mo Tribunal Militar cm sua ul-
tima sessão, quando, sem mais
nem monos, Informou o sr. RI-
beiro da Costa ao Tribunal que
nos autos do processo quo rola-
tava tinha servido do auditor um
funecionario publico! No rápido
exame apurou-se então que o au-
dltor, quo nomeara insubmissos
para o cargo do escrivão ãe Jus*
tiça militar o dera um attestado

A populoçâo paulista vivo a
conclamar, ha muitos annos, con-
tra a calamidade das porteiras da
Ingleza, calamidade que se aggra-
vou com o crescimento prodígio-
so da cidade e a consequento
intensificação do trafego urbano.
Dlzla-so que o sr. Pires do Rio,
que assumiu a prefeitura da ca-
pitai paulista promettendo mun-
ãos o funãos, resolveria o proble-
ma, para o qual já se estuãarom
o encaminharam varias soluções.
Até hoje, porém, continua tudo
no mesmo.

Como se sabe, o estadista In-
glez Lloyd George esteve ha dios
em São Paulo, desembarcando na
Estação do Norte, o velho barra-
cão que a Central ainda hoje
conserva ci^mo ponto terminal de
seu ramal para aquelle Estado.
Por uma coincidência, justamen»
te quando o automóvel quo con-
duzla para o centro o ex-prlmei-
ro mipistro la atravessar ò leito
da São Paulo Railway, na Ave-
nida Rangel Pestana, a celebre
porteira Interceptou o transito,
fechando-se, afim de que üm ex-
tonso' comboio da estrada fizesse
á vontado as suas manobras.

Diz-so que Lloyd Georgo sor-
riu controfelto, verificando aque'*
le atrazo... Quanâo lhe esclare-
ceram, porém, que por ali passa-
va uma estrada ingleza que dá
aos accionistas avultados divi-
dendos, o ex-prlmeiro ministre
ficou espantado de semelhante
rotina...

O sr. Souza Reis, empresário
do imposto do renda, conseguiu
uma das empreitadas adminis-
trativas mais Interessantes dc
quo ha memória em nossa vldn
burocrática.

Tem* vários milhares de contoi
ao seu dispor para gastar com
o pessoal e material do serviço
e não presta contas da applica*
ção desses dinheiros áo Tribunal
mas ao ministro da Fazenda.
Essa prestação, tal qual se dá,
6 uma formalidade apenas, pois
consta de folhas do pessoal' e Ja
relação das contas de material
pagas no mez.

Situação privilegiada, que nin*
guom sabe como foi creada, o
facto ô que todo mundo estranha
a sua existência, commenta a ex-
copçâo escandaloso, orrori jada
ninguém sobe como e porque
pelo sr. Souza Reis. E triao
continua oomo dantes, apezar
do sr. Washington Luis conhe-
cer a actuação como adminis-
trador em São Paulo desse "em*
presarlo fiscal".;.

Dr. Luiz Sodré^M'"^
tinos. Cura das hemorrhoides sem ope-
lação c sem dôr. Ourjves 5. Sob.

(6658)

0 RE! BORIS PERDOA
Sofia, 'n 

(Associated Press)
~ O rei Boris manteve o direi-
to que assistia aos reis de per-
doar condemnados, tendo manda-
do por em liberdade o commu-
nista francez Lcger, que houvera
sido sentenciado á pen*» de prisão
perpetua,

Leger foi um dos chefes do
grupo que promoveu o dynami-

A chronica -do foro, nesses ul-
timos dias, foi assignalada por
um facto que se prende directa-
mente ás immoralidades do go-
verno ipassado. A firma Macha-
do, Gama & Cia., cujo passivo
sobe a quasi nove mil contos, re-
quereu concordata. Ora, a.maior
cifra que apparece tia relação dos
credores é representada pelo Ban-
co do Brasil, cujos cofres foram
desfaleadosj . da importância de
3.375 contos, emprestados áquella
firma.

Toda a população desta cidade
já' conhece, pela divulgação que
lhe tem sido ^ada, a criminosa
semeérimonia com que o roprobo
de Viçosa dispunha dos dinheiros
do Banco do Brasil, e como obri-
gou o presidente daquelle estabe-
lecimento de credito, que era o
sr. James Darcy, a entregar esse
cobre, de quc nunca mais se viu
embolsado o referido banco.

Certa tarde, subiu as escadarias
do Banco do Brasil um cavalhei-
ro de nome José Domingues Ma-
chado, que desejava fazer ali vul-
tosa operação de credito. Exigi-
das suas credçpciaes, o sr. Ja-
mes Darcy indeferiu-lhe a pre-
tensão. O homem nenhuma ga-
rantia offercceu, de maneira a
quedos fundos de que precisava
Hie podessem ser adeantados.

Estava o presidente do Banco
do Brasil na doce illusão de que
tinha despachado mais um pan-
dida to importuno a operações
bancarias, quando uma ordem, re-
cebida pelo telcphone, reclama sua
presença no palácio do Cattete.
Como é sabidp, nesse tempo já
não eram freqüentes as idas do
sr. James Darcy á residência do
governo, logar onde só appare-
cia para desempenhar deveres
sociaes, pois, quando estava cm
jogo uma informação de ordem
financeira, cambial ou 'banca-
ria, quem se locomovia da rúa
Primeiro, de Março ao Cat-
tete era o sr. Corrêa de .Castro,
director da carteira cambial do
Banco do Brasil. Motivo de so-
bra para o seu presidente ficar,
como diz com propriedade a lin-
guagem popular, de orelha cm
pé... Chegando ao' palácio, maior
foi a surpresa do sr. James Dar-
cy, quando recebeu do chefe do
executivo, em pessoa, ordem para
adeantar a vultosa somma de que
precisava José 'Domingues Ma-
chado para salvar o seu negocio
ameaçado. Ambos, Arthur Ber-
nardes e Domingues ''Macha-
do, eram sócios de uma fa-
brica em Vlço6a, e foi justamen-
te para essa, e portanto para o
próprio presidente, que se arran-
caram os milhares de contos, até
hoje não indemnizados ao Banco
do Brasil...

Deante do exposto, e que já ¦*
do dominio publico, essa quebra
da firma Machado, Gama <&¦ Cia.
é um episódio a mais para assi-
gnalar a historia da. fallencia dos
costumes no Brasil. O verdadei-
ro devedor, que o credor banca-
rio precisaria executar, é o rc-
probo de Viçosa. Foi elle, e não
a firma supracitada, quem obri-
gou o sr. James Darcy a entre-
gar essa elevada somma de quc
se vê hoje desfalcado o Banco do
Brasil! Triste e lastimável Rc-
publica, onde os costumes baixa-
ram tanto! Um industrial fallido
encontra fechadas as portas do
estabelecimento de credito a que
foi bater. O próprio presidente
da Republica, seu sócio, abona-
lhe, a seu modo, a firma desacre-
ditada. Vem finalmente a con-
cordata, mas nem o sr. James
Darcy, que não soube defender
o patrimônio do banco, nem o
chefe do executivo, autor men-
tal da transacção indecorosa, são
chamados á responsabilidade.

Quando o sr. Washington Luis
assumiu o, governo, começou a
circular o boato de que o Banco
do Brasil iria soffrer uma de-
vassa moralizadora . Decorrido
um anno de adniinistração e já
bem conhecida do paiz a perso-
nalidade do actual presidente, não
ha quem o julgue capaz desse
gesto de energia governamental,
muito embora sua coragem se ve-
ja ahi apregoada pelos t-hurife-
rarios habituaes dos hospedes do
Cattete. A coragem do sr. Was-
hington! Talvez a experimentem,
dentro dc poucos dias, os peque-
ninos, sobre cujo dorso ameaça
cair a sua ultima arrancada em
favor do equilibrio orçamentário!
Mas o sócio de José Domingues
Machado, e tantos outros que sc
apoderaram do cobre do Brasil,
continuam usufruindo, em paz, os
frutos da sua jndebjta apropria-
ção...

E ahi está patente, na lista de
credores da firma Machado, Ga-
ma & Cia., mais uma prova da
criminosa facilidade com quj; Ar-
thur da Silva Bernardes mettia
as mãos na caixa do Banco do
Brasil...

sibilidade em faço de elementos
e circumstancias quo terão apre-
ciado devidamente.

Seja qual fõr o resultado da
perícia, o constrangimento im-
posto ao magistrado 6 osmaga-
dor. Mas esse magistrado tem
proferido sentenças e despacho?
confirmados pelas câmaras da
COrte de Appellação, quiçá com
o placct do próprio procurador
èeral, o quo quer dizer que 1»
juiz não está sozinho, outrot
tambem, na segunda instância,
ficarão suspeitados...

Agora, a reproducçâo da noti-
cia hontem divulgada sobro o
caso:

"Reunlu-so, hoje, em sessão
ordinária, o Conselho Supremo
da COrte de Appellação. Dentre
a matéria affecta á deliberação
daquelle tribunal, achava-se o re-
querlmento numero 1 em que
era relator o . desembargador
Francellino Guimarães, requeren-
te o dr. André Faria Pereira,
procurador geral do Districtp,
podlnão um exame de sanlãade
no dr. João Maria de Miranda
Manso, juiz dos Feitos da Fazen-
da Municipal.

Depois de longa discussão foi
deferido o pedido, pelo voto de
desempate contra os votos do re-
lator e ão desembargador Sarai-
va Junior."

pela prova colhida no summaric
do culpa. Não ha, portanto, du*
vida alguma sobre esso esclare-
eldo caso criminal, cujo julga-
mento já foi duas vezes adiado,
¦a pedido da defesa.

E' bem possivel que esta pro-
cure ainda um novo pretexto
para o adiamento de uma ãeci-
são ão quo tem medo.

Mas, • esses expeãi.entes conhe-
cidos da chicana, não podem em-
baraçar Indefinidamente a ""ficção

da justiça criminal, relativamen*
te aos delictos de dois façanhu-
dos Instrumentos da policia fon-
touresca.

O governo pediu na proposta
do orçamento 10.000 contos para
os serviços de Immigração.

A Câmara reduziu essa verba
para 5.700 contos.

No Senaão, o sr. Paulo de
Frontin achou que o corte era
pequeno, E apresentou uma
emenãa, fazendo nova diminui-
ção.

Mas o sr. Peâro Lago, appel*
lando para o programma do go-
verno, recusou sou apoio e -a
emenda caiu.

Pois o sr. Washington Luís
que peãlu os 10,000 contos, ãe-
pois do Congresso ter cortado a
verba de metade, quer reduzll-a
110 veto parcial a 3.000 contos..

Entenãa queirç quizer essa bal-
burüia.

Os governos, no Brasil, não
gostam absolutamente que nln-
guem lhes alga a verdade, sobre
a direcção das coisas publicas.

Apparentam sempr.e uma alheia-
ção de marcianos relativamente
aos problemas mais sérios da na-
ção que infelicitam.

Ho nisso tambem um pouco do
calculo. Elles não querem ter in-
commodos; elles não querem pro
curar trabalhos; elles riflo querem
assumir a responsabilidade, peran-
te a opinião popular, do desman-
telamento que vae pela adminis-
tração, uma vez quo se tornem
publicamente sabedores doquillo
que não ignora o mais bronco dos
cidadãos.

Dahi o contrariedade do sr.
Washington Luis deante das ver-
daãos, proferlãas por uma ãas al-
tas patentes da marinha de guer-
ra, 'sobro a lamentável situação
da nossa frota. '.'.': . •.. '

O preslãente da Republica en-
tende que elle devia mostrar-se
estranho â realldaãe que lhe sal-
ta aos olhos. E, por lsso.está ho
proposito ão prohlblr discursos
que se afastem das llsonjas cos»
tumelras á omniscencla e á omní-
potência do Cattete.

Os cortezâos.na nossa democra-
cia, já conhecem Isso; o tonto é
assim que traçam sempre com cõ-
res roseas o quadro das nossas
misérias.

Fazem como os áulicos na côr-
to ãe Cathárina II, segundo uma
aneedota multo repetida.
. Grassava a fome na Russia e de
todos os recantos do Império, at-
tingidos pelo flagello, partiam ela-
mores. A Imperatriz deseja co-
nhecer a verdaãe, falseaãa pela
corte, e segue, afinal, em visita
aos famintos.

Mas os cortezãos tomam-lhe a
deantelra, preparando recepções e
festas em todas as aldeias, collo-
cando, â margem das estradas, re-
banhos anilados, em torno de
postores, que entoam canções ter-
nas e sopram seus pifanos dou-
rados. _*_.

Um telegramma de Pelotas, diz
que a municlpaliãaãe quer eiicam-
par o Grande Hotel. Uma folha
local censura esso absurda reso-
lução, oceresoentando ainda que
o hotel em questão foi construi-
do pòr umá sociedade anonyma,
da qual são principaes occlonistas
os chefes politicos locaes, qüe se
haviam tornado floãores ãe üols
empréstimos ãe oitocentos contos
de réis' para o construcção do
predio.

Está cloro que essas encampa-
ções não se fazem quando não se
acliam em jogo os respeitáveis In-
teresses dos correligionários da
situação.

A unlca novidade digna de re-
paro é a industrialização do ser-
viço de" hotel por uma munici-
palldade, a menos que esta, som
ter em consideração o péssimo
emprego dos dinheiros públicos,
insista em fazer favores aos sous
correligionários e co-múnlclpes...

Drs. Leopoldino de Oliveira
e Adolpho Bergamini

ADVOGADOS
Escriptorio: Edificio Cinema Gloria,

1° andar, sala 8. Tel. C. 2107.
(4877)
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lis o «Hcít»e o veio parcíaf

tis uto pico
" Estrellas " cadentes. .,

A requerimento do procurador
geral do Districto vao ser sub-
mettlão a exame do sanidade o
juiz dos Feitos da Fazenda Mu-
nlclpal em exercício. O Conselho
do Justiça da CCrte de Appella-
ção deforindo aquello pedido,» la-
vrou a oondemnoção ão magls-
traão a uma penalidade de ordem
moral tromenda.

Qual a situação desso juiz?
Que autoridade, que prestigio

pôde ter para continuar a exer-
cer o cargo?

Daquolla' decisão se lnfero que
os desembargadores acharam
procedente o pedido e, conse-
quentemonte, admittem a posai-

,, . , , . - , , bllidade ão juiz não estar em es-
.tamentojk; cathedral de Nedcl^ ,,,,,„ „,? ^^Hrtart, mental..E..S*

No ultimo concurso realizado
na Directoria Gorai dos Correios,
para o cargo de auxiliar do ama-
nuonse, foram classificados se-
tonta funccionarios, ãos quaeB jf
tiveram o'respectivo accesso ses-
senta o.seis, cujas nomeações se
fizeram, do accordo com o regu-,
lamento. Quatro, portanto, aliás
doS mais antigos, aguarãam ain-
da a promoção.

Embora esteja o governo em-
penhado em reduzir o déficit or*
çamentarlo, plano em que entra
a suspensão de nomeações novas

-e de promoções, no caso que com-
mentamos ha que ponderar a
equidade a ser respeltaãa.

O ministro ãa Viação, exami-
nando o caso, verificará que nãc

é justo sacrificar quatro fun-
ccionarios com direito adquirido
o quo se acham rio mesmo pé
do eguoldodo do seus companhel-
ros já promovidos.

Ao passar pelo porto desta capital,
a bordo do "Avelona", rumo de San-
tos, o coronel Lacerda Franc» deve
ter sentido quanto é variável e interes*
seira a camaradagem dos corvos quc
rodeiam os poderosos, sempre solícitos
nas homenagens, na época do presti*
gio, c sempre ingratos quando o ther*
mometni politico cae...

Toda aquclla gente que ali estava,
no cáes do Porto, á espera do "Ave*
lona", excepção feita do sr. Arnolfo
Azevedo, aguardava tão simente o des-
embarque de Lloyd George, para cs*
treitar as suas costellas, esquecida de
que, na politica da Grã-Bretanha, a
situação do ex-primeiro ministro não é,
neste momento, de muita importância...

"Grandes ingratos", queixou-se o co-
ronel Lacerda aos amigos. "Nem mes-
mo o Azeredo" — accrescentou — "veiu
abraçar-me."* ..,,-,

E. o sr. Gilberto Amado? Este, in*
quirido por um repórter que se achava
cm serviço, no cáes, se esperava Lloyd
George ou cr senador coronel, -respon*
deu textualmente":' ,'J

1 "HonTessál Voccjiiifàchà çom cará
de vir esperar 'politicos''serii 

prestigio?"
E atirou-se aos braços do estadista

britannico... que ficou esDantado da
sem-cerimonia...

A leatlerança do sr. Bncno'

, Pessoas chegadas de Bello Horizonte
informam que' ecoou muito mal no pa-
lacio da Liberdade a escolha do sr.
Bueno Brandão para "leader" do go*
verno no Senado c o facto de ter
este aceeitado a missão sem ouvir os
membros do P. R, M.

Os políticos mineiros commentam, na
capital do Estado, essa oceorrencia de
vários modos, procurando uns desço*
lirir no facto o* prenuncio de curiosos
acontecimentos, e outros .desculpando o
sr. Bueno, dizendo não se tratar de
uma insubordinação, mas sim de uma
distração... ou cavação.

Dar-se-á que o sr. Antônio' Carlos
não gostasse, realmente, da 'solidaric-

dade acintosa de Minas com os actos
do Cattcte? E' duvidoso... E tambem
pôde ser cômico.

O futuro governo da Bahia

Temos Informações seguras de
que o veto parcial do sr. Wa-
shlngton Luís ao orçamento dn
Despesa não attinge apenas as
modificações feitas pelo Congres-
so na sua proposta, remettidu em
maio á Câmara, mas essa próprio
proposta, quo seiul mutilada com
a suppressão de algumas verbas.

E' estranho que assim suece-
da, não só porque iss* representa
a revolta do creador contnfi a sua
própria obra, como ainda por-
quo vem demonstrar que o go-
vorno não foi sincero no capltu-
lo respeito d verdade da exposição
de motivos que acompanhou
áquella proposta.'

Declarar em documento publi-
00 que "nenhum esforço será ef-
flcaz na conservação dos orça-
mentos equilibrados se a ello não
presidir um profundo sentlmen-
to ão respeito á verdade'', em ãe-
fesa de sua proposta, o sete me-
zps depois despresar o que fez e
o que disse, não é coisa que in-
commode nenhum governo.

Mas o sr. Washington Luis ê
teimoso, autoritário o ãespotico,
razão ppr que os seus ministros ro-
ceiam chamar-lho a attenção po-
ra o absurão quo quer commet-
ter, vetando verbas de propostas
que não soffreram nenhuma modl-
ficação nçB vários turnos do ela-
boração orçamentaria, tanto na
Câmara, como no Senado,

E' preciso, porém, dizer que o
que elle fizer estará bem feito. Da
subserviência do Congresso ell» ar»
rançará a àpproyação de tudo,
absolutamente tudo que' vetar.
porque, na verdade, é o presidente
da Republica o un|eo poder real
do abandalhaão regimen em vigor.
Mais alguns alas, e transforman-
do-se em Saturno, o sr. Washing-
ton Luís nos vae mostrar,atê on-
db chega a sua coragem como
administrador.

Ainda sobre o'-. assumpto. que
constitue, presentemente, a maior
preòccupação do,- governo, todo
entregue ao trabalho de reduzir o,
déficit orçamentário, vamos repro-
ãuzir, como novidade o por ser
opportuno, o que diz João Bar-
balho, em seus Conutveittiirios á
Constituição Brasileira. Eis o que
ensina o grande mestre e souão-
so jurisconsulto:

"Poãorá o lei sor sancclonoâo
em parte e em parte vetaãa? Há
ãlsto exemplo na Constituição ão
Estado do Pensylvanla. de 1G de
dezembro do 1873, quo admitte o
neto parcial, quanto ás leis de

ou consignações distinetas; as
provadas adquirem f(,i*ça if) .
as demais ficam dependendo dvotação por dois t-jrços, (ari* .,"
n° 16) E a Constituição do Es.'tado do Bahia determina: "Am
41 — A lei de orçamento poder.
ser impugnada em parte, e nesta
caso será promulgada com a i..claração de que taes e taes arti!
gos ou paragrapiios não forara
sancclonados e pendem u0 {fe
rior deliberação d'assembíõaV

"A lei é, devo ser, em sua con,
toXjturo, um todo syjstematlcõ, co.
heso, harmônico; a eliminação, ao
arbítrio do governo, dc algürisraK
tigos a desconcertaria o desfigura,
ria. Por outro lado o eovorno
teria assim a escolho das dispo,
sições que lho agradassem, e a(|.
nal sô prevaleceriam as quo ellt
preferisse; o lei seria então não
o quo o legislador tivesse esta.
belecldo, mas o que qulzesse o
executivo. Esto s6 poria em pra,
tico a parte não vetada por e\
o resto ficaria em suspensão & et.
pera do ulterior deliberação, 1
quebrado assim o nexo e depen-
dencia das disposições, muitos si
por Isso se utilizariam com a e«,
eução separada ãas outras par.
tes".

O sr. Oliveira Botelho, que í j
médium do ministério, bem podl»
invocar, numa de suas sessões, o
espirito do, maior commentadot
da nossa Constituição, e levar 1
sua lição ao sr. Washington
Luis. Essa providencia talvez con-
vencesse o sr. Washington Luit
ãa realidade das coisas, fazendo-o
recuar do seu propósito do vetai;
a sua própria proposta.

O orçamento é uma lei do auto»
rlzações. E' preferível, é mala
digno, ê mais honesto guardar pa»
ra a execução dessa lei seme-
lhante resolução, do que atirar-se
o presidente contra sua proprl»
obra.

As difflcúlãades em. que se en»
contra o governo, para exercer o
veto parcial, appollando o presi-
dento pora os ministros o esttt
paro os ministros do Tribunal Jt
Contas, transformados agora en
conselheiros, não teriam surgido
se a elaboração orçamontarla m
Congresso tivesse tido outra orto
tação.

Mas foi o goVerno quo se creou
essa difficuldade. Elle agora qut
doscalce da melhor maneira it
seu alcance a bota em que abu

despesa oomprehendenão verbas 1 slvamente se mottou.

SÃo Salvador, 11 (A. A.) — O
"Diarif de Noticias" diz:

"O bacharel Eduardo Rios, actual
director* da Junta Commercial, foi con-
vidado pelo sr. Vital Soares para se*
cretario da Fazenda do Estado,"

O regresso do governador do

O sr. Victor Konder, natural-
mente envergonhado com a pey-
manencla continua á porta de seu
ministério de treze, quinze e mols
automóveis officiaes, ãetermlnou
que elles fizessem ponto ão lado
do edifício da Câmara.

Assim quem passasse por alf
attrlbulrla a propriedade ãe tan-
tos automóveis officiaes aos.depu-
todos, mesa da' Câmara, etc,;
ninguem supporla que fossem ãa
Viação. *

Com o encerramento do Con-
gresso, não ha mais razão de scr
dessa ordem.

Pôde e devo o .ministro des-
atravancar as portas daquella
casa legislativa. E so bem en-
tender, levar ao conhecimento do
presidente da Republica as rubrl*
eus por ondo elles são custeado?
para os effeitos do corto...

A economia, ha de convir o
ministro, não seria pequena,.. .E
ainda melhor ha de convir o sr.
Washington Luis.

Está deslgnoão o dia ão hoje
para o Julgamento do Moreira
Machaâo o Podro Mandovanl,
processados pelo crlmo do ospon-
comento do menor Alberto.

O julgamento desses dois foro-
zes verdugos ão policia ão sitio
será presidido pelo juiz Burlo dt>
Figueiredo, estando a aceusação
o cargo do promotor publico Al*
freão Loureiro Bernardes,'

A autoria do barbarl.smp de quc

Santa Catluivina

O governador Adolplio Konder, de
Santa Cathárina, que se encontra, em
.go;o de licença, nesta capital, ha mais
dç dois mezes, dfeve regressar ao seu
Estado no próximo dia ao.. Passará
Uns dois dias cm São Paulo. A sua
observação directa, no campo do gran*
de quartel general da politica nacional,
certamente lhe aconselha aquclla ligeira
demora na nova terra santa....

MIGUEL BRAGA *— Calllsta: Quianda 79. sob., .esq. Ouvidor. Teleui
Norte 5502. (11731

Para bater o record
de permanência no ar

•Nova York, n — (Associated
Press) — O aviador Clarence
Chamberlain; acompanhado do
piloto Roger Williams, partiu de
Rooselvet Field hoje, ás- 12 ho-
ras e 13' minutos, afim de tentar
estabelecer o novo record de per-
manencia no ar em aeroplano. O
record actual é de 52 horas, 22-
minutos e 31 segundos! Cham-
berlin está Sc servindo de um
novo monoplano Bellauça.

HemorrhoidàsZJk "S t.
R. Pitauga Santos. Passeio 56, sob.• (D 9664>

Rickard lamenta a falta
de pugilistas estrangeiros

Nova York, ri —(Associated
Press) — O empresário Téx Ri-
ckard, ha quatro annos suecessi-
vos tem vindo publicando os ito-
mes dos 'pugilistas na sua ordem
de,coilocação segundo o valor de
cada um, e a lista que acaba dc
fornecer ao magazine The Rin);,
cm que todas cilas têm sido pu-
blicadas, colloca Gene Tunney
cm primeiro logar, vindo em se-
guida Jack Dempsey, entre os
pesos máximos. Das outras cias-
ses elle tirou todos os campeões
reconhecidos como'tal, c na nota
acompanhando essa, classificação,

Costes e Le Brix partiram
para Guayaquil

Lima, 11 (Associated Press)
— Os aviadores Costes ,e Lc
Brix partiram hoje para Guaya-
quil ás.9 horas e 20 minutos da
manhã.

Washington, 11 — (Associated
Press) — O Departamento da
Guerra .expediu unia autorização
ampla para qui os aviadores Cos-
tes e Le Brix, aterrem cm qual-
quer ponto que lhes convenha, na
zona do Canal do Panamá.

Guayaquil, n — (Associated.
Press) — Os aviadores france-
zes Costes e Le Brix aterrarapi
nesta cidade ás 4 horas e 26 mi-
nutos da tarde.

a ni 1 —-——

A Argentina opinará sobre a
intervenção americana na

— Nicarágua?—:
Buenos Aires, 11 (A. A.) —

O jornal "La Kuzon", desta ca-
pitai, publica textualmente o so-
guinte:"Sabemos de fonto absoluta-
monte segura quc, na reunião
do ' Ministério hoje á tarde, foi
admlttiãa a possibilidade de que,
na Sexta Cpnferenela Pan-Ame-
rlcana a abrir-se em Havana, a
16 do corrente, possa vir a ser
solicitada a opinião da Argenti-
na sobre a Intervenção norte-
americana na Nicarágua.

Conforme as Informações se-
guros que obtivemos, o sr. An-
tonio Segarna, ministro Interino
das Belações Exteriores, (ficouencarregado de transmlttlr ao sr.
Honorio Pueyrredon, chefo da
delegação argentina áquella Con-
ferencia, as Instrucções pelos
quaes deverá, a delegação nortear
a sua condueta.

Eabo-se mais quo o sr. Sagnr-
na voltara amanhã à conferen-
dar com o presidente Alvear, a
nuem apresentará o teor ãas
instrucções a serem enviadas ao
sr. Pueyrredon;

Nas espheras officiaes guarda-
se a mais absoluta reserva quan-
to uo alcance dessas Instrucções."

Reunir-se-á em Sevilha
um Congresso de Agronomia
Madrid, n (Associated Press)

m-y Coincidindo com a exposição
Íbcro-Amcricana de Sevilha, rea-
lizar-se-á tambem um Congresso
Internacional dc Agronomia Sub-
Tropical.*m ««*»> —

Uzcudun quer ficar mais seis
mezes nos Estados Unidos
Ténpa, 11 (Associated Press)

— Annuncia-se que Paoliro Vz-
cudum solicitou uma -prorogação
ipor seis mízes da sua licença.pa-
ra permanecer no território tíis
Estados* Unidos.

Morte de uma famosa cantora
Florença, 11 — (Associated

Press) — Na edade de setenta
atmos, falleceu aqui a notável ar-
tista lyrica Tcresina.

Um suecedaneo
para o assucar

Franckort, 11 — (Associated
Press) — Um syndicàto aqui es-
tá fazendo experiências nos grau-
des laboratórios "Ig Fartsen",
na esperança i de conseguir um
succcdatieo synthctico para o asT
sucár, o que cspçra seja conse-

Morreram em combate cinco
i1' icomitadjis búlgaros

Belgrado, .11 —- -(.Associai**
Press) — Cinco comitadjis bul-
garos, inclusive o chefe de bande
Stojanoff, fo'ram"thortos, ao qiii
se noticia, èm um combate entre
membros dessa sociedade dc agi.
tadores e soldados gregos, t\
fronteira greco-bulgara.

A possibilidade da Argentin?
voltar á Liga das Nações

Paris, 11 (Associated Pr|«s)
— Falando aos que lhe foram
levar as despedidas, o sr. An»

gel Gallardo, ministro das Re»
lações Exteriores da Argentina,
delineou a .possibilidade do sn
paiz retornar ao seu logar m
Liga das Nações.

Nesse sentido, elle assim fa»
lotr; "Espero 

qüe a Argentina
retome o seu posto na Liga, este
anno, ipara tomar parte ainda na
assemblée de setembro

Uzcudun vae lutar com Keele
Nova York, 11 — (Associated

Press) — Concluirám-se as for»
malidades do accordo para o en*
contro do pugilista hespanhol
Paolino Uzcudutn contra Ed,

.ÍCecley, de Boston, cm doil
rounds.

0 critico Ramperti foi feride
em duello pelo comediogra*

pho Veneziano
Milão, 11 (A. A.) — Batera»

se hoje eni duello o comediofírt
pho Carlos Veneziano o o crftlet
»\Jarco Ramperti, .

O duello foi a espada, tendi
6aldo ferido, com tres golpes w
nnto-braço direito, o Br. Kant
perÇl.

Os contendores não so recff'
clllaram.

Foi preso um falso filho
do czar Nu

Koi-Modcmyonsk, Russia, u-
(Associated Press).— A polaca
secreta da Russia prendeu Ale»
'xandre Sayin, jòvcn attraente
de vinte *e tres annos de cdadn
aceusado -dc fazer-se passar co»
mo sendo o czarevitch Alcxis, d'
lho do imperador Nicoláo II.

As autoridades dizem quc Si'
vin, vçsfído como freira, ande
pela ahWa solicitando ataxilips.

Enferme»] gravemente o mini*
tro portuguez na Argentina
Buenos' Aires, 11 (A. A.) *

Acha-se enfermo, com nlguw
gravidade, 6 st*. Eugênio Car"
Martins Tavares, ministro de Vft
tugal junto áo governo arget"'
no.

. —*l *m* '•»—¦—

Pershing director de umbanc»
Washington, ir — (AsSociajfl

Press) — O general Pcrshiní
tornou-se membro do conseW
director do Banco Nacional. |
este o primeiro centacto do s*
t/eral Pershing com o mundo m
negócios, desde a sua retirada C«

Exercito.

As visitas do. pessoal dos>
Correios a bardo dos np

O ministro ãa Fazenda dei
rou no da Viação que aos lr
resses fiscaes- é lndifferento _'
ns visitas extraordlnarlns 1
soai ãos Correios a bordo 1

¦
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Vida Sócia.
ie Voleur

i

lia um drama forte de Bcrn-
stf.in, "Lis 'Voleur", onde parece
que o dramaturgo põz cm jogo
todos os seus recursos dc pro-
fundo mergulhador desse pego
Insondavel que se cliama o có-
ração humano. Uma rapariga
elegante furta o marido, para
gastar na vida.mundana de Pa-
ris, e c um rapaz de familia,
alheio ds espertezas da digna se-
¦nhora, quem exiba sendo cxpul-
so da cata, assumindo a inteira
responsabilidade do delicto c, c
que c pcor, sob o olhar dupla-
¦mente suspeito rfo outro, que nelle
vê o rival destruidor do socego
e da confiança do scu lar.

Bcrnstein foi um creador dc
scenas violentas. Moço ainda, o
seu genio c as suas obras dc-
ram-lhe fama c fortuna. Elle
próprio, uma das mollas da for-
múlavcl engrenagem dessa via-
china, surprchendrntc e emotiva
qut: é a Cidude-Litz, apaixonado
seduetor a diabólico, talvez hoje
não reeditasse o alludido traba-
lho, 0 escriptor teria, agora, no
imaginação- ardente, uma outra
observação'; sob a tensão nervosa
de uma éra cinematographica.
Os seus typos, relativamente ma-
¦nufaclilradõs como novos, estão
ficando retrógrados c não mais
impressionam.

Dispenso-ma de resumir aqui
o que c "Lc Voleur", tão divul-
gado elle está ate pelas telas.
Verdade ó que a industria cine-
matographlcd, quando recorre ac
consagrado ua historia c na li-
temlitra, tudo embrulha par.i
armar ao effeito, o que, sem duvi-
da, ê um attestado dc que uma
pessoa razoavelmente sensata
não sc deve fiar muito na /ide-
lidada tle. taes âphibtçõês. Eu.
por excm-plo, jã admirei um fllm
em que Carlos XIl, tia Suécia,
sc apresentava como um rei poi-
Irão, quando o que. os livros mr,
ensinaram foi que o heróico cabo
de guerra perdeu a batalha dc
Poltawa, uma das mais sangren-
las e mais ferozes tle que lia me-
morla, porque pretendia medir o
mundo, após csmagal-o, pelo cs-
talão das suas botas. Mas, o ci-
nema é uma instituição que esti
acima da- critica. Por isso, volte-
iiws a llcrnslein c á sua psijcho-
logia.

"Le Voleur", para ser escripto
na phase contemporânea, soffr-:-
ria sensíveis modificações. As-
sim, a rapariga não desviaria só-
zinha as economias do cara-
metade. O joven, que seria sou
amante — pois, isso dc José, sob
o te.-Ao dc Putiphar, ê lenda vc-
Ihissima — a ajudaria, cúmplice
tlella tambem no adultério. È
não esperaria que o esposo ul-
trajado lhe apontasse o olho da
rua, visto como elle mesmo, sa-
gaz c previdente, se encarrega-
ria dc levar-lhe o dinheiro c a
mulher para outras paragens.

A existência moderna é verti-

ginosa. Um anno se distancia
como se fosse um sccttlo, O tra-

pico c o rfrrt*i_itlco dc trinta
annos atrás são coisas tão re-
motas, quej revenda-as, a gente
pensa que foram acontvSlmentos
do começo do romantismo...

JoAo Carioca

hlatnllcios

Faz annos lioje a interessante roem-
ra Lea dc Carvalho, filha ilo sr. Anto-
nio .1. Je Carvalho,^ official da. man-
nha mercante, u de sua esposa, d. Tlie-
reza D, de Carvalho. ,

Faz annos hoje a senhorita Vi*
eeiitltia l-citão de Unia, enfermeira dl-
ploniaila. Suas amigas preparam-lhe
significativa manifestação de estima.

Transcorri: hoje a data natalicia
do sr. Fiiinto Corrêa de Mattos, conhe-
cido e estimado conlahilista c industrial
em Barra do Firahy.

E' hoje uma data festiva para o
lar do sr. Jnãn Motta, do nosso alto
comniercio. Vaz annos o seu filho Al-
iredo Rodrigues da Motta, uma crean*
ça viva c expansiva.

E' hoje a data natalicia do jo-
véu Eduardo Affonso Anhcl. alumno
do Collegio Militar, onde c muito que-
Hdo dos seus collegas.

—- O capitão Palmerin Chagas e
lima natureza expansiva, muito dado â
vida festiva. Tudo c pretexto de ale*
gria para a sua imaginação creado-

ra. E vivendo a vida mais encantado*
ia dc- espirito c graça, commemora a
nia data natalicia numa fuga satisfeita
aos ardores dos abraços dos amigos. tMaria da Gloria Guimarães c
vma creança intelügente, cheia de vi*
vacidüde. A sua data natalicia c uma
Mia opportunidade para fazer a ale*
gria do scu lar.

0 ioveu Huascar Guimarães tei*
hoje o sen dia do grande festa entre
us seus dedicados amiguinhos. E' a
sna data natalicia.

¦ ~@-

Noivados

0 dr. Affonso Cezarlo de Faria Al*
VÍm, engenheiro do Serviço. Geológico,
contratou casamento com a senhorita
Irene Canabarro^ de Carvalho.

Casamentos

Realiza-.e hoje o casamento do dr.
Manoel Alhcrto Echague, 'clinico em
Uuenos Aires, com a' senhorita Laura
lie Mattos, filha do dr. Alfredo de
Mattos e d. Marietta Teixeira ¦ de
Mattos. Serão padrinhos, no religioso,
Pnr parte da noiva, a sra. Gustavo
Silva e dr. Alfredo dc Mattos; por
parte do noivo, a sra. Cullen* de Echi_*
cuc e dr. Marianno R. Castex, rejre*
sentado pclo professor Aloysio dc Cas-
tro; e no acto civil, por parte da noi*
va, a sra. Francisca Crespo .ullen, re*
presentada pela sra. Teixeira da Cos*
ta; e Don Ricardo Aldão, representado
pelo embaixador argentino dr. Antônio
Mora y Araujo; c do noivo, o dr. Al-
fredo de Mattos ie senhora.

Pòlõ monsenhor Mac Do.wer serão
celebrados, o casamento c' a inissa ás
11 c meia na egreja da Candelária.— Realiza-se lioje o enlace matrimo*
nial da senhorita Joaquina Migucz, fi*
lha do negociante Josc Migucz e dc d.
Orminda Lopes Migucz, com o sr.
Alherto Santos Oliveira, filho do sr.
Antônio dos Santos Oliveira c de d.
Ro*a da Silva Oliveira,

Os actos civil e religioso serão rea*
lízados na residência dos paes da noi*
va, á rua Thereza Cavalcanti n, 51,
Piedade. * i

Servirão dc testemunhas no civil, por
parti do noivo, o dr. Octavio Pinto e
senliora, e por parte da noiva, os seus
progenitores.

No religioso serão padrinhos da noi-
fa, o dr. Octavio Pinto c senhora, .
do noivo, os paes da nioiva,

A' noite, o casa! Migucz offercccri
tima "soirée" aos convidados.

Nascimentos

Acha-se enriquecido o lar do sr.
Francisco Capanema e de sua esposa
d. Aurelie ICsberard Capanema, com o
nascimento, ante-hontem, de scu pri-
íttopenito, que receberá o nome dc Uo-
.crio. '— O lar do sr. Alberto da Fonseca
e dc sua sra. d. Cacilda dos . .Santo.
Fonseca, foi augmentado dc um íilhi*
Imo, que terá o nome dc Aldy.

latorcs dc theses e representantes offi-
ciacs, alguns acompanhados dc pessoas
de sua'família: drs. Clementino Fra-
ga, Miguel Couto, Kocha Lima, Afra*
uio Peixoto, Arminio Fraga, Gilberto
Moura Costa, Henrique Aragão, Faus-
tino Esposei, João llarros Barreto,
Amaitry dc Medeiros, Arthur Lobo,
Hcraldo Maciel, Plinio Olintho, Emy*
çdio de Mattos, Plácido Barbosa, Theo*
philo dc Almeida, João Pedro de Al-
buquerque, Annibal 1'rata, Vicente
Cardoso, Eugenia Coutinho, Eurico
Rangel, Waldemar Antunes, Otto 01-
son, representante do Comitê dc Hy-
jjièhe da Liga das Nações, Leornc Mc*
_esc_l, Ernani Agrícola, Edgar Car-
valho Neves, Fclicio Torres, Mario Pi*
nctti, liail dc Primio, Ferreira Lima e
Marcos Migliwtcli.

O dr. J. J. Seabra, presidente
do Conselho Municipal, embarcou hon-
tem para a Bahia', passageiro do vapor
"Poconc". O dr. Seabra se demorara
até fevereiro, na capital bahiana.

A bordo do "Asturias", embar-
caram hontem, cm Chcrburgo, com des-
tino a esta capital, o dr. Luiz Carlos
dc Andrade, engenheiro da Central,
acompanhado dc sua familia, e a se-
nhorita Cclína Portocarrcro, funeciona*
ria do Ministério das Relações Ex-
teriores.

Dc Bello Horizonte, onde fôra
cm viagem de inspeeção ás auecursaes
da firma, chegou hontem a esta capital
o sr. Vasco Nunes, sócio gerente da
firma Vasco Ortigno fr Cia.São esperados hoje, de S. Paulo,
pclo primeiro nocturno, os srs.: Cac-
tano Barbado, J. Cambraia, Joaquim
Ribeiro, Bois Cliarl, Alfredo Soares e
familia, Manoel Joaquim Guerra c
Agenor Castilho. Pelo segundo: Gu-
mercindo Lopes Coimbra, João Girai-
dclli, Luiz Arantes, Antônio Mastena,
All>çrto Galvão, Mario Grazíni, I. dc
Silvia, Aguiberto Chaves, dr. Jayme
Leoni, dr. Alceu Toriní, Augusto de
Moura, Oswaldo Câmara, Ulysses Fra-
goso e Breno dc Mattos.

Pclo luxo: Eugênio Lcucnroth e fa*
milia, dr. Arnaldo Motta e familia,
E. C. Vianna, Costa Pires, dr. *F.

Queiroz Guimarães, L. Mesquita, Vi-
ctor Breves, Wcnceslau Breves, Lcljo
Leandro c familia, L. Silcachim, Luiz
Scàllolini, Ignacio Castello, dr. Scvc*
nano Alves c Salvador Walfredo.

Pelo luxo liisi Domingos Tartaleoni,
Vícenteo Bottoni, Homero Prates e se-
nhora, Dario dc Barros, Luiz Gomes,
Fahio Ramos Filho, Augusto Gomes
Vianna, A. dc Souza Neves, Josí Tos-
fi, Gencsio de Lima. Brito, professor
Oscar Fernandes, Antônio Aragão,
Elio dc Macathãcs, Jayme Martorelli
e Siqueira Eiras.

Pelo primeiro comboio de luxe
seguiu hontem para S. ^auli».- o sena-
dor Arnolpho Azevedo.

Diplomáticas

A bordo do "Alcântara", segue ho-
je para Lisboa, em companhia dc sua
familia, o sr. Manoel Cardoso de Oli*
veira, embaixador do Brasil naquella
capital.

No mesmo paquete partirá o dr.
Oscar Tires do Rio, auxiliar do consu*
lado do Urasil cm Lisboa, que sc fará
acon*»anhar de sua esposa e filho.

Ainda pelo "Alcântara", partirá
pr.ra Londres o dr. Barbosa Carneiro,
..ddido commercial do Brasil na Grã-
Bretanha, que segue com sua fa-
milia.

O embarque dos referidos viajantes
rcaliza-se ás 2 horas da tarde, no ar-
mazem 18 do Cács do Porto.

Passageiro do "Alcântara", par-
te hoje para o seu paiz, cm goso dc fé-
rias regulamentares, o sr. Paul May,
embaixador da Bélgica nesta capital.

Embarca hoje, cm Boulogne, com
destino a esta capital, a bordo do
"Cap. Arcona", o sr. Edwin Morgan,
embaixador dos Estados Unidos da
America do Norte, no Uio de Janeiro.

—vi—
Bailes

Iniciando a temporada social de
1928. d Club de Regatas liotafogo rea-
liza um grande baile á fantasia, no dia
11 dc "fevereiro próximo. Não poupail-
do esforços para essa festa, sua dire-
ctoria já contratou os serviços de con-
juntos orchestraes da America Jazz,dirigida pelo maestro José Rodrigues,
c da Tlie Syncopathed Orchestra, que
obedece á orientação do professor Syl*
vio Souza, Attendendo á grande
r.fflucncia dc propostas que costuma
preceder á renlizacão desta festa, a di-
rectoria do Botafogo rccommcnda^ a
quantoã desejarem propor novos sócios,
nue o façam com a necessária arrtcçe-
dencia, visto que o ingresso no baile
de carnaval só será permittido aos^ so-
cios do club já regularmente acceítos,
não havendo convites especiaes.

A ESCOLHA DE UM PRESENTE
Parecn facll. Mas, não 6 assim

tão facll, como ae pensa, a es*
colha dc um presente que se des.
tine 0\ uma 'creatura dó bello
¦pxo, mormente quando esta
jréatüra é uma fervorosa apoio*
Slsta da moda.

A escolha de um presente que
seja util o agradável, ao me9mo
[empo, eis o "x" do problema.

Um dos objectos quo mal?
agradam á mulher O, sem duvida,
um vestido.

O presente de um vestido, ou
mesmo de um corte de tecidos
é um dos melhores mimos que
se pôde fazer a uma dama.

B, entre a qualidade dos te*
cldos, deve-se escolher as sedas
em fantasia como alta novidade
e que, ao mesmo tempo, reúnem
o util ao agradável. (6724)

-<£-
Untocos

Collegiáes

Os amigos e collegas dp dr. Manoel
Antunes de Castro Guimarães levarão
a effeito, no próximo dia 22 do cor-
rente, no Sacco dc S. Francisco, cm
Nictheroy, ás 12 1|2 horas, um almo-
ço cm homenagem a esse engenheiro,
pela sua recente nomcaçio para o car*
go de director dc Obras do Estado do
Rio de Janeiro.

Apenas foram organizadas tres lis*
Ias, que se encontram cm poder dos
drs. Álvaro Moitinlio, na Directoria

de Obras da Prefeitura dc Campos,
Desiderio Luiz dc Oliveira Junior, na
Directoria de Saneamento oe Niethe*
roy e Stephan Vannicr, na Directoria
da Fiscalização da Secretaria de Agri-
cultura do Estado do Rio.

A commissão para o almoço, que fi*
cou constituída dos drs. Álvaro Mol-
tinho, Rodolpho Fernandes Macedo,
Mario Motta, Hcrnani Pires de Mello,
Milton Maia, Dèsidèrlo Luiz dc Olivei-
ra Junior, thesoureiro. Stephan Van-
nier e Asenor Vianna Barros, estão
dando todas as providencias para que!
o almoço sc revista da mais franca cor*
dialidade c intimidade, tendo resolvido
oue so serão acecitas adhesões até o
dia 18 do corrente.

— Na sede dí Club dos Bandeiran*
tes, effectuou-se hontem, ao meio dia,
o almoço que os amigos do dr. Hom-
berto Dantas, "leader" da Assembléa
Legislativa de Sergipe, lhe offerceeram,
por motivo de sna vinda a çst» capi*
tal. O homenageado foi saudade pelo
sr. Hermes Fontes.

Festas
-®-

\
O America Foot-hall Cluh dará sab*

bado, 21, uma "soirée", cm seus sa*
yões, exclusivamente destinada aos
sócios. O traie i branco. -

— A festa que o Cluh Dramático
do Andarahy annunciou para sabbado
próximo, foi triinsfcrida para domingo,
15 do corrente, devendo ser rçprcvi**
tada a comedia em tres actos, "O mi*
nistro do Supremo". O espectaculo
começará ás 8 da noite.

Tcnd oconcluido as obras da sua no*,
va installaçãfi, á rua Xavier da SÜ-
veira n. 80, o Collegio Mallet Avares,
abrirá as suas aulas c curso de admis-
são em Io de fevereiro próximo.

NOVIDADE DE PARIS
Sedas em fantasias *'

"A Nobreza" acaba de receber
pelo paquete "Andalucia", um
bello sortimento de sedas em fan-
íasias deslumbrantes, quo está
vendendo a começar a 9$800 o
metro, largura 1 metro.

95 — URUGUAYANA — 95
(0723)' -®-

Conferências
O sr. Porto d'Ave fará hoje, no

Çlubídos Bandeirantes do Brasil, ás q
horas da noite, unia conferência sobre
o thema: "A assistência hospitalar no
Brasil".

-- Na segunda conferência publica,
que se realizará no próximo domingo,
IS cio¦ corrente,, ao mejo-dia, na egreja
positivista, á rua Benjamin Constant
n. ;4, o sr. Bagucira Leal falará so*
bre "A fôrma que convém ao ensino
religioso".

Summario — A liberdade de exposi-
ção, em França, quando Augusto^ Com-
te publicou o Catecistno Positivista.
Uma crisç feliz tinha abol;do o regi-
men parlamentar e instituído a Repu-
blica dictatorial, duplo preâmbulo dc
toda a verdadeira regeneração. Augus-
to Comte approvou essa crise, mas
condemnou fortemente o golpe de Es*
tado que restabeleceu o império. A disci-
plina severa do Positivismo c demasiado
antipathica ás classes dominantes, para
oue possa prevalecer sem o apoio irre*
sístivel das mulheres c dos proletários.
Alguns termos a vulgarizar^ estático e
dynamico, objectivo e subjetivo. A fór-
ma natural dn ensino religioso consiste
nov dialogo. E' preciso determinar um
enterlocutor que possa representar qual*
quer leitor. O Catccismo Positivista
idealiza um dialogo entre Clotilde dc
Vaux e Augusto Comte.: Inspirando a
Augusto Comte uma paixão tão pura
quanto profunda, Clotilde desenvolveu*
lhe a intelligencia e melhorou as suas
concepções. Os grandes pensamentos
vêm do coração. (Vauvenargues).

luso do Mie
dispensa os suadores do borra-
cha porquo supprime òs suo-
res dos sovncos que estragam
os vestidos e evita o máo chei-
ro que naturalmente teni o
suor. Vende-se pharm. c perf.

(2855)-®-
Fnfermaa

A senhorita Carmen Otero, filha do
sr. João Otero. proprietário do Leblon
Hotel, está enferma, tendo sido sub*
mettida a uma intervenção cirúrgica na
Casa dc Saude São Sebastião.—vsr-
Fallecimeníos

Falleceu hontem, na Santa Casa de
Misericórdia, onde se recolhera ha
dias, o professor Angela Tortcrolli.
Seu enterro se fará hoje, saindo o fe-
retro daquelle estabelecimento, ás 5
horas da tarde.

— Em sua residência, a rua Anna

Barbosa n. ,#4, falleceu hontem o sr/.
Eurico dc Barros Mucury. O extineto,"que era funecionario da Leopoldina
Railway, deixa viuva d. Cadura Sou-
to Mucury.

Missas

Realizou-se hontem, com extraordina*
ria concorrência, a missa de setimo dia,
mandada celebrar pelo general Estauis-
la Vieira Pamplona, em suffragio da
alma dc sua senhora, d. Palmyra Pam-
ploiia, que tanto se distinguia pelos
seus dotes c virtudes.

Esse acto de religião foi celebrado
no altar-mór da matriz da Candelária,
ás g 1 [a da manhã.

No altar-mór da egreja de Nossa
Senhora do Parto, será hoje, ás 9 hp*
ras, celebrada a. missa dc setim. dia
cm suffragio da' alma do dr. João dc
Palma Muniz, que exercia o cargo de
vice-director da secretaria da Agricul-
tura da cidade de Belém, Pará.*** A cerimonia religiosa é mandada ce-
lebrar pelo scu cunhado dr. Sebastião
Sodré da Gama, professor da Escola
Polytechnica desta canital.

No altar-mór da egreja de São
Francisco de Paula, rezar-sc-á no pro-
ximo sabbado, 14, a missa tic setimo
dia por alma da sra. d. Adalgiza Fer-
raz de Figueiredo, progenitora do sr,
Gil de Figueiredo, funecionarío da se-
cretaria da Viação.

Nesse acto religioso, o: barytono pi-m... •¦•¦itará a "Ave-Maria" e o "Sa-
lutaris".

"CABELLOS"
UMA DESCOBERTA CUJO SE
GKEDO CUSTOU 200 CONTOS

UE REIS

• A. "Loção Briihantè" 6 o me-
lhor especifico tônico caplllar.
Não pinta porquo; não é tintura.
Não queima, porque não contém
saes nocivos. B' unia formula
scientifica do grando botânico
dr. Ground, cu.io segredo foi
comprado por ?.00 contos de reis.

B' recommenilada pelos prin*
cipaes Institutos Sanitários do
estrangeiro e analyzada e auto-
rizada pelos Departamentos de
Hygl.ne do Brasil.

Com o uso regular da "Loção
Brilhante":

1° — Desapparecem completa*
mente as caspas e affecções pa-
rasitarias.

2" — Cessa a queda do cabello.
11° — Os cabellos brancos, dos-

corados ou grisalhos, voltam à
côr natural primitiva sem ser
tingidos ou queimados.

4° — Detêm o nascimento, de
novos cabellos brancos.

5o — Nos casos de calvlce faz
brotar novos cabellos.

6" — Os cabellos ganham vi-
talidade, tornam-se lindos o se*
dosos e a cabeça limpa e fresca.

A "Loção Brilhante" é usada
pela alta sociedade de São Pau*
lo e Rio.

A' venda cm todas as Droga*
.ias, Perfumarias e Pharmacias
de primeira ordem. Peçam prós*
pect03 a Alvim & Freitas — Uni-
cos cessionários para a America
do Sul — Caixa 1379 — São
Paulo. (2087)

Cesse tudo o que a
(musa antiga canta

Se a espumada Su*
(pimpa se levanta!

Magnífica Cerveja da
- Brabma •
fypo Piísener
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A FEIRA-LIVRE DA PRAÇA
BA REPUBLICA

Mudou temporariamente
— de local —

Devido as escavações quo es-
tão sendo fertas nà. praça da
Republica, em frente ao quar-
tel-general, a feira livre, que
funeciona ás quintas-feiras na-
quelle local, passará a funecio-
nar na rua Senador Euzebio e
praça Onzo de Junho.

Conselho Superior
do Commercio e Industria

Foi nomeado para fazer parto
da Commissão Permanente do
Conselho Superior do Commercio
e Industria, Incumbida do estu-
do dos recursos sobre patente de
invenção, o sr. AnnlbaJ de Medi-
na Coei!, presidente da Associa-
ção dos Despachantes Aduanei-
ros e director da Associação Com-
mercial o da Liga do Commercio.

A nomeação do sr. Medina,
que pela sua competência a'ca.n-
çou n0 nosso alto commercio po-
sição de destaque, teve o mais
franco acolhimento.

NEVRALGIAS

%ome
RHEUMAT1SM0S

DORES. GRIPPE?

tURYTHMINE
(3887)

0 novo bispo de Santarém
— do Pará —

Communlca-nos monsenhor
Lari, encarregado de Negócios
da Santa Sé, que o Santo Padre
dignou-se nomear frei Eduardo
Horbernold, franclscano, "auxi-
liar" do bispo-prelado de San-
tarem do Pará, com o titulo de
bispo titular tle Ermopoll.

OS HABEAS-CORPUS DE
MILITARESESORTEADOS

0 Supremo Tribunal Militar é
competente para julgal-os

Mas ao Supremo Tribunal
Federal compete decidir

em ultima instância
Na sessão do hontem, no Cu*

premo Tribunal Federal, foi lon*
camente debatida a questão dos
•¦habeas-corpus" a militares e
sorteados, que provocara o inci-
donte de ha. dias entro a mais
alta C3'rto de Justiça e o Su*
premo Tribunal Militar. Esto se
havia negado a conhecer do um
pedido de "habeas-corpus" nesse
sentido, dando como razão da
declaração de não ser competen-
te polo facto de haver aquelle
conhecido originarlamento de
uma ordem por elle denegada.

O debate foi levantado em vir*
tude do uma ordem do "habeas-

corpus, impetrada om .favor de
quarenta militares e sorteados.

O relatório foi feito pelo mi*
nistro Hermenegildo de Barros.

Tambem usou da palavra o
procurador geral da Republica,
sustentando a competência do
Supremo Tribunal Militar para
conhecer de pedidoà idênticos,
nãõ se justificando a sua ultima
attitude.

Assim, ,acred{;ava voltasse o
Supremo Tribunal Militar atraz,
conhecendo de semelhantes pedi*
dos, em matéria do "habeas-cor*

pus",
O ministro relator Hermene*

gildo de Barros não conheceu do
pedido, por não estar devldamon*
te instruído o não haver o impe*
trante demonstrado a coacção
soffrida pelos pacientes. Entre-
tanto, declarou o ministro, quo
devidamento instruído conhece*
ria do pedido, concedendo-o, de
accordo com o quo prescreve a
Constituição Federal, que dá
competência ao Supremo Tribu*
nal Federal para conhecer o
julgar todo e qualquer "habeas*

corpus", tenha sido ou não jft
ajuisado por tribunaes locaes ou
pelo Supremo Tribunal Militar.

Os ministros Leoni Ramos,
Soriano de Souza e outro, de
tenderam as prerogativas outor*
gados pela Constituição Penal
oo Supremo Tribunal Federal e
criticaram a attitude do Supre*
mo Tribunal Militar, no caso.

Com o relator votaram os de*
mais ministros, excopqão do sr.
Pedro dos Santos, que achou sor
maioria privativa ãoy Supremo
Tribunal Militar.

Em face da decisão do hon-
tem, ficou em definitivo firmada
a. jurisprudência do ser de com*
petenda do Supremo Tribunal

PASTA

Walantes

Eitilurcim lioje, a bordo do "Alcan*
•«m", afim tic tomar parte 110 4° Con*
.esso II. dc Hygiene, que se realiia-

: !» na Bahia, de 14 a 20 do Corrente,
** fieeuUitcji t-i-iertir.na « kw^nUtus. re*

0 MELHOR SEHT1FRICI0
A' venda em lodo o Brasil

(669)

Militar julgar os pedidos de "ha*
beas-corpus" dc militares e sor*
teados, que poderão, apesar, dis*
so, recorrer para o Supremo Tri-
bunnl Federal, quo julgará em
ultima instância.

nisojtifiTpõssÊ
DE UMA CASA

Desayieram-se e um prostrou
o outra com um tiro de

— garrucha —
Foí em Merity, onde residem am-

bos — a victima o mecânico Almeida
Nagib, turco, dc 22 annos, solteiro c
n criminoso, o botequinciro Ernesto
dc tal;

Ernesto, tendo adquirido por com-
pra ou se apossado indevidamente —
não se sabe ao certo — dc uma casa
ííquella localidade, installou-se na
mesma. » '

Considerando-se proprietário da cí-
tada casa, pois que a havia -compra-
do, Nagib, íoi procurar, hontem Er-
nesto c, apresentando-lhe os devidos
documentos, exigiu-lhe a entrega da
mesma.

Porque tambem se julgasse dono da
casa, licita ou {Ilicitamente, Ernesto
se recusou a entregal-a a Nagib sur-
gíndo dahi, forte discussão entre os
dois, finda a qual, quando Nagib se
retJrava Ernesto sacando dc uma gar-
ruclia, dcii-llie um tiro por traz.

Attingido nas costas pela carga dc
chumbo, Nagib caiu gravemente feri-
do, emquanto o scu aggressor fugia,

Acendido por populares o aggredido
foi trazido para esta capital ç. depois
de medicado na Assistência, internado
no Hospital de Prompto Soccorro.'

tteiro, Vargas & Cia. Ltda.
Casa bancaria

-Desconta duplicatas e promissórias.
Caitriona qualquer papel de credito.
Administra bens.
Abre contas correntes rom talões

de cheques, mesmo de pequenas quan-
tias paeando ns melhores juros
12 -RUA GENERAL CÂMARA —42

Phone N. 2694
(3351)

QUANDO PROCURAVA RECE-
BEROSEUDINHEIRO

Um qumquagenario victima de
covarde e estúpida

aggressão
Em Sepè, subúrbio servido pelos

trens da Linha Auxiliar, oceorreu uma
aggressão tão estúpida quanto ço-varde, da qual foi victima um quin*
quagenario ali residente, tendo moti-
vado o crime tão somente o facto dc
ter a victima. pretendido receber pm
dinheiro seu. li

Cascmiro dos Santos, dc 54 annos,
de nacionalidade portufíueza c proprie*
tario na localidade alludida, empres-
tou ha algum tempo, sob uma letra
promissória, ,i:ooo$ooo, a Felippe de
tal, estabelecido com padaria á rua dos
Diamantes, próximo á estação re**
ferida. ¦*..;-. ;¦•*'

Agora, vencida n obrigação, Casemi-
ro fot ao estabelecimento de seu deve-
dor,, cobrar o dinheiro emprestado,
tendo sido rnal recebido por Felippe,
entrando ambos em' forte altercaçio.
Foi quando o devedor vibrou varios
murros no credor, que, depois dc ter
sido • atirado ao chão, foi covarde c
mtupidamente pisado, ficando cm csia*
do grave. \

O negociante Fernandes dc tal, cs-
fabelecido com armazém de seccos e
molhados cm frente ao cstabrlccimen*
to de Felippe, fazendo-sc acompanhar
ile um outro individuo, caiu, tambem.
sobre o indefeso quinquagenario, que
soffreu diversas contusões na cabeça
e no abdômen, além dc ter ficado com
n braço direito deslocado.

Dermis de ter sido medicado pelo
dr, Fernandes Dantas, em Madureirn.

ferido recolheu-se á casa de sua fi*
lha, ú rua Andrade Araujo n. 17. cm
Oswaldo Cruz, onde sc acha em tra-
tamento..

A policia do 23o districto, que teve
neiencia do oceorrido, instaurou inque-
ríto a respeito.

of" 4a»» W'
Estava caido na via publica
A Assistência do Meyer prestou

soecorros a um homem que sc
encontrava caldo na Vua Dias da
Cruz, em frente no predio numero
310, apresentando um ferimento
na cabeça, do qual escorria um
flloto de sangue.

Levado pura o posto alludido,
declarou ser José Jacintho de
Souza, de '11 annos, soltniro, bra-
sileiro, leiteiro o domiciliado a
rua Villela Tvarcs n. 22, no
Mcycr.

Tinha elle,-ainda, outros feri-
mentos om diversas partes do
corpo, declarando ao mndlco res-
pectívo ter sido victima dc uma
queda no ponto cm aue foi en-
contrado.

CAPABLANCA
_n_n_-w-_.n_r.c_.ia_t-

ECLIPSOU-SE NO F1RMAMENT0 SPORTIVO D
ULTIMO ASTRO 1ND0-LAT1N0

de gabardine ingleza
desde 125$001)

Formidável
sortimento

OASA CENTRAL e
CASA MATRIZ

(6760)

Por Lamber! Aivarez Gayou
lio ooppo de rcd.M.torès ln tino-
americano- da A__oci_tod Press '

OExcIubívidade do «Correio da Manhã-,
•O lamosu inesire cubano cn.egia hoje ao

Rio con tratado pelo Club de
Xadrez do Rfo de Janeiro

New *Fork. dezembro de .927. —
José Raul Capablanca, que atfi o
fim do mez passado era o cam-
peão mundial de xadrez, deixou
tle brilhar como astro de primei-
ra grandeza no flrmamento spor*
tivo e sua personalidade foi eciip-
sada pela do dr. Alexandre Ale-
Uhine, actual campeão dó mun-
do desso sport intellectual por ex-
cellencla, depois de haver susten-
tado, em Buenos Aires, uma sé-
rie de trinta o quatro partidas
das quaes o mestre slavo ganhou
seis, perdeu tres e empatou vln-
te e cinco, registrando a seu fa-
vor o score final de 18 l|2 pontos
contra X5 1|2 de Capablanca.

O campeonato bateu o record de
duração o depois que os mestres
oxecutaram 81 lances, interrom-
peu-so a ultima partida, renun*
ciando-a Capablanca por escripto,
depois de haver jogado durante
Bctenta o quatro noites.

O*novo campeão, como todos os
campoües sportivos, deixara pas-
sar um anno antes de expOr o
seu titulo que para o conquistar
teve de vencer não pequenos pre-
calços. Embora ainda estivesse
fresca a tinta com que os perio-
dicos allemães deram conta do
grando torneio, jft o dr. Eman-
nuel Laskor, que durante vinte e
sete annos defendeu com exito
o campeonato mundial de xadrez,
jft expressava desejos de entrar
novamente em competição para
disputar ft Alekhine as honras
máximas do enxadrlsmo univer*
sal.

Com Capablanca, desappareceu
a ultima esperança indo-latlna, e a
sua queda 6 chorada não sô po-
los povos dessa origem, mas prin-
clpalmente por todos os quo fa-
iam o castelhano, cujos foros

sportivos Capablanca defendeu
com raro brilhantismo durante
largos annos. Os seus compatrlo*
tas lamentam amargamento em
Cuba a sua derrota e em todo o
continente hispano-americano ml-
lhões de amadores os acompa*
nham no seu desapontamento, em-
bora nâo deixem de reconhecer
que o ex-campeão foi vencido cm
boa iei, por um tactlco ineguala-
vel. que apesar de não exercitar
as elegâncias do jogo de Capa*
blanca, demonstrou possuir um
systema bem mais effectivo que o
do grande mestre cubano.
, A' semelhança da tactica que
emprega um chefe militar que so
aproveita da topographla do terre-
no em que desenvolve a sua-acção
do armas, assim Alekhino segundo
o próprio Capbalanca, soube apro-
veitar-so das mais leves inadver-
tencias do inimigo, emquanto que
o mestre cubano não so valeu jft-
mais dos dez pu mais erros com-
mettlãos pelo sou adversário du-
ranto o torneio.

E' opinião de Capablanca que
Alekhine joga multo bem nas pha-
ses Intermediárias do uma parti-
da, embora do quando em quando
d6 a conhecer as suas debilida-
dos nessas mesmas phases, po*
rém firma a sua verdadeira for-
ça em preparar o mate.

O seu jogo 6 bastante oqulli-
brado, distlngulndo-so Alekhine na
metade das partidas o quando a
situação está apparentcmente
Igual, o campeão russo consegue
convertel-a a seu favor, aprovei-
tando-se de qualquer "pecata ml-
nuta" do seu rival, embora não
faça alarde de elegâncias nas suas
tacticas para alcançar os seus
objectivos.

Capablanca embora não preten-
da desculpar-se da sua derrota,
confessa entretanto que a sua
(dado jft não lhe permitte entrar
num match de campeonato sem o
preparo necessário, pois as suas
faculdades physlcas o mentaes
não respondem com a mesma et*
fectividade de outr'Óra e conslde-
ra que a sua derrota nas mãos
do Alokhine foi devida a falta de
ontrelnamento cnxadrlstico.

Desde 1914 Capablanca sómen-
to perdeu tres partidas até en*
frentar-se com Alekhino no match
do Buenos Aires, que se effcctuou
sob os regulamentos adoptados no
pacto de Londres em 1922.

O mestre cubano nasceu em Ha-
vana ha 39 annos o começou a
figurar universalmente a cerca do
20, tendo aprendido a jogar xa-
drez com a idade de 5 annos. Aos
oito nnnos derrotou os melhores
jogadores do Club de Xadrez do
Havana, ganhando o campeonato

rotando o campeão João Corzo pe-
lo score de 4 x 2.

Em 1904 veiu a Nova York ter*
mtnar os seus estudos, entrando
para a Universidade de Columbia
om 1907. Elle venceu o campeo-
nato universitário dos Estados
Unidos. Ao mesmo tempo que
exercitava as suas faculdades
mentaes no xadrez, não se d^teut-
dava das actividades physlcas,

CapalM—icu

pois foi membro do team de baso-
bali daquella universidade, dis*
tlngulndo-se sobremaneira como
jogador de tennis. Em 1908 de-
oldiu fazer dó xadrez a sua pro-
fissão o enfrentou o campeão nor-
te-amerleano Frank Marshall, a
quem derrotou pelo scoro de 8 x 1,

Pouco depois cmprehendeu uma
excursão pela Europa e em 1911,
derrotou om São Sebastian —
Hespanha — os quatorze mestres
mais afamados ,da Europa. Em
1914, participou do torneio de São
Petesburgo cm que so collocou a
meio ponto do dr. Lasker que
obteve o 1 logar. Em 1921 tor
nou a enfrentar o dr. Lasker em
Havana, ganhando quatro jogos
sem perder um unico e empatan
do 10. * •

Depois de 10 annos som conhe-
cer uma unica derrota siquer, per-
dou um jogo no torneio de Nova
York em 1924 para' RotI. Em
1925 perdeu duas partidas para
dois russos mais ou menos desço-
nhecidos, no torneio do Moscou.

Quando ganhou o torneio sex;
tangular de Nova York, em fe-
vereiro deste anno. disputando 20
partidas sem perder nenhuma, pa-
recla que Capablanca estava no
apogeu, pelo que as primeiras vi-
ctorias de Alhekine. no match de
Buenos Aires explodiram como
uma bomba, destroçando compie-
tamente as esperanças da legião
dos partidários do mestre cuba-
no, a quem, atê então, conslde-
ravam invencível, pois estavam
acostumados" a vol-o ganhar em
todas as' oceasiões.

E' possivel que Capablanca te-
nha confiado demasiadamente nas
suas forças, pois , tendo vencido
Alekhine em Nova York, não es*
perava que o jogador russo lhe of*
foreoesso a resistência que lhe op-
pôz nem que a sua tactica fosse
tão effectiva o perigosa, e por
este motivo seus partidários es-
peram que se Alhekine se mostrar
disposto a enfrentar novamente o
mestre cubano, esto reconquista-
rft o titulo.

A queda de Capablanca veiu aug-
mentar a lista de campeões cuba-
nos que deixaram de figurar nos
differentés sports em que o paiz
das Antilhas conseguiu as mais
altas honras mundiaes, tendo con-
qulstado. os seus representantes,
em distinetas épocas títulos uni-
versaes em bilhar de tres tabel-
los osgrlma base-ball corridas de
marathona gymnastlca além de
outros vários sportsman cubanos
que alcançaram, grandes trlum*
phòs em competições realizadas
nos Estados Unidos, México o nas
Américas do centro e do sul, om
polo, tiro ao alvo, provas de pista
e campo, basket-ball base-ball e
tennis.

A CHEGADA DE CAPABLANCA

E' esperado hoje nesta capital,
a bordo do "Alcântara" o
grande enxadrista J. B. Capablan-

estadia no Rio algumas sessões
simultâneas,

O enthusiasmo que se observa
nos meios enxadristlcos cariocas
foi muito além de toda especta-
tiva.

As inscripções para as partidas
simultâneas e a procura de cartões
do ingresso pelos differentés ama-
dores que desejam assistir a essas
sessões, provam, de sobejo, a af-
firmativa acima, demontralndo, ao
mesmo tempo, um Interesso no*
tavel polo xadrez nesta cidade.

Pelo que Jft ficou resolvido, o.
grande mestre cubano realizará
tres sessões na sede da Associa-
ção de Xadrez e duas outras no
Automóvel piub do Brasil e no
Jockey-Club.

Na Associação de Xadrez, Capa-
blanca enfrentarft em partidas do
consulta dez tabuleiros com os
vinte mais fortes amadores desta
capital. Nas duas outras sessões o
notável mestro jogarft simultânea-
mente contra 30 taboleiros res-
pectivamente.

A. importância das provas p. que
se vae submetter o grande mestro
e que, certo, lhe proporcionará
os maiores triumphos. justifica
plenamente a intensa curiosidade
que, já de lia multo, so vem
accentuando.

Está pois de parabéns o xa-
drez nacional com a presença do
ensigne enxadrista quo tão alto
conceito tem sabido merecer dos
maiores mestres internaclonaes.

Para a simultânea que se rea-
llzará hoje ás 8 horas da noito,
estão inscriptos 30 onxadristas.

Na sessão de 19, Capablanca
jogará contra 20 enxadristas, em
consulta.

Na sessão de 21, o grande mes
tre e o amador Luiz Vianna jo-
garão contra os senhores Walter
Cruz, Cauby Pinheiro e dr. Souza
Mendes.

y_u_______ú_______ú___i

0 orçamento municipal e a in-
dustria do Districto Federal
O Centro Industrial do Brasil,

em reunião hontem realizada,
sobro a, presidência do sr. Fran*
cisco Ignacio 'Botelho, resolveu
após a troca de idéas a respeito
do projecto do Orçamento Muni-
clpal pn.ra o exercício de 1928,
nomear uma commissão de di*
rectores afim de se entender com
o dr. Antônio Prado Junior, pre*
feito do Districto Federal, sobre
os Impostos nelle votados, c.parti*
cularmento, sobre o imposto de
exportação que tão grandes gra*
vnmes traz á industria do Dis*
tricto Federal.

l'.* EfclX IR "J":
NEVROSTHENICO

SJLVAARAÜJO&C1
STRYCHHINA-FERRO
QUINA-PH0SPH0B0

.ESGOTAMENTO NERVOSO

HOJE
LOTERIA DO

Rio GrandedoSol
100 contos

Bilhete inteiro ... 30JOOO
DÉCIMO, 3$000

Com dezena até ao
.5° -premio

HABILITEM-SE -.
(5840)

 m m»
Officiaes que servem nas

manobras de Matto-Grosso
Foram postos á disposição do

Estado Maior do Exercito, para
tomsx parte na manobra de
quadros, em Matto Grosso, os
seguintes officiaes.. tenente-coro-
nel medico João Affonso de^Sou-
za Ferreira, capitão medico Anto-
nio Gontll Basilio Alves, major
Intontente de guerra Emílio Fer-
nandes de Souza Pacca, capitão
do mesmo serviço Anaplo Gomes
o capitão de administração Haul
Dias de Sant'Anna.

SOCCORROS
URGENTES

Or. anlsaçfio da Casa de Saud.;
Dr. Pedro Ernesto-

Preços dá Assistência -Publica
Chamados a. qualquer hora pelo
telenhone O. IJ. (1177)

Dr Bastos dje Avilíi
CLINICA MEDICA

Rta.! Rua General Pnlvdoro n. 18S
Tel. S. 27.8

Com.:' Hua Sete de Setembro n. 19*
Tel. C. 1S5S

(16995)

Doenças .enereas,rum^í
POTÊNCIA.

Dr. Américo Valerio
(Da Facilidade de Medlrinn)
Rua ( 7* Setembro' 139, 2o —

C. 1768 t- Daa 4 as 6 horaa.-
¦ (4500)

0 tenente-coronel Feliciano
Sodré foi addido ao D. G.
Foi mandado addlr ao DePnr-

tamento da Guerra o tenente-co-
ronel de engenharia Feliciano
Pires de Abreu Sodré, px-presl-

do seu paiz aos 12 annos. o der- ca auo dará. durnnto a sua curta dento do Estado do Rlc

(72)

Licença na Prefeitura
Foram concedidos seis mezes

de licença ao ajudante de Ia cias-
so da Directoria Geral de Obras
e Viação, Augusto Rodrigues Tc-
reira da Cruz.

LOTERIA

F
Depois de Amanha

Plano 43-23 a

11000»
Por 91000 em to-

das as casas de
— LOTERIAS —

Unica extralüda íi
vista do publico
desta capital

(6740)

Pedindo o registro de despesas
Ao Tribunal do Contas pediu

o ministro da Guerra o registro
das seguintes despesas:

De 1:120?000 para Arthur Fer-
nandes &' .Cie,.; do
513f200 para Arnaldo Braga &
Cia.; de 1:510(000 para Pacheco
Moreira S. A.; de 1:125$000 para
"S. A. *White Martins"; de ....
6:251$997 para Domingos Joa-
quim da Silva & Cia.; a conta do
credito especial aberto por de-
creto n° 17753 de 31 de marco
de 1927.

Ao mesmo Tribunal sollcltan*
do-se conces_são dos seguintes
créditos:

108:000$000, 12:600$000 e 
12:600$OO0, respectivamente, ft
Direetoria Geral de Itíontabili*
dade da Guerra e Delegacias
Fiscaes do Thesouro Nacional
nos Estados da Bahia o Rio
Grande do Sul, afim de attende*
rem ao pagamento da differença
de vencimentos aos audltoros
desta capital e aos drs. Mario
Affonso Ferreira Pontes e Ja-
cintho Fernandes Barbosa.

Isòleriai do
Estado de

Matio Grosso
HOJE — 12 do corrente

10 CONTOS
Inteiros 8$ - Quartos 2$

SABBADO — Dia 14
10 CONTOS

inteiros 8$ - Quartos 2$
TERÇA FEIRA — Dia 17

25 CONTOS
Inteiros 209 - Décimos 2$

Jogam apenas 5. OOO
bilhetes

HABILITEM-SE —

(6755)

Prof.'Renato Souza Lopes
Doenças internas —• Raios X
Tratamento especial das dócni»3 do

apjijrellio digestivo, da nutrição (obc*
sida"c, magreza, diabetes) c nervosas.
Trat. moderno pelos raios ultra*viole*
tas, diathermia c electricidade. São
José, 39. ¦ (17254)

UMA REMO VISITADA
PELOS LADRÕES

No predio n. io do Largo de São
Domingos 6 etfabelecida com "Pçnsão
Familiar" D. Maria Luiza. Hontem,
pela madrugada, munidos de clulvcs Cal*
sas os lr«jücs penetrar.1^1 na referida
casa, visitando algumas gavetas dc
onáe carregaram objectos varios. O pri-
meiro aposento onut^ entraram foi p
ow.U|>ido pelo negociante Emilio Vici-
ra de Vasconcellos, de Sergipe c aqui
ciicgado ha pouco. ,

Os ladrões carregartun-llie com as
roupas que encontraram á mão, com
um i relógio, uma .corrente de platina,
uma carteira dc couro da Rússia,...
33o$ooo em dinheiro papel e..'.'.
2o$noo wu prata c nickel.

Feito o " trabalho" nesse aposento,
passaram-se os ladrões para o quarto
uccupiidu pelo hospede sr. Carlos Luiz
Esmcriz, presidente do Orfcão Portu*
guez, c interessado de uma casa. dc
vinhos, de propriedade da firma Pinto,
Hastas & Cia., estabelecida á rua São
Josc 72. E não foi ! menos rendosa
ahi, a "coilecta", pois carregaram os
audaciosos Visitantes um relógio Orne*
ga de ouro, do valor de 8oo$ooo;
uma corrente do mesmo metal; uma
[..lli.1111.-a de ourp, tendo gravado o nome
de sua noiva — "M. Lourdes"; 400Ç
cm dinheiro e ainda uma bolsa com
seis chaves, da porta c de moveis do
Orfcão Portuguez.

Os lesados queixaram-sc" ás autori-
dad_.t do 4o districtf

Pagou com a vida
a sua audácia

PROSEGUIlTÜONTEM O
INQUÉRITO NA POLICIA

DA CAPITAL FLUMINENSE

Em nossa otli.ão de hontem jâ
divulgámos, em seus dotnlhos es-
sonclaos, a tragédia desenrolada
fi. nolto no interior do Café e Res-
tàúrante Fluminense, fi praça
Martim Affonso, em Nictheroy,
onde foi prostrado com dois ti-

—_¦———
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Meyer Lcrmao '

ros de garrucha o negociante am-
bulanto Meer Lerman, quando lili
se achava em palestra com ou-
tros companheiros.

O assassino Moysés Rolemberg,
depois de autoado em flagrante
na delegacia da 1* circumscri-
pção pelo delegado Oswaldo Or-
landinl, foi recolhido ü Casa do
Detenção. Não se mostra arre-
pendido do aoto que praticou era
defesa da sua honra conjugai, pois,
segundo declarou, Lerman, além
de pbrsegulr tenazmente sua es-
posa Olga Rolemberg, eom pro-
postas inconfessáveis, chegando ao
ponto de, por varias vezes, amea-
çal-a de morte, sendo, todavia,
sempre repellido altivamente, en-
trou a fazer, por isso, uma com-
panha de olffamação contra a es-
posa de Moysés. Este, que é vi-
ce-presldente do Club Israelita,
teve conhecimento do unfa carta
dirigida á directoria, em que a re-
ferida senhora era aceusada de
deshonestldade, o quo veio mais
causar indignação a Moysés, que
suspeitou logo da procedência ãa
missiva. Isso foi o sufficiente pa-
ra o destorço trágico, quo Já no-
ticiámns.

— Na delegacia da 1*. cir.
cumscrlpção proseguiu hontem o
inquérito a respeito da terrível
scena de sangue, que tanta im-
pressão causou na capital flumi-
nense. Em suas declarações o ca-
sal ultrajado confirmou apenas
todos os detalhes que se prende-
ram aos antecedentes o epílogo
da tragédia, a que jâ nos repor-
tâmos," sendo ouvidas outras tes-
temunhaE?.

O cadáver da victima Meer Ler-
man, dopols de autopsiado no no-
oroterlo de Maruhy, foi dado á se-
pultura.
DMA NOTA INTERESSANTE

Meer Lerman, assassinado ante-
hontom em Nictheroy pelo tusbo
Moysés Rolemberg, era campeão
de xadrez do Estado do Rio e so-
cio do Club de Xadrez de Nlcthe-
roy. Ante-hontem esteve na sede
do Club de Xadrez do Rio de Ja-
neiro, ondo so inscreveu para jo-
gar lioje na simultânea, que Capa* >
blanca vae disputar.

DR. J. B. CANTO
Ex*asslstente do prof. Gosset Pan-

chet. Paris,. cirurgião da Assistência
Publica. Assistente da Faculdade do
Medicina.

Cirurgia geral, com especialidade:
ippendice, estômago, vesicula biliar,
moléstias de senhoras, vias urinarias,
apparelbos em geral.

Consultas diariamente, das 3 áa 5
horas, a rua da Quitanda 33. Tel. N.
718B. Kesid. P. Botafogo, 336. Sul
3145. , Consultas gratis na Foliclinica
de Botafogo, as 3"s, 5 . e sabbados.
9 ás 10. (6827>

DUAS VICTIMAS
DE QUEIMADURAS

p operário Manoel Cardoso Pa-
es, de 30 annos, casado e morador
â rua Coronol Almeida n" 42,
guando trabalhava, hontem, no
deposito do gazolina â rua Ellas
da Silva n° 346, em Quintino Bo-
cayuva, foi vlotlma do lamenta-
vel accidente, em conseqüência
do qual teve necessidade dos soe-
cerros da Assistência Municipal.

Soldava elle o tanquo de gazo-
Una, quando houvo a explosão,
ficando o Infeliz operário com
queimaduras no rosto o no pea-
coco.

A outra victlma de queimadu-
ra foi a menor Alclna Maria da
Silva, do 14 annos, residente â
praça de Botafogo n° 22, em
Inhaúma, lidava ella com um fo-
gareiro a álcool, oceasião em que,
dando-se a explosão, soffrou qüel-
maduras dos Io o 2o gráos, tendo ,
sido soccorrlda pela Assistência,
do Meyer.

—«_>.?» ¦»

Clinica de Vias Urinarias
Tratamento Hos mais rci-cutcs pro»

,-essos. Modernos methodos seguros «
efflcazcs de diagnósticos c tberapeuti-
ca. Urethrostopias anterior e poste-
rior, Cystoscopias. Diathermia e Alta
freqüência. — Cura radical da pota mi.
litar, cystités, prostatites, orclutcs, hy-
drocele, tumores, impotência genital, etc

DR. RODOLPHO JOSETTI
Ex*director do Dispcnsario Centrai

de Prophylaxia das Doenças Venereas,
(Saude Publica). Longa pratica do»
hospitaes da Allemanha — Kua 13 de
Maio n. 44. Diariamente das 8 as 11
lis. am., das 4 ás 7 e das 8 ás 10 ho*
ras. pi» (1913)
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mOTICIAS DOS ESTADOS
PARA'

ACCUSOU O PAE Í)B AUTOR
DB UMA EXPLOSÃO DE

DYNAMITE

Belém, 11 (A. A.) — A poli-
cia notificou a imprensa do quc
WtUdímar Alves Mala, rto 19 an-
nos, filho natural do tenente-re-
formado do Exercito Antonio Al-
ves Maia, a quem está confiada
a guarda das chaves dos deposi-
tos de pólvora, aceusou o pro-
prio pae como tendo sido o autor
da explosão de bomba de dyna-
mito que lia poucos dias se verl-
ficou nas immcdlações da resi-
dencia do governador.

O NOVO CHEFE DE POLICIA
DO PARA'

Belém, 11 (A. A.) — O dr.
Antônio Mello, assumiu hontem,
Interinamente, as funeções tle
chefe de policia.

BAHIA
O NOVO VICE-D1RECTOR DO

GYMNASIO DA BAHTA

Bahia,-.11 (A. A.) — Não
tendo o ar. Ernesto Carneiro ac-
eeltado o cargo do vlce-director
do Gymnnslo da Bahia, para o
qual foi nomeado por decreto do
4 do coi rente, o dr. Góes Calmon,
governador do Estado, por decro-
to de ante-hontem, declarou sem
effeito, aquelle acto, recaindo a
escolha, agora, para as mesmas
funeções, no dr. Aristides Perei-
ra Maltez, cathedratico dn chi-
mica.

O LLOYD DESISTIU DE SAL-
VAR O "ITABIRA"

Bahia, 11 (A. A.) -- O Lloyd
Nacional, allogando que subiriam
a mais de tres quartas partes do
valor do "Itabira", as despesas
a serem feitas com o salvamento
do mesmo, dirigiu uma petição
ao Juízo Federal, fazendo o aban-
dono do referido navio, nos ter-
mos do artigo 753, n. 2 do Codi-
go Commercial. Entre'outros foi
citado o sr. E. P. W. Duder,
representante do Lloyd Register.

PERNAMBUCO
O "ENDEM", EM RECIFE

' Recife, 11 (A. A.) — O dr.
Julio Bello, governador em exer-
élo do Estado, offereee hojo, no"Parque Dois Irmãos", um chá
dansante ao commandante do"Eindem".

A' nolto o Club Allemão offe-
recnrá tambem um baile á offi-
clalldade do referido cruzador
festa essa promovida pela colo-
nia allemã domiciliada nesta ca-
pitai.

MINAS GERAES
ACTOS DO PRESIDENTE DO

ESTADO
Bello Horizonte, 11 (A. A.) -—

O presidente Antonio Carlos ex-
pediu os seguintes decretos:

Nomeando o bacharel Joaquim
• Vieira Notto juiz municipal de
Diamantina; provendo, o sr. Nu-
no Lage na serventia vitalícia
do 8o officio do notas de Ita-

EM MINAS: A NOVA ESTAÇÃO DE BARBACENA

^f!»'.J *»•!. _. . .„, „.,..,— " . ..,.,,'; ";'"'"." y"*»H*w

o governo federal está cons-

truindo, na cidade de Barbacena,

uma grande estação, commum

para a Central do Brasil e Oeste

A nova estação do Barbacena

do Minas. Será uma das mais

Importantes daquelle Estado.

As suas obras vão bem adean-

tadas, tendo ,sido jâ levantado o

torreão, onde será collocado um
grande relógio publico.

A inauguração festiva dessa
"gare" está projectada para o dia
7 de setembro desto anno.

blra; transferindo as regalias
de equiparação da escola normal
livro de Curvello para o Orpha-
nato "Santo Antonio".
UM QUADRO HISTÓRICO NA
PINACOTHECA' DO ESTADO

Bello Horizonte, 11 (A. A.) —
Realizou-se a cerimonia da tn-
trega do quadro "Solar Tradi-
cional", de Annibal Mattos, á
Plnacotheca do Estado.

Usou da palavra em' nome da
commissão o jornalista Moacyr
Andrade. Respondeu o director
do Archivo Publico, dr. Aurélio
Pires.

Falou, por ílm, o dr. Mario
Lima, secretario da presidência,
que representou na solennidade
o presidente Antonio Carlos, a
cuja família pertonce a tradi-
cional fazenda da Borda da Mat-
ta, ora passada para a tela. Na-
quella fazenda se reuniram os
"Inconfidentes" em torno de
José Ayres Gomes, antepassado
do presidente Antonio Carlos.

MORREU FULMINADO
Bello Horizonte, 11 (A. A.) —

Quando concortava um poste
morreu fulminado o empregado
da companhia de electricidade
Joaquim Rodrigues Filho.
FALLECIMENTO EM BELLO

' HORIZONTE
Bello Horizonte, 11 (A. A.) —

Falleceu d. Maria Roxo, progo-
nitora do capitalista Felicio Ro-
xo.

A SANTA CASA DE JUIZ DE
FORA VAE VENDE RVARIOS

PREDIOS
Juiz da Fora, 11 (A. A.) —

Reune-se no dia 22 do corrente
í. assembléa geral da Irmandade
da Santa Casa local, aflin de re-
solver sobre a venda, de vários
predios daquella instituição lo-,
calizados na rua Halfeld, pre-
dios esse que serão adquiridos
pela Companhia Central de Di-
versões, afim de construir a
grande fachada do theatro que
ali está sendo edificado.

JUIZ DE FORA VAE TER
MAIS UM CINEMA

Juiz de Fora, 11 (A. A.) —
Será inaugurado no fim do cor-
rento mez o novo cinema locali-
zado no bairro de São Matheus,
de propriedade de uma socleda-
de anonyma.
DOIS MORPHETICOS ENFU-

RECIDOS EM UBERABA
Dois iriorpheticos, cheios de

odlo, còm o acto da Câmara Mu-
niclpal do Uberaba prohibindo a
mendicância, andaram a esfre-
gar suas pústulas pelas paredes
das casas da rua Sat° Antonio.

As .'familias, justamente alar-\
madas, mandaram limpar os lo-
gares sujos de sangue,. ao mes-
mo tempo que pediam Nprovlden-
cias á policia. Os dois infelizes
foram recolhidos ao asylo de São
Vicente.

SÃO PAULO
VICTIMA DE UM ACCIDEN-

TE DE TRABALHO
filio Paulo, 11 *— (A.-A.) — Ro-

mano Eduardo, quando trabalha-
va na fabrica de Tecidos da rua
Engenheiro Fox n° 48, foi victi-
ma de um accidente. de trabalho.
A correia da machina com que
trabalhava apanhou-o, arrastan-
do-o, sem que desse tempo a ser
desligado o motor. *

A victima teve o craneo esma-
gado o arrancamento da coxa e
braço direito, além de outras le-
soes, morrendo Instantaneamente.
0 seu cadáver íoi removido para
o necrotério.
FORAM CREADAS DUAS CO-

MARCAS EM S. PAULO.
São Paulo, 11 — (A. A.) — O

presidente do Estado sancclonou
o deoreto que crea as comarcas
de S. Joaquim e Pyratininga.
ASSASSINATO NUMA FAZEN-

DA, EM AVARE'.
•São Paulo, 11 — (A. A.) — O

delegado de Avaré telegraphou ú
chefatura de policia communi-
cando que na fazenda de Santa
Rosa, naquelle município, Pedro
Paula de Lima, alcoolizado, des-
fechou contra o guarda nocturno
da fazenda, João Vianna, um ti-
ro, prostrando-o morto.

O criminoso foi preso em fia-
grante.

A FORMAÇÃO DA CHAPA DE
DEPUTADOS ESTADUAES DE

SAO PAULO
São Paulo, 11 (A. A.) — O"Correio Paulistano" publicará

amanhã o boletim da Commissão
directora do P. R. P. eúnvocan-
.lo o» direetores locaes reconheci-
dos de cada um dos districtos
eleitoraes a escolherem entro os
seus membros um delegado que
levo represental-os nas assem-
blfeia' dlstrlctaes que tem do reor-
ganizar as chapas de deputados
38taduacs para as elelçOes de 24
do fevereiro próximo.

Aos delegndos deverão ser con-
feridos poderes de Indicarem tam-
bem delegados ao preenchimento
cias vagas no Senado do Estado.

Cada representantes terá tan-
tos votos quantas forem as
centenas ou fracções de cen-
tonas superiores a 50, de suf-
fragios dados ao municipio, aos
candidatos do partido na eleição
para deputados estaduaes, no dia
24 de fevereiro do anno próximo
passado.

Cada director por seü represen-
tante votará em uma cédula
,-umulando os votos a que tiver
direito num só candidato ou dis-
tribuindo-os por diversos.

Sommados os votos obtidos pe-
los candiotltos serão considerados
escolhidos os mais votados até ao
numero do deputados do distri-
cto.

No caso de. empate haverá se-
çunda votação entre os cândida-
tos quo empatarem.

Os candidatos ao Senado serão
Indicados correspondentemente uo
numero de logares a preencher.

Assim "escolhidos, 
serão esses

candidatos — a deputados e a
senadores — apresentados pela
commissão directora em chapa do
partido para a eleição do 24 de
fevereiro próximo.

As previas realizar-se-ão nesta
capital sob a presidência da com-
missão, directora, na sala tias ses-
soes da Câmara dos Deputados
em horas que serão previamente
annuncladas pelo "Correio Pau-
llslano" nas «eguintes datas: no
•ila 18 de janeiro — aos do Io,
2° e 3o districtos; no dia 19 —aos
do 4o, 5°, 0°, e 7"; e dia 20 — dos
8o, eíe 10".

A bordo do " Ruy
Barbosa "

DOIS GUARDAS ADUANEI-
ROS APPREHENDERAM

ORANDE CONTRABANDO
DE CARTAS DE JOGAR,

«EVOLVERES, PISTOLAS
E MUNIÇÕES

Pela espécie da mercadoria de
que consta em parte, é de todo,
original o contrabando apprehen*
dido na madrugada de hontem,
a bordo do vapor "Ruy Barbosa"
do Lloyd Brasileiro.

Trata-so de revólveres, plsto*
Ias o munições, coisas do que
não há idéa do que os contra*
bandistas se tivessem lembrado,
algum dia, para o seu negocio
rendoso.

Foram apprehonsores da "mo*
amba", que Jic .compõo do 19
grandes volumes, sendo cinco
encapados e um amarrado de
uma groza de baralhos do cartas
de jogar marca "Grlmaüd" e 13
caixas I contendo as citadas ar*
mas e respectivas munições tudo
pesando 946 ltllos', os guardas du
Policia Aduaneira Manuel Alon*
so Gonçalves e José Evangelista.

Destacados a bordo do alludido
navio, os dois, já antes, haviam
approhendldo um pequeno volu*
mo què encontraram no convés.

Sem marca e sem numero, esse
volume, cujo conteúdo ainda não
so sabe qual é, pois que se acha
hermetlcamente fechado, foi ap*
prehendido por não ter o pessoal
do bordo sabido explicar a sua
existência ali.

Tendo a sua attenção mais se
apurado devido a ésse facto, oi'
dois guardas deliberaram ficar
mais alerta do que até então e,
afinal, pela madrugada viram o-c
seus esforços coroados de exito.

Eram mais ou menos 3 1|2 ho*
ras da manhã, quando, um doi*
Ies, que para não ser notado, des-
pira a túnica, ficando cm man*
gas de camisa, divisou ,por en*
tre as sombras da noite, parada
junto ao costado do vapor, que
se achava atracado ao armazem
n. 6 do Cáes do Porto, uma lan*
cha do phorões apagados K-om
um bote a reboque.

Era o facto singular e, preven*
do logo do que ee ti>itava, o
guarda chamou pelo companhel-
ro, diriglndo.se ob dois para o
ponto do vapor junto ao qual es*
tava a lancha.

A' sua approximação a peque*
na embarcação sempro com ,:,
bote a reboque, afastou-se do " Ruy
Barbosa" desapparedetodo em
pouco, ao largo, no escuro da
noite.

O guarda, porém, tinha -visto
bem que, dp bordo, nada tlnhu
sido passado para a lancha e.
assim, sempre acompanhado do
collega proseguiu por perto 'da

amurada, em attenta pesqulza.
A lancha tinha estado â popa

do navio.
Encamlnharam-se os guardas

para aquelle ponto e, ao chega*
ram ao mesmo, encontraram oc*
cultoB sob pannos de lona, os1 volumes do contrabando que já
estacam promptou *para serem
passados para a lancha e o boto.

Os contrabandistas tinham por.
dido a partida.

Dando alarma, os representan*
tes do fisco fizeram Ir ao local
os officiaes 'de bordo inclusive
o commandante, o confirmado o'crime 

pelas declarações deste,
de que os volumes não consta-
vam das relações de carga o ba*
gàgem do navio, foi rjffoctuada

\ a apprehensão, sondo o contra-
bando removido, pela manhã,
para.a guarda-morla da Alfande.
ga o dado conhecimento do fa-
cto ao guarda-mór, dr. Amarillo
do Noronha, que tomou, a res-
peito, <as -dclvldas providencias.

Cerca de duas horas depois da
apprehensãoa do contrabando, o
guarda Paschoal Lanzolotti, de
serviço na lancha do ronda dó
posto fiscal "Paulo e Silva", da
ilha do Santa Barbara, deteve,
pouco distante do "Ruy 'Barbo
sa", uma lancha tripulada por
Alfredo do Souza o Fernando
Gualtor, vulgo "Zé Cearense"
que levava a reboquo o boto "Ly*
rio".

Não sabia o guarda Lanzollotl
do contrabando, mas doteve a

lancha, por estar ella trafegan*
do fora das lioras regulamenta-
res sem licença da Guarda-mo*
ria.

Ligando-se, porém, um caso ao
outro e sendo os tripulantes da
lancha indivíduos conhecidos. co.
mo contrabandistas, tanto que o
segundo delles foi preso ha al*
gum tempo, quando so achava
escondido a bordo de um vapor
no Cáes do Porto, é de presu*
mir-se que a lancha que foi vis*
ta pelos guardas de' serviço a
bordo do "Ruy Barbosa", junto
ao seu costado, soja a mesma
que o guarda Lanzellotl deteve
o levou para a guarda-morla.

Sclente do facto, o ar. Souza
Varges, inspector da -Alfândega,
mandou instaurar o devido pro-
cesso.

GRAVEÉNTE ferido
ABALA FALLECEU NO HOS-

PITAL DE PROMPTO
-SOCCORRO-

Vários malandr.os, dos muitos
que a policia conhece, mas quo
os protege não bo sabe por quo
motivos, reuniram-se, na tarde
de domingo, na Praça Mauá, on*
de so entregavam ao jogo da
"Chapinha". Entre olles figura*
vam os do nomes Francisco o
Joaquim Meira que têm ficha na
4* auxiliar o entradas.na Deten*
ção. Pois esses indivíduos vendo
passar pela praça o empregado
no commercio Albino Pinto,
de 43 annos, pardo, solteiro
e residente á rua Miguel
Sayão n° 8, convidaram-no ,a
entrar no jogo. Elle accedeu.
Entrou no jogo e perdeu todo o
dinheiro quo levava.

Viu então que havia sido rou-
bado o estrlllou.

Foi quando um dos malandros
sacou do revolver e desfechou*
lhe tres tiros.

O infeliz tombou, gravemento
ferido. Uma das balas attingl*
ra-lhc o ventre.-

O bando se poz em fuga o a
Assistência chamada, Isocoorreu
Albino, internando-o, depois, em
gravíssimo estado, no Prompto
Soccorro. Ali veiu a fallecer,
hontem, á noite, sendo o seu ca*
daver removido para o Necrote*
rio. < IOI i»

Caiu do trem e foi para
o Prompto Soccorro

Na estação de Mangueira, pela ma*
nhã dc honlem, ao saltar de um trem,
caiu a lintia e recebeu ferimentos gra*
ves em diversas partes do corpo, o
menor Brás Ribeiro oc Vasconcellos,
de 12 annos e morador era Madureira.

Depois de convenientemente medica-
do pela Assistencia Municipal, (oi, o
pequeno removido para o Hospital
.le Prompto Soccorro, ali ficando em
tratamentq.

Trágico duello a tiros de revolver

Um investigador da 4,tt auxiliar inata um
cx-guarda civil por causa

de uma mulher

ua poucos freguezes que áquel-
ia hora oecupavam, as mesas do
Café Flora, á rua da Relação
n. 1, esquina da rua do Lavra-
dlo, foram testemunhas de uma
scena de sangue rápida e bru-
tal, e da qual resultou a morte,
no Posto Central do Assistencia
da victima.

O facto oceorreu precisamente
ás 12 o 15. Um indivíduo entrou
no café, encamlnhou-so para a1
mesa , onde um soldado tomava
uma bebida qualquer e sem pro-
nunciar palavra sacou do revõl-
ver alvejando-o com quatro ti-
ros. Gravemente forldo o solda-
do sacou tambem do seu revúl-
ver e alvejou o seu aggressor,
não o attlngindo as balas dos
tiros que disparou.

Os estampidos alarmaram a
vizinhança. Acudiu gente, o Café
Flora encheu-se. Emquanto isso
o criminoso, empunhando a arma
de que se servira procurava íu-
gir, no que foi Impedido por po-
pulares e praças de policia que
o prenderam, cohduzindo-o á pre-
sença do 3» delegado auxiliar.

O ferido, o soldado, que se
soube mais tarde chamar-se An-
tonio Jacintho Barbosa, foi leva-
do á Assistência Municipal e ali
falleceu pouco depois do soecor-
rido.

Agora os precedentes do caso.
Entre o soldado Barbosa e o

agente de policia Romeu Cota
Netto, mais conhecido polo vulgo
de "Estrella", havia uma velha
rusga por uma queBtão do mu-
lher. O agente era amante da
rapariga Annita do Jesus, uma
das jogadoras do Rambolk, da
enmreaa Paschoal Segreto, onde
actuava sob o pseudonymo de
Annita. O soldado que tínha as
suas intenções sobre- a mesma
mulher, nada conseguindo delia;
dlffamava-a. Isto chegou ao co-
nheclraento do agente, que tomou
satisfações ao rival, com quem
discutiu' seriamente. ,

Ante-hontem, á I noite, os dois
se encontraram o apôs violenta
troca de palavras sacaram dos
seus revolvera. Amigos do amboil
aoudiram, evitando o trágico en-
contro á bola, mas viram elles

que mais cedo ou mais tardo os
dois teriam uma solução trágica
para o sou caso.

E foi o que aconteceu hontem,
á noite.

Sabendo que Barbosa estava no
Café Flora, o agente "Estrella"
foi lá. Entrou. Não discutiu.
Ao vel-o Barbosa ergueu-se e
sacou tambem do seu revólver.
E ambos decarregaram mutua-
mente as suas armas. O poli-
ciai, mais feliz, nada soffreu,
mas o soldado, attingido nas cos-
tas, na cabeça e no abdômen foi
levado fi, Assistência, ali soccorrl-
do, vindo a fallecer pouco de-
pois. O seu cadáver foi removi-
do para o Necrotério O agente
Cota é filho da enfermeira da
Assistencia Municipal Cantlliann
Cota, que, sabedora do caso dlrl-
Klu-so Immedlatamente ao "-12°
districto, para onde fora removi-
do o filho, por determinação do
3° delegado auxiliar. Ali foi elle
autuado em flagrante.

O morto foi guarda-civll, cor-
poração esta do onde foi expul-
so por máo comportamento. Tl-
nha o vulgo dp "Branco Azedo",
contava^ 24 annos do edade e foi
sorteado ha pouco tempo para o
exercito, indo servir na região
do oeste, da Fortaleza de São
João.

C6ta Netto era investigador au-
xiliar ha quatro mezes e servia
na secção de "Roubos é FurtoB".

Genny, a causadora deste tra-
gleo drama reside á rua do La-
vradlo n. 79, casa de commodos,
fronteira ao Café Flora.

O morto residia tambem nn
cosa de commodos da mesma ruo
numero 107.

A policia apprehendeu no local
um revólver marca "Bull-Dog".
com quatro cápsulas deflagradas-
o pertencente a victima, sendo o
de que se utílteou o assassino cn-
tregue ao 3° delegado auxiliar.

C6ta Netto. Interrogado no 12"
districto confessou o crime, dan-
do como explicação do' seu gesto
o facto do "Branco Azedo" dif-
famar asua-amante. -

- O morto era cabo do batalhão
om quo servia.

ULTIMA HORA
Dr. Ernesto Mas-

t
siere

A viuva, filhos e demais pa*
rentes do DR. ERNESTO
CORTIÇO MASSIE'RE, par*
ticipam a todos os seus ami*
gos o seu fallecimento liou-
temi ás 21 horas, na Casa dc

Satide dr. Pedro Ernesto, c convidam
fará o enterramento quc sc effectuará
hoje, ás 16,30, saindo o feretro da rua
Visconde de Moraes n. 46, Nictheroy,
para o cemitério de Maruhy, naquclla
cidade. (D 12381)
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Cel. Eduardo _Vigus-
to Pinto de Si-

queira
A viuva Varia Rabelio lie

Siqueira, seus filhos Eduardo
de Siqueira Junior c Maria
C. dc Siqueira Moraes, scu
genro Guilherme Clave! dc
Moraes e filhos, participam

aos demais parentes e amigos da fami-
lia, o fallecimento do idolatrado c min-
ca esquecido esposo, nac, sogro c avó
Cel. EDUARDO AUGUSTO PINTO
DE SIQUEIRA, convidando a todos
para acompanhar seus restos mortaes
(|ue üèrfiÒ hoje inhumados no cemitério
dc S* Francisco Xavier, saindo o fc*
retro da sua residência á rua dos Arau-
jos n. 115, ás 5 lioras da tarde; con*
fessrmdo-sc a todos sunimtinicntc gra*
tos oor este'acto dc religião.

(D 12382)

t

NotiGias telegrapiiicas
de Portugal

Morte de um grando proprietário
Lisboa, 11 (Associated Press)

Na ilha de Santa Cruz, em
Graciosa, falleceu o grande pro-
prlotario Jeronymo Couto Mello,
conhecldisalmo nas Américas.

A eleição presidencial portugueza
Lisboa, 11 (Associated Press)

O mlnlRtro do Iptcrlor inau-
gura amanhã, Indo a Setúbal,'ns
viagens do organização da elei-
ção presidencial. !
A Cosa de Portugal considerada

de utilidade publica
Lisboa, 11 (A. A.) — O novo

decreto sobro a emigração consi-
dera de utilidade publica a Casa
de Portugal, attrlbuindo-lho a dl-
recção do todos os serviços de
assistência aos immigrantes por-
tuguezes no Brasil.

Assistencia aos emigrantes
Disboa, 11 (A. A.) —O decre-

to sobre a emigração estabelece
ii olrlgacão dm empresas de te-
rem a bordo à/jn navios; seja qual
fòr a quantidade de emigrantes
quo transporte, medico -o enfor-
meiro portuguezes.

A assistencia aos emigrantes
consistirá cm auxllial-os a acon-
Helhal-os sobre tudo quanto pro-
cisem, desde o alojamento tlté aos
meios para obterem trabalho,
soecorrondo-os tambem em casos
de necessidade do auxilio inedlco,
pharmaceutico ou Judiciário. Do-' sl

to .ao repatriamento dos indi-
gentes.

Aos consulados no estrangeire
caberá a direcção superior dos
Bervlços. Serão tambem organl-
zadas associações de benoftcen-
cia e patronato, cabendo a assis*
tencia no Brasil, preferentementí
á Casa de Portugal.
Feriu gravemente o pae adoptlvc

Lisboa, 11 (Associated Press)
— No logar denominado Cumea-
das, subúrbio do Santiago de
Cacem, Joaquim Santa Maria fe-
riu gravemente a faca sou pae
adoptivo, José Antonio Martins,
quando na coia o reprehendla. O
rapaz íôra em creança abando-
nado pelo pae, que fugira para o
Brasil.

Brigaram e ficaram feridos
Fafc, 11 (Associated Press) —

Por uma questão de águas bri-
garam os lavradores Joaquim
Figueira Rocha e Antônio Fer-
rolra Leito, na freguezia de SU-
vares. Ambos ficaram feridos,
Itocha, porém, em estado grave.
üma embrulhada (Ia seguros

São Pedro do Sul, 11 (Associa-
ted Press) — Foram presos Ma-
noel Almeida Guimarães o Pai-
myra de Jesus Corrêa, quo con-
sogulrnm obter da mulhor dt
Emílio Silva, fallocldo na Ame-
rica, uma procuração falsa com
que ambos receberam 1.500 doi-
lnrs de um seguro do vida feito
por Emílio.

A excursão do ministro do
Interior

Setúbal, 11 (Associated' Presg)
— O ministro do Interior tevo
uma carinhosa recepção, em que
tomaram parto as autoridades

A LOTERIA DE
MATT0-GR0SS0

A Penna Evangolica, jornalé-
co protestante e politico que se
publica em Ouyabã, e unico op*
pdslcionista ao honrado e pátrio-
tico governo do Dr. Mario Cor-
ria da Costa, lança mão de ar-
mas mesquinhas para guerreal-o
a, todo transe. Para ella todos os
seus actos são máos; nada tem
feito om beneficio do Estado...

A Loteria de Matto*Grosso,
instituição criteriosamente orga*
nizada sob rigorosa fiscalização
do governo e que goza de concei*
to geral em todo o Estado o fora
deile, pela lisura de suas opera,
ções, tem sido a tecla em que"A Penna", vem batendo desa*
flnadamente, na fúria Insana de
marear reputações llllbadas, como
os do presidente Mario Corrêa e
do concessionário da Loteria Co*
ronel Gurgel do Amaral, homens
respe&abllissimos o que são

I muito estimados naquelle Es*
tado.

Estas linhas são feitas sim*
plesmènte para aquelles que não
conhecem de perto os homens de
Matto-Grosso o o processo inde
fioroso de que se servem os po
litlcos de bitola estreita para fa*
zer opposição. (6756)

As emendas á lei mexicana
do petróleo

Mcxico, n (Associated Press)
— As emendas á lei mexicana dc
petróleo, que causou um attrito
entre o governo do México e o
dos Estados Unidos, tomaram-sc
effcctivas hoje, com a sua pubif-
cação pelo 

"Diário Official".

ESCLARECENDO UMA SITUA-
ÇÃO EMBARAÇOSA

A questão das licenças dos
automóveis e uma carta

do intendente Süvares
A questão do augmento das

licenças de automóveis de que
temos tratado e que tanta ce-
louma tem levantado na classe
dos chauffeurs, collocada erri
sous devidos termos, como pu-
bllcámos hontem, transcrevendo
a opinião do presidente da União
Beneficente dos Chauffeurs não
deve mais permittir confusões.
Hontem mesmo, depois de nossa
nota, o intendente Silvares cor-
roborando no que dissemos e
desfazendo duvidas que possam
existir, ainda, mv grande classe,
dirigiu a seguinte carta ao sr.
Joaquim Loureiro da Cunha:-"Sr. presldento da União B.
dos Chauffeurs: Saudações —
Autor que fui da emenda re*
duzlndo as licenças propostas
no orçamento de 1928 para os
automóveis, cumpro-me affir-
mar que a tabeliã publicada no
órgão official e hojo reproduzi-
da no "Correio .da Manhã" por
v. s., foi a de mlnha confecção,
nada mais devendo ser cobrado
por qualquer titulo, conforme
resalva na respectiva lei, En-
tendo que os chauffeurs devem
aguardar confiantes no critério
da administração, que cumprira
o que o Conselho approvou. E
não seria eu, conhecedor das dif-
flouldades da enormo classe que
v. s. preside os destinos nessa
associação, que alvitraria qual-
quer augmento de Imposto,
pois seria uma iniqüidade serac-
lhante modo de proceder.

Sem mais,bou am°ãtt° o obg"
(assignada) Alberto Silvares".

A emenda a quese refere esse
Intendente é a que estabelece
is valores que publicámos hon-
tem e que reproduzimos hoje.

Carros particulares;: até 1.000
ltllos de peão, 3BOS0O0. corres-
nonâente ao Ford — de 1.000 a
1.600 kilos, 425$000; correspon-¦lente ao Chevrolet — mais de
1.600 kilos, 480S000; correspon-
dente ao Buick e outros.

Carros de praça: até 1.000 kl-
Iob, como o Chevrolet 546S0O0;
do 1.000 a 1.600 como o Stude-
bnker, 555Í0OO; de mais'de 1:600

.kilos, 585S000.
Isso é o quo ha de verdadeiro

>m relação ao caso. O prefeito
Prado Junior sancclonando, não
approvará outra coisa e. os
chauffeurs sô pagarão as Impor-
tanclas acima porque, como diz
x própria emenda, "nenhumn
outra taxa será Cobrada sobre
os automóveis além das citadas
nesta tabolla".

verão tambein os funecionariosI civis, militares, delegados dos
do mesmo providenciarem iquan-. municípios o districtos, represen-

tantes do todos oa organismos
econômicos e olementos opera-
rios, pescadores,. populares, etc.

O ministro, apõsi tor conferen-
ciado no edifício da Cornara com
os representantes dos-municípios
n freguezlas de todo o districto
do Sotubal. a respeito da. eleição
nrcsldenclal, visitou o Asylo
Bocago onde era aguardado por
uma parada de creanças e velhl-
nhos.

Os estabelecimentos de assis-
tencia local acclomaram o minis-
tro.

Em seguida ao almoço, o ml-
nistro voltou á Câmara, ondo ro-
cebeu os cumprimentos dns coi-
leeüvidades, do funecionalismò, de
individualidades do categoria e
de nreBtlglo local.

Um liiüilo a Jofto de Deus
Faro, 11 (Associated Press) —

A 8 do marco será inaugurado
na villa do Measines um busto
ua v.n"t'i. Joã-o da Dona-

O governo conserva-
dor chefiado pòr

Baldwin irá dar logar
a uma eolligaçao

( Continuação da 1" pagina )
manter os trabalhistas em amai'
go antagonismo com 03 liberaes,
sondo que o "Daily Herald" —
jornal de. MacDonald — gasta o
melhor da sua munição nos libe-
raes, o em qualquer plano dc
eolligaçao quo appareça. WelU.
considera esse pyrrhonice dos lt*
beraes e trabalhistas peor alnd:
que a Incompetência dos políticos,
do governo actual.

Chegando ao ponto capital, per-
gunta Wells interpretando o sen*
cimento de multa gente: — "Qui
devo cada um de nós fazer sobr.
esto assumpto? Do mesmo modi
que a .naioria do povo brltanni-
co — responde — quero que hòjtl
uma eolligaçao entre liberaes e
trabalhista.*!, para a noasu úiúífíi-
ção. Estou vendo, como todo o
inundo, que em legislação Inter-
na e politica oxterlor, a condu-
cta dum governo liberal, pelo
espaço de dez annos, seria a mes-
ma que a dum governo traba-
lliista. Dos dois, .MacDonald se-
ria o ultimo a dar um passo se-
quer para o socialismo. O anta*
gonismo entre as duas correntes
não é tão forte, como se suppõe.
Os liberaes poderiam ser mais
econômicos em certo sentido, e
os trabalhistas mais gastadores
em serviços do exercito, marinha
o aviação. Uma mistura dos dois
seria mais proveitosa que o exer-
cicio dum só, pois haveria um
cancellamento mutuo de erros.
Estou firmemente convencido
que sir Herbert Samuel e mr.
MacDonald não cedem uma. linha
do espirito dos respectivos parti-
dos, e, deste modo, temos que
escolher, a redor, outrat". ííguras
em que concentremos o nosso
enthusiasmo e que nos possa ser-
vir. do chefo, num commettlmen-
to que vá' além das conhecidas
manobras e estratégias do parti-
darismo, na luta quo so appro-
xima.

Alguém é levado a pensar en
Lloyd George, que é um antlgc
eolllgado, e quo está plenamenti
disposto e Inclinado á uma nov;
oolligação. Lloyd George já che
gou a fazer signaes expressivos
o gestos á esquerda, mas, comi
sempre, não foi correspondido.
E' evidente quo os trabalhistas,
mesmo que se disponham a ira
balhar com elle, nunca acceita-
riam a sua chefia. H

E isso não ao limita sómente
ao3 trabalhistas extremados. To-
dos nôs gostamos de Lloyd Geor-
ge, mas notamos que esta liir
ra, ás vezes, vela o seu grande
valor com uma fragilidade e fle*
xlbllidade que inquietam. Creio
quo não devemos contar com um
Lloyd George, num papel secun-
dario, numa combinação. Ao de-
mais, ello é um puro liberal, e
a maioria da opposição ao go-
verno_ é composta pelos traba-
Ihlstas. ,A chefia de qualquer
combinação para a preservaçãc
da paz, devo sair da maioria. O
leader deve ser um trabalhista,
o quo exclue lord Cecil, com a
sua attitude tradicional a respei-
to da Egreja e terras.

Considero Henderson o ThomaE
Clynes capazes do posto, mas
nenhum delles possuo a enver-
gadura de chefe. Prosegulndo,
chego a Snowden, e ahi mo de-
tenho. Este, acredito eu, é o
homem que está em condições dc
levar o império britannico ao
caminho da sensatez, por melo
de uma eolligaçao. Ha uma cer*
ta grandeza em Snowden, que
não existo muito nos nossos po-
litlcos de hoje. Sou de opinião
que entre os homens de Êstndi
e politicos de todos os partidos,
Philip Snowden é mais geral-
mente respeitado e merece malf
confiança do que qualquer ou-
tro contemporâneo.

E' um homem cuja vida publi-
ca e privada está Isenta de ma-
cuias. E' um homem de capa-
cidade e' grande força pessoal,
aendo, portanto, a pessoa que de-
sejamos, o não sei mesmo porque
nõs, que constituímos as forças
dynamlcas do povo inglez, que
deseja se descartar do prosen-
te o perigoso governo, e quo não
vemos os preconceitos Íntimos
de liberaes e trabalhistas, não
tratamos logo 'de trazel-o para t
nosso lado. * * *

Viria Snowden ao nosso cha-
mado? A principio talvez não,
allogando solidariedade âs suai-
idéas políticos. Mas ha appellos-'
populares que são verdadeiras
ordens. Collaborarla Lloyd Geor-
go com Snowden? Não se sabe.
Lloyd George não tem as Idéas
curtas do sir Herbert Samuel,
nem a vaidade reservada do Mac
Donald, pois é magnânimo e sen-
sivel aos appellos populares.
Muitos llboraes gostariam mais
de ter Snowden como chefe, qu<
Lloyd George.

Assim sendo, por quo esperar
que os animaes das selvas ve-
nham resolver os nossos .nego-
cios?,'As multidões do nosso pen-
sar têm a força de impor esta
combinação aos chefes do parti-
do, o desdo que- estamos prom-
ptos a trabalhar, escrever e or-
ganizar tendo a imprensa a nos-
so lado, por que esperar emquan-
to os leaders negociam?

Nas próximas eleições ser-
nos-â fácil equilibrar votações
entre liberaes e laboriatas. numi
base justa, levando o maior nu-
mero possível de liberaes e tra-
balhlstas ao parlamento. Umn
voz lá, quer queiram, quer não,
ver-se-ão enfrentados pela ne*
cessidado inappellavel duma coi-
ligação."

Concluo Wells que certamente
o partido trabalhista não terá
novamente a ingenuidade de as-
sumir o governo com uma ml-
noria, com oa liberaes sempre
promptos a úma veto de opinião.' Os liberaes não quererão, por sua
vez, enfrentar o caso sozinhos.
Todos no parlamento percebejn
que uma eolligaçao os espera."Como um povo pratico e com
um império a salvar — finaliza
Wells — entremos já a trabalhar
pela eolligaçao."

Ainda o violento incêndio de hontem
em departamentos da Armada

Z7TTFVWVZ

OUVINDO O MINISTRO DA MARINHA
rvvvmvi::

A execução da sra. Snyder
será ás íl lioras da noite
Nova York, U — (Associated

Press) —- Comquanto os advoga-
dos dos réos houvessem trabalha-
do activamente para conseguir
um retardamento na execução da
senhora. 'Ruth Snyder e dc Gray,
era marcado o tempo para a exe-
cução, quc se dará ás lí horas
da noite.

Camisa de seda, de Tricô-
line e outras, as mais lindas
e mais baratas são as da
Fabrica Confiança do Bra-
sil. Esta casa não engana o
freguez.
87. RUA DA CARIOCA, 87

(7)

Vão ser conhecidos os autores
dos documentos do consórcio

— Hearst —
Washington, ií — (Associated

Press) — As , investigações afim
de ficar averiguado quaes foram
os autores dos documentos mexi-
canos falsificados, que os jor-
naes do consórcio Hearst publi-
carama, vão ser iniciadas dentro
cm breve, conforme promette.'.
hoje ao Senado a commissão cs-
pecial incumbida dc esclaVccer as
denuncias formuladas pelo refe-
rido consórcio.

( Continuação Ua 3" pagina )

grandes cortes nas suas verbas,
attendendo, assim, ás exigências
do chefo do governo, que quer
o equilíbrio orçamentário.

E dizia-se que o incêndio cau-
sou prejuízos eguaes ab corto
quo se projectava para a Mari-
nha. E agora? Como se haverá
o almirante Pinto da Luz? Co-
gitará de mais cortes? Deixará
sem uniformes e calçado as pra-
ças do corpo de Marinheiros Na-
cionaes o Batalhão Naval? Que
haverá depois disso?

O PRESIDENTE DA láEPU*
BLICA INTEIRADO DO

OCCORRIDO

O presidente da Republica
soube, multo cedo, do Incêndio
que, devorava o Deposito e Ai-
moxnrlfado Naval. S. ex. tele-
phonou para o official de dia
solicitando pormenores da la-
mentavel oceorrencia, no que
foi promptamente satisfeito.

FERIRAM-SR NO SERVIÇO DE
EXTINCÇÃO

No serviço de extincção dç
Incêndio, hontem, feriram-so as
seguintes praças da marinha e
soldados navaes, que foram ro-
colhidos á 7 enfermaria do Hos-
pitai de Marinha: marinheiro
nacional de 3" classe Alexandre
Pereira, com contusões no tho-
rax e intorse do joelho direito;
soldado naval Alberto do Olivei-
ra Mello, 'com'contusão no tho-
rax; marinheiro .de 1* classe
Humberto . Glordani, com esco-
riacões no rosto e confusões na
região lombar; marinheiro de
2" classe Mario Pereira, com In-
torso do pi esquerdo; soldado
naval Manoel Baptista Santos,
atacado por oxydo carbônico,
este em testado grave; 'mari-
nheiro Oscar Djas Conceição,
com contusões no thorax; mari-
nheiro Delfim Rodrigues, com
ferimento inciso na perna dl-
reita; soldado naval Hermoge-
nes Lopes, com escoriações nas
mãos: soldado naval José Sodré
dos Santos, com escoriações no
dorsõ do pé direito: marinheiro
do 2' classe José Sobral de Sou-
za, em estado de choque trati-
matlco; soldado naval Pedro LI-
ma do Carmo, com ferida incisa
no pé direito :marinholro do 2*
olaso Aristóteles Garcia, com
contusões no thorax: marinhei-
ro de 2» classo Saturnino Silva
Ribeiro, com escoriações na fn-
co, o marinheiro grumete Anto-
nio Soares Meira, com ferida In-
cisa no braço direito.

Estes feridos receberam, no
hospital, promptos soecorros que
lhe"s foram ministrados pelos
drs. Osório Palhares e Manoel
Guimarães.

ÜM OFFICIAL E VÁRIOS BOM*
REIROS FERIDOS

O capitão Zacharias de Mello
Figueiredo, que tantos serviços
prestou por oceasião do sinistro,
recebeu ferimentos quando se en-
tregava, com uma turma de bom-
beiros, ao penoso serviço de ex-
tlncção. Este official, além de
escoriações varias pelo corpo, tevo
o pé esquerdo torcido, sendo soe-
corrido na ambulância do corpo
o removido para a sua residência.

Ferlram-se .mols os bombeiros
519, que fracturou a rotula direi-
ta; n. 521, Antonio Vicente do
Moura, que fracturou o torno-
zello esquerdo e bombeiro 871
Carlos Eduardo, com varias con-
tusões na cabeça.

Todos elles foram recolhidos
ao hospital da corporação.

NO CORPO DE BOMBEIROS,
A* NOITE

Fomos, á noite, ao Corpo oe
Bombeiros. Recobeu-nos gentil-
mente o official de Estado, tenen-
to alsonette. Felicitamos o offi-
ciai pela brilhante acção dos bom-
belros na extincção do Incêndio.

Gratos pela attenção, em
nome do commandante e de to-
dos nôs, — respondeu-nos o offi-
iilal. Não fizemos mais do que
cumprir o nosso dever.

E as praças feridas, como
passam?

Bem. Não foram íerimen-
tos graves, felizmente. Apenas o
capitão Zacharias é que Inspira
mais cuidados, pois torceu um pé
e precisa do alguns dias de ab-
soluto repouso.

HAVERÁ' MORTO» .

No local do incêndio dlzla-se
quo havia mortos.- No entretan-

to, até á noite, não se tinha no-
ticia do appureclmento de ne-
nhum cadáver.

O tenente Moisonette, a quem
ouvimos sobre o sinistro, rela-
tou-nos a sua supposição de que
ha mortos e isto porque, por oc-
caslâo do incêndio, um sargento
do Bata'hão Naval e tres praças
tue o acompanharam no interior
do predio, afim de salvarem o
•ofre do Deposito Naval, não fo-
ram visitos sair. Teriam pereci-
ío sob os escombros? E' bem
possível.

Ha acerescentar ainda o tes-
temunho de um bombeiro, que
viu um soldado naval tombar sob
o peso de um grande fardo
arremessado do andar superior
do prcdlo.

OS PERITOS PROCEDFW AO
PRIMEIRO EXAME DOS ,

ESCOMBROS

Os engenheiros Francisco ÜASsa
o Belfort P.oxo, nomeado3 peri-
toa para os exames dos escom-
bros, estiveram, á tarde, na Ilha
das Cobras, procedendo aos pri-
meiros trabalhos para tal exame.

Foram os engenheiros acompa-
nhados pelo capitão de corveta
Clodovou Celestino Gomes, que
percorreu com elles o edifício in-
cendiado, prestando-lhes todas as
Informações precisas sobre ns
causas prováveis do inceridlo.

Ob peritos levaram quantldndo
regular de estopa incendiada,
para o necessário exame.

O MINISTRO DA MARINHA
VISITA OS FERIDOS

O almirante Pinto da Luz man-
dou, á .tarde, um official do seu
gabinete visitar, em sou nome,
os feridos no sinistro do hontem.

FREI HENRIQUE NO GABI*
NETE DO MINISTRO

Frei Henrique, frade do Mos
teiro de São Bento, logo que so
manifestou o Incêndio, que om
pouco tomou proporções geraes,
atravessou a ponte Alexandrino
de Alencar e, approximando-se, do'ocnl, orou, em generosa oração.

Em seguida, frei Henrique foi
ao gabinete do ministro o apre-
sentou ao almirante Pinto dn
Luz as suas condolências pelo
rude golpe que • acabava de fe-
rir a nossa Marinha de Guerra.

O que nos disse o mi-
nistro da Marinha

O almirante Pinto da Luz não
exclue a hypothese de

um crimo

Procurámos falar, â noite, ao
almirante Pinto da Luz, em sua
residência,

Acolhendo-nos em seu gabinete
do trabalho, o ministro da Mari-
nha disse-nos o seguinte:"Cerca do 11 horas da noite do
hontem, fui informado, pelo te-
lephone, de que lavrava incêndio
em um dos palões do encòuraça-
do "São Paulo", cuja extensão
não se podia, no momento, ava-
liar.

Dirigi-me, Immediatamente, par
ra o Arsenal e, do lá, para aquel-
lo navio, Chegando ao costado
do "São Paulo", tive a Impressão
de que o incêndio jâ havia sido
dominado, tal a ordem o o silen-
olo que ali reinavam. No porta-
)ô, o official de dia pôz-me, en-
tão, ao corrente do que ao pas-
sava. O fogo, clrcumscrlfito ao
palôl de estOpa, apezar de ser
ainda intenso, já havia abran*
dado, devido aos esforços e dedl-
cação do pessoal do bordo. Eu
não dirigi, como foi dito — pro-
seguiu o almirante Pinto da Luz
— os trabalhos de extincção do
incêndio, pois, ao chegar a bordo,
jâ todas ns providencias estavam
tomadas, ficando no "São Paulo"
até 2 horas da madrugada) quan-
do o fogo foi completamente do-
minado. Retlrel-me, depois de vi-
sitar, na enfermaria, as praças e
os sub-officiaes que tinham sido
victimas do asphyxla, durante os
trabalhos, ficando ob mesmos on-
tregues aos cuidados dos médicos
e enfermeiros do referido encou-
raçado.

Regressei a casa ás 3 horas e,
ás 7 da manhã, fui despertado
com a noticio de quo pavoroso in*
oendlo lavrava no Deposito Na-
vai. Corri novamente ao Arsc*
nal, dirigindo-me logo ao local.

Tivo communicaçâo de que o
incénillò tivera origem na arca
oecupada pelo deposito de estõ-
pa. E'ra evidente, portanto, quo
a estopa fora a causa dos dois in-
condios, do "São Paulo" e do De-
posito.

Essa estopa — continuou o ml-
nistro da Marinha — havia sido
recebida pelo Deposito, ainda hon-
tem. Desse recebimento, só o"São Paulo" obteve pròvlsloria-mento, tambem, hontem á tarde,
fornecido pelo Deposito.

Não será isso, almirante,
um grave indicio? perguntámos.Não quero excluir a hypothe-
se do um crime — respondeu o sr.
Pinto da Luz — o que só o in-
querito poderá apurar. E ossa
apuração ha de ser levada, ao mn.-
ximo rigor. Já providenciei pa-ra esso fim, tendo sido escolhido
pora presidirão Inquérito o capi-
tão de fragata Dario Paes Leme e
Castro, que está addido á directo-
ria do pessoal, Competia ao almi-
rante Gabaglla, director do Fa-
azonda, essa incumbência. Os seus
múltiplos affazeres naquella re-
partiçáo( porém, impedem-no de
oecupar-se dessa tarefa. Delegou
poderes, então, o almirante Ga-
baglia, para a escolha de um of-
ficial que pudesse dedicar toda a
sua actividade aquelle penoso
mister, tendo a directoria do pes-
soai designado ò^ commandante
Paes Leme e Castro que, por ter
regressado, ha dias, do Rio Gran-
do do Sul, onde exerceu o cargo
do capitão dos portos daquelle Es-
tado, achava-se sem commissão.

A quanto montam os prejul-
zos?

Não se pôde saber ao cer-
to. Assim, de relance, penso que
os prejuízos devem andar por 10
mil contos, approximadamente.

O Deposito Naval possuía um
regimento interno multo antlqua-
do e incompleto.

Acabava-se, ali, uma nova orga-
nização, o que já estava quasi
concluído, afim de ser Iniciado o
inventario do material existente.
Multa cousa foi salva, entretan-
to. Os operários do dique em
construcção, na Ilha das Cobras,
salvaram grande quantidade do
oleos, lubrificantes, tlntaB, gazoll-
na e outros materiaes, que se
aoham guardados nas dependen-
cias daquelle dique.

Assim, grando* parte do stock
de fardamento ali em deposito,
que, como se sabe, e o seu jornal
a isso se referiu — necresetentou
o ministro da Marinha, dovia sup-
prlr os fornecimentos do primeiro
semestro deste anno, com as ver-
bas destinadas ao exercício da
1927, foi salvo pelas praças do Re*
gimento Naval, que foram incan-
soveis, nos trabalhos de salva-
mento.

Maior quantidade de material
teria sido salva, so não fosse a
violência das chammas, favoreci-
das pela ventania. Ao principio,
o vento soprava de terra, impul-
slonando o fogo do contro para a
ala esquerda do velho edifício. De-
pois, com a mudança de sua dl-
recção, a ventania atirou as lo-
baredas para a ala direita, motivo
por que não foi possível conecn-
trar o fogo.

Ha victimas, perguntámos?—• Acabo de ter Informações.
quer dò Corpo de Bombeiros, quer
do Regimento Naval, que feliz-
monte não ha victimas a lamentar,
até esto momento. Ha vários fe-
ridos, porém sem gravidade. O
pessoal do Regimento Naval e um
contingente do Corpo de Bombel-
ros cont!nu'a no local, refrescan-
do o entulho, de modo que se
torna impossível affirmar a Ine-
xlstencia de victimas.

Cortio váe ser feita a reorga-
nização dos serviços do Deposito
Naval?

Penso reorganizar os servi-
ços do Deposito dentro de curto
prazo. Amanhã mesmo serão as-
sentadas providencias urgentes
nesse sentido. A reconstrucção do
odlflolo do Dejioslto Naval fazia
parto do programma agora em
execução, de reorganização da ilha
das Cobras. Seria essa. uma das
partes flnaes do programma.

Quiz o destino que ella tivesse
de sor apressada e, assim, ê pre-
ciso tratar de dotar a Marinha de
um novo edifício para o Deposito
Naval, uma das -suas repartições
mala importantes, so pôde dizer
até, vitaes para os serviços da
Armada, e que tem' de ser cons-
truido no mesmo local.

Já ora tarde. Agradecemos ao
ministro da Marinha as suas in-
formações e nos retirámos.

SEM FIO
AS IRRADIAÇÕES DE HOJE

Radio Club
onda 3iu metros)

De 1 âs 2 horas —¦ Hora cer*
a, boletim commercial e noti-•luso e discos variados Vlctoi
Ia easa Paul J. Chrlatoph.

Das i ás 6 horas — Disco.-
.-nrladoa Victor da cosa Paul J.'hrlstoph.

Das B horaa em diante — Bo
letim commercial o noticioso.
Previsão do Tempo.

Das 7 ás 8,30 — Orchestra do
Hotel Avenida, regida, pelo maes-
tro Enrique Sanches. Discos va-
riudos Victor da Casa Paul J.
Jhrlstoph e notus de 'Interesse
íeral. ?-.'¦.,¦

Dus 8,40 ás 8,55 — Boletim
commertlol o notlclpso —• Prcvi-
òão do tempo. -

Das 8,55 ás 9,05 —- Intervallo
paro recepção des signaes hora-
rios de SPY.

Das 9,06 ás 9,20 — Programma
especial do discos Victor da cosa
Paul J. Chrlatoph.

Dos 9,20 em deante — Pro-
gramma.de musicas leves com o
concurso da cantora senhorita
Odila Macedo Lima, da violinista
senhorita Nair Martins Costa, da
pianista senhorita Gelta de Vas-
concelloa e do tenor Oscar Gon-
çalves.
Radio Sociedadk . (
.Ondn W mi-iros)

A's S,30 — Hora certa — Jor-
nal da Manhã.

A's 12 horas — Hora certa —
Tornai do Meio-dia — Supple-
iiento musical até 1 e 80.

A's f> horua —¦ Hora certa —
iIUEica do Btudlo da Rbidlo So*
iedade.¦A's 6 horas — Jornal dn Tar
lo (Serviço de Informações com-
rnerclaen especialmente pura c
nterlor do paiz).

A'b 7 horaa — Hora certa —
'Jornal da Noite".

A's 7,15 — Discos de musica
ligeira.

A'b 8 horas — Programma os-
pecial do discos da Casa'-Mestre
o Blatgé. Rua do Passeio 54|68.

A'b 9,05 — Programma de mu-
slcas populares editadas pela
Casa Vieira Machado, offerecido
nos ouvinte» da Radio Socleda**"
pela casa editora.
Mayrink Veiga ,
(Onda 260 metros1

A Radio, Sociedade Mayrlnli
Veiga, irradiará hoje, qulnta-feU
ra, o seguinte programma:

Das 8 ás 9 horas — Program-
ma de discos "Brunswick" con-
feccionado pela casa Àssumpção
& Cio., Limitada, Avenida Rio
Branco 147, representan tes.

Das 9,05 ás 9,25 — O sr. VI-
ctoi-lno Moreira, da Associação

lf:' ff';.:- ',-. Trv^.TCÍ.T^KSEES?»" i -f»

Commercial desta capital, dlscor-
rerà sobro o thema " Associações
commerciaes".

A seguir: parte musical, culo
programma é o seguinte:

1) Mendelsshon: Barthelemy,
op. 63, a) Vogue leger zephir;
b) Les oiseaux voyageurs; c)
Sous 1'englantier; b) L'automne.
Duettos, aras. Elsa Murtinho o
Anna do Albuquerque Mello.

2) Carlos do Campos: Cantos
de luz. Série completa de 11 can-
tos, pelas srs. Anna do Mello
o Elsa Murtinho.

0AUGMENT0 DOS IMPOSTOS
NO ESTAM DO RIO

Saiu victoriosa a causa patro-
cinada pela Associação

Commercial de Nictheroy
Como ê do domínio publico, a

Associação Commercial de Ni-
ctheroy, patrocinando a causa
das classes conservadoras doquel-
Ia capital relativamente aos re-
nentes augmentos de impostos
creados em todas as' municipal!-
dades fluminenses por oceasião
da reunião dos respectivos pre-
feitos, onde ficara assentada a
contribuição geral de 10 °|" das
receitas pa-^ abertura e conser-
vação das rodovias municipaes,
ie accordo com o plano dellnea-
do polo presidente do Estado, en-
trou logo a concertar providen-
cias tendentes %. acautelar, tanto
luanto possível, os intereses dos
municípios, sem crear obstáculos,
todavia, á acção conjugada da
Prefeltur; e do governo fluml-
nense no'problema em quo se em-
penharnm om prol da economia
e do progresso do Estado do Rlq

Na capital fluminense, o pie-
fell»> Ribeiro de Almeida, ao pro-
mulgar a deliberação n. 809, cs-'abelecendo a taxa addicional do
10 "Io sobre todos os impostos.
iujo produeto seria- entregue ft
administração do Estado, tambem
sancclonou uma outra delibera-
ção, a de n. 811, no sentido do ser
feito Idêntico abatimento em va-
rias taxns, visando desfarto at-
tonuar os cffeitos das novas
contribuições.

A directoria da Associação por
mais do uma voz conferenciou
com o prefeito daquella capital,
resultando tomarem providencias-tuo concilinssem or interesses, em
logo. Asstp-i é que, das taxas
cuja reducção a Câmara autori-
zára, apenas seria abatida a sa-
nítarla.

Em compensação, o dr. Rlhei-
ro de Almeida, "ad-referendum"
da Câmara supprlmlria a taxn
addicional de 10 °|° no tocanto
ao3 alvarás de commercio, Indus-

I
rtrtrt., \ rt

trios e profissões, para a venda
do álcool e bebidas alcoólicos, no
tocante ao imposto federal e na
quota municipal do imposto de
Industrias o profissões. Essa re-
solução, tomou o prefeito depois
de audiências dos vereadores.

Convocada uma reunião dos In-
ttressados, na sede da Associação
Commercial daquella cidade, rea-
llzou-se 6 noite a nssembléa, que
foi presidida pelo sr. Antonio
Gonçalves de Miranda, tendo co-
mo secretários òs srs. Arlindo
Pinto o Francisco Salles. Depois
de eleita a Commissão do Contas,
passou-se a tratar da questão dos
Impostos. Pelo presidente foi ex-
posto o que oceorera entre a dl-
rectoria da Associação a o prefei-
to em torno do magno assumpto.
Pela ordem falaram depois os srs.
Teixeira Sobrinho, José de Mat-
tos, Augusto Mendes a Gonçalves
de Miranda. Foi approvada em
seguida a Indicação do sr. Au-
gusto Mendes, no sentido de ser
suspensa a sessão afim do presi-
dente Ir fi, Prefeitura, onde o sr.
Ribeiro de .Almeida ainda se en-
contraca elaborando os actos, de
accordo com o entendimento pre-
viamento havido.

Suspensa a sessão, foi pouco
tempo depoia a mesma reaberta,
quando o sr. Gonçalves de Ml-
randa, trouxe ob actos asslgnn-
dos pelo governador da cidade,
sob applauaos geraes. Têm elles
os ns. 48, 49 e 50 o se referem
ás concessões acima olludldos.

1 i» l> 
0 sub-secretario da Guerra

dos Estados Unidos
Washington), n — (Associated

Press) — A nomeação do sr.
pharlcs B; Robbins, de Iowa, pa-

ra o cargo dc sub-secretario da
Gucçra, cm suecessão ao sr. Han-
fòrd MacNidcr foi confirmada
pelo Senado.

NOlTCIASDaiTAfflARAfY
' 
Obtiveram ferias extraordina.

rias: o ministro plenlpotenclarlc
em La Paz, Frederico Castello
Branco Clark; o addido commor*
ciai em Buenos Aires, Narciso
Peixoto do Magalhães o o auxi*
Hur de cnnnulado em Paris, Elpl*
dlo de Britto Pereira.

— Foram removidos: o primei-
ro secretario de legação Carlos
Taylor, de Montevidéo para Ll-
ma e de Lima para Montevidéo,
o primeiro secretario Cyro df
Freitas Valle.

Falleceu o novelista Hardy
Londres, n (Associated Press)'

—- Falleceu em Dorchestcr o uo-
velista Thomas Hardy
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0 CARTAZ DO DIA
OAPITOLIO — "Irmãos no

Luta, Irmãos no Amor".
CENTRAL -— "Louras Bob

Bncomnienda".
GLORIA — Sarinha do Circo
IDEAL — "O Novo Rico" e

«A Cabana Encantada".
IMrERIO —• "Ledo seu-Juba".
ÍBIS — "O Rio das Surpre-

jaa" o "O maluco".
LÍRICO — "Torturas de um

coração".
ODEON — "A Semana Portu-

guoia". "A mercê da Sorte".
PARISIENSE — "A Dama do

mysterio" e "O Amor Tem
Graça".

S. JOSE' — "A Frocella" e
«A Mão Invisível".

NOS BAIRROS

ATLÂNTICO — "Com o Mun-
do a seus lJée" e "Juventude,

AjnbiçãOjAmor".
AMERICANO — "Caras o Co-

rações" o "Sonhos de Holly-
wood".

AMERICA — "Os Dois Batu-
jas da Mangueira" e "Fazenda

Mal Assombrada".
BOULEVARD — "Castellã do

Libano" .
BRASIL — "Espadas o Cora-

eôea" o "O Convencido". .
FLORESTA — "O Capitão

Yankee" o "Prompto para Par-
Ur".

GUANABARA — "Caras o
Corações" o "Amor... o Per-
nas".

HADDOCK-LOBO — "Sua Ul-
Uma Opportunidade" o "Velocl-

dade Louca".
LAPA _ "Mania de Publicida-

de" e "Maciste no Interno".
MASCOTTE — "ARalnha de

Sabá", "Um Encontro Feliz" e
"Iseo não é Desculpa".

MODELO — "Tudo por Di-
nheiro" e "Os Mandamentos Mo-
dernos".

PARQUE BRASIL — "Como

Elias Enganam" e "Cavalhada

Selvagem".
POPULAR — "Cavalleiro In-

cognlto", "A Felicidade Depen-
dera do Dinheiro?" e "Sua Uuti-

• roa Opportunidade".
PRIMOR — "Com o Mundo a

seus Pés", "Indlfferença do Mu-
lher" e "Meias de Seda".

TIJUCA — "America" o "Um

Rapaz do Expediente".
VELO — "Os Mandamentos

Modernos" e "Brigada do Fogo".
íuhuTa

VARIAS NOTAS ,
ANTÔNIO MORENO E DORO-

TUY GISH, EM UM DRAMA AD-
MIRAVEL —Muito brevemente o pu-
blico do Rio terá oceasião dc ver, cm
ura drama monumental que a Para-
mount nos vac offerecer, mais um tra-
balho grandioso dc Antonio Moreno, o
galã desta vez tendo como partenaive
Dorothy Gish, doce emocional quc ain-
da no anno passado nos deu "Londres"
e "Com Cupido não se Brinca", duas
creações geniaes quc serviram para
mais altamente attestar o valor artis-
tico da maravilhosa creadora de "Ro-
xnd*"- .... , .

As duas grandes -figuras do eme-
ma apiiarecerão no cartaz do Capitólio
como interpretes principaes dc "Ma-
dame Pompadour", um drama formidn-
vel quc envolve parte da historia ad-
miravel da grande favorita de Luiz
XV. Toda a maravilha dc sonho da
epoca daquclla mulher admiraycl, todo
o (austo lendário da corte de França,
todas as intrigas quc se murmuravam
nos salões luxuosos de Versailles, ap-
parecem no film maravllho«amente co-
piados, . ílcctindo o espirito de uma
época, época em que sc amava e se so-
ahava, em que os homens cortejavam
fascinados pela belleza das mulheres.

A Paramount, a marca triumphantc
dos grandes films, dari com esse seu
trabalho mais uma opportunidade do
publico do Rio apreciar como é possi-
vel, cm cinematographia, alcançar a
perfeição. Para as nossas platéas,"Madame Pompadour" será uma ver-
dadeira revelação de arte, tanto mais
oue nelle apparcccm duas figuras quc
sio hoie, para o cinema moderno, para
o publico dc todo o mundo, dois ídolos
in contestes. _?—

O THEATRO SAO JOSE' VAE
APRESENTAR "VENUS MERGU-
LHADORA" NA PRÓXIMA SEMA-
NA — Segunda-feira próxima o São
José, como tem sido noticiado, vaes es-
trar "Venus Mergulhadora", o mais
recente e sensacional dos films de Bebe
Daniels, a queridissima actriz das co-
meidas elegantes. "Venus Mergulha-
dora", quc dá a Bebe cnsejos estu-
pendos para as suas qualidades, pelos
muitos predicados de quc dispõe, pela
(inura do seu romantismo levemente
tocado dc humòrismo, pelos nomes do
seu "cast", é bem um dos mais encan-
tadores films da Paramount estreados
iiltimamcntes, c o seu suecesso no São
José, portanto, será dos mais sensacio-
naes. Para disso termos certeza, rc-
cordando-nos da legião dc "fans" quc
Bebê Daniels conta entre o nosso pu;
blico, basta lembrar que a "gold-girl
da Paramount, na silhueta dessa Venus
que, se foge ao classissismo da mytho-
logia para pertencer a graça dos sports
modernos, é mil vezes mais encantado-
ra do que nunca, lem nessa comedia-
romântica a sua mais bella apparição.
Apenas nas matinées o Theatro Sao
Jiwéapresentará ainda mma dellqiosa
edição da Paramount, tendo a elegan-
eia dc Raymond Griffith á vanguarda
do elenco, "Na Hora de Amar", co-
media movimentada, fina, encantadora,
reveladora dc mil momentos deliciosos,
em quc c um grande motivo de agrado
a presença dc Vera Veronina, uma no-
va figura da tela que todos os aman-
tes do que é encantador não devera tar-
dar cm conhecer...

A' noite, além da apresentação de'Venus Mergulhadora" film, convém
teceiituar, cujas exhibições no Süo
José vão constituir um exito vigoroso,
será ainria apresentada, no palco, "Teia
de Aranha", ás 8 c 10,20 horas, no
desempenho acclamado de Aida Garri-
do, Pinto Filho, c todos os da Compa-
nhia "Zij-?a<r" que apparecem na sua
trama divertidissima.

UMA COMEDIA FINA, QUE FAZ
SIR NO GLORIA — W. C. Fields
é um actor dc verdade. Por muitos
¦nnos fez as delicias dos freqüentado;
tes dos theatros de Nova York, até
oue o cinema o attraiu. Elle já tem
«pparecido em films, c agora cm "Sa-
ritilia do Circo" é magnifico, c admi-
tavel, é soberbo. E' o dono dc um cir-
co, e se julga um portento, no que c
seguido por sua pnpilla, papel quc
íaz a linda Caroi Dempstcr."Sarinha do Circo" i'uma bella co-
media da United Artists, mas uma co-
media dramática finiámn,, bastando
dizer que foi feito sob a direcção do
panrfe director de scena David W.
Griffith. Film bem feito, logo attrac
a attenção de todos, pelo que o Gio-
ria tem se enchido e continuará a se
encher neste resto de semana.

No programma do Gloria ha ainda a
continuação da narração desse romance
sensacional, a historia de um crime
descoberto nor-um menino. "O Dctccti-
te Precoce". —a—

A "VF.NDETTA" CORSA-CAN-
TADA EM UM ROMANCE LINDO•— O outro se aproveitará da belleia e
oa ingenuidade da sua irmã, c clle a
matara, no seu direito de "vendetta",
I*is que a lei corsa é mais poderosa«ue as leis humanas. Mas as leis hu-
manas o persegtiim e elle se açoitara
nu montanhas. Foi li que o fdi encon-
Irar, por acidente, uma linda creatura
JJte o amou, sendo por elle amada.
Mai era preciso qur clle se entregasse
a* leia íiumanas, afim de sc livrar da
justiça e poder se tornar o esposa dei-
«1 e elle cm seu orgulho, recusa.
Querem tomar-lhe o solar... Elle
Precisa dcfendcl-o do pae da própriamulher quem ama !... E o romance
JO desdobra cm scenas violentas, moslindas, quc prendem o espectador.
£'» o que nos proporciona "A IlhaEncantada",

E' um film delicioso quc nos apre*
[dita Mlle Forzane, uma criatura«mia, comn nos apresenta tambem Mlle.«ente Herlbel, talvez ainda mais lin-o», e ambas servindo de encantos para«se trabalho que o Programma Ser-'•don vae apresentar na próxima se-
íüüda-fcira.

„ —ITI—ZE'CA IVO E FERNANDA POM-«O, NO CINE PIEDADE — Es-«cam hoie. no popular Cinema Pleda-"«¦ 1» apreciados artistas Zéca Ivo e'«manda Pombo, que apresentarão"«meros dc suecesso, A empresa Fer-nandes (t Mala ornanizar um ex-
Çeilrnie nrom-.lmma ainda.com os lin-oos filme, »cnm eupidn não sc brinca"
S" noroHiy Ols e "Um Portento no
JPWt . com Wallace Bccry e Ford

KVvnL131^ l'RODUCÇ0ES SO-EERBAS, NO PARISIENSE-— Oi-arisiense ja pragramroauiaa.duas-Wducçoes que cxhibiri'.na semana'pro-xima. tomo do costume, trsta-se deduas verdadeiras joios da moderna ci-nematcjraphla, ambas editadas 'nor
marcas celebres., t . .,.:."Mpdelador de Homens" c da faraó-sa Warner Bros, Trata-se de umapellicula magistral, de f-tisslmas r—,.
çoes, cm que reapparecf a queridiSl-ma figura dc Conway Tearle.Pinto Calçudo" é da First Natio-nal._ São seis actos interessantíssimos,de imprevistos c coisaB surprehenden-tes, cujos heróes são Harry Laugdonc Alma Bennett.

Recommendamos desde já o magni-fico c excepcional espectaculo que ovelho e glorioso Parisiense reserva aoseu publico numeroso e fiel,
— a..

TEI) MAC NAMARA E SAMMYCOHEN EM SOMNAMBULANCIAS,
DA FOX FILM — Se ha comédias
quc adoçam o paladar das :nultidóessequiosas para rir a bandeiras despre-
Radas, c "Somnambulancias" uma hi-lanante producção que a Fox Filmapresenta quinta-feira 19 do corrente,no cinema Pathé.

Passa-se caía commovente romancena Cochinchina, onde o brazeiro da
guerra se accendeu ao calor da retho-rica. Carlos Wright, fidalgo de "espi-
nhcla caída . anda preocupado porqueseu filho, Belmiro, um valentão de
quatro costados... de trazer por casa,e constantemente rejeitado nos cam-
pos de concentração por se encontraratacado . dc somnambulismo... doença
quc apoauenta muita gente boa nesta
quadra de calor ardente; Ora o wwb»"dorme-cm-pé" tem dois amigos, TedSnifter, o mordono, e Samuel Nosem-
bloon, o chauffeur, ambas profissionaesda casa por direito hereditário, ,oue op-tra coisa não fazem sc não andar vi-
ciando o amo mais nnvo, não vá ellecair de qualquer andaime ou por umachaminé abaixo.., quc acima não seria
fácil.,.

Ted Mac Namara e Sammy Coticn,/
os dois cnHiabrndos soldados dc "San-
gue por Gloria", que Interpretam o*
papeis de "mordono" e "chauffeur"
resta verdadeira fabrica de gargalha-das, mostrar-vos-hão, Hepois disto, n
que ponto pôde chegar o poder extra-nrdinario da sua "verve" inexcedivcl.
Esta pequenina parte do enredo queacima desvendamos, é apenas o preanv¦bulo dc "Somnambulancias", orodisto
de_ graça que fez gargalhar oito mi-
lhões de creaturas em.Nova York e vac
engasgar de riso a população do Rio.

Betty Francisco o Tudy King, Gene
Camcron, Holmcs Herbert. Jerry Mad-
den, etc completam o soberbo elenco
duma pellicula que, até hoje está muito
acima da vulcaridadé dc outras produ-cçoes semelhantes.—?—

A GRANDEZA F.SPF.CTACULAR
DE "PELA FORÇA DE VONTA-
DE" — Nn cinema, o qne mais vale,
n que mais turrada ao publico, é a cx*
trema realidade que possam ter as sce*
nas, o sentimento palpitante das passa-
gens mais fortes, daquellas justamen*
to oue devem exigir do publico maior
palpitação c maior interesse.

: E' raro quc um film comstga rea*
lizar esse- tnumpho sobre as almas das
platéas. Mas, ainda que muitos liou-
vesse capazes de tal fazer, parece-nos
que poucos o fariam com tanta perfei*
ção como faz "Pela Força de Von-
tade", o film dc Richard Dix que a
Paramount promette começar a exhibir
segunda-feira, no _ Império^ para dar
aquelle artista mais um triümpho for-
midave! o ao nosso publico mais uma
rara satisfação.

De principio ao fim, o trabalho, que
c uma comedia dramática de lances
fortíssimos, está cheio de passagens
impressionantemente bellas, cm quc ae

ve, a par da perfeição., technica em
que sc acha presentemente a Para-
mount, a fidelidade com qne oa artis-tas sabem fazer suas mais • inslgnlfl-
cantes expressões. Ha porém no film
uma passagem, no final, quc i de fla-
grante realismo, c quc impressiona ad-
miravelmente. Ha uma cidade na im-
mmencia de uma inundação, ameaçada
pelas águas revoltas de um riu queameaça atravessar as comportas parase precipitar pcla planície, onde milha-
rcs de homens vivem a doce vida 4>uc*
eólica. Mister sc faz que, ¦ através pe-rigos mii,_ uma explosão seja tentada
para desviar as águas para um valle
proximo. E na ânsia do momento, en-
tre perigos mil, o protagonista tudo
arrisca, heróico c abnegado, para salva-
ção dos que além, na baixada, esperam
a salvação do seu esforço e da sua
coragem.

Esse accumúlar dc perfeições, faz dc"Pela Força de Vontade" um film de
valor incstiqtavel e permitte-nos dizer,
com certeza absoluta, quc clle alcan-
çaná a maior consagração quando, sc-
gunda-feira próxima, appareccr no car-
taz do Imprio.

QUE MAIS 
"VÃLÉ 

NUM FILM:
BELLEZA OU SENTIMENTO ? —
A pergunta é razoável c deve-se mos*
trar difficil de resolver a quem quer
quc nella pense.

Quc mais agrada ao publico, cm um
film: belleza. ou sentimento ? E* a
força sensitiva, a força que se liga in-
tima c directamente á alma, a força
quc domina, quc arrebata, que com-
move, a que mais satisfaz as inultt-
dões, ou c justamente a que estasia ?
os ol&os a que mais prcfenrtncia tem?

De um lado, se temos visto homens
e mulheres ' 

que correm para assistir
um 'film, só porque delle, se diz qucfaz chorar, que commove, quc tem
scenas de scntimcntalidadc irresistível.
Por outro, vemos diariamente massas
que sc empurram, attraidas por um
traíwlho, só porque se annuncia que
nelle ha esplendor dc mulheres, mara*
vilha de toilettes e ambientes, enscena-
ção majestosa. O gosto das multidões
varia assim, sem que ao menos se sai-
Ita se os que admiram uma modalída-
de de films estão > ou não propensos a
admirar tambem a outra.

Parece, neste caso, que mais vale-
ria fazer films «cm que houvesse sem*

Íire 
as duas coisas: sentimento e hei-

exa absolutas. Seria o meio mais pra*
tico de agradar a ambas as correntes,
emocionando o extasiando.

Isto, por exemplo, ú o que a Para-
mount vae fazer na próxima semana,
apresentando, no Capitólio, "Mulher
Contra Mulher", uma nova c grandio*
sat producção de Florence Vidor, a or-
chidéa do ecran. Comedia dramática
extraordinária, essa quc o nosso pu-
blico verá desde segunda-feira próxima
reúne em si, de maneira extraordina-
ria ,os dois elementos até boje apon-
tados como essenciaes para o suecesso
de um film. Tem belleza e majestade
de enscenacâo dos ambientes maravi*
thosos de sociedade, como tem belleza
de mulheres nas figuras das interpre-
tes que nelle apparecem. E tem emo*
ç3o, sçntímente forte, no seu enredo
que c francamente agradável e^ verda-
deiramente impressionante. Acima de
tudo, verdadeiramente dominadora, ap-
parece Florence Vidor, a artista pro-
diogiosa cuja interpretação, nesse film
como em qualquer outro, c sempre ar-
rebatadora.

PROPHECIA AGRADÁVEL
Um dos maiores prophetas fla

actualidade acaba de manifestar-
se sobre a felicidade do anno de
1928, que «onsiste: o homem fu-
mar o cigarro delicioso "ROYAL
CLUB", a mulher — o "RIO
CIIIC" do luxo.

(5767).

Correio musicai
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Ainda as eleições dos ferro-
viários da Central, Rio

d'Ouro e Therezopolis
O dr. Romero Zander, dlreqtor

da Central o presidente da Cni-
xa de Pensões e Aposentadorias
dos Ferroviários, expediu aos
clWes de serviços e agentes do
Trafego, o seguinte telegramma
referente ás eleições realizadas
donrlngo ultimo entre os ferro-
viários.

"E'-me grato transmittit-, como
o faço, com muita satisfação, ao
pesscaí desta Estrada, a aloeução
do representante do Conselho Na-
rlei:al do Trabalho, ap encerra-
rem-se, hoje, os trabalhos da es-
colha de dois secretários e cinco
vogaes para fazerem parte da
Junta Apuradora da eleição do
dois membros effectivos o dois
supplnntes do Conselho de Admi-
nistração da Caixa de Aposentado-
vias e Pensões do Pessoal das Es-
tradas de Ferro Central do Bra-
sil, Therezopolis e Rio d'Ouro,
realizada á 8 do corrente mez,
alocução qua 6 do teor seguinte:
i"Em meu nome o no do Conse-
lho Nacional do Trabalho, que
tenho a honra de aqui represen-
tar, congratulo-me com o pessoal
das Estradas de Ferro Central do
Brasil, Therezopolia o Rio d'Ouro,
pelo brilhante exito da eleição
realizada a 8 do corrente mez,
qu.e correu na melhor harmonia,
demonstrando, assim, mais uma
vez o pessoal dessas Estradas o
seu Inteiro espirito do disciplina,
alliado ao dever cívico de que
deu mostras. Outrosim, dou co-
nhecimento no pessoal que, na
fôrma estabelecida nos artigos 2.7
e 28 das "Instrucções" de 8 da
dezembro de 1927, do Conselho
Nacional do Trabalho, foram
sorteados para servirem como
secrotarios da .Tunta de Apura-
ção da eleição realizada a 8 do
corrente mez, os srs. César de
Almeida e Octaviano Augusto Ma-
noel da Costa, respectivamente,1
presidentes da 45 e 60* secções
eleltorae3, e vogacs, cm numero
do clneo, os srs. Antonio Size-
nando Machado, João Thiago Ro-
drlgues da Cunha, Jader Faria
Ilarros, Ademaro Godefroy das
Trinas e Florisbello Barbosa Gui-
marães, respectivamente, vogaes
das 1", 23a, 37* o 67a secções ciei-
toraes, os quaes ficam convoca-
dos para, no dia 14 do corronte
mez, às 8 horas da noite, no sa>-
lõo nobre do edificio da Associa-
ção Geral do Auxílios Mútuos
dos Empregados desta Estrada, &
rua Visconde de Itau'na n. 26,
nesta capital, fazerem parte dn
Junta Apuradora da eleição rea-
llzada a 8 do mez fluente. Os se-
nhores sub-directores" providen-
clarão para que esses funcciona-
rios, bem como todos os presi-
dentes das secções eloltoraesc
compareçam, fornecendo-lhes pas-
ses o leito. Encerrando osta cir-
cular, sinto-mo dever testemu-
nhar todo pessoal desta Estrada
lubilo do que me acho possuído,
como director desta casa e como
ferroviário que me orgulho de
ser, prova altamente honrosa que
mais uma vez deu sua condueta
modelar, sempre digna aprecia-
ções desvanecedoras."

os~preSíTao"correio da manhã"
Os proprietários da agua mineral ná-

tural "Nazareth", tiveram a gentile-
za de nos oficrcccr hontem varias gar-
rafas daquelle saboroso liquido.

Muito rccommendada para as pes-
soas quc soiircm do estômago, figado,
rins, intestinos, etc, a "Nazareth" ('•
distribuída a- domicilio, apôs 20 nu-
nutos de seu engarrafamento na fonte.

DISPENSA DO PONTO"
Foi concedida dispensa do pon-

to, durante sois mezes, som dl-
reito a salário algum, ao ajudan-
te de magarefe do Matadouro de
Santa Cruz, Ambroslo Ferreira da
Silva-

PARA QÜE SE CUMPRA
A LEI DE FERIAS

Os trabalhos realizados pela
União dos Empregados do

— Commercio —
A ÍDirectoria Ida União dos

Empregados do Commercio deu
proseguimento, hontem, e du-
rante o dia de hoje, ao movi-
mento que se extenrte a todas ai»
instituições congêneres, localiza-
das nos Estados, em favor da
pratica da lei de ferias. A todas
as associações do auxiliares do
commercio a União acaba de en-
viar um officio circular, dando
conta da coTíferencia que teve
00111 o presidente do Conselho
Nacional do Trabalho, fazendo-
lhes alvitres quo julga neeesBa-
rios para quo se reunam todas
ns forças, em torno do mesmo
objectivo. Amanhã, reunindo-se
em caracter extraordinário, a
directoria da União tomará co-
nhecimento do uma longa expo-
sição a ser feita pelo sr. Udo
Repsold, presidente da mesma.
Nessa exposição, o sr, Udo Ro-
psold estuda dlfferentes pedidos
feitos pelas associações esta-
duaes. Durante o dia de hontem,
a União dos Empregados do
Commercio recebeu telegrammas
do interior, ractificando autori-
zações para representação offi-
ciai junto ao governo e ao Con-
gresso. Da Associação dos Em-
pregados no Commercio de São
Paulo recebeu a União longo
officio, expondo um caso parti-
cular referento a um grupo de
operários, o qual será tambem
devidamente estudado. E' multo
possivel a realização do uma
Assembléa Gerul Extraordinária,
para tratar do mesmo assumpto.
A União dos Caixoiros Viajan-
tes do Brasil enviou um tele-
Kramma á directoria folicitnn-
do-a pelo-critprlo com quo vem
tratando da momentoáa questão,
salientando a correcção com
que ella tem agido, de pleno ac-
cordo, all&s, com a Índole en
educação da grande familia do
commercio brasileiro.

Estatistica da consulta dorante
o mez de dezembro de 1927
Durante os 15 dias em que funecio-

nou no mez dc dezembro foi a Bi-
bliothcca Nacional freqüentada por...
3.336 pessoas, a cujo exame e con-
sulta se submctleram, alem de 109
avulsos, 3.172 obras impressas em...
3.733 volumes, 2.483 documentos ma-
nuscriptos, I3£ carta3 geographicas e
Í.812 peças íconop-aphicas,.

As ol>ras impressas assim sc distri-
buem por classes: — annuarios e rc-
vistas geraes 308; artes c industrias
45; bellas artes 30; bibliograpliias 8;
chorosraphia do Brasil 13-, direito, le-
gislação c jurisprudência 296; economia,
política 17; encyclopedia e^ polygraphia
159; geographia 31;, historia 116; his-
toria do Brasil 43; instrucção e edu-

-cação 36; jornaes 241; literatura
1.062; literatura brasileira 388; oceul-
tismo 40; philologia e lingüística 234;
philosophia J3; politica ' e administra-
ção 14: religião 2$; sciencias mathe-
maticas* 138; sciencias medícas 341;
sciencias naturaes 177; sociologia 9;
escriptas-em allemão 13; francez 485 j
grego —i hespanhol 34; hollandez —1
inglez 60; italiano ss; latim 4; portu-
gúez 2.511. c os manuscriptos distri-
buem-se em: autographios 1.202; Riu
da Prata 11036; nobiliarchia 205 j Per-
nambuco 40, sendo em portuguez todos.

para in/íallaçoe/ electrica/»
A GENERAL ELECTRIC, a mesma empre-

za de fama mundial que fabrica equipamentos com-

p!etos'para grandes usinas geradoras, fornece, tam-
bem, o material G-E para installações electricas, tão
famoso pela sua qualidade e longa duração.

Milhões de pessoas que possuem o material G-E
em suas installações, attestam quão superior é a qua-
lidade dos productos da GENERAL ELECTRIC.

AH.41

RAL ELECTRIC
Maltlzi RIO OE JANEIRO 1 Ar. Rn Qnnco, 80/64

GENE
(5730)

feia Marinha irais

ACADEMIAS
& ESCOLAS

Escola Polytechnica
EXERCICOS PRÁTICOS DE CEO-

LOGIA ECONÔMICA

Acompanhados do professor Lima c
Silva,) os alumnos da Escola Polylc-
clinica visitarão amanhã, sexta-feira ás
o e mera, a Estação Experimental de
Combustíveis c Minérios do Ministe-
rio da Agricultura, na Praia Ver-
mel ha.

Entrada pela rua Itapcmirim jun-to do Tuimd Novo.

LLOYD BRASILEIRO
Boas Iniciativas

A direcção do Lloyd parece es-
tar • inclinada a brevemente,
transformar varias das suas ve-
lhas unidades do passageiros, em
cargueiros umas, e outras, para
passageiros de 3" classe exclusi-
vãmente. ,

Assim 6 quo o "Poconé" e o
"Santarém", da linha da Europa,
serão navios dessa categoria; e o
"Macapá" "Maranguape" e mais
outros serão daquclla classe.

A confirmar-se essa versão, só
poderemos applaudir o acto, pois,
no niomonto, no assumpto, não
podiam fazer coisa melhor.

Taes navios nesses dias de
evolução ampla, de modernização
das frotas mercantes, só servem
para isso que agora o Lloyd pon-
sa fazer-lhes.

O "Campos Salles" ex "Alfe-
nas", vae partir para Allemanha,
om cujos estaleiros soffrerfi, por
longo tempo, uma minuciosa obra
— verdadeira reconstrucção.

O seu commandante capitão
Brandão serft. um dos superinten-
dentes da obra do navio, por par-
to do Lloyd.

Hoje, como em todas as
quartas-feiras, no- edificio do
Lloyd, ás 6 horas, o director dará
audiência publica.

COMMERCIO E NAVEGAÇÃO

O "Taquary", velha unidade da
Commercio o Navegação, no dique
Lahmeigcr, está sòffrendo um ri-
goroso reparo quo, findo, deixará
esse navio como novo um dos mo-
Ihores cargueiros das nossas
águas.

O "Mlrabello", ex-sueco,
comprado ha tempos pcla empre-
sa, após ligeiro reparo, entrará
em serviço noa primeiros dias do
fevereiro.

Descola 3.000 toneladas.
O commandante José Lopes Fl-

lho, inspeçtor dos serviços techni-
cos do mar, dessa companhia, le-
vou-nos hontem, a bordo do va-
por "Capivary", um bellissimo
carguoiro, para mostrar-nos o mo-
do pelo qual são feitos os servi-
ços de carregamento e descarre-
gamento nos navios daquella casa.

Commanda o "Capivary", o ca-
pitão Ant°n'° Mattos, merecida-

mente um dos mais considerados
cómmandantes da Commercio.

CLUB DA MARINHA MER-
CANTE

A directoria desse club está ela-''
borando um projecto referente á
Caixa de Pecúlios, pelo que, por
nosso intermédio, pede, aos seus
associados, suggestões nesse sen-
tido.

MARÍTIMOS que viajam

Do sul, chegarão hoje, a esta
capital: commandanto Fortunato
Ayrosa; capitão Renato Soccl;
chefe de machinas Heliodôro Ca-
valcante; commissario Ariston
Rocha. Partirá para o norte o
commandanto Bento Bertuccl.

NOMEAÇÕES

A directoria do Lloyd nomeou
hontem: l"s machinistas do "Ma-
capa" e do "Pará", respectiva-
mente, os srs. João Cç-uz e Vi-
ctor de Barros.

"OURO A BESSA»

A directoria do Lloyd recebeu
das mãos de um dos autores da re-
vista "Ouro á bessa", 100 ingros-
sos afim de serem distribuídos a
funecionarios daguella casa, para
quo hoje, no João Caetano, as-
sistam o espectaculo .dessa re-
vista.

AVENIDA POEIRA...
Aquella Avenida quo-agora aco-

de por "Rodrigues Alves", e que
já foi Avenida Cáes do Porto,
nestes dias de sol ardente que te-
mos tido, pôde ser denominada
Avenida Poeira.

Quem quer quo tenha que vir
do Cáes para cidade ou desta pa-
ra aquelle, desapparece por entre
verdadeiras montanhas de poeira
que ali são ininterruptas.

B e pena. Porque, quando sc
dá o caso de estarem no porto al-
guns transatlânticos estrangeiros,
são os viajantes de fóra que, pro-
curando visitar a nossa capital se
embrenham nessas montanhas,
saindo de bordo com uma cor e
chegando á cidade com outra...

Em taes dias, um serviço de ir-
rigação continua, no local, seria
difficil ?

UM CONCERTO NO PLANETA

MARTE!. . .
"O aviador americano capitão

,H. C. Gray recebeu a 10.000
metros de altura, c com inteira
clareza, as transmissões dos pqs;tos radiophonicoaí,"

Meu magnífico amigo T. G., cri-
tico do arte, melomano impenin-
tente o fino conhecedor de bOa
musica, possue o mais aperfei-
coado apparelho receptor de on-
das sonoras.

Consegui, disse-me elle com
alvoroço, apanhar um concerto
em Marte!

Alguma estação do Campo
de Marte, em Paris? atulhei eu.

Não. Bm Marte. No planeta.
xMarte!...

¦— I!!!!!!!! 1

- Não discuti o caso. Havia lido,
pola manhã, que um aviador ame-
ricano obtivera r.udições musicaes
a alguns milhares do metros de
altura. Que é para a sciencia n
multiplicação do mais ou menos
alguns milhares ou milhões de
metros?

Não obstante, a nova do con-
corto em Marto deixava-me im-
pressionado. Não fiz repetir duas
vezes o convite para ir ouvil-o.

Na semi penumbra do salão de
T. C, disposto o apparelho para
captar as ondas mysteriosas do
rubro planeta, começamos a nos
deliciar com o mais assombroso
o encantador concerto quo jamais
nos fosse dado ouvir.. Que pra-
zer abandonar-se a gente ao mais
puro gozo do ouvido, sem que
absolutamente nada nos distraísse
a attenção. A sonoridade, os tim-
bres dos instrumentos não eram
os mesmos; não podíamos dizer,
no primeiro momento, se eram
melhores; eram apenas dlfferen-
tes; certamente não eram os mes-
mos. Sobretudo a cohesão extre-
ma dos instrumentos, a fusão in-
tima do todos, nos maravilhava:
parecia-nos, tanto os sons se fun-
diam, que um só artista tocava.
E que bellissima lição do estylo e
de interpretação!

Veiu, depois, um solista. Exe-
cutou um trecho muito seme-
lhante a uma "Gavota" de Bach,
num Instrumento que, pelo avel-
ludado, participava ao mesmo
tempo do som agri-dóco do violino
o do mellifluo do velho alaúde do
XVI século.

A seguir, uma voz celestial can-
tou uma ária. Deliciosa! Parecia-
nos quo, para melhor guardar o
Incógnito, o cantor se afastara
ainda mais e que a voz vinha de
muito longe... E, de facto, não
podia vir de mais longe. Çal-
culem! Do planeta Marte!...

ResOavam ainda aos nossos ou-
vidos os últimos compassos da
bella ária quando outra vez, cheia
de autoridade, uma voz que se
distingue entre milhares pelo ge-
nio quo a conduz, nos mergulhou
na maior estupefacção.

Desencadeou-se, depois, uma
Bacchanal furiosa na orchestra,
onde se revelava o espirito belll-
coso dos marcianos; outros tre-
chos se foram suecedendo sem que
nada nos desse, comtudo, a per-
cober differenças muito essenciaes
entre a musica terrena o a mu-
sica de Marte.

Poderíamos até dizer que era
paupérrima a inventiva ãos com-
positores marcianos com relação
á dos seus collegas do planeta ver-
de: pois, permanecia num nobre

cado romantismo, quando muito
num love Impressionismo de har-
monias dissonantes e vagas...

Num dos intervallos arrisquei,
com o espirito critico, porém in-
dulsente, que me caracteriza:

— Os artistas marciacs são bons-
zinhos, não resta duvida; mas o
seu - ropertorlo muito so assemé-
lha ao nosso... Não tem novi-
dades essenciaes...

Espere um pouco, disse-me
T. G.; talvez o fecho do prográm-
ma seja mais característico...

Esperei. Esperamos. E não es-
peramos muito.

Mas, oh! espanto! Que ouvia?
Quo ouvíamos? Seria possível?
Não estaríamos sendo victimas de
um sonho! Eram os ardorosos
compassos do Hymno Nacional do
Francisco Manoel! O "Hymno
Nacional" executado em Marte?
Isso ora lá possível!...

Nesse instante o meu illustre e
magnífico amigo T. G. excia-
mava, imperturbável:

Ora bolas! Enganei-me. Es-
tava ligado para a Radio Socie-
dade!

Comprehondo o equivoco —
B" que ainda não tinhas prepara-
do as biographias dos artistas
marcianos...

A NOVA SALA DE CONCER-
TOS PLEYEL, EM PARIS

A famosa Casa Pleyel, do Paris,
acaba de construir um vasto edi-
ficio, rua Faubourg Saint Hono-
ré, proximo da egreja russa da
rua Darú, para as suas audiçSes
musicaes. E' talvez a maior e a
mais confortável sala do concer-
tos quo existo na actualidade, com
capacidade para 3.000 espectado-
ros. Uma sala menor— a Sala
Chopin — comporta 500 espectado-
reo.

A formula que o engenheiro
Lyon applicou para a cònstrucção
dosse edificio parecerá talvez com-
plicada, árdua, baseada em equa-
ções transcendentes, tendo neces-
íiitado cálculos pacientes e deli-
cados.

Nada disso,
E' uma formula do simpllcida-

de genial, inspirada unicamente
na experiência, accesslvel aos es-
pirltos menos af feitos ás especula-
ções algebricas e ás regras da
acústica musical.

Lembremos, antes de tudo, que
qualquer emissão do som gera
uma onda directa que, recoche-
toando nas superfícies vizinhas,
produz ondas reflexas. Como as
ondas luminosas.as ondas hertzia-
nas que pertencem ás ondas lu-
minosas, as ondas sonoras são es-
phoricas. O problema consistia,
pois, em evitar a repercussão, a
sensação desagradável do éeo.

Na nova sala Pleyel todas as
poltronas estão collocadas de fren-
te e magnlflcamente situadas. A
Sociedade Pleyel tevo em vista,
especialmente, tornar os preços
das localidades accessiveis a to-
das as bolsas.

A receita que pôde produzir
uma sala.de 3.000 logares permit-
te, som duvida, reduzir considera-
velmente os preços, mesmo para
as audições das grandes celebri-
dades.

Doravante os recitallstas, ou as
orchestras mais afamadas, pode-
rão fazer-se ouvir num vastlssl-
mo salão, dotado de magnífica
acústica; e esses concertos esta-
rão ao alcance de todas as boi-

sas.
Tal o beneficio que acaba dc
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classiclsmo, num sonhador o deli- prestar a Paris a Casa Pleyel.
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Atropelado por um auto,
. na raa das Marrecas

O operário Manoel Gomes,
brasileiro, solteiro <Je 26 annos
de edade, ao atravessar a raa
das Marrecas, fo atropelado por
um auto, ficando com ferimen-
tos na cabeça. Soccorrido pela
Assistência, retirou-se em segui-
da para a sua residência, á rua
Evaristo da Volga n" 112.
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REVISTAS CARIOCAS
-PAN-AMEIUCA"

Acaba de entrar cm circulação o pri-
meiro numero da boletim "Pan-Ame-
rica", quc obedece á direcção dos srs.
J. A. Mendonça de Azcvdo e Ernes-
to Cerpucira, correspondente ao mez
de dezembro do anno próximo findo.
A revista é impressa em portuguez,inglez e hespanhol, - psm o objectivo
dc realizar um serviço dc informações
e propaganda entre os paizes do Con-
tinente. O presente numero <í de 52
paginas, trazendo na capa o clichê dc
Blaine que presidiu a is conferência
Pan Americana na Washington, cm
iHGy. Notáveis variada materia de re-
dacção c collaboração.

MATERNIDADE SUBURBANA
Em primeira convocação, os mcm-

bras da Maternidade Suburbana rc-
unem-se, hoje, ás 8 lioras dn noite, em
assembléa geral extraordinária paraeleiçfto da primeira secretaria, leitura
do relatório c outros assumptos*

Explodiu a mina e os tres ope-
rarios ficaram feridos

Trabalhando na pedreira do
Morro da Viuva, da,firma Penna
& Parisot, os operários Antonio
Odorico. Leoncio Francisco o
Alexandre Rodrigues tiveram a
Incumbência de fajscr explodir
uma mina velha.

Suppondo-a apenas preparada
para receber a carga, os onera-
rios, depois de llmpal-a, quize-
ram aprofundal-a mais.

A.mina,, porem, já havia sido
I comprada,, do modo que, quando

tonão um delles introduzido na
j mesma a broca de aço, o outro

: desferiu . sobro esta a primeira
j pancada com o malho, dando-se

forte explosão.
Fcrido3 pelos estilhaços de pe-

dra, em varias partes do corpo,
os tres operai-los foram soecorri-
dos pela Assistência, recolhendo-
so ««ni seguida ás suas residen-
cias, respectivamente, em S. Ma-
theus, avenida Ataulpho de Paiva
o rua Cardoso Junior n" 368.

Encontrado morto
no Morro do Castello

Estendido entro-os trilhos, sob
um-vagão de transporte de ater-
ro, - foi oncontrado morto, hon-
tem, no *Morró do Castello, um
homem do cor preta, de 30 annos
presumíveis, pobremente vestido.

O desgraçado, ao que se pre-
sumo, falleceu em conseqüência
de um mal súbito.

O seu cadáver foi romovido
para o necrotério.

REVISTAliBLIOGRAPHieA
Recebemos o setfundo numero destaexçellente revista, publicação mensal -de
informação e critica do que se lê e cs-
creve no Hrasil.

_Trata-se de um mensario de erudi-
ção, cuja leitura se fan com agrado,
pols_ a "Revista Bibliographica" é umserviço organizado por iiitcllccttiacs.

Acçusado de leuocinio,
foi denunciado

Ao juiz da 2* criminal foi, pelo
promotor Bento Faria, denuncia-
do Michel Lolbelman, acçusado de
explorar o lenoclclo, como pro-
priotarío de uma casa do toleran-
cia.

"* <o> o»
Denunciado por apropriação

ííaf — indébita —
Ao Juiz da 5" vara criminal foi,

hontem, denunciado Gervasio
Gabriel, vulgo "Mulato Sarará",
quc so apoderou de umas Jolaa
pertencontn» n. d. Hcnriauetn
Moreira, j

EXPOSIÇÃO INTERESSANTE

Devido á grande "Chance" dos
prêmios que estão expostos e bl-
lhetes premiados o que já foram
pagos quasi todos os dias deste
anno no balcão do Ao Mundo Lo-
torico — rua do Ouvidor, 139, c
são os seguintes:

35.308
59.731
10.220
3.832

200:5d0$000
20:OG4$000

100:000$000
10:600$000

14.111 com a approximação
dos 20 Contos de ante-hontem, e
o n. 43.21.7 com?l:000$000 de hon-
tem, bem como os demais bilho
tes das respectivas dezenas. Sa
bendo que esta série de sorte.'
grandes vae ser bastante prolon-
gada, chama-mos a,attenção para
os seguintes grandes prêmios:

Hoje 20:000$000 integraea por
2$, meios 1$, dezenas- sortidas ou
seguidas a 20$ o 50:000*000 por
15$, fracções 1(600 com direito
ao mesmo dinheiro nos finaes
até o 11° premio maior.

Amanhã 50:000$000 (da "Rai-
nlia")e 100:000$000 por-30$, fra
cções de 3$ com final simpler
do Io premio e mais-os finaoB-ro-
clame do Ao Mundo Loterlco —
o os- celebres enveloppes "Mas-
ootte" 120:000$000-por 10$ — De-
pois d'amanhã 100 Contos por
10$, fracções 1$, e Sabbado 4 do
Fevorelro, 200 Contos do grandio.
bo plano mensal da loteria da C.
Federal — 2W):0OO$OOO por 20$,
meios '10$, fracções 'if- 

sorte
grande em "reprise" do n. 3G308
ali mesmo vendido Sabbado ul-
timo c já pago e exposto. (6701)

FAlIiârbECRÊifÃDA
O juiz da 3* vara civel, por des-

pacho de hontem, decretou a fal-
lencla de José Maria Manaia de
Oliveira & Pavão, a requerimento
ds Alberto Gomes & Cia., pela
quantia de 1:377$. Foi designado
o din 10 de janeiro para a pri-
meira nsaembléa de credores.

Hcuve grande prejuizo de
Cessatyl no incêndio

do Almoxarifado da Marinha
Constava hontem nas S rodas

navaes que havia sido tambem
dlstruidò no incêndio uma gran-
de partida de 150 grozas de tíes-
satyl (o melhor remédio. contra
qualquer dOr e contra a grippe),
destinado a distribuição na os-
quadra, onde £ multo consumido
o Cessatyl. O InnUtuto'Freuder
providenciou logo- para quo não
haja a menor falta de Cessatyl,
no Hospital da Marinha o nos
navios ancorados no íporto,"

(6726)

Contentou-se só com a mu-
dança de denominação

Recebeu liontem numero o foi
mandado publicar no órgão offi-
ciai, o decreto legislativo promul.
gado pelo presidente do Conselho
quo substituo pola de mestre ge-
ral de corcatelros da dircctoria de
arborlzação.a denominação do car->
go de corcateiro da mesma' dl-
rectoria.

0 prefeito nomea
O sr. Nemcslo Silveira foi no-

meado para o, logar de preposto
de despachante municipal.

0 ASSASSINIO DE CONRADO
:U DE NIEMEYER -

Vae proseguir o summario,
no dia 17 do corrente

O juiz da 1* vara criminal man-
dou designar o proximo dia 17 do
corrente para ter proseguimento¦) summario de culpa.dos réos
^'•nncisco das Chagas, Moreira
Machado, Mandovanl o "26", ac-
ousados no bárbaro e covarde as-
nassinio do negociante Conrado
de Niemeyer.

Nessa oceasião serão ouvidas
as ultimas -testemunhas de defe-
sn, arroladas pelo patrono de
Francisco das Chagas.

Club dos Democráticos — Es-
tão marcados no "Castello" os
seguintes bailes á fantojjla:

No sabbado depois de amanhã,
realiza o grupo "No Brumelho
eu passo".

Nos dias 19 e 20 com grande
brilhantismo fcarão 

-.effectuados
bailes em homenagem ao 61° an-
niversario do club.

No dia 28 será o bailo do gru-
po dos "Vassouras".

'Na noito de 4 de fevereiro o
do grupo dos " Invencíveis!'.

No dia 11 o baile do grupo dos"Ti'ouxas" | |3mmemorativ'o «de
seu anniversario.

Seguindo-se os de 'carnaval
que serão deslumbrantes, ultra
monumentaes.
ÜMA REUNIÃO NO CLUB DOS

PIERROTS
Afim de se resolver sobre a

homenagem a ser prestada ao
grande defensor do Club dos De-
mocraticos pelos serviços presta-
dos á officiallsaçâo do carnavel,
a convito do chronista "Pieare-
ta" reunçm-se hojó os represen-
tantes de vários clubs carnava-
lescos na sedo do Club dos Pie-
rots.

Pierrots — Em assembléa ge-
ral resolveu este club nomear a
Commissão do Carnaval que fi-
cou composta dos si-s. coronel
Alfredo Gomes dc Jesus, presi-
dente; dr. Santos Flgueiró, secre-
tario; Pedro Theotonlo da Costa,
thesoureiro; tenente M. M. Bar-
reiros, chefe do Barracão; auxi-
liares, J. tiarreto, Mario Rego,
Raul Vieira o Amorim Junior.

Na mesma assembléa o sr.
M. Muratori, após se referir aos
serviços prestadas á officlalisa-
ção do Carnaval pelo presidente
do Club dos Democráticos, pro-
poz quo fossem eleitos sócios ho-
norarios os intendentes munici-
paes Vieira de Moura, Lourenço
Mega, Nelson Cardoso, Henrique
Maggioll, Mauricio de ;Lacerda,
Mario 'Barbosa, Mario Crespo,
João Clapp Filho e Oliveira de
Menezes.

Fenianos — O grupo das "Sa-
binas, realiza sabbado, no "Po-
leiro" um grandioso baile á fan-
tasia para commemorar o sou
18° anniversario.

Tocará,, uma banda de musica
além da "Embaixada do Amorsi-
nho".

A sedo dos Fenianos será para
esse fim vistosamente engala-
nada.

Iimocentes do Ypiranga — A
directoria deste bloco da rua das
Laranjeiras, tomarão ; parto cm
todas as batalhas de confetti que
so realiza, a começar pela de do-
mingo, no Largo do Machado.

Mimosas Cravinas — No "Can-
teiro" da Praia do Botafogo tra-
balha-se activamente para a con-
fecção do prestito que as "Mi-
mosas iCravinas", o -conhecido
rancho vao apresentar á popula-
ção da zona chie.

— No dia 20 o grêmio dos"Epomieás",, filado :jio lmi|:mo,
dará o seu baile â fantasia com-
memorando o 17° anniversario.

Somos nós mesmos — O re-
surgimento do sympathico Bloco

de S. João de Merity encheu do
contentamento todos os foliões
daquella zona que aguardam an-
ciosamente a primeira passeata.

Breve o bloco "Somos nôs mes-
mos" realiza um esplendido bal-';
le á fantasia quo marcará um
suecesso.

Destemidos da Caverna —
Com grande numero do pastoras
e corlstas já iniciou os sous en-
saíos este antigo bloco da esta-
ção de Engenho Novo, que vas
tomar parto nas pugnas carnae
valescas.

Fonianos do Cascadura — Os"Angorás" suburbanos -realizam
no sabbado no ''Poleiro" da rua
Nerval do Gouveia irrequieto
baile á fantasia que prometto
ser bastante concorrido.

Ancora do Ouro — A conheci-
da sociedade de Thomazlnho está
em franca actividade para home-
nagear o roi <Jo Momo, preparan-
do para brovtís- dias grandiosa
passeata, seguida de baile.

Entliabratlos de Ramos — O
popular club da Avenida dos De-
mocraticos Ireallza 'imponente
bailo á fantasia no sabbado, para
brilhantismo do qual mui,tp vera
se esforçando a sua directoria.

Reino da Folha — Este esti-
mado club carnavalesco da visi-
nha cidade de Nictlieroy realiza
no sabbado sumptuoso baile á
fantasia quo já está despertando
grande enthusiasmo pelas varias
e agradáveis surprezas que es-
tão reservadas aos convidados.

Tocará no baileuma banda do
musica.
A MAIOR E MAIS ORIGINAL
BATALHA DE CONFETTI

... DO ANNO
No dia ''20 do corrente, será

realizada, em toda a extenção •
da avenida Rio Branco, uma
ifrando e original batalha de con-
fetti, organizada pelo Cantro da
Chronistas Carnavalescos, em
homenagem ao governador da
cidade, seu presidente de honra,

Como a Prefeitura não quer
permittir, este anno, a constru-
cção do coretos nessa artéria, re-
solveu o C. C. C. effectuar uma
passeata-corso • cm volta da ave-.
nida, com musica o commissão'
julgadora, composta do jornalls-
tas. Já são s_em numero as offer-
tas tem .recebido a directorio,
do C. C.!C, que se reuno todas
as noites, a partir das 8 horas,
na sede do Club Tenentes do Dia-
bo, do cujo barracão sairão os
carros da passeata.

São Sebastião, o martyr pa/-
droelro da cidade, inspirou os ra^
puzes dos jornaes cariocas na
idealização desta grandiosa bata-
lha ambulante, quo o Centro de
Chronistas Carnavalescos offere-
ce ao povo do Rio, na noite de
20 do corrente.

BATALHAS DE C0NFE1TI
Rua Santa Luzia — Realizam'-

se nos dias 28 e 29 renhidas ba-
talhas nesta rua, havendo va-
rios prêmios, tocando em um co-
reto uma banda do musica.

Rua Barroso e Copacabana —
Promovido pelo "Beira-Mar" vãò
sor realizadas imponentes bata-
lhas nestas ruas.

Ifftl
Be|j o * a WM
IBHOMEM MULHER CRIANCAgi

Approximação
(17040)

latino-americana
Hoje, âs 0 horas da noite, re-

unem-se no Circulo do Impren-
sa, á rua Soto de Setembro n°
97-2° andar, cedido gentilmente
oola directoria, os fundadores da
Approximação Latlno-America-
na.

A entrada é . franca, sendo
bem recebidos todos aquelles que
propugnam pelo mesmo ideal de
confraternização amoricana. Se-
rão distribuídos vários assum-
ptos, accoltar-se-ão Bttggestões
para os.estatutos, devendo tam-
bem ser eleita a commissão que
sorá incumbida do elaboral-os
om definitivo,

A Approxmação Latino Amo-
rlcana propõe-so ser um insti-
tuto de harmonia continental,
tirredando, -consequentemente, de
suas cogitações todos os assum-
ptos quo possam dividir os po-
vos das duas Américas.

A SAÚDE DOS PÊS
Saltrato Merifico

A' venda nas Drogarias Pharmacias
c casas de calçados.

- 
(4579)

A Escola de Marinha Mercante
vae ter dez contos

Do conformidade com a decl-
são do Senado, o prefeito pro-
mulgoi! hontem a resolução do
Conselho quo estabeleço a sub-
venção annual de 10:000$, á Esco-
la de Marinha Mercante para
manter um curso primário destl-
nado aos filhos dos membros da
marinha civil.

I

(3967)

Denunciados como
falsificadores

Ao juiz da 5" vara criminal.fo-
ram, hontem,, denunciados Luiz
Gelin e José Alegre, aceusados de
terem falsificado documentos.

A denuncia foi recebida.

Para habilitar a Contabilidade
— da Guerra —

O ministro da Guerra' dirigiu
um aviso ao seu collega da Fa-
Jjenda solicitando providencias,
no sentido do ser habilitada a
Directoria de Contabilidade a
satlsffizer os seguintes p.agamen-
tos:

De 137$789 para o 1° tenonte
Rubens de Azevedo Guimarães;
de 250Í020 para o capitão Salva-
dor de Mello Cardoso; de 1725214
para o major Francisco do Vas-
concellps; de 206$646 para o ma-
rechal graduado reformado Es-
perldifto Rosas, & conta da ver-
ba "Reposições o Restttulções"
do actual orçamento.

Transmlttindo os seguintes
processos do divida e exercidos
findos:

Do 4:575$000 para o 1° tenente
Salusttfl.no Franklin da Silva; de
949$12c4para o soldado asylado
Torquato Soares da Silveira; de
9G0$90O para o soldado asylado
José Leandro de Blma; de 
91(1$000 para o cabo asylado
Phyrso José do Nascimento; de
998Í00O para o cabo asylado Ma-
noel Francisco Soares; do 
988$00O para o cabo asylado
Franoisco Pereira do Barros; de
1:568$150 para o 2° sargento
asylado Herminio Chrispim; de
1:924$000 para o 2° sargento asy-
lado Francisco do Lomos Castro;
de 1:416$000, para o musico
do 1» classo asylado
Zacarias Games; do 202(500
para o sargento-ajudante João
de Souza Moraes; do 1:800$000
para o 2" tenente da rosorva da
2' linha Lauro do Moraes; de ..
2:400$0OO para o 1° tenonte Os-
waldo Rocha; de 3:600$OOO para
o capitão de 2" linha Sebastião
do Castro e Silva; de 1:200$000
para o capitão reformado Arthur
Oscar de Souza; de GOOÇOOO para
o .capitão reformado Fugonlo
José Ferreira Baptista; de ...•«.
900?000 para 

'o major Amaro
Soares Bittencourt; do 300$000
para d. Anna Thcodora da Sil-
va Cruz, viuva do 2° tenente re-
formado do Exorclto José Atlia-

1 d. Virginia Nunes de Assum-
pção, viuva do major reformado
do Exercito Joaquim da Câmara
Assumpção; do 1:800$000 para o
auditor dr. Octavio Steiner do
Couto e de 2:170$000 para o audl-
tor dr. Antonio Augusto do Lir
ma Junior.

Autuado por esbofetear
uma mulher —

Foi autuado na delegacia do
5° districto Elpidio Castello
Branco, morador no Capitólio
Hotel, á rua do Cattete, preso
om flagrante quando esbofetety-
va Gllda Santos.

A aggressão, que se deu no
Assyrio, foi motivada por lhe
ter Gllda dirigido algumas ln-
Jurias.

, Secção Auto-
mobilistica

Os automóveis existentes
ua Hollanda —

O Departamento Central de
Estatistica dò Hollanda, acaba
de publicar uma estatistle» sobre
os automóveis quo existiam na-
quelle paiz em outubro de' 1926.
Até 1924, a Hollanda não tinha
registro do automóveis, de-modo
quo as estatísticas eram, então,
bastante deficientes.

Os dados fornecidos pela ulti-
ma publicação daquelle departa-
monto, são: carros particulares,
29.130; ambulâncias, 69; omnl-
bus, 2.371; caminhões, 15.539;
caminhões-tanque, 160; tractores,
619; carros da policia, 3. Total,
47.891. automóveis.

Existem ainda 600 reboques
para caminhões.

Escola para
"CHAUFFEURS"

DIRECTOR PROPRIETÁRIO
ENG. H. S. PINTO

Avenida Salvador «lo Sá, 193 —
Predio próprio — Tel. V. 5309
Curso para Amadores o Profis-

slonaes, com reducções nos pre-
ços. Pagamento em prestações.
Unica quo confere diplomas, Bre-
vomente offlclallzada. Carros de

V'.

>

i
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I

w

diversos fabricantes nara prati-
nazio da Cruz; do 1:911$112 para caeom. .- (D 12000)
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Correio Sportivo

Nos Tl&ealrod

1 FOOTPALL
¦i ii  ¦¦¦¦¦ii ¦«

Hg 0 REGRESSO DO BOTAFOGO

'•'_¥ A delegação dos alvinegros che.
gou honteni ao Rio

«S; Regressou hontem ao Rio, a

,_£ bordo do "Pará" a delegação
*§_ sportiva do Botafogo F. C. que
S. acaba de fazer uma brilhante cx-

cursão ao norte do paiz. Ape-
i_* zar da hora matinal da chagada,

2 muita gente aguardava no' caes
: H o desembarque da rapaziada § do

•; Botafogo, levando aos victorlosos
~í footballers suas homenagens de
<j» admiração. Estavam representa-

'32 
dos qúásl todos os clubs filiados,

5 jornalistas e amigos do pavilhão
£ alvl-riegro. Desembarcaram no

5? 
: caes os seguintes excursionistas:

í- Dr. Flavio Ramos o familia,
' fi dr. Alarico Maciel, Vicente Nel-

| 
">¦*:•..¦ 

va, Orlando Pessoa, Sylvio Serpa,
' : Álvaro Burgos Campos (Baby) o

X'\ mais oa ptttyers Sylvlnho, Aguiar,

Alberto, Bussaco,- Maccarroni,
i" Krlza, Néco, Nilo, Ach6, Cláudio-

nor, Rogério e Octacilio.
O Botafogo ganhou na excur-

são os seguintes trophfios em
:: gulnze jogos:

Taças: Dyonisio Bentes, Dr.'..-¦¦ 
Crespo Castro, Dr. Guilhermo

"'¦ Paiva, Dr. Renato Pacheco, Dr.
;., Paulo Azevedo, estas do Pará e

,"• de Pernambuco, o bronze S. C.
¦ Recife, taça Chefe ão Policia,

Prefeito Municipal.

EM MINAS

.., 
' 

Um festival cm Entro Rios

Realizou-se um,, festival pro-
movido pelo Eritrerionse F. C.
campeão local, entre os seguln-

' tes clubsj tendo como brinde 3
taXças offerecidas pelo sr. dr.

'*¦' Walter Franklin, Jacintho So-".- 
brinho o Sallm Chimelle:

•¦•¦ A's 12i30 lioras entraram em
campo os segundos teams deEn-
treriense Football Club e o Bra^

• sil F. C. (local) ím disputa da
,»•.¦-¦• 1' taça offer«*ida pelo sr. Ja-
•"v* .cintho Sobrinho, sainda vence-
ÍÍSír-íúor o Entrerlense por 3 x 0.

A's 2.30 teve Inicio a segunda
prova entre o Brasil F. C. (lo-
cal) x Mangueira F. C. do Sa-
pácaia, em disputa da 2a taça
offerecida por Salim Chimelle
sendo esta peleja empatada por
2 x 2.

A's 4 horas teve Inicio a pro-
va principal em disputa da 3*

j- taça offerecida por dr. Walter
Frankltn o tcam do Entrerlense
F. C. Tersus Almofadlnhas-com-
binado composto de vários ele-
hfentos do Tupy F. C. campeão
de Juiz de Frtra. Sallndo vence-

rrt::x\ov-o ..Io por" 4 x-1.
. • * ' "

BOTAFOGO F. C.

(Conselho deliberativo)
. O presidente convoca de novo
o Conselho Deliberativo para a
sessão ordinária de que trata o
art" 38 dos Estatutos, no pro-
ximo domingo, 16 do corrente,
fis 9 horas da manha, na sedo

;do Club, afim de tomar conhe-
cimento do relatório da Directo-
ria referente ao anno proximo
findo,

'¦-\
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NATAÇÃO
BOQUEIRÃO-ESPERIA

A competição aquática de do-" •<• mingo proximo

A direetoria do Boqueirão já
• altimou. o programma da com-'¦-)'<-' 

petição aquática com os olemen-'" tos do Esperta. Ficou, dividido
: ¦ ém duas partes, uma social e a

,±, outra'sportiva, sendo que esta
! íí- obedece a clasula 7 do convênio
gs^' firmado no anno''passado.

O Interesso que o nosso melo
aquático vem manifestando pela
realização da festa do domingo
é intenso. Pela primeira vez o
Rio assistira a um encontro in-
ter-estadual o natação entre
dois olubs aguerridos e fortes.

O PROGRAMMA
O- programma constará dasse-

guintes partes:
.'., 1* parte — Natação — 1* pro-
va — 100 metros, nado livre;
2' prova — 200 metros, nado á
la brasse; 3" prova — 200 me-
tros, nado livre; 4* prova — 100
metros, nado de costas; 5" pro-
va — 400 metros, nado livre;
6* prova — 800 metros, turmas
de 4 nadadores, 200 metros ca-
da um.

2* parte — Saltos — Saltos
ordinários de trampolim de 3
metros, um de frente, simples,
som Impulso; 1-com corrida de
impulso, anjo; 1 com corrida do
impulso,'carpa; 1 livro — fan-
tasla.

3» pftrto -r- Wator-polo —
Partida entre ns turmas repre-
Bentatlvas dos dois clubs.

A PARTE SOCIAIi
Dia 14 — A's 8 horas — Ré-

eepção na "gare" D. Pedro II.
A 1 hora da tardo — Passeio do
atuómovel; íis 4 horas — Visita-
ao Flumlnonse F. C. A's 0 horas
— Visita á {federação Brasileira
das Sociedades do Remo. A's !)
horas da noite — Visita á sedo
do Boqueirão do Passeio.

, Dia 15 — A's 9 horas — VI-
sita aos clubs de Regatas,'fis 2

,'hõras da tardo — Inicio da com-
petição. A's 7 hnrns dn. noite —
Banqueto á delegação. A's 9 ho-
ras — Recepção, no Oynastlco
Portuguoz, sogulda do danças.

OS JUIZES
O Boqueirão do Passeio fará'

disputar, antes- do jogo princi-
pai, um match ontre o seu sc-
fpindo team o um team do Flu-
minense F. C, sob ás ordens do
Br, Marino Tolentlno. Ao vence-
dor será offerecida uma taça.

O juiz do encontro principal
será o sr. Edc«rd !*»« Ribeiro.

OS PONTOS
A competição Será decidida

por pontos, contados de accordo
com a cláusula 16: "O club ven,-
cedor em 1°, 2° e 3° logares nas
provas indlvlduaes de natação e
saltos, contará 6, 3 e 1 ponto,
respectivamente, ao vencedor do
jogo de water-polo e da prova
de turmas (natação), contar-se-
á 10 pontos.
A CLASSIFICAÇÃO ACTUAL

Boqueirão — 49 pontos.-
Esperia — 25 pontos.
A direetoria do Boqueirão ro-

solveu permittir a entrada na
piscina do F. F. C. a todos os
sportmen >que apresentarem a

sua carteira de soclo de clüb.

CARTAZ DO DIA
OARLOS GOMES — "Conhe-

nou, Papudo?. A's 7 3|4 e 9 8|4_
UBNXBAL — Variedades,

quatro uctmílcn, ás 51|2, 81|2 o
10 horas.

JOÃO CAETANO — Ouro a
boaea.

MUNICIPAL — (Fechado),
ODEON — Troupe Roullen e

films.
PALACE r— Em reconstru-

cção.
PHENIX — (Fechado).
RECREIO — (Fechado).
REPUBLICA — "Condo ba-

rão", ás 9 horas.
S. JOSE' — "Teia de Aranha"

ás 8 e 10.
THEATRO DE BRINQUEDO

— Variado.
TRIANON — "O Homem da

Cadeirinha", ás 8 e &s 10 horas.

.NOTAS & NOTICIAS
: ¦ ™" / ¦ '¦¦¦ -i

A PRIMEIRA DE "LINGUA DE
SOGRA" — Para que subn á scena
sem vacillações e dc todo sabida, a em-
presa doRecrcio reüberou _ transferir
para amanhã, a "premiérc" "ila revista"Lingua tle sogra", do maestro Freire
Junior, com a qual será inaugurada
naquelle theatro a época carnavalesca
dc 1928. A revista c, na opinião dos
quc tem acompanhado os ensaios, utn
excellente cartão dc visitas dc Momo
eco "sueco" no que concerne a re-
união dc todos os effeitos necessários
para agradar o espectador. Nunca se
deu tanto ao publico, cm theatro, a
idéa do que c a festa máxima carioca.
Freire Junior não reunião só todas as
toadas do Deus folião, remontando a
muitos annos atraz; atirou para a luz
da ribalta. tudo que representa carha-
vai e que com ella se relaciona.

ESCOTISMO
UNIÃO «OS ESCOTEIROS DO

BRASIL

O presidento participa que,
devido á ausência de alguns dl-
rectores o chefes da U. E. B.,
que se afastam do Rio para rea-
lização de acampamentos e ex-
cursões ou para repouso, apro-
veltando. o período próprio de
férias, será este mez considerado
de descanso, não se realizando,
por conseguinte, as sessões do
Conselho Director o do Conselho
de Chefes, ás quaes ficam mar-
cadas para o primeiro sabbado
e a segunda quinta-feira de fevo-
reiro, respectivamente,

BOX
A LUTA ENTRE ORESPU E

PETER

O maior sonho de Tavares
Crespo 6 vencer o Passarinho üo
tlania Helena; o unlco homem,
que o poz lt. c, no Urasil,

A forma e a força de vontade
com que Crespo vem se prepa-
rando ultimamente, são, as me-
lhores proyas do desejo terreo
de vencer Peter Jolmson,

Crespo não olhou a parte fi-
nanceira, não poz obstáculos aoh
emprezarlos¦ para que .esses se
animassem a organizar a luta
e tudo isso, sô peio simpies la-
cto db se sentir em condições de
se bater com o negrlnho.

A luta será das mais vlolen-
tas de quantas se tem realizado
no Rio, mais a mais, Crespo Já
conhece, perfeitamente o jogo uo
seu adversário e portanto, jo-
gará de outra forma das que tem
Jogado ultimamente. Isso será
um dos principaes factores para
a victoria sorrir a Tavares Crês-
'po.

Na semi final do programma,
teremos Joe Assobrad x Augusto
Sentos, Estp. será, por certo,
uma luta'que fará o publico vi-
.brar, dado a combatividade de
ambos. ;¦ í

O pugilista Rubens Soares, não
se poderá bater com Antônio
Portugal; por esse motivo o em-
prezarlo resolveu substituil-o por
Waldemar Januário, um pretl-
nho que trenava i com Tavares
Crespo e que já brilhou nos nos-
sos rlngs. ,

A primeira luta do program-
ma, será, entre o portuguez, RI-
cardo Alves o José Leonclo
Sant' Anna, que ha pouco ven-
ceu o veterano pugilista Qséas
do Freitas.

TOBIAS BIANNA x HEVIA

No próximo sabbado, 21 do
corrente, no Stadium Riachuelo,
será realizado um combate en-
tro esses ..dois pugilistas. .

ISMAEL IIAKI i DI LORENZO

. O pudIIco carioca deve estar
lembrado da primeira luta en-
tre o pugilista slrlo com o pesa-
do Sebastião da SIl\'a. Haiti; per-
deu esso combate, assim como
Santa perdeu para Oídanl, uma
forte carga dágua impediu que
ello desenvolvesse toda a sua
technica e dahi, não poder col-
locar a sua potente direita no
adversário.

O combate entre Hakl e Dl Lo-
renzo, está marcado para o dia
28 do corrente, portanto, o publi-
co carioca, terá. opportunidade de
assistir a mais um violento com-
bato entro pesos pesados onde
será nosto em choque os conhe-
cimentos do sírio,

PESAGEM DOS PUGILISTA^

Para todas as rçuniões a pesa-
gem o exame medico dos pugllls-
tas se realizam no dia da. luta
ás 2 lioras, na Associação Chris-
tã do Moços.

placas esmaltadas;; i'1 Para, flrlnas, nuou-raçíú*»,-:.;'
, ,!/ rciiíiinios, ftc._, ¦¦' '/''..

| ii-i FINDH.ÃO INDÍOENA

(17257)

V."

Exonerado o sub-director
-—do Tiro —

Foi oxonerado, a pedido, do
cargo de' sub-director do Tiro de
guerra, o major Luiz José Fur-'
tndo da Motta. '-\

Segredo Dalma
Maravilhosa revelação sclentl-

fica para extinguir garantida-
mento, era oito dias, às rugas,
HiinluH, manchas, pannos, cravos,
espinhas o todas ns nffecçBas ãa
pollo, devolvendo a malB ' gasta
cutís a frescura o o sou tom avol-
ludado, Preco 8?000. polo Correio
10Í.000.

Suor oxccsslvo? JVTati cliciro
nas axilas? Uso o Axilol Dalma.
não mancha, nem corta p, roupa
o o seu effeito é Immediato.

Preco C$000 pelo correio 8$000.
A. Costa, São José. 13, 1", Rio.

(3520)

^

/. Figueiredo

Passarão no palco do Recreio, além
das velhas, tradicionaes e gloriosas so*
ciedades, todos os ranchos, os peque-
nos grupos quc fazem como aquelles a
aelgria das ruas. Lia Binatti encarna-
rá os valorosos Democráticos/ c pude-
se .desde já avaliar o ruído, que fará
quando surgir sob as vestes da popular
sociedade, tantas vezes vencedora.

A empresa Neves Çf Cia. tudo está
empregando para quc a revista seja
apresentada com luxo c dcslumbramcn-
to, mantendo, aliás, o seu programma.

O naipe masculino, a • cuja frente
estão JT. Figueiredo, João Martins;
Manoel Pera e Stuart, tem muito quc
fazer na revista que está destinada, por
tudo isso, a fazer grande suecesso uo
Rccrico.

"O HOMEM DA CADEIRINHA",
EM PLENO SUCCESSO — O Tria-
non contínua na mesma -pliase de sue-
cesso desde o dia da primeira de "O
liomeni .da cadeirinha".

Procopio, o rei da mímica c da gra-<;a plena nascendo das situações quc
só elle as sabe crt:.\i\ _ o mesmo dc
sempre —¦ um adorável conquistador
dc platéas. Tanvbcni Rcstier Junior c
ílortencía Santos fazem por ser mais
do que são, o quc é impossível, tal a
verdade que elles attingcm nos seus
papeis. ^

A ESTRE'A DE HOJE, DA COM-

PANHIA LEOPOLDO FRO'ES-
CHAllY PINHEIRO, NO THEA-
TRO REPUUL1CA — O maior acon-
tccíuento theatrál .de hoje c eem du-
vida a rea_)pnr!<_io da companhia Leo-
poldo Fróes-Cbaby Pinheiro, no thea-
tro Republica, depois da sua brilhante"tournec" a S. Paulo e Santos. Os
festejados artistas Fróes e Chaby, cs-
colheram para a sua reapparição a cn-
grp.çadissima comedia portugueza, ori-
sinal de Ernesto Rodrigues, Felix Ber-
mudes e JoSo Bastas, "O Conde Ba-
rSo", jieça :á muito conhecida do publi-
co carioca, mas sempre -'¦ multo , bem re-
cebida, quando aniiunciada, visto ser
considerada a melhor peça > no genero,
dos oríginaes portuguezes dos últimos
annos. Tendo sido escripta especial-
mente para 'Chaby Pinheiro, onde o
mesmo desempenha o hilariante papel
dc Zé Maria, um dos seus melhores tra-
balhos, senão o melhor, "O Conde Ba-
r3o" vae, de certo, ter um desempenho
como nunca teve, visto Leopoldo Fróes
ir fazer o Scbastiüo, um-dos papeis
mais cômicos da celebre peça, e todos
os restantes artistas da companhia, quc
formam o melhor conjunto artístico que
3qui temos visto, entrarem na mesma.

Todos os artistas da companhia, que
honttim chegaram ao Rio, no vapor"Ouessant",' vèm reconhecidissimos pe-
las manifestações de carinho recebidas
na sua "tournée" a S. Paulo'e Santos.

Sem' duvida, a companhia Fróes-
Chaby terá hoje um optimo acolhi*
mento da parte do' publ.ico carioca,
como suecedeu na anterior temporada,
que marcou um dos maiores suecessos
dos ultimos annos. A procura de bi:
llietcs te smido muito grande, o que
demonstra a anciedade do publico pela
estrea de hoje. Domingo haverá ma-
tinéc, para a qual já estão vendidos
a maior parte dos bilhetes.

"OURO A' BESSA 1" — Andam
animados os preparativos no Theatro
João Caetano para a próxima quarta-
feira, 18 do corrente, ein que a rc-
vista-íéerie "Ouro d hcssal" iestcja'o
primeiro centenário de suas estupen-
das representações, pela grande Com*
panhia de Revistas Margarida Max,
Facto esse extraordinário pois ba mui-
to tempo uma revista nãoattingc as
íoo representações. Os escriptorcs
Djalma Nunes, Jeronymo Castilho c
Lamartine Babo, autores de "Ouro á
bessa 1" 'estão organizam!» um pro*
gramma excellente, Uic.usivc. com a
i^S&JXnação' dc escriptoves o j'J.Tia-
listas, que tomarão parte num grande
acto variado. Margarida Max e sua
brilhante Companhia dc Revistas la-
zem suecesso, todas as noites, nas
scenas, ijuadros, bailados, sketches c
apotheoscs da luxuosa revista "Ouro
á bessaI", a que a* Empreza M.__.Pin-
to deu uma montagem surprehendcnte
e que conta com a alegre coliaboração
dc Luiza dei Valle, Juvenal Fontes,
Augusto Annibal e Henrique Chaves,
entre outros.

ESPECTACULO' DO ARCO DA
VELHA — Hoje c sabbado, o Thea-
tro de Brinquedo dará os dois ultimos
espectaculos do "Arco da Velha", quo
estão fazendo grande suecesso no; sa-
lão Renascença do Beira Mar Casino.
Depois serão suspensos os espectaculos
do Theatro de Brinquedo até o dia
2 de fevereiro, porque o salão do Bei-
ra, Mar Casino foi cedido para uma
expoüção. Em. fevereiro recomeçarão os
espectaculos com a . deliciosa comedia
dc Mareei Achard — "Vocc quer
brincar com eu?". No programma de
liojc figuram as Canções Modernas, de
Hovel Ta;varcs, cantadas por Sérgio
da Rocha Miranda, a pantomima "Sub-
urbio", a apparcncia "Onde se apren-
dc a falar", evocação "Pae João" c
diversos outros números interessantes,
sempre renovados.

Na- sabbado, ultimo espectaculo do
Arco da Velha.

AS ULTIMAS" DE HOJE E A
PREMIÉRE" DE AMANHA, NO

CARLOS GOMES — A Tró-ló-16
apresenta hoje, no Carlos Gomes, em
ultimas representações, a victoriosa su-
per-revísta (la parceria, Bettencourt-
Menezes, "Conheceu, Papudo?", 'que
tanto suecesso alcançou, e prepara
para- amanhã a sensacional premiere
da monumental revista de Bastos TÍ-
gre, com musica de Antônio Lago."Bric á Brac, modelo de elegância c
graça.

Lina das originalidades da excellen-
tc revista, c o conter todos • os gene*
ros de theatro, nos seus dois magni-
ficos actos, pois Bric-aBrac explora
desde a opera- até á força, passando
pela alta comedia, pantomima, burleta,
opereta, magia, 

" 
como o seu proprip

nome indica. Os quadros cômicos,
são de umá felicidade extrema, basta
que vejamos. o nome do seu autor,
para termos a certeza de que ncllles
lia graça a valer. No anno 2001...
No Templo dc Budha... Peste...
Maxixoff - Maxiinaluco, Gramophonia,
Mostruario, Palavras Cruzadas, Fabrica
dc Lingüiças, c tantos outros, são
quadros cômicos, onde o publico gar*
galbará ininterruptamente.

Umllihdo exemplo de alta comedia,
c o quadro intitulado "Cabcllo Bran-
co", cm delicadíssimos versos. Dois
i"*<*>*yüy^V^^^^^W^V^^^^^^^^^^V^^^>VM*.

Copacabana Casino Theatro

2, nPBCHESTBls' %
APERITIVOS DANSANTES — Aos domingos e dias
feriados, em "matinée".
CHAS MUSICAES — Todas ns tardes, das 16,30 ns

18 30 lioras nos salões do COPACABANA PALACE
HOTEL

NOTA — Durante a estação do verão, somente
aos sabbados é .obrigatório traje de smoking ou
branco no.lGRILLvROOM.

Companhia Procapio Ferreira — —
Sessões» na H e IÓ 7

hora* 1HOJK HOJE

0 HOMEM DA CADEIRINHA
O MAIOR ACONTECIMENTO THEATRÁL DO MOMENTO
A PEÇA EM-QUE1 PROCOPIO MANTÉM O PUBLICO EM

CONSTANTE GARGALHADA
Ricliard nicícèris autor dos tres hilariantes actos e Pa-

nochot (raçndarme), que os adaptou a scena brasileira são
os detentores dos grande exito do elegante theatro da Ave-
nida. . ¦ ,

Os moveis elegantíssimos que servem em scena sço
gentllmonto cedidos pela| cosa ALADIN (R. i.*) de Maio 64).

SABBADO —' VESPERAL ELEGANTE A'S 4 HORAS
Tem Ingresso as creanças de cinco annos para cima.

(D 10882)

quadros de opera, um em cada acto,
tambem estão no rói. dos puo consti»
tuírão suecesso í Serras de Portujal( e
Caçador de Esmeralda». O (nimeiro
mostra o valor o a audácia da gente
portugucia, num momento de pânico,
cm quo todos não peraeguldoi pelos to-
lioa das serras; o segundo, 6 tuna
pagina gloriosa da noisa historia, no
momento, em qus FernSo Dias de Paes
Leme vê o seu ultimo sonho, Bai-
lados são oriffinaftssimos, destacando-fe
n Domando Feras, passsado dentro de
uma jaula de tigres,

Outra grande originalidade 'de Bric-
á-Brae, é a apreacnlaçSo de um scena-
rio duplo, que representa doia mott*
vos inteiramente di [ferentes, combina;
nos com interessante jogo de luz. E'
no quadro no Templo de Bndha...
Peste.,., onde a primeira phase se
passa numa casa de jogo de bicho, c
quando a policia dá caça, o mesmo
«cenário de transforma á vista do pu-
blico, em um templo de oraçSo,

Não faltam requisitos á Bric-aBrac,
nara que o aeu suecesso seja franco e
ínvulgar, pois o valor da revista, a
interpretação -fiel 4c todo a elenco, a
montagem primorosa, a mise-en-scene
elegante, tudo, emfim, c de bom lei-
late. '. •

Pela grande procura de bilhetes que
tem havido desde hontem, ' para a
prémiére de amanhã, espera-se que o
Carlos Gomes apanhe duas formidáveis
enchentes, nas sessões de ?M o io
horas.

A FASTA DO RISO — Ainda não
foi marcada a data da Festa do Riso,
a\tc Geysa de Boscoli f>-Ú orínniran-
do para apresentar no Carlos Comes,
como a nota mais chie do momento.

A FESTA DÃ"'ACTRIZ -TULTE-
TA PINTO. NO CLUB GYMNAS-
TICO PORTUGUEZ — E' hoje que
sc realiza no Club Fygmastico- Portu-
guez o espectaculo da Actriz Julieta
Pinto, transferido de hontem, devido
ao máo tempo.

A FESTA DÀ ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE IMPRENSA —
Está quasi inteiramente composto o
programma do espectaculo que. a 23
do corrente, se realizará no São Pe-
dro, em honra da Associação Brasilei-
ra de Imprensa. Todas as,notabllida-
des das letras, da musica è do thea-
tro a quem o organizador da festa, se
tem dirigido, lhe manifestou uma ef-
fusiva e incondicional boa vontade.
Na Academia Brasileira, por exemplo,
encontrou o nosso eollega uma perfei-
ta acqucescencia em todos os homens
de; letras c poetas, cujo apoio foi so-
licitar. Assim autorisaram a inclusão
dos seus nomes no programma, cóm
poesias ou curtos trechos de prosa,
os acadêmicos Adelmar Tavares, Aus-
tregesilo, Cláudio de Souza, Coelho
Netto, Goulart de Andrade, Gustavo
Barroso (João do Norte), Humberto
de Campos c Olegario Mariano. Ou-
tros poetas e algumas das no);a* mais
illustres poetisas responderam tambem
já ao apuello do nosso confrade, com
e mais J declarada sympathia pelo em-
prchendimento que assim .não pederá
deixar de triumphar. Conforme' ji dis-
nemos, o espectaculo começerá ás o'3<
para acabar á 1 hora. A sua ultima
parte será preenchida pelas "cstreilas"
dos theatros de revista, com as( suas
competentes "girls**,, e pelos dois ou
tres principaes artistas de cada com-.
panhia. E o ultimo numero do cs-
pectaculo será justamente uma coisa
até agora não vista: uma sarabanda
com "todas" as cstreilas e todas as"girls" do Rio de Janeiro.

O, "TU .oro 
'dos 

ma tores
ATHNnnNAnoS" VAE realt-
ZAR UM ESPECTACULO DEPOIS

 i_ i ¦¦'¦¦¦ ...  ¦

COQUELUCKOIDINA
EFPICAZ

em todos os casos de co-
queluche e coqueluche!-
de, como curativo e como
preventivo.

m-,
(5445).

CINE BOULEVARD
Telephone Villa — 124

 CASTELLA DE LÍBANO —
com Arlctè Marchai

CHUCA, CHU CA cm uma comedia;
MUNDO EM FO'CO, actualidades:
Sabbado: COM O MUNDO A SEUS
PE^S, com Florence Vidon c UM POR-
TENTO NO SPORT, com Wallace
Beery.

CINE-PARQÜE BRASIL
Rua D. Anna Nery 258 A.V. 3289
— COMO ELLAS ENG/NAM —
com Maric Prcvost; CAVALHADA
SELVAGEM, com Jack Hoxie; MUN-
DO EM FOTO, actualidades; sabba-
do: OS 3 MOSQUETEIROS, com
Douglas Fairbanks e Adolph Menjou.

(6720)

CINEMA FLORESTA
Rua Jardim Botânico — 488
 O CAPITÃO YANKEE

9 actos com WILLIAM BOYD
PROMPTO . PARA PARTIR
6 actos . com REED HOWES

Sabbado:
AMAE-VOS UNS AOS OUTROS

(D 10859)

DA MEIA-NOITE, NO CARLOS
GOMES — Vem dc ser fundado o
"Bloco dos Maiores . Abandonados",
composto de um .erupo de destemidos
bohemios da nossa praça, que preten-
dem levar a effeito, muito em breve,
o mais original e interessante espe-
ctaculo ató hoje realizado cm todos os
nossos theatros.

Esse espectaculo, ao que '¦¦ estamos in-
formados, realizar-se-á no dia 4 dc Fe-
verefro, 110 Theatro Carlos Gomes, de-
pois dos espectaculos communs da"Cia. Trilóló", c constará da primei-
ra (c ultima, graças a Deus I) repre«
sentação da fulgurante revista "Ma
mãe. me leva", original de diversos"avAidonados", musica dc outros'tantos.

O espectaculo em questão, vae re*
Vestir-se de innúmeros attractivos. além
de ser, já por natureza, uma festa de
palpitante interesse, devido á hora em
que se realiza, de uma ás tres da
madrugada, Ainda bem que o dia se-
guinte c domingo, e os espectadores
poderão repousar o figado, abalado
com as gargalhadas desse espectaculo!
O primeiro acto da. revista "Mamãe,
me levai1*, è representado pelas mais
queridas c applaudidas figuras do. nos-
so theatro, c o progranima detalhado
será, dentro de poucos dias, noticiado.
O segundo acto consta' do primeiro
numero do jornal < falado "Bagunça-
Jornal", falado, cantado e dí""tdo por
todos os componentes do "Blóco-dos
Maiores Abandonados", ao qual estão
filiados - nomes conliecidissimos, -conio
Terra de Senna, J. Lyra, Mareio Reis^
Celestino Silveira,' Annibal Pacheco.

Cacareco, e muitos 3 outros que diária-
mente iremos mencionando.

O "Bloco dos Maiores Abandona-
dos" vae registrar um suecesso fulmi-
nante, com o seu espectaculo humo-
ristico-carnavalesco, e . temos certeza
que a revista "Mamãe, me levai', ha
dc marcar época.

AT.T1A. PINTO FILHO E O
CARTAZ DO SAO JOSE' — O Süo
José está vivendo tim periodo áureo.
Centralizando as attenções dc platéa
nue attrohiu de maneira decisiva, oi-
ierece um desses áspetos de interesse
e cntliusiamnio quc só muito" raramen-
te a' 'çhronica dos theattos regiNtra.
Deve-se' isso a Aida Garrido c. Pinto
Filho,' què,. associados na mesma scena
por uma extrema felicidade da Empre-
za Paschoal Eecrcto, despertaram da
monotonia a que sc ia entregando o
grande publico, applicando-lhe unm
sadia ducha de riso, da melhor e da
piais completa comicidade, quo tudo
empolga c envolve em alegria.

Na "revuettc-vaudcville" do maestro
Freire Junior, os dois expoentes do nos-
so theatro ,dc rvista fazem valer to*
dos os seus amplos recursos, dão an
cspectaculo foros dc sensácionalismo, c
nessa tarefa . encontram a . collaboração
mais preciosa cm todos os artistas da
Companhia "Zig-Zag", onde Mariska,
com suas bailarinas, e Arnaldo Couti-
nho têm actuação destacada."Teia de Aranha"; assim, contfhu'n
no cartab.com a galhardia das primei»ras noite». Na tela,> Sãq José exhibe
ns primorosos films da Paramount: •—"A procella", com Lois Moran c Vera

V«cpnJnn'; r> "a ..mão invisívelV c^*11
Douglas Mac Lean.

,A CENSURA THEATRÁL EM
1927 — Foi o seguinte o movimento
da Censura Theatrál, ém 1917.1 \ -

Peças censuradas: Comédias: 86;,
Revistas: 72;, Revuettes/ 37; Opere-
tas: 18; Burletas: 17; Dramas: ij;"
Quadros 10; Sketches: oj. Vaudcvilles:
4; Melodramas: 2; Episódios: ;z;
Operas: 5; Prólogos: 2. ¦ ; ií 1

Foram, portanto, censuradas 274 pe-;tas, num total de 518 actos; sendo:
nacionaes: 205; estrangeiras: 69.

Destas, foram autorizadast com nio*
dificações (cortes), 144 c intregalmen-
tc 130..

Di-rantc o anno, foram, ainda, cen-
suradas 147 canções, sendo 131 nacio-
naes e 16 estrangeiras. '' ¦

O dr. Gilberto de Andrade, censor7Çrai dos Theatros desde que, . assii-
miu a Censura Theatrál, ha 4 annos,
examinou 1.005 peças num total de2.037 actos é 1.132 canções. ;

,UMA HOMENAGEM- A LIABinatti — Promette fazer grande sue-cesFo na revista' carnavalesca do Re-creio, a linda marcha cliarleston, 'es-
cripta especialmente para a graciosaestrella Lia Binatti e' que tem como
titulo o nome da .homenageada. Seri,
portanto, ura numero de cortina en-cSntadora, o da marcha "Lia Bi-natti", que marcará o triumplio dopí» rna vai dc 1928.

DR. SAMUEL PRADO
Dè"-volta <là Europa reabriu

seu consultório á Run. S. ,los6
n. 50, Cent. 3146. Resid. Villa
3524. '¦¦__ __ _ 

¦¦_ (D 12UW)

PAPEIS PINTADOS
: Forraçõe3 em e-stylos modernou
a preços baratissimos, vltraux a
congoleus aó na CASA SANTOS
Amostras e orçamentos &. domi-
•illlo.
BUA DA ASSEMBLÉA N. 48

TBL.: C. 737.
(5417)

Cinema Paris
Empreza: FERREIRA
Praça'Tiradentes — 42
Telephone Central — 131
HOJE  HOJE

DUDU' O CAMPEÃO
AliMOPADA

7 actos com André Roanne
 AJLMA. FORTE —

7 actos maravilhosos coni
WILLIAM BOTO

e VERA REYNOLDS
Segunda-feira, 16; A, colossal

producção
l NO. MEIO DO ABYSMO

7 acto* com o.cão RIN.-TIN-TIN
. (D 11969)

Ita

Cine Meyer,
HOJE —:  HOJE

CORINNE GRIFFITH em
-::— 3 HORAS —.'-.{
7 partes estupendas da '

FIRTS NATIONAL
PAULINE STARK em

ELLAS QUEREM
BRILHANTES

7 partes luxuosas da
METRO GOLDWY1»

NO PALCO:
Alfredo Albuquerque

(D 11913)

CINE FLUMINENSE
Campo de Süo Christovão, n. 69

Telephone Villa 1404

HOJE e AMANHÃ

Fios
com CLARA BOW

c ESTHER RALSTON

Nem casados nem solteiros ;
com HELENE CHADWICK ;

Paramount News, n. 10
Jornal

(D' 11958) ;

. BESaflBiSttCt Ifffifl^frátftv frim* ¦

Tliealro S. Jôsé,pa3S
Ó Thonlro gireforldo pelas fnmtlins cariocas.

Matinée» diárias a partir de 2. huoras.

prcftn

HOJE HOJE
NA TOÊLA.

Em ninlinéo o soirée:

A PROCELLA
Uma deliciosa producção dn Ta-

ramount com LOIS MORAN e
VERA VERONINA.

em Matinée, daremos- ainda:
i l11IÊÍW.

Suií>reh©ndfj>te producção da
PARAMOUNT, com DOUGLAS
MAC LEAN.

HOJE - NO PALCO -

j__t^^_^Ê^^È__m0___

_*___ l™ HS Ss __\\w

HOJE
COMPANHIA

2JG-ZAG

A's8el0,20
Inconfundível

Biicctuao do

ALDA GARRIDO e
FINT0 FILHO

nu nov* «cevuotto» dü
FliEIRÉ JUNIOR

lega de ^rânh
0 acontecimento theatrál do momento!

Exito do MARISKA e "suas bailarinos.

â

2'FEIRA . na TELA — Duaa primorosas producgBos^ da PARAMOUNT:
"VENUS MERGULHADORÁ", com Béb« Daniels,' Gertrudes

Edorlo o James Hall; o "NA HORA DE AMAR", com Raymond Griffith o William.
Powoll. (D. 12305)

¦¦¦¦.¦ himi j^—¦mmmm

iro João Caetano
Concessionário: Emp PASCHOAL SEGRETO

( hoje")

(hoje)
A'b O 3|4

HUEHU
I

e mu Grande
Companhia

de Revistas
na alegre

revista-íeeriej

OURO
BESSA f' 

'.' •¦.:-i''/íír '

WS. ir..,::J.Mí': '' .,í§

(Dia 18 — ÍOO representações)
-mntiimmiut, i-.,\r'n.f-*iirrmrmintíiMi»mm^mmii*!mmi,mmmmi,« Si&É.'

Ttiea^ro Recreio
Inauguração da temporada de

CARNAVAI, UE 192®
AMANHA J /¦ AMANHA
13 de «Tanoiro, f mproterlvcimento

1'rimcirns representações dn grando
e appnrntoen revista conta valença

lina Inipl
Original dò ^BSEíKK .lUIVIOU, com par-
tltura (I09 mnis notáveis composlloi-cs

de canções o sambas carnavalescos
i <iuo serão os Irluiiipliadorcs do

Carnaval deste anno.

.1 maior hiontagom. até hoje pra;ti'ada em nossos palcos

AVISO -r A,tmprezi, duvld'» a diff:oiildades fnrgidas
oom rs tr bülh 13 d«. moiilag^m, viu-so -forçada a
adiar paru am nhft, 18, cita s nsiçionul <pré,iiiérr>

Etcepoiunaes hom^hagjus ús magas 4 grandes sooio-
dadjs òarnavaleso- s- o aos cordões' c ranchos
¦ ' . mais ciii evidencia

Tro-Ió-lo
(

Gr. Cia. de Revistas feéricas,
sob a direcçílo de J. Jcrcolis

Carlos Oomes (
i:Hoj.E:,í ás 7.45 é 10 horas i hoje

Emprezii; \
PHSchònl Sftgrotnf

apresenta as UI/riMÃS BíiiPHESENiTÀÇOES dn
-. Impagável-revista '. ' ..,.,'.•.. .;.".»'>

CONHECEU, PAPÚ1J0?

i i ir

f_'m>'''_t_i__r

. _ií:'iii:0>i^:-ièi\^-*-r. S»

a.m:a.3sth:a. J&.1S& A.3STIi^A.

Sensacional PRÉMÍERE da monumental super-revisía^feerica do
grande humorista BASTOS TIGRE, com musica do maestro A. LAGO
A opera — A burleta — A comedia - A opereta — ;i\ fantasia — A Cliarge

— O I»rainn — À força -• A pantomima — A revista'— A magia.
TODOS OS «KMEROB DK tHEATHO, na cspirituoslsslma super revista:

—-.-.i.- ' ¦¦¦¦»..—,.. ii. ,., — ..—¦i-i— n» ¦ i ii ¦ i  i.i,.M ' ¦ ¦ '".''''"' 
'_ 

SS"

>Iodclo de graça .e elegância — Riso franco — Intensa alegria —
Ininterrupto gargalhar — Desempenho magistral pelo Incomparavel elenco

BILHETES JiJ VENDA
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CORREIO DA MANHÃ — Quinta-feira, 12* de Janeiro de 1928 -¦-ii

- g°LL;gg3Qg— Casa Guiomar Advogados. -
ACADEMIA. DO'COMM

Fundada em 1902 e dirigida por Professores da Universidade, é a
única instituição de ensino commercial no Rio, que= conferindo diplomas
reconhecido^ como de caracter official (Dec. 1.339, de 1905), funeciona em
amplo próprio nacional Dec. 3.206, de 1910)'. í

Cursos Preparatórios (manhã e tarde), Geral (1 anno) e Superior,
(4), (3) Curso de tachygraphia e machina.

Aulas diurnas e nocturnas para ambos os sexos. Matrículas em 1926—-. 744 (140. moças > .
... Execução integral do Dec. 17.329; de 28-5-1926, que regulamentou

o funecionamento dos estabelecimentos de ensino commercial reconhecidos
officialmente. ¦ f

Curso de Férias (dezembro à fevereiro). ¦ •.-.
Exames de admissão (15 a 28 de janeiro). Matrículas 15-28 de fe-

vereiro. (Peçam prospectos. Praça- 15 de Novembro. -'Telephone N. 7842
f-. (52-IS)

CENTRAL DO BRASIL j
A renda bruta d^ Central do Brasil

diirnnli.' a ultima ...mana attingiu á im-
portancia. de 4.019:3?7$6a;. . f

— Sc.50 chamados a exame médios,j
amanhã,' os seguintes candidatos ao',
«incurso dc. inscripção á Escola Silvai
Freire, da 41 divisão da Central do;
Bra.il: Alberto Sostcns, João Baptis-
ta Liberato, José Santos Queiroz, Al»'
cehiades José do Couto, Joié de Sou-:
za Ferreira, Odildn da Silva Lago,;
Oct-colío José Ruiz, - Amado da Silvai
é Durvciy Chrisastemo da Costa.

Amanhã serão cliámátíos: David Soa-
res, Jackson Burity' Pessoa,"' Ary Frap-f
cisco de Almeida, Jorge Domingucs,;
Josc dc, Souza Campos Junior, Tho-,
maz dc Aquino; dos Santos, Filho, Nil-,
tou Ribeiro" Pinto, Agenor Backr Bu-'
lhões. Antônio . T-odp .Fernandes; uWal-!
ter Ferrçira.,de.Mòqra.-Rubem Ribeiro:
da Silva Menção, .AlVarp .'Rodrigues!
de Oliveira, Aiberto ' Rodrigues,, Es-f
meroldo Florcncio de SanfAnna, -Decio'
Menezes de- Moura, Áureo Mehezcs def
Moura, João Augusto dc Oliveira, José'
Peret Malhado e João Teixeira, Bastdsi
Junior,

Or. Paulo Cardoso Legénc— Dipim.:allemao e brasil'.. S.' Jos< 84. Das11 ás 12 e 4 4s'6 1|2. Tei. C. 9!2.Dr. A. Ferreira da Rosa — Assist. Fa-culdatte. Chile 9 (l.«) C. 1209. '

1JÚENÇAS MENTAJSiS 13
1 NERVOSAS '.¦

Hrof. Dr. (Henrique Roxo _ Lonano Largo da Carioca 16 e 18 (eo-brado), nus _>'•, 4as o 6"», du 3 il"Â, '.l^'.1<es- Avenida Pasteur 23..
_Te.l Sul S**. _.-!.;•¦  .
•MOLÉSTIAS DOS . PULMÕES¦ ¦ »¦; E' DO CORAÇÃO .
Ot: Cunha'e-Mello — Chefe de aerv.dc tuberculose1 do H. D. Pedro II. R.Buenos Aires, &3. dé 12 :is'-4 hs'.,

TUBERCULOSE, D. DOS
.-PULMÕES

Dr.. Heitor Achilles—Prat. dos Hosp.
i.e ..ianat. da Dir.a5.arca. Asscmbléa, 81,
Dr. Julio Monteiro — Prat. Hosp. Eu-
;-ropa. Urug. 37.A hs. 3's, 5's. e sab.

Tratamento
DA

UR. FIGUEIREDO RO-
DRIGUES

REPRESENTANTE DO

Sanatório de Palmyra j
E. MINAS GERAES

Piieiimotliorax Artificial I
das 4 às 6 horaa da tarde, |

oxcopto aos sabbados
RUA URUGUAYANA, 164 |5" andar

(1604)_;

Iardí zoológico"
Inscrcveram-se como ¦ Assignantes do

Jardim Zoológico, mais os seguintes
srs. Antônio Duro, dr. Linirio Quin-
ta Filho, Renato Barreto, José Wa-
zcn, dr. Sérgio França, Álvaro Costa
c dr. Manoel Barbosa de Pinho..

Deixaram de fazer parte do quadro de
assignantes os srs. José Ferreira e
commandante Bandeira de Mello.. ¦ ;

Acha-se doente o celebre macaco
"Commendador Chico", o extraordina-
rio "cebus" de .Matto Grosso, <jUe"no
ultimo domingo deixou de attedder a
seus innumeros admiradores, sendo.mui-
to lastimada a sua ai-JIcncia. •

O "Commendador" está felizmente,
livre .de perigo ! c :em fconyalescençí;
dentro em .brcVe'poderá"'ser novamente
admirado cm suas assombrosas jevela-
çóes de intelligeneia, pelos freqüentado-
ics do. Jardim.¦. , \_\. .- ',' V*;'».'.','

TIRO DE GUERRA 536
(TELEGRAPHICO)

Estão convocados os sócios quites,
t se reunirem em assembléa geral (ia
convocação) na sédc do Tiro( no
Quartel General do Exercito, na pro-
xima seguiida-feirá, ás 8 horas da noi-
tc, afim de tratar da seguinte ordem
do dia: ¦ i
1 Prestações dc contas, parecer do
Conselho' Fiscal, leitura do relatório,
plciçào...—— — <»OU —

Exoneração de officiaes
inferiores

Foram exonerados: do cargo
ie professor estagiário dãEsoo-
la de Estado Maior, visto ter
do assumir o commando' de sua
unidade, o tenente-coronel Pedro

-de Alcântara Cavalcanti de Albu-
querque e do cargo do blbliothe-
cario da Directoria de Engenha-
ria, o tenente-coronel reformado
José Cândido da Silva Muricy;

OPERAQÕES
Dr. Fernando Va», do Hospital Sàõ- Francisco de Assis, Operações em et-ral. Diagnostico e tratamento das af-

.fecções dor app,' digestivo, urrnario o
genital, R. Conde Bomfim 668 (V' 1223.) Assembléa 27. (C. 730.).

GONORRHÉA
Dr. Álvaro Moutinho —¦ Rosário 163.

N. S471. Das 9 Ãs 19 horas.
HEMORRHOH>AS, DOENÇAS'

DO RECTO BANUa
Dr. Raul Pitanga Santos — Rua Jc

Passeio. 56 (_ is 5). T. C. 3369.
Dr. Mario Kroeff — Uruguayana 104,

dns 3 áa 6 hn, CN. 6404).

DOENÇAS VENEREAS E DAS
VIAS URINARIAS

COLLEGIO PAULA FREITAS
FUNDADO ÉM 1892 ¦

Rua Haddock Lobo, 345' ,'Tel. V.' 358
Intemato — Semi-internato —

Externafto
Cursos: primário, de admis

são, secundário, seriado, prepa
ra|orlos e commercial .pratico..
Escola de Soldados, »';

Regimen — boletim diário, ;
. Reabertura, das ¦ aulas a 16

de Janeiro
Os -Directores: A. Paula Frei-

ttüp __ m: 'Paiiláf [Freitas Filho.* .:¦ .'¦- 
' ¦¦-..-. A >¦-,¦ (0732;

CALÇADO "DADO"

A mais barateira
do Brasil

AVENIDA PASSOS, 120 — Rio
•TELEPHONE NORTE, 4424

O EXPOENTE MÁXIMO DOS
PREÇOS MÍNIMOS

Conhecldlsslma em. todo o Bra-
sil por vender barato, expõe mo-
delos de sua creação por pregos
excepcionalmente baratos, o que
mais attesta a sua gratidão pela
preferencia que lhe é dispensada
pilns suas Exmas, freguesias.

SECGAO LÍVRE
Sof freis dos pés?

llstie

UL TRATA MC8L
*e _mi__

jdffi'"tm,t_!Í_Xr/ -\U

Dr. Julio de Maceuo — lt. Carioít
54-A (das 8 is 11, de ás 6).
Serviço nn-turr_o (dai às 9).
Tel. C. 3051.

Dr. Mario E. Azambuja — 11. Quitan-
.. da 11, das 3, ás 6 —, Tratamento á

noite, mediante combinação, prévia.
CLINICA CIRÚRGICA,-VIAS

URINARIAS
íír. A Costailat — Ií Carioca» 30

(dai 4 ia 6 lis.) Tel. C. 3930;Dr. Rubens Farrutla — 7 de Setembro
"18 (das 11 ás 13 e das 16 ás 18
lis.) Tel. N. 3616.

Dr. Lincoln de Araujo — Assembléa 87
(3 ás 5 hs.) Tels,: C. 3S51 e V. 326.

Dr. Guilherme Vianna — Assembléa 81
(C. 935). M. Olinda 104. (S 1453).

Dr. Mario Jcrge — Assembléa 8í,
C. 317. C. Bomfim 535.

CIRURGIA GERAL. PARTOS
E D. DE SENHORAS

Dr. Jorge Sant'Anna — E. Quitanda
71 (4°) — de 2 ás 6 hs. — N. 1160,
Marques de Abrantes 115. B. M. 167,

Dr. Arnaldo Cavalcanti — Jt. 7 de
Setembro 135 t5 ás 7). C. 2089.

CIRURGIA, MOL. SENHORAS
VIAS URINARIAS

Dr., Eugênio-.Dccourt— Consultas dia-
rias — Assembléa, 34, de 3 ás 5 hs.

Dr. Osório Mascarenbas — Av. Rio
Branco, 357 (3 ás 5). C. 940.

Dr. Kego Lins  Cons. Av. R. Bran-
co i)i, daa 3 ia, 5. Rea--Bambina, 37

Dr*. João Abreu e Duarte Nunes —
Rua S. Pedro 64 —.das 7 át 19
hs. N. 5B03.

Dr. Samuel Percitn — Cons.: Assem»
bléa 61. Tel. C. 1269.

Dr. Nelson M. Cavalcanti — Chile
17 (4-6) C. 1579. Res. B. M. 786.

Dr. Possollo — Rua Sto. Antor.io 10.
2 ás 4'. Tc|. C. 2766.

PARTEIRAS

INDICADOR
MÉDICOS

Dr. Luli' Rimos  Conde Bomiim
300 (Granado), res. n. 683 V. 1639.

Dr. I. Malagueta — R. do Carmo, 5,
(Em. de S. José). Tel. tis*. C.

Dr. A. Pamplona-»• Medeiros- Passara
35, Tijuca. V. 1276, 1» de Março, 13

A'. 5303. das 15 às 17 lioras.
Dr. Henrique Duque — Rua Chile, 13

11. 13. Resid.: K. Ibiturutía, 73.
Dr. Moncorvo — (Creanças), Had.

Lobo, 61 (3 bs.) Moura Brito, ss.-
Dr. W. Shlller _ (Mentaes e nerv.)

R. M. Olinda (1-3) Tel. S. »4<>4.
Dr. J. Pacifico—Av. Mem de Sá 33).

Das 11 is 12 e de 4 ás 5 lis.
Dr. Bonifaoio da Costa — R. Assem-

bléa 28 — Tel. resid.: V. 3604.
Sr. Augusto Tavares — Res. e cons.

Cattete 186 e 91. T. B. M. 3327-2115
Dr. Ernani Soares Pereira — Cons. I

Asscmbléa 6] — Res.: Palmeiras, 67.
Dr. Castro GOYANNA—R. Urugiiay-

ana, 27—Rs. Goulart 94. Tel. Sul 855.
Dr. Dauro Mendes — Assembléa 81

(C. 935) P, Boto 306. S. 3462.
Dr. Flavio de Moura — R. Buarque

n. ,i3,Leme. Tel. Sul.uoy. ' »
Dr. José Bastos d'Ávila _ Kua 7 de

Set.mbro 194. C 1SSS <4 ás G lis.)
R. Gal. Polvddrol85. Tel. S. 2748.

PROF. AUSTREX3ESILO *. l'r*Ça
IMoriano 31-39. Edificio do' Cinema
Gloria."médicos 

especialistas

Mme. Virgínia Madruga — Parteira.
dip. Residência e maternidade, nil
General Bruce, $3. Phone Villa 149.
Diárias Je 10 a 30 mil réis.
Consultório, rua Ouvidor 139.
Phone 3451, Central Consultas *'s.
4*s. e 6"s. feiras, de I i* 3 hs.

PARTOS E MOLESTL\S DAS
SENHORAS

Dr. Dacianc Goulart ^"Tt. Uruguay.
ana, 35. (4 ás 6). Tel. C. 3752.

Dr. Camacho Crespo — R. Condo df
Boralim, 5;>7. Tel. V. 1171.

Dr. José P. Rocas — G. Dias 6/ —
3's,.5'.i e sabb. (2 ás 3). C. 1115.

Dr. Cassiano Gomes — Assembléa 87
(3HS-, 5's e' sabb.) 4 hs. C, 3551-

Dr. Martinho Guimarães — S. Jose 79¦il») 3", 5b. nabb., 4 hs. ,
Dr' Condelxa' Filho — Doenças de senho.

rus — Consultório Uruguayana 104
De 1 ás 4. Phone N. 1146.

Dr. Olavo Leme — Av. Aim. Barroso
10 (4 c 6). C. 785. S, 3086.

/Ifit — Elegante e finos sapa-
*uí tos env fino couro naco,

cOr, do Havana, trançado, typo
íráricez, artigo, de deslumbrante
effeito, caprichosamente confec-
clonados, Rlgoí da moda, salto
cubano alto..Custam em outras,
cagas 75$fl00.
ÀCtP — Ainda o mesmo modelo,
™V tnmbem em fino couro
naco, Bois de Rose, avermelha
aa a parte de baixo e em bêje a
de cima, tambem trancado, Ri-
gor da moda, salto cubano m6-
dio. Este artigo é vendido nas
ouíras casas a 75Ç000.'

£Mf@ncão
.V Todos devem possuir

uma machina de escrever.
A melhor machina de es-

creyer é a UNDERWOOD.
Quem não pôde possuh

unia machina nova, compre
unia de segunda mão, em
bom estado. Temos grande
stock de todos os modelos
Visite as nossas officinas
escolha a machina que lhe
convem e combine depoi'
comnosco; preços, condiçõe.
de pagamento, etc.

Paul J. Christoph Co.
Rua Primeiro de Março, 96

— RIO —
(4734)

P E-N SÃ O
Casa dc família, cozinha (lc primeiraordem, forneCo-se penslo avulso c a

domicilio por preços módicos. RUA 19
DE FEVEREIRO, 71, Botafoso.

(D 12370)

PETROPOLIS
ÁIuga*sc a casa da Avenida ICoeler

n. 99. Trata-se á Praça da Liberdade
n. 28 ou no Rio á rua-do Carmo, 8.

(D 10888)

LARANJEIRAS
Aluga-se a familia de tratamento, a

casa da travessa Fernandina n. 94. —
Trata-se á nia do Carmo n. 8.

(D 10888)

Ik >"

*»",'>Sagú
Crystal

a nossa sobremesa!

(2299)

Jüm todas pharmacias, perfu-
marias. e drogarias. Depositário:
R. HESS. Rúa 7 Setembro, 61.

(33221

DECLARAÇÕES
SYNDICATO MEDICO BRA-

SILEIRO

Reallzando-so, dia 12 deste
mez, a eleição para o primeiro
Conselho Deliberativo dessa As-
liociação, são convidados os me-
dicos que tenham adhorido ao
Syndicato, bem como aquelles
que, não estando Inscriptos, qui-
zerem fazel-o na oceasião, a com-
parecerem na Polyclinica Geral
ã rua S. José, das 10 ás 22 ho-
ras a uma commissão que lhe?
apresentara, a lista com o nome
de todos os sydlcados. O votante
escolherá, livremente os 25 no-
més qüe lhe aprouvér, escreven.
dò-os e depositando a sua chapa,
na urna, em um envèloppe fe-
chado. ¦¦,¦ ' ' '¦¦

Dr. Mario Azambuja. Secreta-
Ho.  (D 10528)

OCU__.IST.AS

Dr. Renato de Souza Lopea, .prol. di
Fac. — Doenças do opp. digest. e
nervosas. Rain» X —S. José, 30.Dr». Ursulina (Senha, e creoiiças) —
At. a8 de Set. 18a. Tel. V. tio*

ur. A. F. da Costa Juniof — t.'.a..
üa Fac.) Fellr, syplíilis, tumores.
Ridlurotherapia. R.' Conceição, 153

Dr. Guilherme Eisenlohr — Tuber
culose), com 34' ánnos de prntirs.K. Marechal Floriano, 44, 13 4o 18 hs.

Dr. Murillo de Canipof. _ D.mentaei¦t nervosas. R. Sachct 31, ás 2 horas.
Dr. Montençero ITIlleín — Coraçlo 9

pulmões. Raios X. Cons.: ' Carioca,
_48, is 3 lis. Chamados, Y-LSSSI» ,Dr. Araujo dos Santos —- Pulmões,

diabetis, tubereulos».. Trat. peluPneumotliorax. Ri» Carioca. 48, (4 hs.)
..Tels.: C. 1525 e V. 4397.Dr. Cortes de Barros — CoraçSo, pul-1116c. c app. digestivo'. Quitanda 14.

Rcsd. C. 425.
Pre!. Bruno Lobo — Analyscs c pes»m.!_as. 11. d. Rosário 168. T. N. 1334.
DR. DETSI FILHO — Ultra violeta.
.Syphilc. 4.1 Ourives. N. 2Ü79.
Dr. V, JJE ARÉA Í.EAO — Ssperia-lista cm mols. de coraçSo e •ruis. Cli-

nica geral. Gonçalves Dias 67, das
3 .ÍK 5. C, 1115.CRIPPE8 E TABAGISMO — Froces-s» dftlro e ucssoal — Dr. Lçvindo

_ Mello. Gi Dias 67,-Tel. C. 1115, "2 hs;

Di. Moura Brasil o Gabriel do An-
drade — Uruguayana, 37 ^1 ás 4).

Dr. Edilberto Campos — Ourives 5, il
2 horas, diariamente. Tel. N. 3070.

Dr. Chaves de Freitaa — Consult**
dai 3 is 5. Rua Assemblia, 50,
Casa Rocha. Tel. C. »a8. - -

Dr. Joaquim Vidal •- Moléstias doi
Õlhoi. Chile do .«viço de Ophtai-
mologia do Hoapital -S- Fco. dc Assis.
Rua i>. Jose, 45 (3 1|2 hs.)

Dr. h. de Gouvêa-—Rua Io de Março
7 (3 is 5). N. 7008 e Sul 951;

UAUGANXA, NARIZ E
OUVIDOS

Dr. Sousa Mendes — Rodrigo* Silva!
28. de * is 4. C. 1838.

PROF. FRANCISCO EIRAS — Cli-
nica de physiotlicrapia especializada.
Diathermia. Alta freqüência. R. vio»
Ir.tas. R. vermelhos. Trat.' tuino»
ren da bocca e garganta nela dia»
tlicrmo-coagulação. K. S. José, 61.
Tel. C. 4625. ' -

Drs. H. Mercaldo i; A. Lacerda —
: Carioca 28 —-Das. 13 ás 17 ha.

ÜlJtíOtíi UAKUANTA, NAUIÜ
E OUVIDOS

Dr. Raul David Sanson _ s. Joii
ti,V, du 2 i» 5. Tel. C.. 5197.
' ANALISES CJjINICAS.

. .LABORATÓRIOS
Drs. Moacyr de Figueiredo e Isaias de

Oliveira — Asscmbléa 81. C. 935.
CÍItURGIOES-DENTISTAS

BANCO INDUSTRIAL
E AGRÍCOLA

Soe. Coop. Resp. Ltda.
MATRIZ:

Rua Buenos Aires, n. 29
Ficam suspensas âs trans»

ferencias de acçôes até o
dia em que principiar o pa-
gamento do dividendo do
semestre findo em 31 de de-
zembro p. p.

Rio de Janeiro, 7 de ja-
neiro de 1928.
/. de Lima Junior, Director

(5655)

: incpinometpos" uiiniGos.ill FIiIãÍ)HÒ coiiiioiii 'im 
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iCasellàiLondonl SFWiTlíf^

/'

SELLOS
para collecções. O melhor stock desde
100 réis o franco. J, S. LEITE. —
RUA DO CARMO numero 8.

(D 10889)

3d{- Finos e lindos sapatos
, ° Vem fina pellica envernl-

zada preta debruade). de fina pel-
lica cOr de cinza, caprlchosamen-
te confeccionados, artigo multo
vistoso com lindo laço de fita,
salto cubano médio. Rigor tin
Moda — Custa nas outras, casas
501000i

4Ç 
tf — Ainda o mesmo mo-

" xf delo em fina pellica en-
vernizada cOr de cinza, com lindo
debrum do pellica preta e vistoso
laço de fita rigorosamente con-
tecoionado Rigor da Moda, salto
cubano alto, custara nas outras
casas 55JOO.
Pelo Correio, mais 2$500 por par

Ultima novidade em alpercatas
Superiores e finas alpercatas em
Cina pellica envernizada cor Ce-
roja com pulseira toda debruada
e toda forrada, caprichosamente
confeccionadas e exclusivas da
Casa Guiomar.
Do ns. 17 a 26 . . . . 11$000" " 27 " 32 ... . 13*5000" " 33 " 40 . . . . 10S000
O mesmo modelo em fina pellica
onvernlzada preta tambem' de-
bruada e forrada, com pulBelra,
artigo superior:
De ns. 17 a 2(1 . . . . 9$000» " 27 " 33 . . . . 11J000" " 33 " 40 . . ' . . 13(000

Pelo Correio, mais 1Ç500 por
par.

Remottem-se catálogos lllustra-
dos para o interior, a quem os
solicitar.

Pedidos a JULIO DE SOUZA
(6741)

SENHORAS! .
SOFFRER! POR QUE ?

(5007)

Tratamentos oelos Raios X
i Nelson Miranda — Pir. do Inst,
»» ,' jc P''y- à° Kio "le Janeiro —
Mo], das senhoras, syphilis e vi.ia uri
"•"ias. Tumores malignos, (ibrom-i)
booios, gangllr.j. Sem operaçüo. R dl

^Carioca 48. C. IJJJ.
HOEXÇAS DAS 031EÃNÇAS-

Dr. Leonel Gonzaga — Cinema Odcou,«ula 420 — 2as., 3ns., 5's.c yabbailos,
JÜ 3 1)2 Hão. Itamby $6. S. 3147.

DOENÇAS DA IM'.I_i__E ¦_
SYPHILIS

&'¦ F. Terru — Prol. da Facul3aiíc
?e Medicina; r. Uruguayana n° 21

*.a* M lis. Applicações dc rndium.Dr. Werneck Machado. Da Pollclinlca
Çeral c da Santa Casa. Largo da Ca-noa 11, l», (2 à, 5 |„).rrol. Violantlno.dos Santos>- Doe. dafaculdade, chefe do aervíco de pellec syplíilis na Benef. Portugueza. Al-miratiir. Barroso 11. (2 Ss 4).¦ tmt. dr. Rabello — .Trata de. tumorei

Dr. Barros Henriques — Rua Generai
Polydoro, ns - Tel. S».'*¦>•.

Ocavio Euríco Álvaro — Kua da Cario
ca. 50 — C. 3392 e Jardim 1196.

ADVOGADOS
- A«-Dr- Álvaro Goulart de Oliveira-

nida Ilio Uranco, 114. sala 5.
Dr. Salgado Filho _ R. General £*.

mata, 47. »• »»d. Tal. 53-*M, Norte.
Orr. .Veríssimo de Mello e Domingoa

i,ou«ada _ Quitanda, 45» X C. 3907
Dr. j. M. Mac Dowcl da CosU _*, üe»

neral Camara .66, Tel. N. 47<I7 -',
Dr. leio de Almeida Rodrlguca — Ml»

serferdla, n° 6 - Tel. C. 693.
Dr. Amoldo Medeiros da Fonseca —

R. Uosaito 102 — N. 677.,
Dr. C Daniel de Deua — Advogado

Esc. S. .Inséi fí Sob. Tel C, ibji.
Carlos da Silva Costa e Veríssimo d*

Mello — Ediliclo do Cinema Glori'.
isala« 1 e .1 — Prnca Kloriano. jj

Drs. RODOLPHO CUSTODIO FER-
REIRA e PEDRO NELSON DE
ALMEIDA, Advogados — Escri-
ptorio; — Rua do Carmo n. 55.
sala 5.

OOBR.EVORKS ME FUNDOS
PÚBLICOS

Lucrccio 1'ernandes de uiivelra. Rua
i" de Marco, 83- Tel. 446B. Norte.

íVpnudo Alvtfca de Souia e l'aul«
Alvares dc «ouía, — Uua Genera.
Camara n. 36, Tel. N. 4759.

HOMOEOPATHIA'Almeida 
.Cardoso & CU,—- K. More.

chal Floriano 11 -Tel. N. 993.
Coelho Barbcsa & Cia. — Rua OUrl-

ves 38-Tel. N. 3731. '
Affonso Corria Bastos & Ch. — Rua

S. 1'cdro 247. Tel. N. 3048."daotylogbaphos

Dactylographà diplomada, em sua re-
sidencia, á r. Buarque'de Macedo 58,
Há lições por metliodo iiltra-inoderno ¦

HOTEIÍ» E PBN80H8
'Hoteí Avenida — Ò mais inipoi;tant«

do Brasil. JEnd. tclegr. •Avenida".

OS MELWOBE8 OAEÉS

INSTITUTO DE PBEVIDEN-
CIA DOS .FUNCCIONA-

BIOS PÚBLICOS DA UNIÃO

Aviso aos contribuintes

Na conformidade do decreto
n. 5.407 de 30 dé Dénembro de
1927, são convidados os contri-
buintes do .Instituto que perce.
bereni vencimentos até 3:GO0$00O
annuaes, os que perceberem
mais de ,3:000$ até ,0:000$ e os
maiores de 60 annos' a compare-,
cer, (na sede do Instituto, eni
todos os dias uteis de 9 1|2 âs
11 horas e de 13 as 16 horas, no
prazo de 60 dias,"a partir desta
data, para de accordo com a lei
requererem:

A) os de vencimentos até ...
3:0005000, a exclusão que lhes
faculta a lei; .'*

' B) os de vencimentos de mais
dc 3:600$000 até 6:O00$000, a dl-
mlnulção do pecúlio do 15:000$
para 10:000.$0(>0;

C) os do edade superior a, 60
annos, o cancellamento da inseri-
peão feita.

A modificação do pecúlio lm-
portará, na, diminuição do valor
do empréstimo do 4:500$000 para
3:000(000, e a exclusão de inseri-
pçao na perda desse direito e
bím assim da fiança para alu-
guel de casa.

Aos contribuintes, de associa-
çõos o caixas de aposentadorias,"creadas por lei", de conforml-
dade com o art. 4 do Decreto nu-
r„.ero 942 de 31 de Outubro de
1890; é permittido opt_tr por os
sas associações ou pelo Instituto.

Rio de Janeiro, 10 de Ja,nelro
de 1928. — Frederico de Almeida
Russell, Director-Prèaldente.

(6731)

Cura .eólicas' do Utero o
Ovarios om menos do 2 ho-
ras. Corrimentos, Flores
Brancas e Suspensões des-
apparecem cm poucos dias.

f(5242)

Construetores
VENDE-SE

't Elevadores usados capacida-
de 800 kilos velocidade 75 ni. pormin,, Percurso, 30 m. approxi-
por preço dé oceasião. Dirija-se
a caixa deste jornal a C. V. E.' " '' . (5621)

SALA DE FRENTE
Aluga-se na Avenida Henrique Vai-

ladares 11. 67. Telephone Central nu-
mero 5705. (D 11823)

Toque o Callo ou
Callosidade Oom Isto
"GETS-IT" opíra
como um anesthea-
ieo. Acaba cam a
dôr em 3 segundos

Opera como
mágica em
qualquer
espécie de
callo, não
importa ha
quanto tem-
po o tenha,;
seja onde
for ou quan-
to incom-
mode. Uma
gota e a dôr
dcsapparece.
Quasi ina-
creditavel.
O callo en-
ruga-se e
desprende-se. Um meio'sei-

. entifico usado por dançarinos,
pessoas que teem que camin-
har muito, actores, doutores
a milhões. Cuidado com as
imitações. Obtenha o genu-
ino "Gets-It"; á venda em
toda a parte. 

"GETS-IT,"
Inc., Chicago, E.U. A.

-CETS^IT-
(5773)

/% ' ll H__L__4llill

OURO 5$500
Prata, 300, Brilhantes 1, 2, 3 eon-

tos o K. — Joías usadas, compra-sc
JOALHÉRIA CARVALHO —RUA
LUIZ DE CAMÕES numero 44.

(D 11939)

Sócio ou com-
manditario

Uma casa commercial desta ;iraç:com. representações de importantes ca1
sas exportadoras e fabricas europcas,
bem conhecidas, dispondo de optimas
reiaçÕM com o commercio e Industria
nacional, precisa de um sócio ou com-
manditario com ura capital de cerca de
Rs. 50:000(000 para melhor explora-
çSo do negocio. — Cartas com o en-
dereço D. H, 12 na redacçSo deste
jornal. (D 12375)

ÍTWY
inÕINH331

4l
%

VniuDiiiiiiminiijy^;mÉ
Preços ao alcance

de todos
Cl Mareei Ruttinrann
Ourives, 51 Io andar

Phone N. 3760

BOM APPARTAMENTO
Traspassa-se o contrato do esplen»

dido appattamento do predio da Ave-
nida Mem de Sá a. 253, 4° andar,
lado dc Santa Thereza. E' servida
por elevadores e tem telephone e boa
sala de banhos. Tratar com o sr. Li»
ma, largo da Carioca n, 15, 1° andar,
sala da frente ou com o porteiro do
t.rrdin ' * V

SALA DE JANTAR
¦ Vcnde-sc uma com 14 peças, nova, á

J»ií,l?i?ÍÜÍ;.Pr?,0't — KUA REALGRANDEZA numero 132.
(D 10892)

^ü_mt_ v&S———. á—\ _—\ _f—W^—_wÊ

ANNUNCIOS
A LDQA-SB o predio da Run
" .Dins dn Cruz, 443, em
centro de tVyrono, com duas
salns, tres quartos, garago e
mais dependências). As chaves
estão no predio uo lado e tra-
ta-se na rua Carolina . Santos
h. 39, (D 11915)

CASA EM THEREZOPOLIS
Alusa-sc por nove e meio mezes uma

excellente casa mobilada no alto dc
Theresopolis, com quatro quartos. In-
formações: Tcleplione V. 1917.

(D 10693)

COMMISSÕES
Viajante idonto quc conliccc o inte-

rior de S. Paulo, procura representa-'ões de vendas a commÍss3o, podendoornecer referencias ou earantins. Cai-

Dr. Silvino Mattos, laureado
especialista em dentaduras. par-.
ciaes o duplas. Corrige e repara
chapas defeituosas.

Preços razoáveis; Rua 7 do
Setembro, 184. Phone: Central
1.555.

(D 12350)

COFRES
Para felicidade do lar e de neto-

cio, devem coinprar lioje um cofre M
W.. Americano, que è garantido i pro-
va de'fogo e guarda fiel contra roubo.
Temos grande sortimento de diversos
tamanhos e vendemos por preço de
oceasião. Na rua . Theophilo Ottoni,
103. Comprem hoje, não esperem.

(D llúlá)

. CAPITÓLIO
• Appartamento de frente para a pra-
ça Floriano, sendo um dos melhores
do predio. Ver o tratar no mesmo
quarto andar, numero 22.

(D 12.282)

PALACETE PARISIENSE
Vagaram-se 2 amplos 'quartos 

para
familias de trato. Laranjeiras. 21.* . ¦ ¦ 

(D 12314)

Fraqueza Sexual
genital ou viril, psychica ou (unccional
do homem. Debilidade orgânica. Acçan
extemporaria, tardia' , ou prematura.
Exignicladc ou insufliciencia do sexo.
por mais recôndita quc seja, usar -,
Klixir e cápsulas Meimcke. Peçam porcarta, prospectos ao Laboratório Melni-
ckc. Rua Marque» de Sapucahv nu-
mero 314. — RIO._ ^_ (D 11^65)

Fogões e aquecedores a gaz
novos

A DINHEIRO E A PRAZO
Tres bocas com forno, desde 200?00f!

com collocação, aquecedores a gar,desde 150$000, com collòcaçio; to-
dos os apparelhos sSo garantidos.

Concertos de fogões e aque-
cedores .

Orçamento gratis: chamar peloTeleph. Norte 5664. Sociedade Fede-
ral SUissa, h rua General Camara uu-
meros 238 e 240. (5642)

(D 12369)

PODE-SE READQUIRIR
AYIRIUDADE?

Amigo leitor, sô essa interroga-
ção vos Interessa, o Instituto
BBAUGBNDRB — caixa 26 —
BAHIA, mediante 600 réis em
sellos do correio, vos enviará
discretamente, acompanhada de
um graphico viril, à sua valiosa
brochura Intitulada "IMPOTEN.
CU VIRIL B FRIEZA FBMI-
NINA", cuja leitura dissipara
vossa duvida, além de garantir-
vos a restauração e conservação
desse bem precioso que constitue
a virlüdade. (3087)

ÁGUAS DE S. LOURENÇO
Aluga-se ou traspassa-se o contrato

de um bem mobilado hotel com optima
freguezia. Informações na rua do Es-
tacio de Sá numero 37.

(D 10799)i
H-1EEL
Marca qne o mundo

inteiro admira! 11

^kW^ T^Pi

-~it—_W*

Cithara "Ideal"
NAO PRECISA SARER

MUSICA"

Cada cithara em caixa acom»
rianhada de dez musicas, chave,
Dalheta, cordas de sobrcsalenln r
nstruccBcs claras, custa 3OJ000
iclo correio mais 5$ para porte» emballatrem garantida; musl-
cas em separado 5$ cada colle-
.cão de dez. Faca hoje mesm'1
» seu cedido a Cunha Graça &
Cia. Rua do Ouvidor n. "133.
Prospectos e catalogo gratis.

ÍD 123B3)

PAIM-BOTAFOGO
Aluga-se o palacete ds rna

Hfumnytó n. 30.4 em linda col-
locação, de construcção recen-
te em cimento armado, dispon-
do do 7 amplos qnartos, todos
servidos com varandls, 3 ba-
nheiros, 2 grandes garages,- 2
salões de jantar e visitas e de-
pendências para empregados.
Tem 140 m2 para quintal.

Tratar con:\ o proprietário,
&. raa Senador Vergueiro, 146.
Telephone B. M. 1632.

. !(P 12348)

____, j •

Ibota flumenenseJ

QS "INVISÍVEIS"
S. B. CARIDADE B

VIRGEM MARIA

Qualquer pessoa .que de-
pois de muitos cuidados com
a sua saude, não, tenha con»
seguido melhoras satlsfacto-
rias, deve pedir uma cônsul»
ta . & Sociedade Beneficente
acima, para obter o benefi-
clò desejado'.

E' precisa mandar nome,
filiagão, edade, endereço e
um envèloppe sellado para
resposta.. Cartas para a Cai-
xa Postal, 1916 r-.Rio de Ja-
neiro. -r ¦ ¦ ¦

¦.¦:¦¦• (4553)

: ;TERKEM)
Vcnde-sc á rua ««Fonte da Saudade,

junto ao.ii,, 31, ,dc 10 m. x 60 m. —
Tratar pelo tclcphoiie Sul 1527, das 8
ás 14' horas. ' (D 12145)

LpES DE PORTUGUÊS
Falar, ler c escrever com perfei-

ção. Optima redacção. Francês, ari-
thmetica, etc. Dr. Teixeira. R. Esta-
cio de Sá, 64, 1°. Pôde ir a pasa dos
alumnos. (D 11273)

Casa Natal
Brinquedos!

Quitanda 32. Norte 7945
j.5874)

STUDEBAKER
Automóvel Studebaker com cinco lo-

gares, licenciado, com capota e pinturanova á Duco, pára-choques, capas,
ctc., estando em» perfeito estado de
conservaçSo e funecionamento, (Rs.
8:000$000). Ver na Garage Central
rua do Cattete n. 315, largo do Ma-
chado. Tratar á rua da Candelária nu-
mero 36, segundo andar.

(D 11914)

Grande stock: preyuado
itBsombrar.

Rua da Constituição n. 63
-RIO-

X^llial: Av. 15 Novembro
n. 465 — Petropolis.

VENDE-SE OU ALUGA-SE -
Uma boa casa com dots quartos e 2

salas e mais dependências, tendo um
terreno de 22 m. x 100, todo arboriza-
do. Ver c tratar á rua Pinto Telles
numero 130. — Jacarépaguá.

 ,(D. 12293)

PROFESSOR"
Optimo, professor de linguas vivas,

C-r-x— e france». pratico. eMheorico),
professor no Lycée Frantais e Instituiu
.-_*._v_..<_.tic; procura alumnos partícula-ei, nrcçoi razoáveis. Para mais infor-
mações telephone B. M. 1636. Ende-
reco — 92, Praia de Betafom».

¦ (D 12211)

_ (12.

PATENTES DE INVENÇÃO"
Trata o Bureau Juridico Commer-

ciai. Rua Chile n. 15. — Preços mo-
dicos. (D 12005)

NATURALIZAÇÕES
Deseja V. S, se naturalizar? Pro-

cure o Bureau Juridico Commercial,
Rua Chile, 15. — Preços módicos,

....; <u 12005>
Terreno em Copacabana

Vende-se um 10 x 35, 4 rua Con»
stanté Ramos, junto ao n, 116, por
38:000(000. Telephone Ipanema 1561.

. (D 10684)

SOBRADO
Aluga-se um á rua da Carioca n. 12,

com 5 quartoa, 2 salas e outras depen-
dencias. Trata-se na loja, "CASA
AFRICANA". (D 11931)

JÓIAS
Compra-se

ouro, paga a 5$000 a gram-
ma. Pratarias antigas até
1$000 a gramma. Prata moe-
da 60 °|° de ágio. Platina a
30ÇO0O a gramma. Brilhan-
tes a 2 e 3 contos o quilate.
Jóias com brilhantes. Faze»
mos grandes offertas.

Não venda sem ver o pre-
ço do Thesouro do Castello.
— 9 Rua Uruguayana — 9

(perto da Carioca)
(D 11940)

SÓCIO
Precisa-se com 25 contos para des-

envolver negocio no centro que deixa50 por cento, retirada 2 contos; paramais informações cartas neste jornal a
»Mario, (D 11903)

BUNGALOW
Aluga-se a pequena casa elegante-

mente mobilada, da rua Joanna Ange-
.lica numero 118. — Ipanema.

(D 11898)

Ultimas novidades

45$000
, -^ClIJíUCflí Sapatos de superior e fino

naco cinza claro o guarni-"Sapatos 
de superior naco- &es do cinza escuro, salto

france", 'it, ns. J2 a 40.
beije e Bois Rose enfeitado

de pellica branca e azul, sal-
to Francez dons. 32 a 40,

vl

í ^ '\k_y~~ ooaoj _l_____-_\ _W_\_w_wtr

J A "'*fc^w?tóL 22$000

'45 
$0 00

Sapatos de superior pelll-
ta' preta envernizada, pulsei-
ra, salto baixo:
de ns. 27 a 32 . . . 22S0D0
de ns. 33 ti ¦_*)¦.. . 275000

O mesmo modelo em polli»
Bellos sapatos de fino naco ca envernizada Rosa.

rozo picotadinho, salto fran-
cez artigo fino de ns. 32 a 40.

«le ns. 27 a 33
do ns. 33 a 40

275000
32$000

PELO CORHEIO MAIS 2*500 POR PAR. .

Alberto Antônio de Araujo
. Avenida Passos n. 123

Canto da rua Maré chul Floriano, 100.

ACTOS RELIGIOSOS

¦Êí

1

Comm. Manoel da
Silva Leitão

t Adelaide da Silva Leitão,
Fidelcino da Silva Leitão, se-
nhora, filhos, genros, nora e
netos, Maximiano da Silva
Leitão, senhora, filhos, genroe neta, Artliur da Silva Lei-

tlio, senhora, filhos e genro, Rubens
da Silva LeitSo c filho,. Fclisierto La-
port, senhora, filhos, genro e netos,
Raul Sá, senhora e filhos, viuva Jor-dano Laport c filhos, Arthur Queiroze senhora c Heraclito Leitão, convidam
as pessoas de sua amizade para a mis-
sa que será reiada por alma dc scumuito caro marido, pae, sogro, avô e
bisavó MANOEL DA SILVA LEI-
TAO, no setimo diá' tio fallecimento,
amanhã, sexta-feira, 13 do corrente, ás
10 horas, no altar-mór da egreja da
Candelária. (D 11917)

Comm. Manoel da
Silva Leitão

t:Leitão, 

Irmãos Sr Cia. con
vidam as pessoas de suas re*
lações para a missa de suffra-
gio por - alma de seu muito
pranteado sócio e chefe Comm,
MANOEL DA SILVA LEI.

TAO, na egreja da Candelária, is 10
horas de amanhã, sexta-feira, 13 do
corrente. (D 11917)

Comm. Manoel da
Silva Leitão

Os auxiliares da Casa Lei-
tão convidam as pessoas ami*
gas. para a missa que man-
dam rezar pela alma de seu
Inesquecível chefe e amigo
Comm. MANOEL DA SIL-

VA LEITÃO, na egreja da Candeia-
ria, ás 10 horas, amanhS, sexta-feira,
13 do corrente. (D 11917)

t
Dr, Júlio1'de'Mellot O governador c a represen-

tação federal do Estado de
Pernambuco, fazem celebrar
sabbado, 14 do Corrente, a.
10 horas, missa solenne na
matriz da Candelária, pela al-

ma do DR. JULIO DE MELLO, pre»sidente do Senado de Pernambuco, fal-lecido no exercicio do governo do Esta-
do. Para esse acto de religião convi-
dam os parentes e amigos do illustre
morto. (D 11907)

Anna Felicio dos
a Santos

t O dr. Joscpliino Felicio diilV
Santos e filhos, profundamert*"-¦te magoados, communicam aos
seus amigos c parentes .'o fal» '
Iccimento dc sua pranteada cs-,
posa e mãe D. ANNA FELI-S

CIO DOS SANTOS, oceorrido hon
tem, cm Nicthcroy, devendo o soU cr)- .
terramento ter logar hoje, ás 10 ho-ras, saindo o feretro da casa mortua-
ria á Avenida 7 de Setembro n. 2S6..:

(D 10902)

Eurico de Barrosffi
¦•'¦Hucury^ ;; í ;|

A familia de EURICO DÊ
BARROS MUCURY partif
pa aos amigos o scu falleci-
mento e convida para o . eíí|>
terramento a realizar-se- liojíV
ás 4 horas da tarde,' saindo _a :

feretro de sua residência á rua.-Anna
Barbosa n. 34, para o cemitério &¦
S. Frapcisco Xavier. <(D 12380)

t
Alberto Galdino H

Leal
(MISSA EM ACÇAO DE GRAÇAS}

Seus sobrinhos convidam todos os
seus parentes e amigos para assistirem
a missa que cm acção de graças pelorestabelecimento de scu estimado tio.
ALBERTO GALDINO LEAL, mau»
dam celebrar amanhã, sexta-feira, 13,
do corrente, ás 9 1|2 horas, no altar-
mór do Sanctuario de Therezinha dò
Menino Jesus, á rua Mariz c Barros.-

(D 10803)

ATELIER DE COSTURA
Mme. Brito > 11

Contccciona com a máxima pcrfeição|felegância e fino gosto, vestidos pelos,últimos figurinos. Preços módicos. —
37, Praça Tiradentes, 37. Primeiro
andar. ,. (D 10728-)

TERRENO EM B0TAF0ÈO
Vende-se o lote da rua Humaytáj

. 46, com 10 x 46. Tratar' cora
Araujo — CASA SUCENA." ' |-

(D 10869};'

Em Professor Miguel Pereira
' Aluga-se boa casa meimo na esta-
ção. Trata-se: Telephone Villa 2713.

(D 12331)

Para familia de tratamento
Aluga-se cm casa de familia estran-

geira duas salas c quartos. O palacete
possuc todas as commodidadcs moder-
nas, telephone, c um grande jardim,onde as creanças podem distrair-se &
vontade; na rua Álvaro Ramos nume-
ro Jl. — BOTAFOGO.

(D 10891)
; PENSÃO NO CENTRO

Vendo-se uma cora sete quartos to-
dos oecupados, sessenta pensionistas
externos e algumas marmitas e avulsos,
Tem contrato tres c meio annos, Ksú
dando muito bom lucro. —, Preço:
8:000f000, devido retirada do propric»tario. Informações com Alipio. —
Rua Gonçalves Dias numero 73.

- (D 10880)

DISTÍNCTO HOTEL
Aposento com agua corren-

tc. Optimo porque. Perto doe
banhos de Mar — BUA DOIS

PHARMACIA
Precisa-se de um servente com bas-

tante pratica. Rua da Lapa n.'35.
(D 11966)

PENSÃO HARDING
22, Marque: de Abrantes; dois

quartos Independentes contíguos; opti-
ma pensSo; preços, módicos; liãnhos de
mar. ,(D 11972)

AO COMMERCIO
Acceitam-se escriptas avulsas, escri-

pturando-se todos Os livros inclusive re-
gistros de duplicatas e sellos c contas
correntes nacionaes até 100 clientes, a
Rs. 150Í000 por met de escripta. Le-
vantatnento dc balanço,, contratos, dis-
tratos, etc. Chamados para Cardoso*
Telephone Norte 6663. -' RUA GE-
NERAL CAMARA numero 394.' • (D 11306)

GRANDES E PEQUENOS
ESCRIPTORIOS

No "Edificio Odeon", á Praça Mo-
reelial Floriano, , alugam-se salas inm
agua quente c fria, e quartos completos
para banho. Servem para escripto*
rios commerciaes.' consultórios, *tc •
Não se alugam para ateliers, nem Dará
moradia. O predio é servido por ele-
U'Jm». -—IJ-- uru:.ii 'n_._»_ ._.

%

Dentes artificiaes
Dr. Sá Rego
ESPECIALISTA
DENTADURAS (Articula-
ção anatômica)- Esthetica
du bocca o da face. Exa»
cução primorosa. Resistem-
cia absoluta a todos os mo»
vimentos da mastigação .

Imitação perfeita
DOS DENTES NATURAES
BUA DO CARMO, 71 -

(Esquina da de Ouvidor)
PHONE NORTE 481

(D 10886)

CASA PARA FAMÍLIA DE"
-WAMENT0-

Aluga-se 4 rua Professor Gabizo
n. 301, podendo ler vista todos os dias
uteis daa 8 is 11 e da» 12 ás 18 ho-
ras. T-áta-se i.rua do Senado, 230.

_¦¦ (D 9834)

Approvação de preparados na
— Saude Publica —

Encarrega-se o Bureau Juridico Com-
mercial. Rua Chile n. 15, Rio, —
Preços módico». -(D 12093)

mmMÊÊ
Wwm

Cortinado
Automático I
" DI X IE "

O melhor do
mundo

RUA DO RO.
SARIO, 147

Tel. N. 0771
(3577)

A LAMINA QUE
REVOLUCIONOU

D MERCADO.
REPRESENTANTES: 1

PEDB0HD&CÍ1T.B^
R. LiBERO BnDflRD,13£.-n.t_ACnMD£lí1fU...2H

-- SAO PAULO. niUDt.l,.H_IIIO.

(5408)

novidade; portugueza
Foi ultimamente descoberto

por um pharmaceutico portu-
guez, um novo remédio que es-
tanca a Blenorrhagia de um
dia .para o outro/, chama-se"Injecção Verde", e já se ven-
de na Drogaria Pacheco, Rua
Buenos Aires,. 164 1166.

A applicação é feita pelo
doente. (D 11034)

CENTRO
Alugam-se quatro pavimentos, junto

ou separados, com 8 espaçosos compar-
timentot cada um, completamente in-
dependente, terraço e servido de ele-
vador Otis. Rua do Riachúelo n. 44.
Trata-se: Telephone Norte 7073.

 (D 11893)

Appartamento mobilado
Aluga-se com todo conforto- moder-

no, fundos da casa Aliem! — Edificio
Urasil. — Rua Álvaro Alvim n. 27.
App. 42. (D 12308)

CASA
Traspassa-se uma completamente

nova, cm centro de terreno, com 8 bons
quartos e mais accommodacSèa para fa-
milia dc tratainento, situada numa das
mais lindas ruas do tinirro da Tijuca,

TYPOGRAPHIA
Vendem-so duas machinas

planas formato AA, optima-
mento conservadas, uma qua-
si nova. Uma Optima e a ou»
tra Voirln, preço do oceasião,
Vendem-se juntas ou separada-
das. Informações & rna do
Núncio, 11. (D 11607)

PINTURA DO CABELLO
A. 1'iipal.-, especialista, tinge t» ca-

bellos,, c miod.i'. os córca, com putade Heuné, garantida, pura e vegetal;

Elvira de Pinna
Mendes

{Missa dé 7° di_v

»*»
Joaquim da Costa Vieira

Mendes, viuva dr. Dias de
Finna e filha, Paulino Soa-
res de Pinna, senhora e fi-
lhos, Waldemar Pinna, senho-
ra c filhos, capltüo de mar c

guerra Pedro Vieira de Mello Pinna,
senhora e filha, viuva dr. Souia Netto
e filhos, Samuel Strocrmann e senho-
ra, viuva capitio de corveta João Soa-
res de Pinna e filhos, dr. Lulr Còrtc
Real de Assumpção, senhora c fÍTTíos,
Victor Cerqueira, senhora e filhos, es-
poso, mãe, irmãos, cunhados e sobri-
nhos de ELVIRA DE PINNA MEN-DES, profundamente gratos a todos
que os confortaram no doloroso transe
rorque acabaram de passar, convidam
para assistir á missa de setimo dia queem suffragio dc sua'alma mandam ce-
lebrar amanhã, sexta-feira, 13 do cor-
rente, ás 10 horas, no altar-mór daegreja do Carmo. (D 11926)

Manoela dá Silva•:, Nunes

t
(ESCREVENTE DA CONT.TDO-

RIA DA E. F. C. B.)
, Rita, Amélia,. Francisco,

Almerlnda ' e Conceição da
Silva. Nuivs, mãe e Irmãos da
írantèadá MAtíOELA DA
SILVA NUNES, agradecem

a todos que a acompanharama sua ultima morada e os convidama assistir á missa que pelo descansoeterno de sua alma, seri celebrada ama»rfliã, sexta-feira, 13 do corrente, is 8lioras, na egreja do Divino Salvador,á rua Bcrauò, Piedade, confessando-sc
gratos, desde ja, por esse piedoso actochrintao. (D 11930)

BOM NEGOCIO
Vende-se um bem montado botequim

no centro e esquina. . Preço de ocea'-
sião. Trata-se na rua Larga n. 171*
loja. (D 12.221),';;

Botafogo — Casa mobilada!
Aluga-se a da rua Pinheiro Guimíjj''.

rães n. 71, todo conforto, tcleplioneíj»
ctc. — Pódc ser vista. • M

(D I2.21S? -

AUTOMOVEL HUDSON
Vende-se um fechado, em estado de

novo. Facilita-se o pagamento. — Rua
do CATTETE numero 227. •

__ (D- 12.212)

CORREIAS-PETROPOLIS,
Aluga-se ou vende-sc optima vivcnrfi

para familia dc tratamento. Informa»!
ções na padaria de Corrêas ou tele-;
phonc, VILLA numero 2043. ;

(D 12.222Xf

SALA
Aluga-so para cavalheiro^

bem mobilada, á rua Carloo
Sampaio, 26, esquina Éaul.í
Frontin.

ESPLANADA DO SENADO;
(D 10878)';

9

ALUGA-SE
Pr»f. Gabiio u. 57, seis quartos,duas salas, copa, etc, dois pavimen»tos, todas dependências, excellente pon-.to, casa inteiramente limpa, propricfamilia tratamento, 750)000, contracto;.

fiador idniiji. Informa, cliaves armav-
zem. Kua Haddock Lobo, 391, ¦

(D 10871)

P0RA0 HABITAVEL ;|
Precisa-se um coni divisões para páv

quena familia, dispondo de W. C* -.M'í
banheiro. Cartas nesta redacçSo paraiW. S. P. — Di-sc referencias. j)

(D 12.22CJ*

m

i/m

:

1 Tossís? Tomae BRONCHiTAL*
' ^Pi. D- N- S. P. — N, üflB — 5110105-3.Deposito: - RUA URUGUAYANA, 111

PHARMACIA BITTENCOURT
(2908)¦a^aassaa^»^^^^

PARA EVITAR COCEIRAS E ERUPÇÕES NA PELLE
USE NO BANHO DE ADULTOS E CREANÇAS

AMMONEA FLUIDA IVANY
DROGARIA BAPTISTA — Rua 1» dc Março 10

(6730)

.V,

Productos e tratamentos
06 ufiilfiZA

CONSULTE MME. CAMPOS

Avenida Rio Branco 134, -^ 1°
(olevador) e R. 1 de Setembro
n. 166 (Próximo à PraQâ Tira»
dentes). Rio. Envie 1$060,- <iu«(
lhe mando registrado um cata»:;
1e\-f\ \W\tat\-t\f\t\ » '" ..-• »'-..'¦ .*•___¦
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COKREro DA MANBB. — Quinta-feira, 12 de Janeiro de 1928

COMMERCIAL
CAMBIO S

RIO
¦ Este mercado funecionou, ainda hontem, em posição de estabilidade,

«endo vigorado no Banco do Brasil para o fornecimento de cambiaes as taxas
dc s 31I32 d. e nos estrangeiros u de .. 61I64 e 5 123I128 d.

O papel particular foi cotado a 6 d. ,. , •
Sacadorcs de dollar a 8(445 c de franco a $328*4,,com dinheiro a 8(230

- J-J.i?5, respectivamente.

..««...-«.«.ri «JUà liANuüS
A 90 d/v

..^Londres. , , , .

Parta. . .
Canadá . •v'fíova York, •>. 'ftllcinaiiba .

T.çndrcs
'"Nova York. . . .Paris. , . » * »
Portugal •
Itália'.'•Buenos Aires (pe-

;. V, so papel). . . .¦Buenos Aires (pe*' - so ouro). . . .'Suissa . , . . .'.Bélgica 
(ouro) . .

,/Bélgica (papel)). .
Montevidéo, . . •
Canadá 

.Hcspanha ....-¦Rumania. ... , .
Suécia . • . • •

, .^Noruega. ... *
{£l)inan.arca ....'Allenuuha ....
«byrta.^
Palestina.' . . , .'¦Japão. 

(yen) . , .•1'llilc.
-Hollanda

| viAustria .....
Tcheco-Slovaquia. ,
Vales ouro, por i$
Vales, cafe. . . .

MOEt'J.itiras (ouro) . .
;,;tibras (papel) . ."Dollars (papel) ., •'.HriiiHt-. muro) , .
, Peso uruguayo . .

Pesetas (papel) . .
i'cso* argentino (pa-
Xlítl)'•Reichsmark (papel)

L'ras (papel). . .
.Escudos (papel). .

CAE
Londres. ....

1"í\bva York. • • .«
Hespanha . . * •

-Suécia • • • • •
Paris. .....• "liana. .....
Portugal

,F-jlgÍca (ouro) , .

5 15I16 a S3i|3"
(40.l2!)-(4=52=a)
Í32S}_ a $328

— 8.280
8$:So a 8.300

A1 vista
5 7|8a 5 57.64

(40$85i)-(4o$743)
8$35o a 8(380

.328)4 a
$414 a
$442 a

Í33-*
»4-°
$445

3(580 a 3Í6=o
8(130 8)200
1(612 j$6_*6
1(165 1(176

$233 (236
8(60 . 8(700

—¦ 8(360
1(440 1(450

$055
2(250 2(260
3(223 2(230
2(245 2(250
i$'jyo 1Í998

(329
$329

3*9-45 3$98o
íÇo^o

3$37i 3(400
1(182 1S184
(248 ¦ (349

4Í566
$330 $332

)AS
4l(Si»c

41(200 43$000
8(470

8(700
IÍ453

3(6l0
2(040
$445
(428

ÍO
5 55104 5 7|8
Uo(96o)-(40Í85 0

8(380 , 8(430
. 1(450 1(453

i(6i3 10626
$3.*oJ_ (332

(444 $446
$418 . $420

1(176 1(179

Uelgica (papel) . ,
Tcheco-Slovaquia, .
Hollanda. • . . ¦
Canadá . [. • .. >
líiTcuufl Aires (pe*

so papel). . . .
Buenos Aires (pc-

so ouro).... ,
Japão (yen) . . .
Dinamarca ....
Noruega
Suceia . .... . .
Allemanha ....
Montevidéo. _••¦_ .

(235-4 a
(249 a

3(390 a

$236
$250

3(400
8(380

3$590 a 3$6oo

TÍTULOS ESTRANGEIROS
Empréstimo de-Guerra, Britannico, 5 %

d9=9/47)  íoi i/a
Consolsj 2X/i %...'.  S5'/2
Rente Française, 4 %, 1917  69.75*¦ Rente Française, 3 % (na Bolsa de „

Faris)  64.00
Rente Française, 1918 (Integrtlizado)• 69.00
Rente Française, 5 % (na Bolsa dé

Paris) ;..¦ 83.50

1.01 1/2
55 l/a
68.55\
63.35
67.80

83.00

Mí - CAFÉ
¦^

aáãmàidam

3(970 ,

2(005 a
8.640 a

3(99°
2(260
2(240
2(265
2$00Ó
8(67.0

¦URSO OFFICIAL
i BO CAMBIO

S/Londres ....
" Paris. ...." Allemanha . . ." Buenos Aires (pep

so ouro)._ . . ," Buenos Aires (pe*
so papel)....•" Portugal. . . . :" Itália" Nova York. . -." Canadá ...." Hcspanha . , ," Montevidéo. . ." Suissa . ..." Tcheco-Slovaquia," Hollanda. . . ." Áustria . . • •" Noruega. . . ." Dinamarca ..." Bclgica (ouro) ." Bélgica (papel) .. '

" Japão (yen) . .
Svrla. ....* Palestina. . . .

^ales ouro, por i(
EXTREMAS

Bancaria. . .
Caixa matriz .

MOEDAS
F.-liras (ouro) . *, i
Libras (papel) . ,iiras (ouro* j • „
Liras (papel). . ,¦•n"nrs (ouro) , „
Dollars (papel). .
Ileiehsmark (papel)
Francos (papel). .i'eso uruguayo (ou*ro)
Peso argentino (pa*
pel)

Escudos (nanei). .

90 d/v A* vista
5 61)64 5 57|64

$326 $329
1(993

—* 8(130

3*586
(416
(4^2

8(348
8(355
1(447
8(634
1(614
(2<t9
3Í3»7
1(184
2(256
2(245
1(166
(234

3(947

4(566

(Rio)
Pauta  2(390

Entradas em uo:
E. F. Leopoldina'
Marítima. ...
Aliretlo Maia . .
Cabotagem . . .
Armazém Regula-

dor (Rio). . .
Armazém Regula*

dor (Nictheroy)
Rcgul. Espirito-

santense ...
Divs. i Armazéns

autorizados . .
Estrada dc Roda*

gem. . ... ,

Saccas
201

Para o Rio de
Janeiro, sac-
cas do 60 ki-
los • • • •

Para Santos,
saccas de 6 o
kilos, ...

Para outros
portos do sul

. do Brasil, sac-
cas de 6o kl-
los ... .

Para o o t r o s
portos do nor-
te do Brasil,
saccas de 6o
kilos. . . .

<5.6oo

6.ooo

Nada

•15.000

Nada

Para a Europa,
saccas de 6o
kilos. . . .

Existência em
saccas de 6o
kilos. .-'¦. .

Nada Nada

869.800 883.10,0

Drogaria
RIBEIRO, MENEZES «Sc Cia.

Especialidades pharraaccttticas. Pro
duetos chimicos e drogas aou menore;
preços do mercado, rio varejo e ataca-
do. Rua Uruguayana n. 91.

(1/939)

HAVRE, 11.
Abertura:

Café

Hojo

5 15I1I a 53i|32
561I64 —

41(800
41(650

$450

8(360
_2S0.40

Í335

(420

af- .MERCADO flE.ai ÕE11
¦ 1

SANTOS,

Hora Estado io
mercado

Bancos
sacam

Bancos
compram

Voltar Letras
offerecidas

Firme 5 61I64 6 d. | 8(210 Não ba.

CÂMBIOS
ESTR ANOEIROS

'A

LONDRES, il.
AUfcRTUKA. .

LONDRES b/N. York, á vista por £¦.. ¦'*, s/Genova á vista por £.." s/Madrid á vista por 11.." s/Paris á vista por £....s/Lisboa á vista por ifooo" s/Berlim á vista por £.*.,*• s/Amsterdam á-vista p. £s/Berne á vista por £..
% s/Bruxellas á vista por I1

(ouro)'"• LONDRES, il.- Fechamento:
IONDRES s/N. York, á vista por £' s/Genova á vista por £,." s/Madrid á vista por £.;" ' s/Paris á vista por £ ....h s/Lisboa á vista por i?ooos/Berlim á vista por £.s/Amsterdam á vista p. £s/Berne á vista por £..
,.*.' s/Bruxellas á vista por !•'

. ' (ouro)':¦!-¦¦¦ s/Amsterdam á vista p. £* s/Stock hol mo á vista p. £e/Oslo á vista por £...." s/Copcnhagcn á vista p. £
NOVA YORK, 10. ...
Fechamento:

N YORK s/Londres, tcl., por £...s/Paris, tel., por n/Genova, tel., por . s/Madrid, por 
b/Amsterdam, tcl., por V\." s/Berne', tel., por F.

v' " s/Bruxellas, tel., F.. ouro
C s/Bcrlim, tel., por 

NOVA YORK, 11.
AllEXTUIlA-

ÍI YC.ttK s/Londres, tcl., por £...' ¦ '" s/Paris, tel., por s/(íenova, tel,, por s/Madrid, por s/Amstcrtlam, tel., por Fl.s/llerne, tel., por,Fs/Rruxellas, tcl., F«, ouro
,'.: ' s/Berlim, tel., por M......

PARIS, 10.
;. Fechamento:

1'arisis/l.ondrcs, á vista, por .£'...: Paris s/ftalia, á visM, por 100 L.... .. .,.,.,,•„ Paris s/Hcspanh'a, á vista por 100 P. F. 417.í-,
, >•-/Parjs ,/N. York, á .vista, por  1*. 4Ui

íxA '1 '-

À"

ItOJE
( 4.87.50
1.. 92.15
P. 28.35
y. 1-.4.U-:
ri 2 7/'6
M. 20.48
1'1. iü,ug
F. 25.28

B. 34.94

Hoje
( 4.87.5o
]",. 92.15
P. 28.33
F. 124.02
ll. 2.7/16
M. 20.48
Kl. 12.09
F, 25.28
B. 34.96

Fl. 12.09
Kr. i-_(.m
Kr. 1S.33
Kn. 18.20

Hoje
( 4.87.37
c 3.93.'2
c 5.-.8.S7
c 17.19
c 40.31
c 19.2;
c 13.06
c 23.So

.ito.i v:
c 4.87.50
c 3-93-I2
c s. 29,00
c 17.21
c 40.31
C U).27
c 13.96
c 23.80

Ho.it
?'*. '24:02
__• '34.37

Antesioi
( 4.87.3'
L. 92.15
P. 28.30
F. 124.0J
d. 2 7/16
M. 20.48
Fl. 12.05»

,F. 25.28

B. 34.94

Anterios
t 4.87.37

**. 92.15
P. 28.30
F. 124.02
d. 2 7/16
M. 20.48
Ft. 12.09
F, 25.28 ,|
B. 34-94 9

Total. ... 201
Idem o anno passado . .
Desde l°
Média.  ,Desde Io de julho . . .
Média  . .
No anno passado. , , .

Embarques cm ,10:
E. Unidos « • -»-*
Europa. .... 8.106
Cabo ..... —
Pacifico .... 1.56}
Rio da Prata. 700
Cabotagem ... 235

Total. . .
Idem o anno passadoDesde i". . . , . ,
Desde 1° de julho .
Idem o amiQ passado
Stock em .i-i. . . ,
Idem o. anno passado

Imposto - mineiro —

112.960
70**531
7.053

a.399,422
I2.J53

ff.,M4-l26

10.61a 'A'A
. .. 14.271

47.985»
. .. a.234.027
. 2.276.488

339.57<>
. 268.519
valor do i(oo»

para entrega
em marco . . . 490Cate para entrega' em maio. ... 474 }_Café para entrega
em setembro . . 454 !4Caíé nara entrega
cm dezembro . . 443Vendas ... , , , 1.000
Mercado calmo, j
Desde o fechamento ' anterior,

de 1I2 ai franco.

Fecnamen*
to anterior

490 y,

475
455

4-4
7.000

baixa

LONDRES, 10.
1-eci.amento:

ALGODÃO
(Rio)

-7-

DISPONÍVEL

Sa:Santos, superior

Hoje. .
Anterior 9i/3

91/3

Rio, typo 7

64/3
«4/3

atiro, 4$ü8o.
Hontem este mercado funecionou em

posição de estabilidade, mas sem pro-cura de interesse, tendo sido realiza- __„ ..„, . ..„  ._...,_.dos negócios de 8.^91 ^acças, ao pre- 29.473 saccas; anterior, 30.143 saccas
mesmo dia no anno passado, 33.457,
saccas.

SANTOS, 11.
Fechamento:
Mercado: hoje, estável; anterior,

estável; mesmo dia no anno passado,
calmo.

N. 4, disponível, por io kilos: hoje,
31 $000 [ anterior, 31 $000; mesmo dia
no anno passado, 24$5oo.

N, 7,. disponível, por 10 kilos: hoje,
28(000; anterior, 28(000'; mesmo dia
no anno passado, 215500.

Embarques: hoje, 43.961 saccas;
anterior, 22.058 saccas. '¦

Entradas até as >__ horas: Jiojc.
ço 35( por arroba, pelo typo 7.

COTAÇÕES
Typo ...
Typo 4.
Typo 5.
Typo 6.
Typo 7.
Typo 8.

39(000
38(000
37(ooo
3&$aoo
35(000
33(500

MOVIMENTO DO CAFE'
A TERMO

PRIMEIRA BOLSA:
V. > C. Da cot

auterio.
, Por 10 kilos'24$.i'oo 

24(225+ (025
24(550
24$700
24(725
24(700
24(725

Janeiro.
Fevereiro
Março .
Abril. .
Maio. ,
Junho

Vendas: não houve
Posição: sustentada,

SEGUNDA BOLSA:• V.

24$4so-j- (050
24(650+ (ioo
24(600+ (100
24(600+ (10024(625+ (tas

Janeiro .
Fevereiro
Março .
Abril. .
Maio. .
Junho .

Vendas:
Posição:

Por 10 kilos

Da cot
anterior

. 24(250
. 24(450
. *24$Ó0O

, . 24(600
. 24(600
. 2..$Ó00

r.ooo saccas.
calma.

24S200— (025
24$4oo— (050
24(550— (100
24$500— (!0C
24(500— (100
24(500  (l2S

NOVA YORK, ir.
Abertura:

Hoje

Cafe
Feehamen*
tu anterior

Fl. 12.09
. Kr. 18.11'

Kr. 18.33'
Kn. iStzo'

Anterio»
$ 4*87.25:
c 3.93.00,
c 5.28.87/
c Í7.24 /
c 40.31'

» c 19/27
c 13.06
c 23.80

490.00íaris s/Bcrnc, 4 vista, pór 100 Fes. F.
BUENOS AIRES, 11.
Ai:i:rtuiia: HÓJ8

^BUENOS AIRES s/Londrcs, taxa te*
3 • legraphica, por ( ouro, t/venda.. d 47 27I32
;jlUENOSrAIRES s/Londres, taxa tc* '

legraphica, por ( ouro, t/compra d 47 7I8 '
•MONTEVIDÉO s/Londta, taxa tc

IcgrapJiica. por ( onro, t/venda.. d .0 1/3
MONTEVIDÉO s/Londres, taxa te-

legraphica, por ( ou/o, t/compra d 50 _>| 16

AsTUKiiirt
c 4.87.37
o 3.93.12
c 5.28.8;
c 17.21
o 40.30 I
c 19.27
c 13.06
c 23.80

Anterior
K 12d.03*
E* 134*50'
I* 438.75 -
K 25.45 i
F, 490.25]

Anterio?

d 47 27I33 *.

d 47 718^'
d 50 i|_i?!Í'/

d 50 9I1S

para entrega
cm março . . . 13.39

Café para entrega
cm maio. . . .

Caíé para entrega
cm setembro . .

Caíé nara entrega
em dezembro . •
Mercado estável.
Desde o fechamento» anterior, alta

de 4 o baixa parcial dc 1 a 4 pon*tos.

•13.30

13.08

13.03

13*35

"3.30

13."

13.04

Existência por embarques: hoje,
924.403 saccas; anterior, 938.220 sac-
cas.
oíitdas: Saccas

,Para- os Estados Uniduá. '• . 14.440
Para a Europa. . . _, • • -26.659

Total.

SANTOS,
Fechamento:

Hoje

41.099

Feehamen-
to anterior

Café typo 4, para
entrega em ja*' neiro . ...

Cate typo 4, para
entreag cm fevt*
reiro ...... 33t*50

Café typo 4, para
entrega cm março 33(550

Vendas do dia . . 6.000
Estado do mercado: hoje, estável

anterior, calmo.

33Í10 33$075

33$I25

33$200
4.000

NOVA YORK,
Intermediária:

11,

Hoje Feehamen*
to anterior

Café para entrega
cm março . . . 13.39 13*35

Caie nara entrega
em maio. . . . 13.30 13.30

Café para entrega
cm setembro . . 13.10 13.12

Café nara entrega
em dezembro . . 13.03 -13,02

Vendas do dia . . 20,000 15,000
Merrado estável.
Desde o fechamento anterior, alta

dc-4 c baixa parcial de 2 pontos.
NOVA YORK, 11.'Abertura — Mercado disponível:

Compradores:
H '

Typo Rio, n. 6.
Typo Kio, n. 7.
Typo Santos, n. 4.
Typo Santos, n. 7.

Rio — BaixaÉ de *|iJ.
Santos — Baixa de 1I4

HAVRE, 10..
Fechamento:

Hoje Anterior
15 1/4 n 3/8
i4 3/4 14 7/8
21 1/2 21 3/4
19 3/4 20

Hoje Feehamen*
to anterior

Café para entrega
cm março ...

Café para entrega
em maio. . .. .

Café para entrega
em setembro , .

Cate nara entrega
em dezembro . *

Vendas do dia . .
Mercado apenas ¦ estável.
Desde n fechamento anterior, alta

de -i.j e batja parcial de 1I2 franco.

490 a

475 •

455

444
7.000

491

475

454 v,
443 v,

2.000

S.. PAULO. ii.
Entradas de café:
Em Jundiahy, pela Estrada Paulista:

hoje, 22.000 saccas; dia anterior,
22.000 saccas; mesmo dia no anuo
passado, 24.000 saccas.

Em São Paulo, pela Estrada Soro-
cabana, etc.: hoje, 8.000 saccas; dia
anterior, 8. ooo saccas; mesmo dia no
anno passado, -io.ooo saccas.

Total: hoie, 30.000 saccas; dia an-
terior, 30. noo saccas; mesnm dia no
anon passado, 34«ooo saccas,

. JUNDIAHY, 11.
Meio-dia até 5 p.m.:
Café recebido "pela Estrada Paulista

com destino a São Paulo: hoje, nada;
dia anterior, nada; mesmo dia no' anno
passado, l nada..

Caíé reieoido nela Estrada Paulista
com destino a Santos: lioje, 21.000
saccas;. dia anterior, 17.000 saccas;
mesmo dia no anno passado, .14.000
saccas.

Total: hoje, 21.000 saccas; dia an*
terior, 17.000 saccas; mesmo dia no
anno passado, 14.000 saccas.

EMBARQUES DE CAFE'
do corrente:

Hontem este mercado funecionou em
posição de estabilidade c sem modifi-
cação nos preços»Registraram-se regulares entradas c
saidas.

MOVIMENTO
^DO MERCADO

Stock anterior. ....
Entradas: ;Do Rio Grande do Norte.

Do Maranhão. • ., . ,
Do Ceará. ._,«.,.
Üu Pará
De Natal
Do Piauhy. , _. . , ,
De Pernambuco
Da Parahyba

Total
Desde 1"
Saidas
Desde Io
Stock hontem

559
258

á tarde.

839
1 7.504

782
4.993

27.539

COTAÇÕES
Sertões. , . ,
Primeira sorte.
Paulista . « .
Mediano . . .

, Por 10 kilos
46(000 a 47(000->45$ooo a .(6$ooü
4.1$o°o a 44$ooo
4i$ooo a 42$oou

MOVIMENTO DO ALGO-
DÃO A TERMO

PRIMEIRA BOLSA:
V. C.

Janeiro . .
Fevereiro
Março ,
Abril. .
Maio, ,
Junho . ] —

Vendas: não houve.
Posição: sustentada.

Da cot.
anterior

Por 10 kilos
39Í000 38(500+ $100

39(200+ (200
39(800+ (300
39$8oo
40(100+ $100
4o$ooo

39(700
4o$ooo
40(500

SEGUNDA BOLSA:
V.

Janeiro , ,
Fevereiro ,
Março . ,
Abril. . ,
Maio, , ,
Junho . .

Vendas:
Posição:

Por 10 kilos
39(500 38(500

Da cot.
anterior

39(800
. 40(300
. 40(800
, 4i$ooo
. 4i(ooo

220.000 kilos
estável.

39(200
39(900+ (100
,.9(900+ (100
40$200-|- «ioo
40(200+ (200

Em
Saccas

LIVERPOOL, 11.
Hoje Anterior

Mercado  Calmo Calmo
Pernambuco, Fair 10.93 41.02
Maceió, Fair . . . 10.93 11.03
American F u 1 í y •

Middling. . . . 10.78 10.87
American ,- Futures,

para março. . . ao. 14 ao.22
American . Futures,

para maio . . . 10.08 10.16
American Futures,

para julho ... 9.98 .10.05
American Futures,

, para outubro . , 9.62 9.67Disponível brasileiro, baixa de 9
pontos.

Disponível americano, baixa dc 9
pontos. '¦ fi

Termo americano, baixa dc 5 a 8
pontos.

LIVERPOOL, 11.
Fechamento:

Hoje

American Futures,
para março, . .

American Futures,
para maio . . .

Feehamen-
to anterior

10.15

10.09

American Futures,
paar julho . . . .io.oo 10,05

American Futures,. ¦
paar outubro . , 9-6.1, 9*97
Mercado: afrouxou depois da aber-

tura, devido á pressão dos operadores
do Hedgc, porém, recuperou novamen-
te, devido as noticias de Nova York.

Desde, o fechamento anterior, baixa
de 4 a 7 pontos.

NOVA YORK, 10.
Fechamento:

Hoje Feehamen*
to anterior

American Middling
Üplands .... H9*'5S >9*6o

American Futures,
para março. . . 119.06 19.16

American Futures,
para maio . . .. 19.09 19.21

American Futures,
para julho . . . .18.83 19.00

American Futures, '
para outubro . . 18.27 «--8-4-
Mercado: melhorou depois da aber-

tura, mas afrouxou novamente. Estão
coprando na Wall, Street. .

Desde o fechamento anterior, fcaixa
de 10 a 17 pontos'.

NOVA YORK, 11.
Abertura:

Hojo Feehamen*
to anterior

18.98 , 119.06

19.01 119.09

18.75 .8*83

18.19 18.27
Mercado: commercio de caracter

normal. Estão vendendo na Wall
Street. ,•• , ..."

uesde o fechamento anterior, baixa
dc 8 pontos.

American Futures,
para março. . .

American Futures,
para maio . ¦ -

American Futures,
para julho . . .

American Futures,
para outubro

RECIFE, 11.

Mercado
Preço por 15 ks.:

Primeira sorte, ven-
dedores

Primeira sorte, com*
pradores . . . •
Entradas:

Desde honem, em
saccas dc 80 ki*
los

Desde 1 dc setem*
bro próximo pas*
sado. em saccas'
de 80 kilos. . .
Exportação:

Para o Rio dc Ja-
neiro, ¦ fardos de
180 kilos. . . .

Para Santos, -fardos
dc 180 kilos . »

Hoje Anterior
Estável Calmo

52(000 S3$ooo

Nada

71.500 69.800

pular). . . . .
E. do Kio, de réis

500$, nom. . . .
Ditas port. . . .
Ditas Ferro Viárias,

.5oo(, 8 %. . .
Ditas de i ;ooo$ooo,

7 %. . . . .
Ditas nom. ...
K. 'dc Minas Geras,

de 1:000$. . . .
£ • do Amazonas,

de i:ooo( (iciiS)
Municipaes de 1906
Ditas nom. . . .
Municip. de £ 20,
port

Ditas nom. . . .
Ditas de 1914 port.

[ Ditas nom. . , , .
Dilatí de 1917 portiDitas nom. . . ,
Ditas de 19jo port.Ditas de 1909 port.Ditas .decreto 2.09.1
Ditas decreto 1,948
Ditas decreto 1.933
Ditas decreto 1.999
Ditas dei reto 2.097
Ditas decreto 1.535
Ditas decreto 1.550
Ditas decreto 11.622
Ditas decreto 2.339
Ditas decreto 1.622
Ditas dc Nictheroy,

1* serie. . . .
Ditas da 2* serie
Ditas da 3" serie
Ditas da __¦ serie
Ditas de Bello Ho*
rizonte

Ditas de Campos,
K000$

Ditas de Uberaba
Bancos:

Funecionarios Publi*
. COS

Português do Bra*
sil, port. , . .

106(000 105(000

400$Q00
—. 350(000

415(000 413(000

82O$00Ò —

818(000

660(000

2.-.0|00f)
•143(000 142(500
1— I40$ooo

62O$O0O ' —

540(000 —
143(000

i4o$ooo . ij.í$oo'j
' 

J»-)0$L.UU

I3S(ooo _£¦
136(000 135(000

110(000
I92Í00O -1-
164(000 —
i8.|$cjoo 183S000

l64$oot».
i63$ooo 161S00O'

j67$opo-
168J0Ò0
157(000
163(000

* ij8$ooo

A

68(000 66$5oo
66(000

—r 65(000

140(000 120(000

790(000 770(000
80.000

209(000 —

Ditas nom. . . —
Ditas com 50 98(000 —
Mercantil .... 450(000 410Í000
Brasil,. ex|div. . 4oo(ooo 390(000
Comn.ér.cial. ... —-
Brasileiro Allemão —

Con\p. de Seguros:
Arftos Fluminense .¦ • ::;oo(
Brasil. 60(000 —
Continental. ... 150(000

Comp. de E. de Fetro:
Minas S. Jeronymo 80(000 77
Victoria. a Mina-.. ?5'

Comp. de Tecidos:
TÜuca Jüoínnr
Alliança 130(000 105(000
Magéense 90(000
America Fabril . .- 240(000
llom Pastor-, . 250(500 160S000
Corcovado . . . 150.000 i4o(ooo

Comp. diversas*.
Brasil Industrial. .
Docas de . Santos,

port. .....
Ditas nom....
Usinas Nacionaes .
Docas dá Bahia. .
Diamantifera . . .
Terras e' Coloniza*

çâo, . . . • •-
Expl. de Portos., .
Loterias N. do Bra-

sil. . . . . • •
Debentures:

C. Brahma: ...
Tec. Magéense. .
Mineira A. Viação
Mercado Municipal 300(000 199(500
Hotéis Palace. . . — 191(000
Docas de Santos. . 163(000 161(000

ruagens . ... I95$ooo —¦
•Mestre & Blatgé. . — 190(000
Tecidos Esperança *¦— 170(000
Tijuca ..... ,-- aioíooo
Bellas Artes . . . 2t5Í°o° —.
Fluminense F. Club _> 80(000 —

Usinas Nacionaes . 200(000 —

350.000*,

265(000
_265$oo.o aJoÇpòõ

i':.'oo(
30(000 38(500

2(250

10(000I2$000
44o$ooo

1130(000 ¦.—•

i:oco( —
146(000 —

90$ooo

2$200
1?100
1(800
154M
1(000

48(000 50(000
54$ooo 505000
53(000 55(000
56(000 60(000
76(000 8o$ooo
76(000 80(000

«ro diversas

700 Nada

600 Nada

I Fios I
Magn elicos
Prado, Lopes & C."
125, Rua Io de Março, 125

Tel. Norte 5656
— RIO DE JANEIRO —

10.161 (80)

Para Marselha:
Ornstein & Cia. , . ,
Alfredo Sinnér & Cia. .
Battcrmann & Cia. . .

Para Southampton:
Mc. Kinlay tc Cia. . .
Hard Rand & Cia. .. .
Ornstein & Cia. . . .
Alfredo Sinner & Cia. .

Para Stoekolmo:
Ornstein & Cia. . . •
Rebello Alves & Cia. .

Para Biicni*t Aires:
Ornstein & Cia. . . .
Mc. Kinlay ft-CIa. . .

Para Rotterdani:
Lage Irmãos. . . . •
Theodor Wille & Cia, .

Para o Chile: ¦
Ornstein & Cia. . . .
Theodor Wille & Cia. .

Kirn o rijivrr-
Tude Irmão & Cia. . .

Para* porto-» do norte:
Ornstein & Cia. ..... 4iS

Total.
Desde Io. . . 53*o6o
Desde i» de julho 3.230.102

ASSUCAR

•ITELEeRAMMA
FINANC

tó* ¦¦.;• LONDRES, 10,
i*j-. Taxas dc desconto:
C Do Banco dc Inslatcrra
."po Banco de França
.--jDoi.Jlanco de Itália...»- Do Banco dc Hcspanha
Ç Do Banco dc Allemanha
jH.:Em Louiírcs, trcs mezes

.k£m Nova Yorh, trcs mezes, t/venda
5 Em Nova York, trcs mezes, t/compra

Cambio:
Londres s/Bruxellas, áivta por £...."' «Renova s/Londres, á vista por £....'Madrid s/Lomlrcs. á vista por £....

[ Gênova s/Paris, » yista, por 100 Fr.... Lisboa s/Londres, á vista (t/venda),
ç,- _ por 
S'.Lisboa s/Londres, á vista (t/compra)',

por 

lAgj
Hoje AniedicÍ

7 7 %
4 s/16% 4 s/16 %¦* 3/8 j 3/8 %
3 '/4 3 1/4 %

B. 34.94 B. 3.4.94
_-• 92.17 L. 92.12
f: =3.33 P. 28.23
L. 74.35 L. 74.30
Esc. Nominal Esc. Nominal
Esc. Nominal Esc. Nominal

-3TICIEIUICE IE LIIIIES

I'!;.

,»,. LONDRES, 10.
ís_a,i, Fkciumínio:
^TÍTULOS BRASILEIROS

FEDERAES:¦.'.Funding, 5 
Conversiio, 1910, 4 '.Novo Funding, 191.1

^Conversão, 1908, 5 ' 
-'.' ESTADUAES:

í,Districto Federal, 5%i.Beüo Horiíonte, 19051 6 
Estado dp Kio, bônus ouro, 5 ''Estado da lialiiu, empréstimo ouro,

1913. 5 

__';¦ TÍTULOS DIVERSOS
Brasil Railway,-i« Hypotheca

. Brazilian Traction, Light & Po«ver C"," Ltd., Ord-;S. Paulo Railway C°, Ltd., Ord
^Leopoldina Reilway C", Ltd., Oíd...;

Dumont Cofce C», Ltd., .7 J_ %,
Cum. Pref.

St. John dei Rey Mining, Ord ;,.
Rio Flour Mills Sc Granarics, Ltd¦ liank of London and South America,¦ X>td.. ,' tt,

Mala Real Ingleza

Ho_»_

02 1/2
86
60 l/2
93 1/2

77 '1/2

94 ;.'+
98

Anteriob

92 1/4
85 1/2

,60 1/4
01 ila

(R^o)
' Hontem este mercado funecionou em
posição estável c com as cotações ini
alteradas. "

Registraram-se regulares entrada. e
saiâds.

MOVIMENTO
DO MERCADO

Saccos
Stock anterior. . . .'. .325.075

Entradas:
Da Parahyba ..?••• "~
Oo Maranhão.',. . « . —
De Pernambuco. . . . . i' 8.499
De Maceió. . . . • • 1.'
De Sergipe * • —
Dc Natal. ........ T
Uc Campos. ......* —

Total... . . .
Desde 1°
Saidas
Desde i°. . . . • ,.Stock hontem a tarde.

8.499
107,874

6.034
67.402

327.540

COTAÇÕES

Crystaes, . . .
Uemeraras. . .
Segundos jactos.
Terceiros jactos.
Mascuvos cu. .
Mascavinhos. .

Por 60 kilos
57(000 a 59$óoo
49$(in-- a -ío$ooo

Não ha
Não ha

35»$ouo a ,l6$noo
46(000 a 48(000

MOVIMENTO DO ASSUCAR
A TERMO .

ga em maio . .
Assucar para entre-

ga em agosto. .
Assucar do llrasil

com 96 % de
base para embar*
ques futuros. . .
Mercado calmo.
Baixa parcial de I 1I2 d.

fechamento anterior. 1

NOVA YORK, io.
Fechamento:

ss» HT Correio da Manhã i
37S 11ll __________________ 5_t ¦Jmwt>* n-^p-t0*-*1" •  jj&jj

l|\\ mZZÍm.mm»L ¦.to«*w«-<» >°«w»,ron«.mi mmm mi \miS!*£S!Snã. M

Z I AO COMMERCIU ^| I

"*g M if uptoa paru alteiulcrtin aos vo* ^^~^^___3-_l9j6 ,ry^ I í», som chamados polo Xolepliviuq ^^T^^MK

to antetior *,\ ._ '***>^1. .. IT*. "

ASSEMBLÉAS
ANNUNCIÀDAS

S..A. Perfumaria Mascotte, dia 12,
ás 2 horas da tarde.

Companhia Gambca, dia J2. ás a
horas da tarde.

S. A. Refinaria Magalhães, dia 12,
ao meio-dia. .

Companhia Nacional de Tecidos de
Seda, dia 12, ás 3 horas da tarde.

Companhia Internacional Mercantil,
día 14. ás 3 horas da tarde.

Companhia Electro*Siderúrgica Brasi*
leira, dia 14. ás 4 horas da tarde.
TRANSFERENCIAS

SUSPENSAS
Banco Mercantil do Riõ de Janeiro.
Itanco Commercial do Iiio de Ja-

neiro.
Banco do Commercio, do dia 29 em

deante.
Banco do Brasil, do dia 31. em

deante. ,
Banco dos Funecionarios Públicos, do

dia 2 em deante.
Companhia de Seguros Brasil, até ao

dia 12.
Companhia de Seguros União Com*

mercial dos Varejistas, até ao dia 12.
Companhia Cervejaria Brahma* até

ao dia 12/ '
Companhia de Seguros União dos

Proprietários, até ao dia 16,
PAOAMENTOS

ANNUNCIADOS
luros: ~-
Dia 13 — Apólices do Estado do

Espirito Santo.
Dia 14 — Companhia Edificadora.
Dia 15 — Companhia Pettopolis In*

dustrial.
Dia 15 — Companhia Grande Ma*

mifactor.i de Fumos "Veado".
Dia 15 — S. A. "Scarpa". .
Dia 16 — Apólices da Intendencia

Municipal de' Bagé.
Dia 16 — Escola de Engenharia de

Porto Alegre.
Apólices Municipaes do Districto Fe-

deral — Emissão de 19.800:000$, au-
torizaila pelo decreto n. 1.933, de 10
dc. janeiro de ' 1934»

Dia 12 — Apólices de ns. 48(001
a 54.000.

Dia 13 — Apólices de ns. 54.001
ÓO.OOO.

Dia 14 —•' Apólices de ns, 60,001
Ó6.000.
Dia 16 — Apólices de ns. 66.001
'3.000.

Dia 17 — Apólices de ns. 72.00?

PORTELLA HUGO & G.
Commissarios de Café

. Rua de S. Uento n. 37
Fazem adiantamento.»
sobro conhecimentos.

_, (1176)

3.77

2.85.

2.9*

Assucar para entre*
si em março. ,

Asaucar para entre-
ga em maio . .

Assucar para entre-
ga em julho . .

Aguçai para entre-'ga em setembro 3.01
Mercado apenas estável,
Baixa de 2 a 3 pontos desde o fe

chament oantcrihr.
nova Vork,"""n,.

Abertura:

s.8o

;•( 2.88
"(3.96

¦y.o4

¦(3831)

Hoje Feehamen*
to anterior

PRIMEIRA BOLSAt
V. C.

For 60 Itilos

Da cot.
•interior

1 '
II ¦ i,.
¦ Kt" ' • '
___H8ftji." .

7->

»J.J/a
232
m ,to 1/2

«5 .1/4
10/.
85/.

10 l/j
w- ¦

77 l/a
94 3/í
98

7'

25 i/j

23.

601/3

6 3/4
m/3
83/.

10 l/t
M . ,

Janeiro . .
(.-"cvereiro . —•
Março ... —
Abril. ... —
Maio. , . —' .
Junho ... —

Não funecionou.

SEGUNDA BOLSA:
V.

laneiro . .
Kcvcuirn * —
Março ... —
Abril. ... —
Maio. ... —
Junho .... —

Não funecionou.

LONDRES, 10.
Fechamento:

Por-60 kilúS

Ba cot.•anterior

Assucar para entre*
ga em janeiro. .

Aguçar para entre-¦ ga cm março. .
Asbucar para entre«

Hoje

16I3
•¦6.6

Feehamen*
to anterior

16WÁ

.6.6

Assucar para entre-
ga. cm março. . r.76 2,77

Assucar para entre*
ga em maio . . 2.83 3,85

Assucar para entre*
ga cm julho , . 2.9a 2,94

Assucar para entre*
«a em setembro 2.99 3.01
Mercado apenas estável.
Baixa de ia 2 pontos desde o fe-

chament o anterior.

RECIFE, 11.
Mercado: hoje, calmo; anterior,

calmo. -
Preços por 15 kilos'.
Ub-ina, de primeira: hoje, nlcotado;

anterhN', nlcotado. ,Usina, dc segundai hoje, nlcotado;
anterior, nlcotado.

Crystaes: hoje, nlcotado; anterior,
nlcotado.

Dcmcràras: hoje, nlcotado; anterior,
nlcotado.

Terceira sorte: lioje, nlcotado; ante.
rior, nlcotado.

Somenos: hoje, nlcotado; anterior,
nlcotado.

Brutos seccos: hoje, 5(600 a 6(500;
anterior, s$6oo a 6$20o,

Entradas:

a bolsa:
. Iiontcm a Bolsa de Titulos funecio*
nou animada e com regulares negócios
effectuados.

As apólices Uniformizadas ficaram
firmes; as de Diversas Emissões, no-
minativas, as Municipaes, as Estaduaes
e .as Obrigações Ferroviárias, estáveis;*
as apólices de Diversas Emissões, ao
portador, em alta e os demais papeis
sem modificação digna dc registro.

VENDAS
Apólices:

Uniformizadas, de 1 ;ooo(,

Desde hnntem,
em saccas dc
60 Idlos. , ,

Desde i de se-
tembro proxi-
mo passado,
saccas de 66

i kilos,

Hoje Anterior

22.500 23.300

l

¦exportação" 3.49J.100 2.470.600 I

.., 658(000
Ditas idem, 7, B. '. . 659(000
Ditas idem, 9, no, a. , 660(000
Obras do Porto, io, a, 655J000¦jivcr.-tas Emissões, . de ríis

2oo(, .10, a. .... 880(000
Dita» idenu _., a, .... soofooo
Ditas dc 1:000$, i, 6, 10,

.10, 50, 80, 24, a. . 65*1(000
Ditas Idem, i, 6, i8,

.23, 658(000
Ditas idem, 6, 8, 8, 1,

9, a. .' . ... í . 659(000
Ditas port,, 10, a. . . . 646(000
Dita sidem, 20, 50, 50, a 648(000
Ditas idem, 50, a. . . 649(000
Ditas idem, 1, 24, 20, 28,

So, a. ...... . . . «350(000
Obrigações Ferroviárias, da

,1* emissão, 4, 6, 10, 12,'
33, é as, a. . . . v. . 840(000

Munictnaes de 1906, port.,
44, 60,  143(000

Ditas de '1917, portador,
300, i.-j.:$ní)o

Ditas . dc '1920, portador,
100, a.  i35$.íou

Ditas idem, idem, 150,
200,  136(000

Ditas decreto 1.535, 'port,,
62, a. . . , . . . , 165(000

Ditas decreto 1.933, port.,
4o. ioo, a, .... . 484(500

Ditas decreto 2.093, port.,
; 6, a. . . . .--. ....
Du.ts decreto 2.097, port,,

50, 200, 200, a% . . .
E. do Rio Grande do Sul,

de i:ooo(, 7 %, port.,8, 
Estado do Rio, de 500(000,

port., 1, 
Esiaiio do Kio (Popular),

31, 
Companhias:

Terras e Colonização, 200,
200,  . .
Debentures:

Mestre & Blatg<S, 5, a. .
Mercada Municipal, 16, a

VENHA JÜIilCIAL
Apólices Uniformizadas, dc

.i;ooo(, 3» a. . . ,. .

7192(000

1(000I

Divida externa:
Comp. do Thcsou-

ro, 8 % (dollars
I.000) . . , ,

Divida interna:
Bolivia, 3 %. . .
Obrigações do The-

sotior, 7 %. , ,,
Ditas Ferro Viárias
Ditas 2n emissão. ,
Ditas z* emissão. .
Ditas idem, cm

OFFERTAS'
Cmp.

808(000

36o$00o

io6|ooo

10$000

193(000
JOO$000

tiSÕÇooo

Vcnt.

9-8$ooo •—*
.84u$ooo
840J000

841(000 840(000

cautela
Uniformizadas. dc
1:000$

Diversas Emissões,
nom

Ditas cm cautela. .
Ditas port. . . .
libras do Porto. ,
Estado da Parahyba ioo$oòo
Eslado db Rio (Po-

659(000 658(000

•6S7$ooo 6s6$ooo

»654(000 652(000

97$oou

78.000.
Dia 18 — Apólices de ns. 72.001

a 84.000* .
Día 19 Apólices de ns. 84.001

i a 90.000.*,' Dia 21— Apólices de ns. 90.001
a 06.000. —

Dia 23 Apólices de ns. 96.001
em deante. i«.» '__

Dividendo: '2^'r?
Dia 11 — Companhia .de Seguros

Integridade, 4$ooo.
Dia 12 — Companhia de Seguros

União Commercial dos Varejistas,
3Ò5OÒÕ.

Dia 11 —- Companhia de Seguros
Garantia, 8(000.

Dia ir — S. A. Cotonlficlo Ga-
vea, 8(000.

Dia 12 — Banco Commercial do
Rio de Janeiro, 11(000.

Dia 12 — Banco Mercantil do Rio*
de Janeiro, 20 %.

Dia 12 — Companhia de Seguros
Brasil, 3(500.

Dia 12 — Banco do Commercio,
8$00o.

Dia 12 — Companhia Cervejaria
Brahma, 12(000.'

Dia 12 — Banco Mercantil do Rio
dc Janeiro, 20 %.

Banco do Brasil, 20(000: ,
Dia 13 — Letras A e B.
Dia 14 — Letras C aí.
Dia 16 —r Letra J.Dia 17 — Letras K a Z.
Dia 16 — Banco Nacional do Com*

mercio, 9$ooo.
Dia 16 —- Companhia do» Seguros

União dos Proprietários; io$ooo.
Dia 17 —• Companhia de Seguros

Confiança, 10(000.

CONCORUENCÍAS
ANNUNCIÀDAS

Dia 12 — Directoria Geral, de Obras
o Viação, para para a demolição da
Earte 

em arcaria do antigo Parque das
liversões, na Avenida das Nações,

comprehendida entre o edifício onde
funeciona a Repartição do Imposto so*
bre a Renda e entre as duas .alas la-
teraes, com frente para a referida Ave-
nida.— Para o calçamento a asphalto da
rua da Candelária.

Dia 12 — Directoria de Fazenda da
Marinha, para o fornecimento ao Mi*
nisterio da Marinha, durante o. anno
de 1938, dc artigos- do grupo 30 —-

Dia ,12 — Directoria de Contábil!*
dade do Ministério da Justiça e Ne*
gocios Interiores, para o fornecimento,
durante o anno de 1928, ás reparti*
çoes dependentes deste Ministério, ex*
cepto a Policia Militar do Districto Fe-
deral, o Corpo de Bombeiros, os De*
partamentos Nacionaes do Ensino e da
Saude e Publica e a Assistência Hos*
pitalar do Brasil, dos artigos constan-
tes do grupo 17 tintas, vernizes
c artigos pnra'pinturas.

Hoje •— 8o Regimento de Artilharia
Montada, quartel em Pouso Alegre, pa-ra o fornecimento de artigos para.aconservação de moveis,, etc., acquisição
de moveis, limpeza de armamento, c.-.n-
servação de calçado, roupa de cama,
illuminação do quartel, agua e asseio
do quartel, apparelhos de . illuminação,
artigos de expediente, ferragem paraanimaes, medicamentos para curativos
de animaes c despesas miúdas de prom*
pto pagamento, e forragem, durante o
anno de 1938.

Hoje —• Museu . Nacional, para o
fornecimento de material photographi*
co, phototypia" c photogravura, durante
o corrente anno,

Hoje — Observatório. Nacional,, paraimpressão de trabalhos seientificos pro-duzidos nesta repartição.
Dia 13 — iu Districto de Artilha*

ria de Costa, para o fornecimento dos
artigos constantes dos grupos de ns. 1
a 4.

Dia 13 —Directoria de Fazenda da
Marinha, para o fornecimento a **,te
Ministério, durante o anno de I .,
dc artigos do grupo 63 —¦' obje*l'»l »i*ra ranchos de praças.
.— Para. o fornecimento ao Ministe-

rio da Marinha, durante o anno de1928, de artigos do grupo, 27 — rou-
paria e tapeçaria (comprehendendo rou-
pa dc cama c mesa, linoicos, textis)Dia 113 — Almoxarifado Geral daPrefeitura, para a venda de um com*
pressor inglez, 11 4, de 12 toneladas,
e tim Universal, n. 9, de 8 i|a tone-ladas, existentes neste. Almoxarifado
Geral, onde poderSo ser vistos, *

, Di.a !*• ~ ?* Bateria Independente
de Artilharia de Costa, quartel no Le-me, para o fornecimento dc rancho.

Dia 14 —, Directoria dc Conlabili.
dade do Ministério da Justiça c Nc-
gios Interiores, para o fornecimento
de duas estantes c 14 armários, des*tinadas ao arnlüvo desta secretaria dcEstado.

. Dia 14 — Directoria de Fazenda da
Marinha, para o fornecimento a este
Ministério, durante o anno de 1928,
dos artigos constantes do grupo 55 —
fardamento.

Dia i4 — Repartição Geral dos Te*
legraphos, paar o fornecimento dos ar*
tigos do grupo £ — material pneunia-
tico.

Dia 14 ,— Observatório Nacional,
para o fornecimento dc material de
expediente a esta repartição, durante o
anno dc 1928. ' •

Dia 16 — Directoria de Fazenda da
Marinha, para o fornecimento a este
Ministério, durante o anno de 1928,
de artigos constantes do grupo 13 —
utensílios e ferramentas para praças,
machinas e caldeiras.

Dia 16 — Tiie Great iVestern of
Brasil Ry. C". Ltd., para a venda
de ferro velho existente em differen*.
tes pontos na The Great Western of
Brasil Railway Company Limited.

Dia> 16 — Directoria Geral do Se»*
viço Florestal, do Brasil, para' imprimir
paffinas, folhetos, brochuras, etc.

Dia 16 —- . Io Grupo de Artilharia
de Montanha,; quartel no Campínho,
para o fornecimento de diversos artí-
gos.

Dia .16 — Curso Complementar an*
nexo á Fazendo Modelo de Criação
Santa Monica, para o fornecimento dos
artigos constantes dos grupos de nu*
meros I a 9.

Dia iu -—; Observatório Nacional, pa-
ra o fornecimento de obras scientificas
a esta repartição.

Dia 17 — Directoria de Fazenda da
Marinha, para o fornecimento a este
Ministério, durante o anno de 1938, de
artigos do grupo n. 38 — vassouras
e escovas.

Dia 17 — 15o Regimento de Cavai-
laria Independente, quartel na Villaa
Militar, para o fornecimento de diver-
soa artigos.— Para o fornecimento a este Mi-
nisterio, durante o anno de 1928, dc
artigos constantes do grupo 37 — ap-
parelhos de gymnastica.

Dia 17 — Repartição Geral dos Te-
legraphos, para o fornecimento dos ar-
tigos do grupo F — material de offi*
cina.

Dia 17 — Caixa de Amortização,
para o fornecimento, durante o anno
de 1928. dos objectos de expediente,
asseio, illuminação, moveis e respectivos
concertos.

Dia 18 — Directoria de Fazenda da
Marinha, para a construcção de rebo-
cador para o serviço do Corpo de Ma*
riiiheiros Nacionaes.

Dia 18 — Escola de »Aviação Mili*
tar, para' o fornecimento dc diversos
artigos.

Dia 19 — Directorai de Fazenda da
Marinha, para o fornecimento a este
Ministério, durante o anno de 1938,
de artigos do grupo 6 — âncoras,
amarras, apparelhos de i suspender, paranavios e embarcações miúdas,
rio da Marinha, durante o anno de— Para o fornecimento ao Ministe*
1928, de artigos do grupo 33 — ga*
onetas, papelão de alta pressão, bor*
racha cm lençol, em tiras ou redonda
(incluindo os artigos manufactorados).

Dia 19— Repartição Geral dos Te*
legraphos, para o fornecimento dos ar-
tigos do grupo G — material de expe*
dlente.

Dia 19 — Estrada de Ferro Cen*
trai do Brasil, para o fornecimento de
materiaes de electricidade, moveis e ou-,i
tros artigos,' para a a' divisão, em
1928, constantes da concorrência nu-

mero 1.¦'¦ Dia ao — 8" Brigada de Infanta-
tia (enfermaria do Hospital de "Bello
Horizonte), < para o fornecimento de ge-
neros alimentícios de primeira quali*
dade.

Dia 21 — Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, para o fornecimento dos
artigos pertencentes á concorrência nu-
mero 2. ., '*

Dia 21 — Repartição Geral dos Te*
legraphos,; para o. fornecimento dòs ar*
tigos do' grupo II — material, moveis
q accessorios. . "

Dia 21 — Directoria de Fazenda da

Mineira, pòr kilo $500 a Çtioclatavu
BACALHÁO, por caixa:
Noruega, typo por*

tuguez .... 130(000 a 135(00,
Iasi^,'*rn\i'' ' •L.,*-,55oo° a '4o(o_.

BACON, por kilo:
Paulista 3{,3_,
Santa Catharina. . 3(000 a 3(__tDiversas procedeu-

cias. . . . » . 3(000 a 3S100CANGICA, por 60 Itilos:
Especial. .. . . 52(000 a 54(000•ICEVADA, por kilo:
Maltada. .... 1(300
Commum, america-

na. '. . . . - (Soo a (qooERVILHA, por kilo:
Estrang.', quebrada 3$ooo a
Iiio Grande, idem —
Idem, inteira. . —
Nacional. t> , , * —
Paulista, kilo. , $poo a

FEIJÃO, por ío kilos:
Preto, de P. Ale*

gre, novo . . .
Enxofre, , novo. .
Cavallo, sup., novo
Branco, sup.» nov
.Manteiga
Mulatinho, novo. .
Amendoim superior

novo ..... 58(000 60(000
Outras côres. . . 50(000 54(000
Laguna. . . . . 30(000 32(000
Chileno, branco. . 66(000 08(000
Preto, velho. . . 28(000 32J000

LEITE CONDENSADO:'Caixa com 48 latas
Estrangeiro . .*. . 127(000 1*8(000
Diversas' marcas . 90(000 02(000

LOMBO DE PORCO:
Especial, kilo. • • j?2"o 3$6oa
Superior, kilo. . . 3(000 3(100
Rcgfllar, kilo. . . 2Ç900 3$ooo

MATTE, por kilo:
Paraná. .... (850 (050

FARINHA DE TRIGO, preços do
Moinho Fluminense, por sacco:

Especial. .... 40(000 40(200
S. Leopoldo., . . 38(000 38(200
00. . . . . . 36(000 36(200

Preços do Moinho Inglez:
Buda nacional . . 40(000 40(20 _
Nacional ... . . 38(000 38(200
Brasileira. . . . 36(000 36(200

Preços do Moinho Matarazzo:
Lill  38(000
Claudia. .... 37(000

FARINHA DE MANDIOCA
Especial. ¦ .... 17(500 18(000
Fina.  17(000 17(50.
Peneirada • . , . 14J000 .-.$500
Grossa. 

'. -. . . 13S000 14S000
. FRANGOS:

Ura. ... . . 4(000 4(500
FARELLO, por sacco de 35 itilos:

Moinhos Nacionaes 7$5oo 8$ooo
Farcllinho. . . . 9(000 9(500
Remoido. ..... 11(000 11(500
Triguilho. . . . 11(000 11(500

. GAZOLINA, por caixa:
Diversas marcas . 34(000 36$ooo
Idem, idem, a gra-

nel, por litro. . (800 (850
GALLINHAS

Superiores, uma*
Regulares, uma,

6(000 a
5$ooo a

7(000
5(500

KEROZENE, por caixa:
Diversas marcas. . 34(000 a 35(000

LINGÜIÇA, por kilo:
Mineira. . * . . . ' 6(500 a 7(000
Idem, typo portu*

guez. , .... 5(000
Paio salamísl. . 4Ç000
Rio Grande . . . 6(800 a 7(000
De Petropolis. . . 4(500 a 5(000LÍNGUAS:
Salgadas, por kilo 2(500 a 3(000
Fumeiro, uma. . 3(200 a 3(600
Scica, uma. . . . 3(000 a 3(400MASSA DE TOMATE:
Nacional, lata . (850 a (900
Estrangeira, lata. 800 a 1(000

MANTEIGA, por kilo:'
Especial, cm lata

5 kilos. ... 7(000. a 7(200
Idem, em lata de
kilos  6(600 a.

Mem, sem sal . . ?$20o a
Em lata de 'A kilo 4(000 a

MILHO, por 60 kilos:
Superior, vermelho,

novo  22(000 a 22(500
Misturado ou rc*
guiai- 21(000 a 22(000

Branco, secco, sem
. mistura .... 22$ooo*a 23$ooo

MASSAS AYMORÉ1, por kilo:
Scmolim (A) . —
Idem (B). ... —
Idem (C). . . —
Idem (D). ... —
Idem' (E). . . .:-.' —'
Idem (F). ... —
Idem (G). .... —-

OVOS:
Duzia. ..... '—•'.•,¦¦

POLVILHO, por kilo:
Especial  (800 a
Superior $600 a

PAIO, por kilo:
Mineiro —..
Rio Grande. . . (6000,a

PRESUNTO, por kilo:.
Paulista, especial 5(000 a

7(00»
7(500
4(200

2$000
1(200
1(350
2(000

"3$000

1(350
1(350

3(500

_.(8so
(700

8(000
6$200

Marinha, para as obras de. adaptaçL.
do porão da nova enfermaria de sub-
officiaes e alojamento dos serventes, e
construcção de ura pequeno pavilhão
para os compartimentos sanitários do
Hospital Central de Marinha da ilha
das Cobras.

REUNIXO ÕÊ" CREDORES
1» VARA'.

Fallencia de Schmidt Bcrufeld, dia¦16, á 1 hora da tarde.
3» VARA

Fallencia de Reynaldo Peixoto, dia
14, i 1 hora da tarde.

,«• VAKA
Concordata preventiva de Amadeu

Ribeiro Mello, dia 12, á 1 hora «da
tarde.

Concordata preventiva de Oscar Viel*
ra & Cia., dia 14, á 1 hora da
tarde.

Fallencia de J. Bacos & Cia., dia
16, á 1 hora da tarde.

4" VAKA
Concordata preventiva de Moura Sá

& Cia., dia 13, ás 3 lioras áu
tarde.

S" VARA
Credores de C. Santos & Cia., dia

14, á 1 hora da tarde.

PREÇOS COLHIDOS NO
MERCADO DO ATACADIS-
TA PARA. O VAREOISTA

GUARDENTE, barris. d 80 litrosEspecial, por litro 1(100 a 1(200Regular, pnr litro 1(000 a 1(100
,- AGUASAN1TARIA, por duzia:Especial. .... 4(500 a d(8oohupeMor. _.,. . 4(000 a 4(200ALHOS, por 100 cabeças:
Estrangeiro, ' espe*

ciai.;.- ...... .. 5(4008 s$506Idem, regular.'.,., — 4(500AVEIA 4*° °
Aveia ..... n(_oo a 12(000
Germ. ..... — 15(000'.*,¦ ALFAFA, em fardos:
Rio Grande, tvno

platina, por • kilo $500 a $540Argentina, por kilo (520 a (560ÁLCOOL, pipa de 480 litros: -
4o gráos, por litro — 1(300
38 gráos, por litrp 1(000 a 1(200
36 gráos, por litro lifoo a liiooAMENDOIM: .
Sacco, dt?S tolos 17(000 a 19(000ARKO/C, por sacco dc 60 kilok:

SÍSoo
Idera, regular. . 5(000 a 5(200
Mineiro. .... — 4Í500
Paraná 4(500 a 4(800
Rio Grande. . — 6(000
Especial 2(600 a 2(800
Typo italiano. . .- 6(500 a 7(000
Regular. . ... .\. 2.000 a 2(200

SAL: N -
Fino, estrang., cai*

xa com 12 vidros
Idem, riac.,, idem
Moido, por sacco

de 60 kilos. . .
Grosso, ídem. . .
Saquinho de 2 ki*

los, nacional. (700 a
Idem estraniiciro. —

TOUCINHO, por kllo:
Especial 2(200 a
Superior. .... 1(800 a '
De fumeiro. . ,. 3$ioo a

TRIGO:
Em grão .... —

VWAGRE, barril de 80 litros:
Estrangeiro. . . Nominal
Nacional  30(000 a 32(000

VINHO TINTO
Barris de lon litros:

Nacional. .... 100(000 a 110(000

31(000 33(000
£4$ooo i'5$ooo

13(000 i4(ooo
12(000 13(000

(900
1(600

2((00
2$000
3(40»

1(200

Alvaralhão .
Verde. ....
Virgem ....

tas. . . . .. .
Fronteira, Idem. .
Pelotas, idera. . .
Matto Grosso, id.

290(000
— 385.J00Q
— 285(000

2(900* 3(100
2(600 2(800
2(500 2(700
2(500 2(600

Chnmamos a attenção dos
nossos leitores do interior pa*
ra os preços conrrentes do
' Correio vda Manhã " 

qne sãs
diariamente rubricados.

VELAS, <alxa .com a4. pacotes:Esplendor . , . . 37(000 a 38(00-Matarazzo. ... 37(000 a 38(001Pequenas, .idem. —. 15.00o'
. XARQUE, por kilo:'

R. da Prata, man* ,.

CARNES VERDES
MATADOURO DB SANTA

CRUZ
Abatidos:

Rezes.'
Vitclios
Sdlnos . ..'_ . . .

Vendidos para a ci*
dade:

Rezes.' ...'...
Vitellos
Suinos '.

Vendidos para os
subúrbios:

Jo6
44

«47
42
13

Rezes., . . .
l<e pitados:

Rezes. ...
Vitellos . . .

Pregos:
Bois. . . . .
Vitellos . . .
Suinos ...'•••'« curraes:
Rezes. ,-¦•', ,.
Vitellos . . ,
Suinos . . .iSo*. campos:
Re.zes. , , .
Vitellos . >í .
Suínos-

58

1(300 a ií.iSo
1(200 a 1(600
2(700 a 2.800

36068
31

1.912
349
140

Brilhado especial
Idem de 2°. .A-ulha especial.
Ideih superior .Bom. ... .itoíulai'.. . . •-,
Baixo

72(000 76(000
62$ooo. 6tíono
OfiSooo 7ojioo
58(000 62(000
54(000 .56(000
48Í000 50^000
40(000 44(000

AZEITE, caixa com 40 latasV
Portug., por litro 6(000 a 6(500iicUianhol, idem. . 6Çoou a OS500Nacional, idem . '. .-(800 a 3(000AZE TONAS, barrií de 20 latas:«espanholas. kilo
Portug. lata 1 kilo
Idem, lata 10 ks.

BANHA:
Dr Porto Aleirrc,»

lata dc 20 kilos 175(000 a 185S000lilcui, de 2 .kilos

3$3°°
25000 a 2?soo

32^opo a 33(000

Dc Itajahy, lata dc20 kilos, . . .
„ BATATAS:
Paulista, por kiloChilena, nor kilo

175(000 a 185(000

175(000 a 180(000

353
3
6

155
3
5

93

t.700 a-
*66o a .

{800
' $7.00

FRIGORÍFICO "ANGLO
Anj.tidos: :'•-¦,¦;

Rezes. .,.,¦¦¦__._, ,',._.Vitellos .......
Suínos . . . . t .*vtinitiios para a ci-„

dade;
Rezes. ?#••«?
Vitellos , .... . . .
Suinos ......

v un.lidos paia ça-tiiburbios: .
Rezes

fl.ilS »
Bois. ....... 1(340
Vitellos 1(200 a i(,|oo
Suínos . 2(700 a 2(900

MERCADÕDÍE TRIGO
BUENOS AIRES, 10

Fechamento:
Hoje

Preço por 100 ks,:
Para entrega èm

fevereiro. . . ,Para entrega em
março

Parn entrega cm
bril. ....'.

Mercado. ..'• , . .
üispunivel — Typo

Rarlrta, para o
Brasil
Chicago — Preço

por hushcli
Para entrega ,cm

março. . ... 11,28,12
Para entrega cm

ni»io ..:.,.. . 11,29.37

10.90

10.95

11.10
Estável

11.30

¦
Anterior ( I
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CORREIO DA MANHÃ — Quinta-feira, 12 de Janeiro de 1928
Dkectoria Gerai èk PropnV

dade Industrial
DIA 7 DE JANEIRO DE 15.8

Silva Mascarçnhas & C, Alexandre
Borgi-s da Motta, 1A.B.C. Associarão
IlnrJcnte Coopcradcira, Cluctt, Poa*

liody & Co. Inc., Pautasote Lcathcr
Coropsuf* NovòOiexaptea Itálo-Brasi-
leira, S|A., Eio Mártinelli, Associated
Tkphone «» Tlégráptí Company, Xeon
Vogclbaumi' Manoel Martins Alves,
Mutilo Emilio de Cerqueira Lima, An-
iloin D'Halloy, Wcstingliouse Eletric
Si iMaiiuiacturing Company, e Manoel1
Masso Morena, Sanriago Guell e Fran-
cisco Uastos — Lavre-se o termo.

Sreh Sak — Concedo o praso. La-
vre-se o termo.

General Eletric SIA. (4 requerimen-
tos), Iiitcmacioríal General Eletric
Company, Iixorporated, (3 requeri-
mentos), Reginald Vandezec Farniiam,
Carrv-r Enginetrin? *, Company, Ltd.,
l'ord Instrumcnt Company,' Frederic
Augustus Eustis e' General Eletric
Company; — Deferido. ;

João Henrique, Empreza dc ^.rma-•/cns Frigoríficos e S| A. Industrias
Reunidas F. Matarazzo — Annote-se
a tiansferncia e de-se certidão:

Edmundo de Miranda Jordão, Or-
latido de Oliveira •— Dê-se certidão.

Vianna s Irmão (opp. ao pedido dc*
registro dc marca depositado sob'o nn
p-jj por Oliveira & C,),. Weskott 4
C., General Motors Corporations c Hu-
go Molinari & Co. Ltd. ¦— Junte-se
Ho processo.

The Rio de Janeiro Tramway Light
11 Power Co. Ltd. — Expeça-se a
Buli»Ignacio BuchifL-— Dc-se vista.

Leon Lilicníeld, e J. Stickforth —
Trcste esclarecimentos.

liené Jlotsou — Concedo o práso. ¦
1'adre Pascal Lacroix o Jorge Hauer

— Apresente -novos relatórios de accor-
do com a exigência da Examinador do
Instituto de Cliimica.

Uromberg & C. — Dê-se certidão.
Autoriso a copia.

fEDIDOS DE REGISTRO
MARCAS

DE

Weskott & C, da marca "M.L. &
B", para distinguir artigos daclasse 3—- Kegistre.se..
da marca "Lívçrmosan", para distin*¦guir artigos da classe 3 — Registre-se.

Sociedade Anonyma Fiação Tcccle-
Hem e f Estamparia jYp|ra»aga, ¦ Jtaièt,

da marca "57", para distinguir artigos
da classe 23 — Kegistr-se.

Allcgrctti i C, da marca "Santa
Cothoriria"; para distinguir artigos* da
classe 3 — Registre-se.

Adolpho asconccllos, da marca "Mc»
nino", para distinguir artigos da cias-
sc 3 — Registre-se.

The Dela Rubber. Slioe Co., |td, da
1111,-01!-."Delastrajhd", para distinguir

artigos da classe 36 — Reistre-se.
Sampaio & Torin, da marca "Santa

.There: J.iha", 'para distinguir .artigos
da classe 41 —' Registre-se. ,i
da marca "Livermol", para distinguir
artigos da classe 3 •— Registre-se

Henry Atvinson Driver HollowSy e.
John Stanley Driver Hoiloway, da
maica "Holloway's Ointment", paradistinguir artigos da classo-,3 — Regis-
lre*se.

Henry Atkinson Driver Hollo ay e
John Stanley Driver Hoiloway, da mar-
ca "Hollowaiy.s Pi,*Us"*, Ipara distjn-
guir artigos da classe 3 — Registre-se.

Carlos Alberto Vieira & C, da mar-
ca "Cerâmica Vera Cniz", para distin-

I guir artigos das cíases 15 e 16 —
Registre-se.

Edgard Lacerda, da marca "Primus",
para distinguir artigos da classe. 3, —
Regi st r cse.

Francisco de Albuqerque, da marca'" Gottas Ahieti.o|r", para distinguir
artigos da classe 3 — Registre-se.

Pring, Bastos & C, da marca "Gau-
cho", para distinguir artigos da cias-
ee 41. Rcgistrc-se.

Antônio Octaviano de Alvarenga,da marca iBociol", para distinguir ar-tigos da classe 3 — Registre-se.The Dela Rubber Shoe Co;,Ltd.,da
marca "Delaskield"', para dislinguirárticos da classe 36 —Registre-íe..

The Dela Rubber Shoe Co., da mar-ca "Dela,wear", para distinguir \arti-
gos da classe 36 — Registre-se .

J. Barros, da marca "Tira-Téima,
para distinguir artigos da classe 44'—
(Reiristrcaie '¦.'.-¦

The Dela Rubber Shoe Co. Ltd.^da
marca "Delafacile", par distinguir; ar--•Ègos da classe 36 — Registre-se. jí * ¦

The Dela Rubber Shoe Co.,Ltd!; riamarca "Delástom", para distinguir ar-tiros da classe 36 — »Reistre-8.e .
The Dela Rubber Shoe Co*. Ltd., damarca "Delaguard", para distinguir ar-tigos da classe 36 — Registré-se
The Dela Rubber Shoe Coi, 1 Ltd., da'marca "Delasport", para distinguir ar-tigos da classe 36 — Registre-se.
The Dela Rubber Shoe Co„iLtd., damarca "Dclaplay", para distinguir' ar-tigos da classe 36 — Registre-se,'
The Dela Rubber Shoe Co., Ltd,, damarca "Delapid", para distinguir' ar-tigos da classe 36. — Registre-se.
The Dela Rubber Sim» Co. Lirni-

(ted, da marca "The ÇV Gilr combusto de mulher", para distinguir ar-tigos da classe 36. — Registre-te.
The Dela Rubber Shoe»*'Co.' Llmi-ted, da marca "Delasnow", para dis-tinguir artigos- da classe 36. — Regis*tre-se. , \ ¦
The Dela Rubber Shoe Co. Lirni-ted, da marca "De|a",- paar distinguirartigos da'classe 36. — Registre-se
The Dela Rubber Shoe' Co.' Limi-ted, da marca "Delaneice", para dis-tmiruir artigos da classe 36. — Re-

gistre-se. '

DIA 7 DE JANEIRO DE 1937
Club dos "Bandeirantes no Brasil 

'(2
requerimentos), Franco Bandini, Do-mingos Soares de Aquino, JohannesEmmanuel Heino Loppmann, JadcrPassarinho, H. Heise & Cia. ArietaCia. e Pinto & Costa. — Lavre-set> termo.

Silva, Aatnrim & Cia. VereubugteSlahlwcrke Aktiengesselchaft. — Con-cedo o prazo. Lavre-se o termo.
.W-Nahas, Irmão & Cia. Nogueira*¦', Cia. Eunpedes Fomm Pereira, Rá-N- -10. J. Salgado e Arthur

Joaquim Morges. — Publique-se a des-Liii.**,ão',
Çassiano» Eerreira de Assis, Guáran»tec Liquid Measure Conjpany c Pau-,lino José Mangia. — Publiquem-se osnovos pontos^ característicos.
Domingos *de Souza Barros c PleroMariano Salerni. — Preste esclareci-mentos.

PEDIDOS DE GARANTIA DE
PRIODIDADE '• I

Lincoln je Carvalho e Amandio Pa-checo, para "um novo . cimento , parasolilagcm dc madeira, parallclcpipedos eladnlhos", — iDefcrido.

PEDIDOS DE PRIVILEGIO
Paul Wundcrmann c Willy' Rudóph,

para "processo 
para a obtenção dernn produeto de vitamina da massa en-ccphalica das xe»es de'consumo?. —-Indeferido.

movimentFdo porto
ENTRADAS D.O DIA 11:"

De Laguna c escs.,

he"- » pf^i ytt0r "«""al "Jatpiari.
tL. vil"*™ Carneiro. '
UT» Yokohama e escs., pauuete ia-

j«£ 
"Santos Maru"': Twilsm

mt* "nií3bu»*i e «".. vapo-' alie-
n. »'i?1 a Theodor Wille. 1De Nova Yoric e escs., vapor» sue-eo "LiRuna"; a Theodor Wille. -
ue lluenos , Aires e escs., paquete

Ríuhh. 
0"esmntJ'í 4 Coiípanhlã

mm0-" P6$P. A,e«ri: • esc»'., paquetenacional "Itaquatiá"; a Lu«; Irmãos?
ia„» **"*?_• Paquete nacional "Jaboa-

r,: ""Lloyd Brasileiro. •-Uc'Buenos Aires e esc».,sueco "Lima"; a Luiz Campos.
' SAIDAS DO DIA 11.

naM-Itapu"^». ' "" paqucte n.aci^

war VPArto' A,.el!ri! « «o». Paquetenacional ."Itassucê".
Pára JRuenos Aireasueco "Llguria". '
Para Porto Alegrenacional "Assu"".
Para Buenos Aire»norueguez "Borftland".
Para Porto Alegrenacional "Orione".
Para o Havre e escscez "Ouessant".
Para Gênova

cez "Mendoza".
Paar Recife"Steigerwald". 

,
¦.p!"'í„v,1!'>ar:liso « ttt... vapor alimao "Rhodopis".

vapor

1 eacs., vapor
escs., va}ior'.

escs,, -vapor
escs.,. vapor
paquete fran-

escs., paquete fran-
escs., vapor allcmSo

I^^^^Pf^Pl^i^f* 'Püfü

ii
MARÍTIMAS

Vafqres'^ esperados
Hamburgo e escs.. "Espada". . . 1
Portos do sid, "Anna" 1
Hamburgo e 'escs., •*Steigerwald" *
Helsingfors. e escs., "Valparaiso" 1
Portos.do sul, "Commandante Ca-

pellai\ ,'Jl ;,'..,:. 1
Rio da Prata, "Alcântara". . . i
Recife e escs., "CubatPo". .*.
Liverpool e escs., "Daifo". . .
Laguna c escs., "Miranda". . .
Nova York, "Tintoretto". , . .
Nova York» "Pan-America". . .
Recife e escs., "Tocantins". . .
Rio da Prata» "Antônio Dclfino"
Rio da Prata,» "Cap Polônio"* .
Havre c escs., "Formose". . •'Belém e escs., "Maranguape". ;.
Portos do norte,. "Douro". . . .
Rio da Prata, "La Plata Maru'"
Portos» do sul, "ítha". . . . .
Gênova e escs.. "Duca d'AostaM
Porjos do sul, "Recife". . . .
Belcm'e escs., "Maranguape". *
Hortos do sul» " Itapoan ".• ., . TGpnova e escs., "Conte Verde". .'
Rio. da Prata, '"Principessa Gio-¦' vanna". '. . ,..'... . .
Rio da. Prata, "Demerara". . .
Barcelona e escs., "Infanta/Isabel

•de Borbon". . . ...'.. .17
Bordeos' c escs., "Lutetia". . . 17
Hamburgo c* escs., "Ostprcusscn" 17
Londres, "Highland'Warrior" . .17
Hamburgo c .esca., "Bagc". . . 17

Rio da Prata, "Hocdic";. . , . i!>

Rio da Praia, "Southern Cross"Rio da Prata, "General Belgrano"Bremen e escs., "Sierra Morena"
Hamburgo e escs., "Cap Norte". .Belém e escs., "Rodrigues. Alves"
Londres, "Ávila". . . . .' . .
Portos dp sul, "Commandante Al-
vim". 

Portos do sul, "Carl Hoepcke". .Rio da'Prata, "Alsina". . ¦. .
, 'VAPORtS, A/SAIR :

RioVda Prata e escs.» "Santos
/ Maru'"

S.. Francisco e escs.,' "Laguna"
Portos dn norte. "Macaoá". . .
Rio da Prata, "Espana". . . .
Southampton e esca,, "Alcântara"
Rçcife c escs., " TtaguasMt'". . .
Rio da Prata, "Valparaiso". . ,
Río-da Prata e escs., Hl)arro". ,¦
Rotteídam, "Zyldyk". . . '.' . .
Nova Orléans, "Jaboatão". . . ;Santos,' "Ruy Barbosa". ... .
Rl-y da Prata, "Pan-America"..' .
Rio Grande, "»ltapé". . .*. ':__ .'»»..Penedo, e escs., "Jpanema".^', *'.
Porto. Alegre e escs.. "Pyrineus".
Massoró c escs.,, "Pirangy". .- ,.
fará c escs., "Itaquatiá". •. ..."
Ponta d'Arcia e escs., ""Icaraby"
Bel-ím e escs., "Pará". . '.' .\
Nova York e eses., "Can Polônio".
Hamburgo e escs., "Antônio Del-

.r- fino"
Porto Alegre c escs., "Arara-
quara".Rio da. Praia e tscs., "Formose"

Porto Alegre e escs., "Capivary"
Penedo v c escs., "Commandante

Vascnncelloi". . . . ... , .

Nova York, "Atalaia". , *.'-,*. .
Laguna e escs., "Aspirante Nasci.

mento". it .
Rio da Prata e escs., "Quça

d'Aosta" ,;a
Porto Alegre e escs., '?Itapura?
Rio da Prata e escs., "Conte

Verde"; ...... . . . . . . '
Montevidéo c escs., "Douro".'. .
Laguna c. escs.» "Atmia". . .. .
Japão e escs., "La Plata Maru'"
Gênova e eacs., "Principessa XjÍo-

vanna". . . . / . .... .
Liverpool e çsrs., "Demerara". .
Rio da Prata c escs., "Infanta

Isabel dc Borbon"
Porto Alegre e «csV "Comman-

dante Capclla"
Recife e psea., "Iboapabn". ,. •
Aracaju' e Penedo, "Itapoan . .
^*a'eá'n e esc?., "Recife".. . . '.
Rio da Prata e escs., "Lutetia"
Rio da Prata. "Highland Warrior"
Nova, York e escs., "Southrn

Cróss". ... .... . .. *\\*
Hamburgo c< escs,, "General Bel-
grano". •

Rio da Prata e escs., "Sierra Mo-
rena". •

Rio dã Prata e eses. "Cap Norte'
Pelotas e escs., "Itaituha". ";':•
Boston e escs., " Corsican Prince
S. Francisco e escs., "Etha". .
Rio da Prata c escs., "Ávila". .
Manáos c escs., "Prudente de Mo-
raes"  .

Montevidéo e escs., "Baependy
Hamburgo e escs,, "Ruy Barbosa
Aracaju' e escs., "Itaipava". .

?*!

Offertas

ira il FÉ

Apólices do Estado,
(Ia 7» a ri» e 14»
series, a . . . .

Idem da 3* 6* e'¦, rr* séries., . . .
¦jlbrigs. dc 7923 . .Ohrigs. (Prophy.)
Obrigs. de 1921

(nom;) -cx^juros
Obrig. Ferroviárias
Obrig. dc 1921 ao

port., ex-juros .
Obrigs. federaes .

1'íflí. Com'

— ?8o$ooo

840(000

865*000
?5o$coo

Ü70$ooo
915JOOO

76o$ooi)
8271000
835Ç000

843$ooo

S5SÍOOO
yioÇooo

SANTOS, 9.
Titulos colados hoje.

Oa B0I11
de Café:

Série C .
Série D .

OBRIGAÇÕES
Official

. . . i:ojo$

CAFÉ'
SANTOS, 9.

MOVIMENTO GERAL
Passagens','

Hoje .
Desde
Desde

1. do mez ,
1 de julho

Entradas:
Hoje
Desde 1 do mez .
Media
Desde

Hor
Hoje
Desde

1 de julho .
vía maritima:

1 do mez

Saccas
3o.ò5r

309.9.(0
5.616,889

30.143
. 211.184

29.991
5.630.912

coiytijÁ(4 i*u wlspy.NlVbi,
Cotações áffixadas * hontem * pela Boi-

sa de Mercadorias para os gêneros ne-
¦gociadós a dinheiro, ó vista, por ata-
cado c postos ém S. Paulo livres de
fretes, carretos, etc'. -¦ if : '. 

_.

(Sacco de fio kilos).
Comp. Vend.

Desde i de julho ... , 39.752
Nota — As --entradas por via mari-tuna são incluídas no "stock" sómen-le no fim de cada mez.
Vendas;

33.000
199*000

5.516.000

1.801
9-779

6.222.916

30.051

22.170

1.693
3.648
2.390

¦ 150

S7.I96
192-173

5.509.722

7-1=5
56.321

1.695.085

ijc Laguna e esca., paquete* nacio-nal "Aspirante Nascimento"! ao LloydJurasilciro.
mrPe, P^ém e escs., paquete nacionalPara"; ao Lloyd Brasileiro. ,De Penedo c esos., vapor nacionalIpanema"; a Prates & Cia. M.'
M De Belém c escs., paquete picional'¦apura"; a Laj[e Irmãos.De Buenos Aires c escs., paquetefrancez "Mendoza"; á Companhia Com-mercial Maritima.

Hoje ...
Desde r do mez
Desde i de julhoDespachos: .,•
Hoje
Desde i do méz
Desde i de julho

Embarques:
¦Em 7. ... . ; . . 24.879
Desde »i do mez . ... 306.484
Desde 1 de julho .... 5.530.827

Existência:
Em primeira e segundas

y mã°*  930 295
Café baldeado coin destino

á Santos
Sendo;- **í

Paulista ' . . ..Jüiiipo Limpo (Armazem
Regulador) .'

Sorocabana .......
Braz 
Pary e S. Paulo ....

Saidas: [: \
Hontem . ¦:
Desde 1 do mez . . . ,
Desde 1 de julho ....

DISTRIBUÍDAS PARA»,
Ettrota:

Hontem
Desde 1 do mez . ... .
Desde 1 de julho ....

listados Unidos:
Honteni  . . 49.276
Desde 1 do mez .... I35-P47
Desde 1 de julho . . ..' 3.731.367

Canadá:
Hontem . . . . » «,,.». —':
Desde r do mez . « . —
Desde 1 de julho . . . 12.000

Republica Argentina:,,
Hontem ....
Desde 1 do mez
Desde 1 de julho

África:
Hontem. . . . ,
Desde 1 do mez .
Desde 1 de julho

Alia:
Honteni ....
Desde 1 do mez
Desde i dc julho

Diversos:
Hontem ........ —
Desde -r do mez .... —
Desde 1 de julho .... '713

Cabotagem:
Hontem  . . —
Desde 1 do mez"'.' '.'J. .- / 107
Desde 1 dc julho .... 7.741

Consumo a berdo;
Hontem ........ —
Desde 1 do mez ..... 3
Desde 1 de'julho .... 340

CAFÉS ARMAZENADOS

SANTOS, 9.
Companhia Central de Annasens

Gerais

Especial 67)000. a
Primeira . . .. . ¦. » 6s$ooo a,
ItrfuiaJo filtrado.

Víord-i branco, 58
kilos >'-, . ': 

y....Mercado, calmo.
CrãystHI lioip.tecco, .

. do. Estado . . . sSfooo a
Crívslnl* ijooi.': secco,,

de Pernambuco '. 58)000 a
Cràystal buni,, secco, *

dê Campos . .. . 58)000 a
Mercado, estável. , &>.'Somenós, bdm,'¦".' . 51)5008
Mercado calmo". ' . *,

A dinheiro V-. . . . 36)000 a
Mercado, estável.

• ,ARMAZliKS GERAES
Aisucar crystal:

Existência anterior.
Entradas hontem .
Saidas liontcm . .
Existência bontem .

Aisucar lomenoai

Existência anterior.
Entrada:; hontem . -,.
Saidas bontem . . •',
Existência hontem .

dssMcar mascavai

Existência anterior..
Entradas hontem .
Saídas hontem . . ,

Assucar redondo:

Existência anterior. .
Entradas hontem ,
Saidas hontem . ,
Existência hontem '.

Assucar refinado:
Existência anterior. ,
Entradas liontem ',
Saidas .hontem ,. .. ,
Existência hontem .

68$000
66$ooo

58)500.8 59)000

58)500

58)500

58)500

52)000

36)500

Saccas
45.809

7*727
1.882

51-654

Saccas
919

919

Saccat
7-331

500

Saccas
1,000.

negociados a dinheiro á vista, por ata*
cado e postos em São Paulo, livres
dc fretes, carretos, etc.

COTAÇOliS DO DISPONÍVEL,
Aguth.i beneficiado:

. • •' 75)ooo..a 77)opo
. >*. 72$ooó a 73$ooa

Especial ... .
Superior . . . ,Bom • ... • .
Regular . . .' .
Segunda dc arroz

. Mercado firme.
Cattete beneficiado:
(60 kilos).

Especial ._ . . .
Superior ....
Bom . • ; . .
Regular ....
Segunda dc arroz

Mercado firme.
Quiréra .... . .

.Mercado firme.

Ó5$ooo a 6;$ooo
62)000 a 6.j$0(|o
38J000 a -40.9000

de trigo

65)000 a 67)000
6o$ooo u 63ÇU00
57)000 a
55)000 a
38)000 a

59)000
56-fooo
40)000

26(000 a 27(000

424

159
265

ALGODÃO

795
1.095

43.6l6

17.588

J-372

Existência em 7
Entradas hoje .
Saidas boje ._ .
Existência boje

Saccas
41.599

310
I.I33

40.782

ASSUCAR
S. PAULO, 9.

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO

Foram honlem ; rtgistratNs negócios
a tenuo dc 500 saccas de assucar crjr»*
lal; desde 28 de novembro ultimo,, fo*
ram registrados negócios: de 106.500
saccas. *

COTAÇÕES DO TERMO
Cotações áffixadas hontem pela Bel-

sa de Mercadorias, para os gênerosnegociados a dinheiro á vista, por ata*
cado e postos em SSo Paulo, livres
de fretes»..-carretos, etc. i

. . ABERTURA 
' '-

Crystal — .Bote utvai ¦
(Sacco - novo).

S. PAULO, 9»
1 Informações correspondentes ao mo-

vimento de hontem, ,' fornecidas pela
Bolsa de Mercadorias. *

COTAÇÕES DO TERMO
Abertura; '..';.' .

Algodão tm rismtí¦"¦...
Typo' o. jt

NA RUA .' »
Agulhai '
Arro: descascado (60 kiloút

Especial ....'. 56)000 58)000
liom  50)000 53)000
Keeular 46)000 48)000

CalHlt:
Especial ... . . ,-.,' 48)ooo 56)000
Bom .jjjooo 46(000
Iicgular ..... 40(000 423000

FEIJÃO
COTAÇÕES DO DISP0NIU1SI,

liutalinlio ia secc^.
Saccas de 6o kllon
Claro:
Mercado, nominal.
Mercado firme.
Mulatinho das águas:

76(000 a
73)000 a

78)000
75)ooo

I

Janeiro 
Fevereiro ....
Marco ......
Abril .....
Maio
Junho' . . j.'.. . .

Fechaushto:
Algodão th rama;
Typo o, 5:

Comp.

62)600
64(OOÒ
64)000

Cpmp.

Vend
62)000

64)800
65)000

Vend.
60)500
Ó2Í000
62)800
64)000
659OOO
64)700

Janeiro .. • •
Fevereiro ..... —
Marco . . . . . —
Abril ,. —
Maio ...... 63)000
Junho . . . . . 63)000

CAIXA DK L1QG1DACX0
Foram .registados hontem ndjoc.ios

a termo de 1.500 aríohas.de algodão
em rama. Desde 1 de julho foram re-
{listados negócios de 492.500 arrobas.

DISPONÍVEL
CotacSes áffixadas hontem pela Bel-

sá de Mercadorias, para os genero.»,
negociados a "dinheiro á vista, por ata-
cado e postos cm Sio Paulo, livres
de fretes, carretos, etc»
D... Estado, quolids»'

-de commum -¦ . ; i V —• -rr*!
Mercado, nominal.
Algodão tm rama

A dinheiro ....
Mercado, frouxo.

A' dinheiro ....
i\ 00 dias
Typo n. 7 a typo

n. 
Mercado; frouxo.

- Caroço it algodão:

A' dinheiro:
Sem sacco . . . .
Ensacado ....

. Mercado estável.

59)500 a 60)000

58)500 a 59)000.

Superior
Bom .....

Mercado calmo
Cíoro:
Por 30 kilost

Superior —
Bora '. .....' —

Mercado nominal,
Barreacta; ¦ *'. .

Superior .... ¦ * —•
Bom * . . . . . *-

Mercado nominal.
Branco:
(Saccaria usada),

«o kilos:
Limpo*.

Superior —
Bom ...... —

Mercado nominal.'Bnrreado:
Superior . . . . . —
Hom ~

Mercado nominal.
Í\ NA RUA

feijão mulatinho (60 leiloa) t
Novo da sccca: ,¦ ~

Velho 6o)ooq —.
Novo . . .... 75)000 a »8of 000

Mercado, frouxo. '", i£*fli
" . Manteiga: . ¦ . , ' tf

Do Estado! » - • * ;¦
Novo superior . . 36)000 a 38)000

MILHO v
COTAÇÕES DO DISPONÍVEL

*-* I,

, Da Republica Argentina: >
Dc primeira., , * 38(000 a
Dc segunda ..^ '. .35(000 a
De terceira . *. . •—

Mercado calmo. .
D«j moinhos nacionais'.

De primeira.. . . 38)000 a
De segunda . . . 35)000 a
pe terceira . ... •—.'..

Mercado calmo,
ARMAZÉNS GERAES

Farinha de trigo:

Existência anterior , . ,
Entradas honteni . , .
Saidas honteni ... ,
Existência hontem . . .

Farinha de¦¦ mandioca:
Existência anterior ....
entradas hontem ....unidas hontem
Existência hontem . ... -

ALFAFA
¦ DISPONÍVEL DA RUA

(Pnr Silo). ,
Do Estado . . . ...
Do Itio - Grande do
Sul.-.

Da Republica Ar-
gentina . . .' .
Mercado firme.

39)000
36)000

39)000
36)000

Saccas
36.031

36.021

LETRAS
Câmara .. Municipal ¦' de S. Vicente ..'. 87)000*

. DEBENTURUS
Cia. . Santista de

Tecelagem . . . 97)000Cia. Santista de
Tecelagem . . , 97)000

Theatro e Cosino
Parque Balneário 1:000$'

ACÇÕES
Cia. Santista dc

Tecelagem ... —
Moinho Santista. . 550(000
C»q. Internacional

de Armazéns Ge-
raes '..... —

Cl». Central de
Armazena genes 310)000

Cia. Paulista de
dc E. de, Perro . 265(000

Ciú. Monyana de K.
de Ferro . . .

Cia. En 5a cea d ora c
Beneficiadora . . —

Cio. União de
Transportes . . . 45)000

Ci». (onsiriictora
de Santos . . . 1:200)

Cia. Santista de
de Habitações
Econômicas. . , . —¦

Banco Noroeste do.
stado de' Sio

Paulo . . -. ' .

92(qoc

95)00

3:500)
460(000

210(000

28o$ooo

250(000

200(000 195(000,

— 200(000.

42(000

i:ooo(

310)000

ioo$ooo 98(000

GRANDE SALÃO
Acceitam*se propostas para o arren-

damento do maior salão do Rio dc Ja-
neiro; contrato 9 annos. Largo dc São
Francisco ns. 38140. (D 11856)

CASA MOBILADA
Para casal de tratamento, aluga-se

uma á rua S,J Clemente n. 451, mobi-
lada com todo o conforto. Tem tele-
phone. Pode scr vista das. 2 ás 6 ho-
ras da tarde, todos os dias .

(D 12347)

)430

)45o

)48o

AMENDOIM j
piSPONIVEL DA RUA)

(»5 kilos):
Do Estado, commum. 11)500

MAMONA
COTAÇÕES DO DISPONIVEI,

Informações correspondentes ao mo-
vimento dc hontem, fornecidas pelalíolsa dc Mercadorias.»

("Saccaria usada):
Grande ,.,,,. $620
Média . . . , . $630
Miúda $630
Misturada ..... )6ao

Mercado estável.

NA RU>.
Jííwioiiii C60 kilos); , ,Média 32(000 a 3^(000Mcuda . . . . . 32)000 a 34)000ARMAZÉNS GERAES
Mamona;

Existência anterior.
Kn tradas hontem .
Saidas hontem j ¦*
Existência hontem •

1 Saccas
1. 62

ii 62

BANHA

DOLLARS AMERICANOS
Papel moeda, vendc*se a 8(300. —

Resposta para a'Caixa Postal 2497.
(D 10874)

FAZENDA DE CAMORIM
Vcnde*sc esta cm Angra dos. Rcís,

Estado do Rio, com engenho dc canna,
engenho de café, engenho de milho, to-
dos movidos a agiia, com mattas vir-
gens. Porto de mar. Distante do Rrio
6. horas. Trata-se na mesma com Ma-
noel Jordão Silva Oliveira.

,(D 11910)

JA' E' PROPRIETÁRIO?
Ter casa própria é o mais império-

so dever dc todo chefe de familia. Nâo
seja indolcnte, não deixe que o taxem
dc máo esposo e máo pae, continuando
sob o jugo do senhorio, Siimptuosa ou
modesta, compre ou edifique a sua ca-
sa. Nôs o ajudaremos. CREDITO
IMMOBILIARIO SOC. LIMITADA.
Rua do Carmo n. 58, sobrado.(D 11731)

, Consciência Sanitária
Nacional

Rumo ái Matwresa!
Communicado

do Prof. Moura
Lacerda (medi~
co pfoysiaira es-
pontaneo, pro-
fessor die auto.*-
cura e de pyro~
thierápíâ).

. O creadqr da Bynlhcse seientifica, naturologica, denominada "Autocura-
Physica" e "Pyrotherapia Brasileira", Vynthcse ;á largamente comprovada em
tres paizes •:— no Brasil,' na Republica Argentina e no Uruguay — c que é aomesmo tempo dc cura natural, de therapeutica, de eugenesia, dc rejuvenesci-
mento e de esthetica humanas, reence tando a sua clínica, communica por estemelo, quc, desta data até 28 dc fevereiro, attenderá, das 13 ás 16 horas, ás
3as-i'i 4as., 5as- e 6ás, feiras., para consultas, tratamentos e pjr.çsçripçfígs com-
plctas, a todas as pessoas interessadas pela nova medicina natural, em sua
residência c sede da "Autocura", installada em Nictheroy, á rua GaviãoPeixoto n. 327, cm vasto predio próprio.

Para ahi,'. deverá, scr dirigida toda acorrespondencía, bem como os çha-'mados para visitas ás familias ,quc as desejem.
O cointnunicantc, qu»; acaba de regressar de uma longa excursão clinicac de propaganda doutrinaria c> maximamente empregada no aprofundamento

de seus estudos de botânica medica, quc se estenderam pelo soberbo vale do
Tiété, além do salto do Avanhandava c pelas bacias tlc outros grandes rios,
cujas margens são bordadas dc florestas magníficas, nas quaes crescem cs-
pecies -medicamentosas do efficaeia pas mosa, dc virtudes quasi milagrosas, rei-
tera, propondo*sc a sustentar e provar, cabalmente, todas as suas affihna-cõcs
c conceitos anteriores, expendidos em 12 annos consecutivos, de uma acção sem
tréguas, para concorrer a formação da. "consciência sauitaria nacional", ¦ seu
ideal supremo e sua preòccupação peimáncntc.

, Taes afíirniações, conceitos e doutrinas scientitioas, sobre a cura pelaNatureza e sobre a creação original, originalíssima mesmo, da cura da ar-
terio-csclcrosc, da syphilis, da tuberculose, do câncer, da asthma, do diabetes,
da obesidade, da lepra c de outros grandes males, pela "Pyrotherapia Brasi-leira", que consiste na maravilhosa utilisação do FOGO em medicina e como
(actor de rejuvenescimento c de belleza humana, sem par; FOGO, quc c, em"banhos dc fogo", em calorizaçõcs c applicações tópicas, culta c agradavelmen-
tc empregado, tal como fez a elcetrothciapia com a electricidadc, acham-se
compendiadas c detalhadamente expostas e discutidas no volumoso livro do
autor, intitulado: "A Queda da Medicina_c da Cirurgia Oceidentaes," ex-
posto á venda na sédc da Autocura, uas livrarias Prancisco Alves, Leite IÜ-
beiro c outras do paiz. '

Esse livro, que abre uma era .inteiramente nova á hygiene natural,.-que
cura, que rejuvenesce e que embellecc o homem, como nenhum outro sys-
tema -conseguiu até hoje fazer, o professor Moura Lacerda, ora cdmmuni-
cante, teve o ensejo de offerecer, com expressiva dedicatória, ao eminente ci*
dadão, de justa fama e estima univresaes, Lloyd George, que nos dá a honra
dé sua visita no momento.

Juntamente ofíercccu-lhe a carta deinra, que o autor, recentemente dirigiu
nos dois americanos, os mais americanos da geração actual; mrs. Edison e
Henry Ford, propondo-sc para meados deste 'anno, ir a Detroit, Michigan,
E. U. da America do Norte, demonstrar curando de facto c rapidamente- in-
números doentes dc moléstias chronicas, sem pedir nem acceitar remuneração
alguma pessoal. Essa carta está impressa em folheto e será brevemente dis-¦ribuida às altas autoridades do paiz e á imprensa livre.

. Nestes doze annos decorridos, de evangelizaçãu, de producçâo de provassobre provas, de curas .sobre curas, de milhares dc enfermos chronicos, dc
moléstias ate então \ reputadas como incuráveis, pela fallida medicina .offi-
ciai cm voga no Oçcidente, a base devenenos, de drogas,*dc dietas absurdas,
de soros pútridos, de, injecções mortiferaj, e de. ferro, para cortar c mutilar a
torto e a direito, reduzidas assim, desgraçadamente, a medicina e a cirurgia
c puro commercio, quasi sem excepção, em-cada anno c era cada lustro o
autocurismoj dc nossa lavra' e applicação, tem-se alargado c já, póde-se di-
zer- tem-se imposto como escola e como escola que ainda ninguém ousou criti-
car a serio, nem como theoria c nem como arte dc curar cffícazmentc peia
Naturczal — ' '.,' ./.'... v .

Vis naturae medicatrlx! ',
Cura tc ipsuml :„ .*. * • , - »,

Prof. MOURA LACERDA.'" r\'r, ¦•-¦:
Nictheroy, Icarahy, rua Gavião Peixoto, 327. (D 11774)

FABRICA DE UPIS^f
Vendem-se machinismos completos

para uma fabrica de lápis, dc còr, coi
pia c grafito, para ,pequena producçâo/constando de mmnhbs, prensas, machi» |nas dc arredondar, motor electrico 08
transmissão, etc. Promptos para serem?
montados c entrar em funecionamento.v
Algumas machinas ainda estão encai».;;!-xotadas, tendo "chegado ha pouco da *

f Allemanha.
A quem comprar estas machinas dão»;/

sc muitas fórmulas de lápis çxperi-; |men tados c garantidos e explicações.,
fora execução das mesmas. -'-^- ..

Para mais informações, procurarCT8>*i" Bastos, no Rio Palácio Hotel, .
das IS ás 16 horas, ou deixar recado";
jur" eocnpto, pava scr procurado. -v

(DrlQ904)
LEILÃO DEMÂTERIAES

O leiloeiro Ccsar venderá amanhí,--
sexta-feira, ás 5 horas da tarde, á ruá*.
SENADOR DANTAS, 3,, .eni ...(rente
ao Palácio Monroe, todos os materiaes
da ¦ demolição deste predio, taes como
esquadrias, grades de ferro, vigamento, ¦
assoalhos, escadaria de mármore, _ l«--\
drillms, azulejo», halaustres, ,-caÍxas;-
d*agua, encanamentos, escada de pç*'
roba c magnifico elevador de i fabri-
cação franceza 1'IFRE, em um sò lote^
ou relalhadamente. (D J.I.960)

'SÊÈI

AGUARDADORA
Guarda, engrada e despacha moveis;
rua Moncorvq Filho (antiga Arcai),

. 44. Telephone NORTE 5661.
(D 11909)

X. f*-\.

(Saccaria usada),
AmareUinho. * ¦. •
Amarello i . . .'
Amarellão" ...»
Branco crystal . .
Branco commum, .
Branco,' dente de

cavallo ....
. Mercado estável.

NA RUA

23(500 a
2350110 a
23$ooo a
24(500 a
23)000 a

24(000
23J500
23)500
25)000
23)500

22)500 a 23)000

ta.

4)500
4)900

4)600
;)ooo

ARMAZÉNS GERAES

Dezembro
Taneiro. .
Marco .
Abril. .
Maio. .
Fevereiro

Crjjliir -
Desembro .
Janeiro .
Fevereiro'.
Março . .
Abril . .
Maio. . .

Comp. Vend

FECHAMENTO y
- Bate nova: \i '¦ fTl"

Algodão em rama:
' '¦•**,¦ 

-#

Existência anterior.'
Entradas hontem .' .
Saidas hontem '. . .
Existência hontem . .

Caroço de qtgodão:
Existência anterior.,;' -tna'- Sfiitem . .
Saldas bontem ...
Existência jliontem . .

' Algodão em carofo:

Existência anterior. ,
Entradas hontem .'
Saidas hontem . .,
Existência liontem ¦

Kiloi
5.480.468

80.954
42-734

5.518.686
¦Kilos

t8-.574

J8.574

KII01
9.838

9.838

CEaREAES
S. PAULO, 9*

Cotações do termo
AnEnTURA:

ARROZ
Cotações áffixadas liontcm pela.Bel-sa de Mercadorias, para os gêneros

AmareUinho. . . . 24)000 '
Commum .... . 23)500

Mercado calmo.
ARMAZÉNS GRRAES

Pasto: ,
Existência anterior. .
Entradas ' hontem . <.
Saidas hontem ....
Existência hontem . .

*Irr_»x beneficiado:
Existência' anterior. ,
Entradas lioptcm .. .
Saidas hontem . . .
Existência hontem . .

Arroí em casca: ,
Existência anterior. • ,
Entradas hontem . ¦
Saidas hontem» . *. ,
Existência hontem . .

Milhei

Saccai

1.217

Saccai

Baccai
4*1Existência anterior. ..

Entradas hontem . .
Saidas hontem * . '. . ,. . • —
Existência liontem . *. », , 42

í FARINHAS üit
de mandioca ^

COTAÇÕES DO DISPONÍVEL

Cotações áffixadas hontem pela Bel*
sa de Mercadorias, . para os gêneros
negociados a dinheiro á vista, por ata*
cado e postos ém São, Paulo,, livres
dc fretes, carretos, etc. -—.

NA RUA . 
'¦' 

;;í'v ¦¦'

Do Rio Grande it S*Í1

Do Eslado, em.
latas , litograplio-
dan, de 20 kilos
los. caixa de 6a
kilos

Do Estado, em Ia» >'.*?
tas lilocrnphadas
de so kilos, caixa , ¦ ¦•¦ t—r
de 6o bilos ... W»i m

Do Rio Grandf do >*~J ^jfe
Sul, em latos lito» sjf
graphadas de 20 í'
kilo». caixa d< ^ r
60 kilos . . . 169)000 a 1745000

Co Rio Grande da — ,
Sul, em lahis lito» ]
graphadas de "20. 1
kilos. ¦. caixa,. de ..
60, kilos . . . 169)000 a 174)000
Mercado estável.

NA RUA \
Banha ie Porco (em laU)t^ú'í^-

De 2 kilos. . . 
'. 155)000 a 160)000

OLEO ^
COTAÇÕES DO DISPONIVEK IDe caroço dt algodão,,

Do Estado, em cai-
xa.com tres latas,
28 ' kilos, pelo li»
quido- . . . . . 73)000 a 74)000Mercado estável."- -•  -y.

» NÀ^RUA (
Caixa com duas la- \;

tas. de 28 kilos, -asmf-^t
.... 69)000 vjT—:cada

TITUjLOS

21)000 a aa)ooo
20(000'a, 31(000
18)000 .*». 19)000

De primeira, .»«.•'.,,
De segunda . . '¦"
Hte terceira ...

Mercado estável.
Do Estado (sacco de 45 kilos) 1

De primeira .-.., . 14)500 a 15)000
De segunda . . . 13)300 a 14)000
De terceira . . '., 12)500 a 13)000

Mercado, .estável.Do Estado (sacco'de 50 kilos): .
(Saccos de 50 kilos): '

De pdimeira . . .' 16)000 a 17Jooo
De segunda' . .' , 15)000 a ,. 16)000
De terceira. .... 14)000 a '< 45)000

Mercado, estável. "

0o Rio Grande d.
Sul (50 kilos). . 18)000 a 20)000

s. paulo, 9: ;' •;

Vendas realizadas
MJNDOS PÚBLICOS >'

HONTEM /•

1

LpES EM CURSO
Português, grammatica; falar e. re»

digir hem — Érancés theorico e prati-
co. Mensal 20)000 (3 lições por sema-
na). Ambos' a3 sexos. Cursos de cinco
alumnos. Dr. Teixeira.. Rua Estacio
de Sá n. ,64, primeiro andar.
___. 

'¦' ' (D 11900)

TERRENO SUPERIOR r
i — Em Copacabana —""

Vende-se o da .rua Paula Freitas
junto ao n. 90, com 11^30 de frente
por 49,80 de fundos, muito perto da
Avenida Atlântica, servido por tres li-
nhas de bondes e todos os omnibus. —
Trata-se á rua da Carioca n. 87, tom
Vieira. ¦ ¦¦ (D 11896)

TERRENOS EM BOTAFOGO
,Vcndcm-se lotes de 10 jc 18,50 e

12 x 18,50. Rua Humaytá, entre os
números 36 e 42, nova rua Cesario Al-
vim. — Tratar com ARAUJO — CA-
SASUCENA. (D 11895)

CASA-MEYER
Aluga-se uma nova. Rua João Fe-

lippe h. 13, transversal Dias da Cruz,
com 5 quartos, salas, copa, banheiro,
garage, jardim e" quintal.

*. (D 11894)

CÃO POLICIAL ALLEMÃO
| Vende-se um com 12 mezes, por mo*

tivo dc viagem. Ver c tratar á rua
Maxwell n. 24, casa 9, Aldeia Cam-
pisla, (D 11684)

VIAJANTE COM TROPA
: Rapaz solteiro, grandemente rela-

cionado em toda zona do Espirito San-
to, Minas e Estado do Rio, dispondo
dc tropas c o mais necessário para via-
gens a cavallo, offerece-sc para via-
jar, podendo fazer n serviço com, ou
sem ordenado. Offerece referencias.
Cartas a A. Ferreira — Kio Hotel —
Rio dc Janeiro. 'e (D 11695)

TERRENOS A'VENDA
Em Copacabana, Ipanema,. Lebion

e outros bairros, lotes dc varias dimen-
sões, facilitando-se o pagamento. Tra-
tar no edificio do "Jornal do Brasil",
7» andar, com Mattos Pimenta'.

(D 11695)'ESCRIPTORIOS
Alugam-se Quitanda numero -26,

segundo andar; tem elevador.' 
 (D 12161)

INGLEZ
Uma senhora londrina ensina seu

idioma. Methodo pratico. — Telepho-ne numero 1964 Ipanema.
(D 11680)

ESMERALDA HOTEL
Praça José de Alencar, 8

Perto dos banhos de mar. Dispõe ^e
boas salas e quartos bem .mobilados,
para familias e cavalheiros. Cozinha
dc primeira ordem. Preços razoáveis.

(D 11736)

FAZENDA
Vende-se uma ¦ distante <lo Rio qua*

tro horas de trem e de duas estações
cinco minutos de automóvel, clima su*
perior, agua de primeira ordem, com
272 -alqueires geométricos eni lavoura
o pastos c algum matto, 150 mil pés
dc café, média 2.000 arrobas, 50 mil
ainda novos, de tres annos, 400 cabe-
ças dc. gado leiteiro, média 120 mil lt-
tros annual, cannaviaeç para 300, pirtas,com excellente macbimsmo c ' muitas
lavouras dc í-cereaes já plantados, etc.
Para mais' informações escrever paraEntre Rios — Estado do Rio, a Nor-
berto Lopes.  (D 11665)

Pensão Milton
Alugam-se quartos para famílias e

cavalheiros. — RUA MARQUEZ DE
ABRANTES numero 26.

¦ (D 11820)

LEILÃO DE MOVEIS 7.1^
O leiloeiro Ccsar venderá em "iellSo.

amanhã, sexta-feira, ás 5 horas,' da -
tarde, á rua SENADOR DANTAS,
3, em frente ao Palácio Monroe,. mo«-
derno mobiliário, sendo dois dormlto-.'
rios para casal, dois para' solteiro, sa- -
la de jantar dc. imbuya e oleo, grupos;'.
de couro typo- MAPI*E1( tapetes^. ,cpr-V;
tinas, quadros a oleo, piano, víctrola,
rádio, ele., etc, ¦ (D 11960)

CASA MOBILIADA :-o
Precisa-se alugar com. contrato e 8

quartos, próximo ao- Cattete. — Tele*
phonar para CENTRAL 6120. . . »

(U 11963)

PIANQPLEYEL
Modelo 4 bis, com pouco uso, "ven*

dc-se por preço baratissimo. -—'Rua
Visconde Rio Branco n. 21. ->" i

(D 11954)

PIANOLA ;'::;¦>
Vcndc-se uma magnifica em cor .«O1,-

jfucira, tres pedacs e magníficas vozes.
Neçocio de oceasião. —! Rua Hí-tddock
Lobo n. 44. (D 1195-t>

PREDIO ?i
Aluga-se por contrato No predio^ da ¦

rua liuenos Aires n. 202, com. ..(jspa-
çosp armazem e esplendido sobrado,' pa*
garido o diminuto aluguel dc 650(000
e taxas; demais informações com .OiÇÍ»*»,!
Américo, á Avenida Passos n. 56. ,>.*';

 (D,UWj

3° ANDAR PARA FAMÍLIA
Aluga-se o do predio n. 13} da'Aye> '

nida Rio Branco. — Para trata"r,;T»a,
Casa Bazin. (D V19W .

HELEPBONI umfflm.it''
Traspassa-se um. Informações. VfrPJ

apparelho Villa n. 47J6. j'J,Jt i
(D "11953)

PRÉDIOS PARA NEGOCIO»
Alugam-sc os da rua dos OuriVès;'lih*

meros 129 e 131. Acceitam-se pfopUs»
tas c informa-se na rua Marechal Fio-
riano Peixoto n. 3, onde catão as cha* :
ves. ' : (D 10907) I
-*^DR. A. R. SHARP, .%

Dentista ' á}
De volta da Europa e dos Estados'

Unidos, novas c modernissimas instai-
lações, Raios X e Clinica Dentaria In- :
fantil (odontopedia) a cargo de espe» *
cialista experimentado e modelada pe*$
las melhores existentes na Allemanha'
e America do Norte. Praça Floriano,
55, 8n andar, iiinto ao Cinema Tapitov
lio. Phone CENTRAL 980. - .-¦: ¦'¦

(D 10897).

CADILLAC
Touring, 7 logares. Pouco uso, par-»

ticular, bom estado dc funecionamento. ,
Capota, pintura e pneus, novos, todo.i
equipado. Preço convidativo. Mestre^O ,¦
Blatgé — Rua do Passeio n. 50."'.fi'

(6738)

PROFESSORA,
ViolSo e cithara, lecciona-se ""á rua

Bolivar n. 158 — Copacabana,
[__• . 

(D 
11566)

CACHORRO PERDIDO
Desappareceu da Avenida Atlântica

n. 894, um cachorro Fòx-Terricr de
còr branca, pelludo, barbado, com uma
mancha escura sobre a cabeça, de rabo
cortado, com una collcira de couro.—
Attende pelo nome de "Schamy!'. —
Este cão fpi mordido por outro damna-
do e esti em observação. Gratifica-se
generosamente a quem o encontrar ou
delle der noticias. — Telephone Ipa-
nema 270, (D 11887)

'l

OBRIGAÇÕES i

!4 do Eslado, 1921, .rSTr-r- ¦*
pôrt., \j_ 865)000

do Estado, 1922 ' 830)000
do Estado, 1923,

(10:000)), a . 8:300)000
60 do Estado, 1921, ,-'A

i port.'- de. 500) a ». .. „¦ 435)000• 60 do. Estado,. igai, . ; ';
nom, dê, 500), a •' 432)500,-4o. do- Estado, ipai, t
port. 500), a . . .¦ ¦ \ 432)00010 do Estado, 1922 1827)000

^100 da Ferroviárias a .' f 849)000

APÓLICES
1 ' ' 

«t-,28 do Estado da 8" d*. . ' ..... -^
... . rgj4oò)ooo500)

LETRAS
250 da Câmara da capi

tal I9«5 a .... ..

\
.... '7
fr90)000

í BELLA VIVENDA
i '* 

I ¦. '¦"''-' 
,*- Vassoura»^-—

i> "'* * i\ /'.=
Vçnde-se- .uma., excellente chácara

com boa casa de morada, mobilada, com
installações sanitárias, banheira csmal-
tada, com agua quente e fria; grande
pomar com mais dc vinte qualidades
de frutas; criação de gallinhas de raça

I (mais de 100 cabeças), com installa-
ções apropriadas. Tem mais 9 peque-
nas casas, sendo uma dc negocio, e uois
alqueires de excellentes' terrai paracultura. Dista'1 1|2 kilometros da es-
tação Barão do Vassouras, da Central
do Brasil, com excellente estrada de
rodagem para automóveis. Dirigir-se
ao, seu proprietário Fernando Silveira
Filho, no mesmo local.'

(D 11911)

PERFUMARIA PRATICA

(e sabonetes, sabão, ele.)
Livro moderno e indispensável para

perfumistas, práticos de pharmacia,inameures, barbeiros, etc. Fórmulas
dcscrlptos com simplicidade c que va-
lem uma fortuna I• Custa apenas 8)000 e remetle-se pe-
lo Correio. — Casa "OSWALDO
CRUZ" — Rua Sete de Setembro nu-
«ero ¦211. — RIO. (6704)

CARNAVAL
Aluga-se jardim particular que ser-

vc para a venda de perfume, confetti,
serpentinas ou refrescos, Ponto esplcn-
dido. Praia da Lapa n. 44. — Tele-
phone CENTRAL n. 1693.

(D 11697)

PAREDE
Aluga-se, espaçosa, serve para an-

núncios. Ponto de movimento. Praia
da Lapa n. 44. Central 1693.* (D 11697)

Terrenos quasi de graça
A' visla e a prazo

Vendem-se bellos lotes á rua Pro*
fessor Gabizo, entre,Mariz c Barros c
Haddock Lobo, na Av. Trapicheiro, en-
tre Professor Gabizo e r. S. Francisco
Xavier, promptos a edificar. Trata-se á
r. Mariz c Barros, 457, (Fabrica).

(D 11395)

PADARIAS
na rua Acre n. 28, A. C. Peixoto É
que nivende o papel Santa Márlà par-do e branco, ' (D 10662)

MASSAGISTA
Especialista para reduzir' ventre, ca-

deiras, papadas e obesidade geral, re-
sultado rápido, o seguro, unicamente a
senhoras c senhoritas' vie a domicilio.
Attende chamados. Rua da Gloria
n. 98;-Phone'B.'M. 2584.

 ¦-¦ (D 10643)

OURO
Compra-se ouro, prata velha, platina,brilhantes, dentes, dentaduras postiças,etc. — Paga-se bem. — KÜA, DE

SANT" ANNA nuhiero 182.»
(D 14022)

MARAVILHOSO HOTEL
Praia do Flamengo. Preço de recia-

,me para hospedes moradores, casal,
750)000; solteiro, 450)000 com refei-
ções. Aposentos confortáveis, agua cor-
rente, mobiliário de estylo, restaurante
de primeira, ordem. Em {rente aos pa-nhos de mar; á rua Machado de Assis
numero 26. (D 10597)

SOBRADO - CENTRO
Aluga-se á rua Rodrigo Silva nu-

mero 5. — Trata-se na loja.
.--*  (D 12191)

ENCERADOR '
Quereis vossos assoalhos - raspados,

cala f eta dos ou envernizados? Chamae
hoje mesmo o Ribeiro. — Telcphone
Norte 954. (D 10852)

TECELÂ
Precisa-se para machina de meias,

de homem. Telephone Central 3342.(D 12181)

PORTA NO CENTRO. •>
Aluga-se á rua Rodrigo Silva n. 5.

Trata-se na loja. (D 12190)

LlíBA MANDUCHEVA

* 
':¦:

m

Diplomada pelo Conservatório de..;
Praga,. ct\sjpa, piano, theoria e-solfé-'^'
jo cra sua residência ou nas casas dos .;
alumnos. Programma do Instituto .*-*¦»,,l£
Phone Beira Mar n. 2534.

(D 12374) JM

PIANO-COMPRA-SE
Embora precise reparos. Paga-se

bem. Telcphone, Central 4307.
__, J_J^ (D 12377)
VIRAM?!

Chapéos para senhoras e creanças I
desde 20) e 15)000. Lava-se, tinge-se
e reforma-se. Ruas do Theatro n. 25
c Sete de Setembro n. 1Í4.

(D H922)

SUBLIME -r HOTEL
Praia do Flamengo, 264. — Vasto

parque sombreado. Esplendido pontodc veraneio, defronte do banho dc
mar. Aposentos confortáveis.

 (D 10841)

BELLA VIVENDA, 5
1:000$000 

'\ 
^

Aluga-se para residência de 
"confor»

to, com alguma mobilia,. bilhar, tele-
phone, garage, agua nascente, grandechácara com 500 metros de findo, á
Avenida Paulo de Frontin n. 674. —
Pôde ,ser vista a qualquer hora c tra-
ta-se no Banco Industrial c Agrícola,
á rua Buenos Aires n, 29, com Or-
lando. (D 12189)

PARA PORTUGUEZES /,
Divorcia absoluto, quer tenham ca-

sado no paiz ou no estrangeiro, trata o
advogado portuguez, com máxima se-
riedade e sigillo. — DR.- AUGUSTO
LOPES. — RUA TREZE DE MAIO
n, 17. — Telephone Central 2530.

 ,. (D 10839)

PREDIO'NO CENTRO
Traspassa-se o contrato de um na

rua Buenos Aires n. 210, servindo o
armarem para qualquer negocio, Tra-
ta-se no mesmo,  (D 11778)

DR. SYLVIO REGC S
Cirurgia geral, cirurgia de . crean-

ças, correcção de anomalias e defor-
midades congênitas c adquiridas, — 4
horas da tarde. Escriptorio: Uruguaya-
na, 123 — Telephone Norte 7202. —
Haddock Lobo, 370. Resid."

« (D 9672)
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Traduzido especialmente p ara o "Correio da Manhã"

tintes quo. Augusto e Trompé-
l'CEll o pudessem Impedir atirou-,,
a no rosto de Mourad...

O papel íól cair nos coohlns.— Tome, disso Valentim, leia
essa carta... Leia o leia depres»»
sa.., • .....*.-

Mourad tinha se posto de pé,ium salto, sob o' Insulto o tinha
(apanhado um .pequeno punhal«Kypclo que estava em cima do
tllvan.

Picira horrivelmente pallldo.Teve, não obstante, a forga de
Se contor.

Desdobrou a carta e percor-rcu-u com a vista. ' .'Num seerundo comprehendeu,u'lo, o passou-lhe a Ira.Esso rapaz wmàva como ello.

;—-Ò. èènhor foi enganado, E'
verdado <t}lr- Gabriella enta- em
mlrihaícítsa.'..:' mas, em logar de
tíaVeí, sfdo. raptada, como o sé-
nhor parece* .acreditar, eu sal-
VelOra daqueljes que, lhe preten-
ditilif » hòtiríV, a^vlda talvez. O
senhor ignora, 'sem duviday que
a senljojplta . Bertara tem inimi-
gos terríveis qtte querem a for-
ttlria delia.'., pdrque ella ê rica...
multo rloa,.. aiiulto fica!

Rica dos dez dedo», para
trabalhar, disso Valentim.

O senhor estfl. tambem cn-
ganado nesse ponto. O senhor
Bortara d possuidor. do milhões...
Era um segredo até a alguns dias
e não o é mais, agora, porque
pouco Importa que se sclba aisc

Gabriella' é ricfy visto que estâ.
confiada á. minha protecção e na-
da terá daqui era deante a recear
daquelles que lhe querem mnl.

Valentim, oa lábios trêmulos,
olhos fechados, parecia ein abso-
luta prostração.

Repetia maohiriálmonte:
E*rlca! Rica! Million-aria...'

Ahi' está, porque La Guyane fa-
lava. da "pequena dos milhSes" I
Então, não mo amàrft mais. Es-
ta .acabado* tudo. Esta perdida
para mim-..., JU ama outro cer-
tamente. Se assim não fosse teria
pensado' em mim, mandandó-mo
dizer ondo estava Vivendo.

p,. com ,o^ punhos cerrados,
ainda perguntou:~T'Maij..., Estó' aqui... neste
palaolo,?»» ,i- 

' ¦'
' —Estfi. ,'¦»,; ,,, .Jure-me que essa ' carta,
monte quando diz que ella o amà
e o senhor c» nou amante!

O senhor nao atnbu nunca
essa menina se acredita que ella
seja minha amante. Eu amo-a...
6 verdade, desdo o dia em que
cila para aqui veiu, meio morta
de susto, de fadiga o de fome.

O senhor ama-a ! Era Isso
o que eu tehila justamente, mur-
mui ou Valentim... e o senhor
lá lh'o disse? E ella? Ama-o
tambem „

Mourad não respondeu.
Carregou num botão eleotrlco,

e Azep appareceu.
Mourad dlsse-lho algumas pa-lavras om língua estrangeira,
O creado solu logo, •
Alguns instantes depois reap-

parecia pallido e conaternndo.

GELO . ^
Vende»se o optimo frigorífico ho ie»»

tado de novo: serve para fazer gelo ou
frio.. Preço de occaslâo. P. Zanotta eVCia. — Rua Frei Caneca n. 43. —
Caixa 1845. ' (6734)

IMPERIAL HOTEL
Dispõe de amplos c arejados quar. í

tos c salas com agua corrente e appar.
tn mentos para famílias, perto dos baV
ijhos • de mar da- praia do Flaüièngo. .
Excellente cozinha e preços módicas;
i. rua do Cattete numero 186.

... (D 11921) .

RADIO
Vcnde*se um esplendido Reinartzdé»

tres válvulas, completo. Tratar das. $ :
ás 6 1|2 lioras no Cinema Guarany»,—-.;
Rua FREI CANECA n. 133. ' ¦;

¦'..*¦ (D W'Wj

Bungalow — Therezopolis
Aluga*se com todo o conforto, bairro;,

novo, na Várzea, rua Parúj infor*'
mações: Ouvidsr n. 148.

(D 11937) ii

, MOLÉSTIAS DOS CÃES |"Sabonete Dick" destróe pulgas t i
carrapatos. "Hèmocanls" tonifica à
sangue. CASA HUBER. — Rua Sol j
te de Setembro n. 63 •— Ri*.

(D 11928),

ÁGUAS GAZOZAS
Vende*se ou nr renda-se optima fabri»

ca com installações modernas ' 'e^fcoav,
freguezia. Preço vantajoso. Cantas
para a Caixa Postal n. 1845 — Rio."!?

(6?33y
LIVRO DE ORAÇÕES 

^~
Perdeu-se no dia 6, em Botafogo,1;

um livro de orações tendo no «eit .-to»'*
teridr, inscripto o .nonie de "Carml-Í
nha", como tambem algumas photogra» •
phias. Pede-se a quem o tiver.ijpcoii-
trado, levar.4 rua Voluntários da *P**;»
tria n. 153, quc seri gratificado.*

 (6735)

INDUSTRIA A'VENDA
- Vende-se uma boa fabrica,., installa» '
da cm edificio próprio, com muitas mir-
cas registradas; sendo os seus produ»
ctos bastante conhecidos e. de grande ;
acceitação nesta Capital e nos Estados.;::
Tambem se acceitará um soclo com
100 a 150 contos de capital, para en-
carregar-se da gerencia, afim do actual:
proprietário tratar de aua saude. Dão.
sé o exigem-se as mais amplas referen.
cias. Informações com o sr, Vianna,
a rua Theophilo Ottoni n. .141. ti'V'|

(D 11924) f
Houve, entre elle e,' Mourad,

uma troca de palavras rápidas.
Mourad deu por assim dizer um

salto. Olhou para os visitantes
coni. os olhos espantados, e falou
com voz alterada: ¦ :•

Hontem, á noite, esta noite, Ga-
bríella aiilda estava em minha
casa. Acabam de me dizer que
ella deixou o. palácio esta madru-
gada. Mentira! disse Valentim.Eloalménte I Nãó ê muito;
natural, murmurou Trónflié-rCEil.

Mourad estava tão acabrunha-
do.qué não os ouvia.

Partiu... sô... Por quê?!
Partiu sem me tornar a ver !.,.
E ella a dizer-me: "Sim... Sim...
Amo-o..'. Mas amanhã conversa-
remos melhor. Ati amanhã".
Por que se foi, então, embora?

Esquecia Valentim c oa compa-
nheiros delle.

De repente, appareceu de novo
Ázep o dlrlglndo-so a seu amo
falou-lhe desta vez' em francez,:Meu amo, a frajicezlnh». dei-
xou no quarto esta carta ende-
regada ao senhor.

Apresentou-lhe um papol qúe
Mourad tomou a tremer e percor-
reu de;um golpe do vista.

Cambaleou e viu-se obrigado a
so sentai», ficando sem dizer pa-
lavra por algum tempo o de olhos
fechados.'

Sua' emoção era tâo visível queTrompo-1'OEil, Augusto o Valen-
tim, inci-edulos a principio, fo-
ram-so impressionando.

—Aqui tem ! dise Mourad n
Valentim... Essa creança ama-
o... E' bem íollz t> ..senhor..-

.'...jaHWmm

Daria a minha fortuna pela sita
felicidade.. ' ¦ /' E Valentim,- perturbado,, leu a
meia voz: ," Perdoe-me... eu amava an-
tes de o conhecer, fujo-lhe paraser fiel ao meu amor..."
- E isso estava assignado com o
nome. querida de Gabriella, era
letra de .Gabriella, tudo falava
bem alto que era de Gabriella. .Será verdade ? dizia comsl-
fco. Amar-me-a sempre?

Ah ! disse Mourad, em voz
balxa.o /senhor não a ama tanto
como eu porque o que mè ohooa
6 menos o seu abandono que o
perigo'quo ella corre, talvez mes-
mo neste momento...

Valentim ericarou-o.
—7 iÒ'senhor tem razão, eu cedi

a um momento de egoísmo o não
pensei senão em mim. Saiba en-
tretanto que estou prompto a dar
a y4da para salvar Gabriella...
juro-lhe...E' mtilto moço ainda parafazer'tim'tal juramento... So ou
Sião o ajudar, o senhor não pode-
rá fazer nada contra os quo a
procuram.

O senhor nSo conhece, ao me-
nos, bs Inimigos delia ? fez Va-
lentim.

Conheço um 1
Chama-se ? Diga-me o nome

delle, e eu lho prometto qué nôs
tres saberemos ' dar-lhe uma
llçfiy! ' 

.
—»0 senhor conhece-o, sob o

nome de Norberto.
Norberto ! Fizeram os tres

homens, com a mesma voz de
aurxiresn,: a um temijo*»

'.::¦:-'.'. ..: ¦ijJ'..:J.iU,.
- -¦ *F»w-.*u»c«-¦.-¦¦.•¦¦¦¦--.-;»-., *»:.'^'i^<;*ifftp<gfróll**J8(3

' — O seu verda'de.lrq nome ê o
marquez Norberto de Argental!...

Elle ! disse Valentim.. Elle
que ia todos os dias a cosa de
Gabriella I Eu deveria ter defc-
confiado de quo esso homem cra
um miserável, o... agora'com-
prehendo o ódio lnstlnctivo que
elleHie inspirava. .' —Elle não escondeu os seus
projectos vergonhosos a Gabriel-
la. Sabendo que ella é rica, quor
obrigal-a a desposal-o... Foi por
Isso que elle a raptou ó fez des-
apparecer-lhe o pae.

E Gabrtlella. ?:'. . . Onde a
devemos ir agora procurar? On-
de a poderemos encontrar ?

Talvez tenha voltado, para a
rua da Allemanha,, pnde ella mo-
rava. Foi o seu amor pulo. senhor
que a fez sair desta casa, onde
ella estava om segurança.'... e
esse mesmo anjôr a restltuirí..

Talvez o senhor diga a Ver-
dade I

Salvo, acabou, Mourad, hesl-
tante, que no'trajecto da avenida
du Bols-do-Boulotne â rua da
Allomanha ella tenha encontrado
os agentes do marquez e lhes te*»
nha caidò de novo nas mãos. E'
isso o que eu tomo.

Nâo, não ! Não 6 possível
Isso, murmurou Valentim. Deuè
nâo seria justo, se consentisse!...

Movidos pela mesma idéa os
tres amigos deram um passo parna porta, querendo preclpltar-se
em soccorro do CJabrlella. Mas,
pararam... e Valentim voltou de
novo a Mourad.

Este, multo -nallido, estava tão

perturbado que os olhava sem os
,vèr. '';».'• -; * '

— Meu-caro senhoí, disse-lhe
o rapaz, eu offendl-o ha pou-
co... O senhor tem um coração
tâo nobre, que eu lamento a ml-
nha precipitação. ,Quer perdoar-
me, senhor ?

. Mourad; estendeu-lhe a mão, e
Valentim apertou-a nos suas.—• Os sentlorea provavelmente
estão sem recursos disso Mou-
rad... Não esqueçam quo eu sou
rico e que é preciso quo salvem
Gabriella. A minha, fortuna <S dos
senhores... Nâo se descuidem...
Tratem-me como seu irmão,

Valentim saiu com os dois
amigos.

Mourad caiu, acabrunhado, no
dlvan, o rosto posto nas mãos
murmurando:

—» Gabriella; nâo me ama !
Depois, suspirou longamente e

começou divagando.,.
Vieram-lhe á memória, numa

especlo de obstinação, os cou-
plets cantados pelas mulheres de
Férédiô e de Fatma, que elle tra-
duzira a pedido de Gabriella: ¦

"A vida fi a tempestade I Não
ha nunca descanso, sopro eterno,
brisa ardento ou gelada... mu-
dança sem fim... tempestade de
flores na juventude... flocos de
nove no inverno... Juventude!
dilúvio do flores quo fogem..,
quo turbllhonam o quo desappa-
recém I A mãe do adolescente
tentit em vão apanhal-as ! Pra-
zeres o flores tudo so esvae !"

Ello revla Gabriella, palpitantecontra o seu coração.
. —.Por quo me . fugiu ella. se

não me tinha amor? Amar-me-á
mais tarde ? Deus ê grande ?

Se Gabriella, obedecendo áo
sou primeiro terror tivesse vol-
tido do novo para o .palacete
Mourad teria sido salva. O sou
anfbr por Valentim, ao 'meswo
tempo que o t(jmor que ella tinha
de ' se sentir fraca deante de
Mourad causou a sua perda.

Apenas tinha dado uma cente-
na de passos, cambaleantes, fora
\\o palçclo, quando, do' canto de
uma rua, do angulo do uma casa,
de uma arvore, de um, banco,
surgiram quatro indivíduos, dos
quaes .dois começaram a andar
deante delia e os,outros dois
atrás a uma certa distancia. '

. Caminhavam separadamente,
como se nâo se conhecessem, e
pareciam ocoupar-se multo pouco
com Gabriella.

Depois do haver 'corrido, 
poralguns minutos, Gabriella, quetinha descido a avenida ao acaso,

não attendendo senão ã loucura
cega quo a fizera fugir, sem re-
(lexão, parou para respirar, on-
costando-se, a' uma arvore,.'.

A avenida continuava quasi de-
serta ainda, e não havia deante e
detrás delia senão oa quatro ho-
mens citados, á mesma distancia
sempre.

A menina não prestara grande
attenção a essa gente, maa de su-
bito teve como que a suspeita de
um perigo.

Depois de haver, parado, os
quatro homens quo a seguiam vi-
nham mais devagar, para não
lhe passar adeante, sem duvida,
e os. que a precediam estavam

oecupados, um cpntra o outro, a»;
accenderem os cachimbos, o Sue-5
aliás parecia uma operação .p^ul-.' í
to difficil pelo tempo que sò Üe»H*:
moravam..'. ,,»'Esses dois estavam longe.;iünít^
dn, e comtudo, Gabriella assus-
tou-so, vendo-os. 

''•'. •' •¦¦• •¦•; 'j
Era que lhe havia parecido, re-if

conhecer, pelo andar, o mais alto*,*p
com hombros de çolpsso,.e,-.o mal*»*,;
baixo peloB braços enormes, peláí
magreza o pelo golto do deixar '
pender para o peito a cabeça? '

La ¦ Guyane j, e Loutfar&lJ
murmurou ellá»'. ¦' .'tv

Teve logo a idéa de voltar paraw
o palácio, mas no momento era
que" so dispunha a omprehondôr
umá corrida para o fazer, avls-í
tou, pela rua Porgolése, ¦ a dóls»;
passos delia, dois ; policiaes, twéj
passeavam gravemente, • lenta»,»
mente, de mâps atrás, nas costa».í

Estou salva I
E correu para elles.
Oa policiaes* tinham parado, ,

vendp-avlr.
I3*nniior«?0i diss*?. -çílici- .^n* yó* ..'

baixa, offogante, pefio-lhes" pro-tecção,' peço-lhes de me acompa- .
nhar atô';ao posto de policia; d, !
quo pertencem, sim ? Estou sendo»-
perseguida por pessoas qüe me ',
querem mal.

Quo lhe fizeram ? '
Pelo amor de Deus .prote- „••'

jam-me. Levem-mp até ao.-pós- :
to. Lá, contarei ttido. " ""-

Elles .pàréoeráin; ' consultar-se
oom os olhos,' pois tlveratn ,uma :
troca de olhares significativos./

> Ü7otitimí-a)'-..;
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LEILÕES
LEILÃO

^Toalheria ELIAS

n TEÜZMAN
- A' —

|rap Tiradentes, 40
sS---.'-Armação, *vitn*Ses, balcocs-vitrincs.

- Joalheria, relojoaria c bijoutcria, cons*
"'ataiulo dc finas e delicadas jóias em

ojjro, platina e pedras preciosas e dc
, tãjttasia: esplendidos relógios em ouro,

»k'Ç.: wãta e nickel, para pulso e algibeira,
s-: despertadores, etc. Vários artigos dc

fantasia.

f. SALGADO
Escriptorio e armazem, á rua de São

Tosé n. 52
TELEPHONE CENTRAL N. 439'; Autorizado pelo proprietário por ter-

minação de negocio

VENDERA' EM LEILÃO/

Terça-feira, 17 do corrente
,A' 1 HORA DA TARDE

— A' —

Praça Tiradentes, \40
-Antiga o acreditada Joalheria Elias

Truzman.
O grande e sclcccionado stock de

: Jóias, relógios e artigos de fantasia quc
serão minuciosamente descriptso no ca*
talogo publicado no dia do leilão.(D 12366)

Leilão de Penhores
Em 24 de Janeiro de 1928.

Casa Dias & Moysés
Rua Imperatriz Leopoldina 14

Fazem leilão dc . todos os penhores
vencidos e avisam aos senhores mil-
tuarios que podem reformar ou resgatar
as suas cautelas até i vespera do dia
do leilão. (D 11905)

. m Rna do Lavradio n. 26
|1 

ATTENDE' CHAMADOS

Leilão de Penhores
J.J.ANDRADE

SUCCESSOl^
de Guimarães, Carneiro & Cia.
EM14DEJANE10DE1928
Avenida Passos, 14 A

(D* 96S3)

Leilão de Penhores
AMANHA 12 DE JANEIRO DE 192S

Casa Simon Ettinger
— DE —

LEVY GOMES & CIA.
- R. LUIZ DE CAMÕES — 55

De todas as cautelas vencidas
(D 10372)

Leilão de Penhores
Em 21 de Janeiro de 1928

S. À. "A Econômica"
26Rua do Lavradio n

Avisa aos srs. mutuários que, pode*
... rão' reformar ou resgatar as suas cau-
!'i,.telas vencidas até a vespera do leilão.

(D 12172)

Cia, ÁUREA BRASILEIRA
Leilão, em 17 de Janeiro

Matriz — AV. PASSOS, 11
>••¦'. (5810)

Leilão de Penhores
Em 18 de Janeiro de 1928
CASA GONTHIER

í HENRY, FILHO & CIA,
SCCESSORES DE

Henry e Armando
45, Rua Luiz de Camões, 47

(D 11561)

implorando cf caridade
' 'ÀNGEIjTpKCUKANO. viuva, com

U annos de edade, completamente cen,.
f.l narulyttea.
4 MARIA VENtWRA, de g6 annu*

?VAULÍffA",,Da . FIGUEIREDO
viuva, com tre» filhos e impossibilita' lli de trabalhar.

ENTREVADA, rua do Chichorro
^B. 47, casa XVIH. doente, itnpossibi-

Htao* de« trabalhar tendo duas {ilhas
•endo uma tabcrcnlosa.

:¦'' CARLOTA, pobre velhinha iem rr
ttirtoi.

SLVIRA DB CARVALHO, pobr-
teira e sem amparo da família.¦FRANCISCA DA CONCEIÇAi
BARROS. cee» de ambos ollK>«

' rOLIETA — EMILIA. dum pobie
(irmãs.

THEREZA, pobre ceguinlia iem au
¦itio dr ninmiera.

; VIÜV* SOARES —' Sem .podei'.; trabalhar.
UM INFELIZ ALEIJADOS ,
FELICIANA* LUCAS, viuva, para

..VIUVA SANTOS com 68 annos de
| edade. gravemente doejjte de motestiat

Incuráveis.
i JOSEPHINA GUIMARÃES DA
-SILVA, viuva com filhos e sem - re-
- canoa.

COZINHEIROS
; A.LUGA-SE uma pessoa para cozi;
¦ _t%_, nhar, trivial fino. Trata-se na rua

São Clemente n. .az, Botafogo.
 (D_io88s)_A

PRECISA-SE 
de uma cozinheira;

rúa Álvaro Ramos n. 85 (Bota-
fogo). (D 12367) A

PRECISA-SE 
dc uma boa cozinheira

para casa de familia, na rua do
Rozo n. 79 — Laranjeiras.

. ji) 11874) A

PRECISA-SE 
dc cozinheira ilo trivial.

Praça da Republica n. 227, so-
brado, junto a ' Estrada de Ferro.

(D 10877) A

COPEIRO 
— precisa-se de um rapa*

zinho que tenha pratica, saiba cn-
ecrar e arrumar. Pcdem-sc informações,

'-ou enrteira dc identidade. "Ruíi Profes-
Bior Gablso 28o.:- (D 12087) ,B
,-T)RECISA-SE de uma boa copeira t
; JL arrumadeira, na rua da Passagem

n. .ms. (D_i2i6o) 11

PRECISA-SE 
de «ma empregada pa*

ra cozinhar c pequenos serviços, á
ríla Abolição n. 14 — Engenho dc
Dentro., (D 10689) B

PRECISA-SE 
dc uma perfeitta arru*

madeira e uma copeira, para casa
de. familia da tratamento; rua Figuei*
redo Magalhães n. 109, das 9 is 11
e daa 3 ás 0. NSo se fa/ questão H-
côr. (D 19953) 11

PRECISA-SE 
de unia copeira o a*

rumadeira de côr branca, para ca?a
de pequena familia de tratamento. Tra-
tar á rua Osório de Almeida n. 53,

•lirala Vermelha Tel. Snl'i-tos.
:t (D 11835) B

ill ^
m"1|
¦ü
HK*'' '

AGENCIADOR 
para bordo precisa*

sc: rua Senador Vergueiro, 113.
ÍD 11W9) C

ALUGA-SE 
uma senhora para lim-

pezas de escriptorios, encera e
lava, ou tambem para encarregada de
casas de commodos ou avenidas. Escre*
va á rua Carolina Amada n. 430, casa
8 (estação de Irajá), com D. Antonia.

... (D 12178) C

COLCHOEIRO 
— Precisa-se de um

ajudante de colchciro, á rua dn
Cattete ns 55 e S7. (D 11822) C

EMPREGADO 
— Precisa-se dc arru-

mador, que saiba encerar; rua Sc-
nador Vergueiro n. 113. -

(D 11890) C

EMPREGOS 
- A R. J, T. Light

& Power C°., tendo limitado nu*
mero dc vagas a preencher no qua-
dro effectivo de Motorneiros e Condu*
ctores, facilita a entrada dc candidatos
que satisfaçam as condições necessárias
e saibam ler e escrever.
_____ 5733) c

OFFERECE-SE 
um casal estrangei*

ro sem filhos; elle copeiro c ella
perfeita arrumadeira. Telcph: li. M.
941. Alfredo. (D 119S3) G

PRECISA*SE> 
de taloeiros para enca*

dernação, á rua do Ouvidor, 6o.
_(D 11885) C

PRECISA-SE 
dc hons repuchadores

e bons funileiros, para metallurjíia.
Rua Barão de S. Francisco Filho
n. 368, Villa Isabelí (D 10901) C

PRECISA-SE 
aprendizes costureira,

com pratica roupas brancas lio-
mens e senhoras; na "A Collegial",
largo de S. Francisco n. 40.

(D 11784) C

PRECISA-SE 
dc serralheiros para

trabalhar em Petropolis. Informa-
ções á rua Barão dc S. Felix- n. 65.
Rio. (D 11775) C

PRECISA-SE 
de um rapaz para car-

regar, no armazem da rua Dr.
Maia Lacerda n.. 115 — Estacio.

- (D 11861) C

PRECISA-SE 

~dc 
um casal, cujo ma*

rido entenda de horta e jardim, e
a mulher para arrumadeira. Informa*
ções na leiteria Mineira — Galeria
Cruzeiro. (D 12220) C
mRABALHADORES — Precisam-se
X para serviços braçaes, á rua do
Costa n. 39. (5733) G
TTM rapaz deseja cmpregar-se cm
U qualquer serviço. Tem todos os do-

cumentos. Quem precisar dirija-sc á
travessa da Paz n. 18 ou pelo tcl. Vil-
Ia M9S. (D 12368) C

A LUGA-SE esplendido quar-
*"¦ to de frente. Avenida Go-
mes Freire, 144.

(D 10856) D

ALUGA-SE 
com contrato, junto ou

separadamente, os dois pavimentos
do excellente predio com 17 quartos, á
rua das Marrecas n. 24.' Tratar com o
sr. Sabbá, á rua do Passeio n. 50,
1" andar. (D io7i8)_D

ALUGA-SE 
uma casa reformada dc

novo, para moradia, com 3 quar*
tos, 2 salas, cozinha, copa, bom quin-.
tal, etc, na rua São Leopoldo n.
50, próximo á rua Sant' Anna. In-
formações pelo telcphone Central 6120.

(D 11961) D

ALUGA-SE 
um esplendido salão,

cm predio novo,. completamente
independente, â rua Silva Jardim 19A,
próximo á praça Tiradentes.

(D 11963) D

ALUGAM-SE 
ou passam*sc dois es-

plendidos andares, oito quartos,
seis salas, sendo quatro de frente c
mais dependências 'necessárias; Av.
Mem de Sá 303. (D 11951) D

ALUGAM-SE 
baratissimo dois ma*

gnificos quartos a rapazes do com-
mercio; Av. Mem de Sá 302;2°. :i

(D 11950), D

A LUGA-SE uma boa sala de frente
JfX. para escriptorio, attelier etc.*, na
rua da Quitanda n. 30 •

(D H94S) D

ALUGAM-SE 
optimos c arejados

commodos a rapazes solteiros, cm
predio de construcção moderna, proxi-
mo á rua Marechal Floriano. Panora-
ma magnifico. Alugueis desde 70$.
R. Camerino n. 138.

(D 10647) D
Á LUGA-SE em casa de familia es-

.ÍA. trangeira, respeitável, um aposen-
to no sobrado, muito arejado, bem rao-
bilado, com todo o conforto e optima
pensão, e um outro sem mobília, a ca-
sal ou a senhores de tratamento. Tra-
vessa Torres n. 7, á rua Riachuelo. Te-
lephone Central 4334.

(D 11899) D

ALUGAM-SE 
uma sala de frente c

um escriptorio com moveis mo*
dernos, teleplione e empregada para cn-
ecrar, limpeza e receber recados. Rua
dos Ourives n. 32Í/10 andar."

(D 'tot*i1 11

ALUGA-SE 
um 1» andar na rua 7

de Setembro n. 170, informa na
loja. (D 12200) D

ALUGAM-SE 
grandes, salões pro-

prio para qualquer negocio. Largo
Tosé Clemente n. 19, antigo Largo do
Rosário, (D 11804) D

ALUGA-SE 
um quarto mobilado

com pensão c telcphone a um ca-
sal sem filhos ¦ em casa de familia, á
rua da Constituição 11. 30.

(D 10853) D

ALUGA-SE 
uma sala de frente mo-

bilada em casa de pequena fami*
Ha, na Avenida Gomes Freire 91 sob.

(D 11967) D

\ LUGA-SE um quarto com pensão,
_t\. de ift ordem, bem mobilado, com
muito conforto u casal ou a rapazes
11 cinco minutos da avenida Rio Bran-
za; rua Evaristo da Veiya n. Ii6. '

(D 808) 1)

ALUGA-SE 
á rua Benj. Constant,

entrada pela i-ua Fialho, /3tl, .uma
espaçosa sala de frente, 

"em 
casa cs*

trangeira. (D 11936) E
A LUGA-SE boa sala de 'rente mi.i-

-fX to fresca, bem mobilada, cm casa
socegada dc familia, na rua Corrêa
Dutra 11. 168. .(D- 11937) E

ALUGA-SE 
a cavalheiro de respeito

exccllente sala de frente, rua Sil*
veira Martins n. 6, Flamengo.

 (U 11938) E
\ LUGA-SE grande c optimo quar-

jfJL to l^j-n mobilado, com boa pensão,
a pessoa de trato. Rua Cândido Men-
des, 63. Tel. 11. M. 1710. .

(D i«.'l) E
' 
\ LUGA-SE um , quarto mobilado,

XJL com- pensão em casa estrangeira,
por preço módico. Rua liarão de Gua-
ratiba 11.- 34 (Cattetc). (D 11912) E

ALUGAM-SE. 
boas salas de* frente

. çom pensão a casaes ou'rapazes,
á rua Hermcnegildq. de Barros . n, 3* \
M. 3298. Gloria. I (D 11977) E

ALUGA-SE 
uma boa sala para nasal

ou senhor só com ou sem pensão,
em casa dc familia, á rua do Cattetc
n. 17-2° andar. (D 1196?) E

ALUGA-SE 
. bòm apartamento e um

quarto-na rua Corrêa Dutra, 73
 __.;'_ <D "89') K

ALUGA-SE 
por 800$ e taxas a casja

n. 174, da rua llento Lisboa, poCattete, com excellentes-.accommodações
para familia.de tratamento; trata-se á
rua General Câmara 11, 24. Peixoto
& Companhia. (D 1176a) E

ALUGA-SE 
ura' luxuoso npparta-

mento, còm pensão a cas.il dis*
tiricto, em casa de familia, R. Andrade
Pertence n. 27, Cattetc.

(D 11826) ,É

ALUGA-SE 
um bom quarto sem

pensão. Rua do Cattetc 11. 84.
(D 11780) E

ALUGA-SE 
um bom quarto eni casa

de um casal sem filhos. Rua Mar*
queza de Santos n, 41, casa 17. Largo
do Machado. (D11789) E

ALUGA-SE 
quarto corn ou sem mu*

bilia, com pensão, a pessoa de res-
peito em casa de família. ! Rua 'Andra*
de Pertence n. 132._ (D 12183) E

ALUGAM-SE 
salas e quartos com tno*

bilia ou sem, preço módico. Ruu
do Cattete n. 138,

(D 1073S) F.

ALÜGA-SE 
uma sala ampla e lu-

xuosa a casal ou a solteiros, á rua
Santo Amaro n. 44; tem telcphone.

(D 12283) E

PENSÃO 
RITS — Tendo passado

para nova propriedade, luxuosos
.appartamentos para casaes, com pensão
e sem;' salas e quartos para solteiros,
e a preços commodos; á rua Sto. Ama*
ro ,n. 44, Cattetc. Tem telcphone.

(D 12283) E

ALUGA-SE 
sala térrea, independen-

te, a casal' ou cavalheiro de altu
commercio, com ou sem pensão, cm
casa de familia.'Largo do Machado, 43.

(D 12315) E
LUGAM-SE sala dc frente, c quar-

to mobilado c com pensão a ca-
saes ou rapazes. Travessa Cruz Lima
11. 37, Flamengo. (D 12217) E

A LUGA-SE cm casa dc familia, utn
— appartamento e quartos, com ou
sem pensão, na rua Silveira Martins
n. 11 s. (D 12330) E

(1ASAL 
distineto aluga boa sala mo-

J biliada; rua do Cattcte n.' 27, so-
brado. B. M. 1064.

' ,(D 11842) E
..LAMENGO Aluga-se espaçosa c
X bella sala de frente ou um quar-
to. independentes, ¦ a . casaes ou dois sol-
teiros, casa de familia- estrangeira, cen-
tro de iardim, optima mesa: rua Fer-
reira Vianna n. 3<|. : (p 10830) E
T7LAMENGO — Pensão familiar dis-
X' p.õe dc um -bom quarto para ca-
sal, ou apartamento de frente, cora 2
peças. Rua Ferreira Vianna n. 5;,

.(D 11867) E

H" 
OTEL STANDARD aluga quartos

e salas copi pensão dc primeira
ordem, para solteiro, a partir de 250$
e para' casaes, a partir dc 450$, á
rua da Gloria n. io. (D 11810) E

PENSÃO 
— Buarque dc Macedo

n. 46, Flamengo. B. M. 1580—
Confortáveis aposentos c cozinha de
primeira ordem. (D 1145.O E

PENSÃO 
RITZ — Possue lindos c

luxuosos appartamentos^ para ca-
saes, com pensão, e salas" c quartos
para solteiros, a preços commodos; no-
va proprietária; á rua Santo Araart*
n. 44, Cattcte; tem teiephone.

(D 11604) E

PROCURA-SE 
quarto ou sala bem

mobiliada e completamente indepen-
dente, no Flamengo ,e transversaes a
Cattete, para rapaz de tratamento c do
commercio. Cartas com detalhes e prc-
ço a' Teixeira, nesta redacção.

(D 12332) E

QUARTOS 
independentes,, perto dos

banhos de mar, do Flamengo, alu-
gam-se esplendidos, mobilados, sem
pensão eni casa tranquilla com poucos
moradores á rua Dois dc Dezembro, '46
a senhores ou casaes, de preferencia
estrangeiros, Tem todas as commodida-
des, inclusive teiephone. Beira Mar
1742*  (D 12333) E
OALAS de frente, próprias para o ve*
O rão cm casa cercada dç jardim. Op-
tima cozinha. Preços módicos. Rua
Marquez de .Abrantes n. 12, Flamengo.

. (I) 11-02) E

\ LUGA-SE por alguns mezes um
jCIl bom'sobrado mobilado, na espia-
nada do Senado. TAta-se na av. Go-
mes Freire n. 55.

<D_Ll8!3>_P
ALUGA-SE 

bom quarto a emprega-
dos no commercio, cm casa dc fa-

milia, Andradas n. 49, 2°.
(D 11705) D

A1.UGAM-SE 
quartos coniortaveis,

independentes, com agua encana-
da, com ou sem moveis, a senhores' c
casaes sem filhos; desde 130$; ru?
Riachuelo ll. 136.

(D 1083;) 1)

ALUGA-SE. 
uni esplendido escripto*

rio com tclephonp a rua do Ouvi-
dor n. 133, i" andar. (O 11782) D

ALUGA-SE 
em predio agora recon-

struido, um i° e um a° andar,
servindo este para moradia, tendo am-
idas accommodações, c aquelle para es-
criptorio, etc. Ver e tratar na rua da-
Quitanda n. 161. (D 11779) D

ALUGA-SE 
4 rua do Ouvidor, 107,

sob., próximo Avenida; uma bna
sala para commercio. (D 11743) D

ALUGAM-SE 
para escriptorio

ou- atelier 3 salas juntas
ou separadas. Rua 7 Sctom-
bro, 183, 1" andar

(1) 10551) 1)

f íflatricaria J
•¦ ingleza j(§W^

A melhor í i3fczJl'
uo periodo I *W^RL

Dep. K. &. dos Passos, 71.
Caixa UíS 500.

. (860)

LARANJEIRAS ,
í\ UARTO. Aluga-se bem mobilado a
\H cavalheiro. Rüa Pinheiro Machado
ri; 36, Larartjeiras. (D 10875) F

.A LUGA-SE quarto, com pensão, em
A. casa de familia, sem outros hos-
pedes. R. Alice rt; 59-. ' , -

,:..._.. -,(D_ió844)_r

ALUGA-SE 
quarto de frWc

com mobília nova, om cn*
sa installada com gosto e lim-
peza, &' rua Ypiranga n. H5,
próximo a Paysandu. Telepho.
ne Ií. M. 2310. Auto omni-
bus aporta. (1)12286) F

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente,

i rua dos Inválidos n. 16, sob.
(D 12292) D

ALUGA-SE 
cm casa de familia,

quarto a casal que trabalhe fora
ou a rapazes á praça Tiradentes, 85,
2o andar (lado do Ministério da Jus-
tiça). Tcl. C. 600. (D 123:9) 11
TPSCRIPTORIO — Alujta-Sb perto
lll da Avenida, com bastante luz, por
200$; rua Buenos Aires ti. 6o, i".

. (D 10900) D
i*\ÜÃRTÕ a moço ou senbora que
W trabalhe fora na rua Senado, 243,
i*1 andar. (D Í3»i$) D

O 
UARTO com ou sem pensão em ca.
sa de familia. Aluga-se a moços do

commercio á rua 7 dc Setembro, 211-1".
Teiephone Central 3006,

(D 11973) D

TUASfASSA-SK 
o - rifntrato

'lo esplendido nppiirlii-
niento do prcdlo da Avenida
'.Iem dc Sfi 2R3. '4°. andai-,'.«do de Stn. Tlierc/a.. R' ser*
.¦ido por elevadores e tem te*
lephone e boa snl» de banhos
Tratar com o sr. Lima'—
l.iirp.o dn Carioca 15, 1° am
il»r( unia ds frente ou com o
liorteiro <lo prédio, >

(4158)

OURO
Pi-ata, platina, brilhantes, Jolas

velhas, compram-se e paga-se
bem ha joalheria Tlaplmel. Siio
Juhé, 43. Teleph. C. 5686.

( 2457)

ÜATOE
APARTAMENTO indepen-
dente. Procura-se um com

toda a inpendcncla *c libordn-
de, com sala do banhos, no
Cnttoto ou no Centro. Tambem
ser.ve um andar térreo ou so-
brado. Cartas para G. O. I!.
nestes jornal. (D 12310) JB

ALUGA-SE 
4 praia de Botafogo, 92,

próximo á avenida de Ligação, i
salas de frente, sendo uma com entrada
indeof^ente, Casa estrangeira.

(D 11936) E

:i»mmw

^Tcc
GRÁTIS

Envie este annuncio
i o,seu endereço para.

. CAIXA P0STÁÚ,-745
E RECEBERÁ UMA SURPREZA

ROTAFftííO
ALUGA-SE 

por 620$ mensaes a ca-
sa da praia de Botafogo n. 462,

casa I, contrato 3 annos, pôde ser vis*
ta das 11 as 16 horas. Tratar com o
sr. Oliveira. Tel.. Norte 7712.

(D 11920) G

ALUGA-SE 
p ptedlo 

'.riiobilado 
(Ja

rua Macedo Sobrinho;- :i., 57 (lar-
go dos Leírcs), para' familia dc alto
tratamento. Trata-se tio Banco Portu*
guez do Urasil. Candelária, n. 24. .,

(D 10664) G

ALUGA-SE 
optimo predio com seis

quartos, 2 salas, etc, á rua Vis.
conde de Silva n. 37, trata-se cnm lia*
vid & Companhia, á rua do Ouvidor
ns. 71 c 73. __^ , (D 10766) G

ALUGA-SE 
optimo predio com. tres

quartos, duas salas, etc, a rua
Honorio de Barros n. 16; trata-se com
David & Companhia, á. rua do Ouvíj
dor ns. 71 e 73. (D 12345) (1

A LUGA-SE o predio da rua Muni:
xi Barreto n. 22, esquina da rua VI*
cente de Souza, completamente refor-
mado; chaves no n. 28 c tratar i» dc
Março n. 2, casa de cambio.

(D 11892) G

ALUGA-SE 
uma casa por oitpcen*

tos mil réis ou vende-se por 130
contos, com jardim, garage, salas dc
visitas e de jantar, de espera, copa,
cozinha, despensa, quatro dormitórios c
banheiro, lojrar alto r saudável, com
linda vista; n rua Sarapuhy 11. 11.
distante 200 metros da rua S. Clc-
mente, começa ua nia Icatú e esta na
rua .Alfredo Chaves, ¦ icsqúími da run
S. Clemente 11. 560; trata-sc nu local
até ás 10 horas ou das 13 em deante,
na Avenida Rio Branco n. .io, com 11
sr. Julio, Junqueira de Aquino.

(D 10642) G

ALUGA-SE 
o predio tí. 40 dn rua

David Campista (Iluniaytá), aca*
liado de construir c próprio para fami-
lia dc tratamento. Ver a qualquer hora
c tratar com Araujo Maia, rua Muni-
ciual 11. i.t. dns o ás 10 e dns 4 ás e

(D, 11923) G

ALUGA-SE 
uma sala *!e frente, ri-

comente mobilada, com agua cor-
rente e optima pensão, rua Senador
Vergueiro n. 113. (D 11888) G

ALUGA-SE*ou 
vende-se a casa aca-

.bada.de construir im travessa João
Alfredo 11. 38, Humayti-, trata-se no
". 49- (D 12355) ' G
TJOTAFOGO — Aluga-so pqr alguns
J-> mezes casa mobiliada, louça, trem
de cozinha, etc-, com dois quartor.;;
duas salas, cozinha, banheiro c qum-
tal. TeL_SuI 2983. (D 11796) G

CASA 
no largo da Gloria, traspassa-

se. com quatro quartos, duas salas.
quintal c mais dependências; alutçuel
.qooÇooo. Apenas se exige um fiador.
Ver e tratar na mesma. Andar térreo.
Ladeira da Gloria n. 3.

- . (D 11918) G

As Tosses, Bronclii-
tes, Cohstipaçücs e|
r-idirrlio pulmonaresj
desappnrecem com

o TÔNICO

SÃO CHRISTOVÃO
ALUüA-SE 

cm casa dc familia um
porão á rua S." .Luiz Gonzaga,

298, fS* Christovão. ?
. (D 10895) L

I &§§!
do pliiirni.-chiniico

..JOlKO DA SILVAI
SILVEIRA

, (312)?

«AGABANA
ALUGA-SE 

á rua Figueira Maga-
lhães 102, casa pequena mobila*

da por 4 mezes. Trata-sc na mesma.
(D II942) H

ALUGA-SE 
ou vcnde*se o magtíifi-

co predio da rua José Antônio
dos Santos n. 113; as chaves estão no
armazém Modelo. Trata-se no mesmo.

\jj 10906) II

ALUGA-SE 
um bungalow, com qua*

tro quartos, 2 salas, etc, recen-
temente construído, . á rua Barão da
Torre n. 256, em frente á egreja.

(D 10894) H

ALUGA-SE 
por contrato magnifico

predio mobilado, garage; rua Qua-
tro de Setembro n. 39, Copacabana,
posto 4. Trata-se pòr* favor com sr.
Bouças, 47, 3o. Av. Rio Branco,

(D 11763) H

A LÜGA-SE bom quarto mobilado e
JrtL com café. roupa de canta, etc. Per-
to do Hotel Copacabana e do posto 3-
Só para rapaz, preço 140$. Rua Tone-
leros n. 202. Tel. Ipanema 1155.

, (D 12344) II
ALUGA-SE um quarto, mobilado a

_C1l senhor ou rapaz solteiro, á rua
Paula Freitas n. 95. Copacabana, 

A LUGAM-SE magníficos apoocntos
Jf\. cm Copacabana,x muito perto dos
banhos de mar. Fornecc-se pensão a do-
inicilio. Cozinha de 1" 'ordem. Infor*
mações pelo telcphone. Ipanema 1299.

(D 12182) II

ALUGA-SE 
á família dc tratamen-

to um excellente predio apalacc-
tado, circulado de jardim, com varan-
da, seis quartos, duas salas, saleta,
quarto dc banho, grande cozinha, com
¦3 fogões, grande quintal com arvores
frutíferas, quarto tle empregados, \V,.
C, banheiro dc chuva e ianque; acha-
se completamente mobilado, com mo-
veis de Leandro Martins, [ louças, c
crystaes, á rua Barão ""dc 'Mesquita.

S06, podendo ser vista das 13 ás iS
horas. \. '. . (D 11846) II

ÁLUGÃ-SE 
no posto 6 em Copaca-

bana, uma casa mobilada. Infor-
mações. no .Armazém Pharol, av. Eli-
sabeth n. ,85. (D 11711) II

ALUGA-SE 
cara mobilada no Leme

para familia de tratamento com 5
quartos, sala de visitas, espera, musica,
jantar, almoço, copa, quarto» para cm
pregados, em centro de terreno, á rua
Copacabana n. 63. Tcl. Sul 425. Pódc
ser visitada das 2 ás 5.

(D 11721) H

t. LUGA-SE um hom predio na rua
jtí. Salvador Corrca n. 64, sob., com
3 quartos, 2 salas, etc. Trata-se com
Ibcrê na Agencia Americana, na Av.
Rio Branco n. 128, 3o andar.

(D 12233) H

ALUGA-SE 
o predio n. 216 da rua

Barroso, com duas salas, 2 quar-
tos, grande varanda, cozinha com fo-
gão a gaz, banheiro e quintal, i As
chaves estão no n. 166 da mesma rua,
c trata-se á rua Dom Gcrardo n. 64
flojn). ' (D 12256) H

"DRECISA-SE, 
para um senhor de

JT tratamento, de uma sala mobiliada,
próximo á praça Vieira Souto ç' com
relativa'liberdade. Cartas a Mario, nes-
tà redacção. (D 10879) H

QUARTOS 
è salas para familias »•

solteiros com agua corrente, todo
conforto, cozinha boa, perto da praia,
auto-omnibus c bonde desde 500$, para
casal e 300$ para solteiro mensalmente.
Rua Barroso n. 43. Tel. Vian. 1327-

(D 10833) II

iCYUÂRTOS novos c modernos' perto
\ol do posto 6, auto-omnibus c bonde
cozinha dc 1", desde 650$ mènsalmen-
tc para casal. Rua Sá-Ferreira, i"
Tel.. Ipan. 169.  ÇD 10833) H

IMUDORtS
Companhia Paulista do

Material Electrico.
HIO DE JANEIRO

Rua São José, 76.

(17520)

RIO COMPRIDO
A LUGA-SE um bom quarto cm ca*

JCJL sa dc familia a um casai sem
filhos, ou senhoras que tiabaRicm fora,
á rua Sampaio Vianna 11, 68, casa 13.
Rio Comprido. , (D 10B83) J

ALUGA-SE 
um bom commodo em

casa de família á rua dos Coquei*
ros n, 72. Só sc aluga a senhoras.

(D 12335) J
TTM grande, quarto, encerado pinta-
U do, com sacadas para jardim, lo*

gar muito -fresco em casa de família
mineira, • aluga*sc um, com ou sem
mobilia e pensão, cojn boiide Estrella
á porta,' á" r%a , Barão dc • Petropolis
n. 39. »•"'.¦ 

'.; 
(D 10881) J

ALÜGA-SE 
ou vende-se esplendida

vivenda na rua Conde dc Bonifun
centro de terreno, duas frentes, dois
pavimentos, com 17 quartos, 7 salas, *"
banheiros, cozinha, despensa, adega i*
outras dependências. Informa-se na rua
dá Quitanda n. 93, das, 16 ás 17 horas.

¦, (D I237fi) K

ALUGA-SE 
em casa dc familia dis*

tineta, boa sala independente, ¦ sem
mobília,'com pensão, a casal sem cre-
ancas, á rua Conde de Bomfim, 527.

(D 9880) K

ALUGA-SE 
um bonito apartamento

paia pequena, familia, á rua Gari*
baldi n. 97. Muda da Tijuca.

¦ ^ 
(D_ii902) K

A LUGAM-SE 2 quartos e. 1 sala
í\. juntos OU separados a senhores de

-tratamento, á rua Garihaldi n. 97.
(D'.H9oi) K

ÁLUGA-SE 
o. palacete da rna

Andrade Neves n. 21,
Tijuca, para íamilia. dç alto
tratamento. (D 11718) K

A LUGA-SE o predio da rua José
_c\. Hygino n. 4, sobrado, para fami*
|.i. dc tratamento. Trata-se no n. 51,
Tijuca,, -, (D 12106) K

A'LUGA-SE o predio n.'309. da rua
_tt. Professor Gabizo; trata-se no mes*
mo, das o ao meio-dia,

(D 11714) K

ALUGA-SE 
na pensão Silva Lobo

confortáveis apostntos a' familas dc
tratamento: Mariz c Barros, 200

(D 11729) K

ALUGA-SE 
sala, quarto dc frente,

á rua Aguiar transversal. Conde
de Boinfim. Telcphone Villa 819.

<-"' (D 12316) K

ALUGA-SE 
em casa dc familia am-

'pios c confortáveis quartos, k rua
Conde de Bomfim n. 762, Muda da Ti*
jucá, (D 12259) K

ÍTA 
rua do'Mattoso n. 166, alugam-

1 sc bons commodos, bem arejados
cm casa de familia. ,

(D 12291) K

ALUGA*SE 
por 360), pequena casa' 

com todo o conforto para casal
dc tfatamento, na rua Urbano Duar-
te n. i, transversal, á ,rua AJzira
Brandão, Tijuca. Trata-se na mesma,
das 40 horas cm deante, ,

(O 1|68S)' K
A LUGA-SE -iim predio muito, areia-

Jt\. do cm centro de jardim, a fami-
lia dc tratamento. Rua Lúcio de Meu-
donça li. 57. (D 12155) K

ALUGÁM-SE 
quartos c salas dc

frente com ou sem pcnsfio, a ca-
valheiros c casaes de respeito, na rua
Haddock Lobo n. 49.

(D lottan) K

A LUGA-SE optimo predio com tres
_C"í_. quartos 2 salas, etc, á rua Se-
nador Furtado n, 71, trata-se com Ua-
vid &' Companhia, a rua do Ouvidor
ns. 71 e 73.¦¦- (D 10765) L

\ LUGA-SE um quarto mobilado, ba*
JYX. nhos quentes c íríos-e mais com-
modidades, tem teiephone, na rua Ma-
riz e Barros n. 406.

(D 12039) L
A LUGA.M-SE dois armazéns, e um

XX. esplendido sobrado; novosi á rqa
jÍIl Frtmcisco 

"Eugênio n. 176-B; cha-
ves nos .mesmos, (D 11767), L

ALUGA-SE 
1 optima sala de frente

a casal sem filhos ou a rapazes, do
commercio,' em casa de familia de tra-
tamento, a rua Barão de Mesquita,
131. sób,', (D 11868) -L

LUGA-SE um quarto a rapaz sol*
l. teiro. Rua S. Christovão n. 118.

(D 12216) L

A LUGA-SE casa com grande terre*
J\. nò ao lado entrada de autos, ser-
ve para pequena industria. Rua José
Clemente n. 75. S. Christovão.

(D 12258) L

VILLA ISABEL
A LUGA-SE um quarto mobilado e

XX com pensão a um casal, em casa
dc familia de tratamento; com bonde
ó porta e a tres minutos da estação ile
S.. Francisco e com auto-omnibus, a
rua JoclieyClub n. 282.

(D 11749) M

AMRAH.Y
A LUGA-SE casa cóm; .2 quartos, =

XX salas, pequeno jardim á rua An-
gelo Bittencourt n. 73. Tratar na phar*
macia Prcça íi, rua Senador Euzebio
n. 123, Tel. Norte'1713.

' .'. (D 10908) y

ALUGA-SE 
o predio da rua Uru*

guay n. 155! com tres quartos e
duas salas, por 350$ e taxas. Fiador.
As chaves estão na mesma rua n. 127-
XI. Trata-se no Banco de Credito Mer*
cantil; rua da Quitanda ns. 71-75. ,

(D 
12265) N

A LUGA-SE a boa- casa da rua dos
1\. Artistas n. 27 com 3 quartos, 2
salas e mais dependências. Trata-se na
mesma até 10 lioras. Uruguayana, 116,
das 2 ás 3 horas. (D 12218) N

A LUGAM-SE casas novas á rua
£%. Pereira¦ Soares, parallcla á Arau*
jo Lima. Tratar na pharmacia Therczi*
nha na mesma-rua. (D 11760) N

ALUGA-SE 
uma casa recem-cons-

truida á rua Senador Moniz Frei*
rc "• 53i perpendicular á AYaujo Lima.
Tratar na pharmacia Therezinha, na
rua Antonio Salema. \

(D 11768) N

ALUGA-SE 
optimo quarto de fren*

tc. Rua Uruguay u. 119 (c. XI).
(D -1801) N

ALUGA-SE 
ou vende-se, casa com 3

quartos, 3 salas, quintal, etc. Rua
Paula Britto 115. Andarahy.

. 
'. .(D 12107) N

a/^ASA — Procura-se uma com tres
\J quartos, 2 salas e mais dependen*.
cias, situada nos trechos , de: Andara-
hy, S. Christovão, lado da praça Ja
Bandeira, S. Francisco Xavier c Tijn-
ca, até Saenz Pena, ate' 450)001). Car-
tas a Heitor Alencastro, 110 Banco N.
Ultramarino- ,á 'rua Senador Euzebio
n. 7. (D 12153) N

Machinas de esGrever

de segunda mão
Rs. 1$S33 por dia ou 55$000 por
mez a longo prazo.- — Concer-
tos garantidos — Limpezas em
assignatura Rs. 30$000 semestral
— Fitas para qualquer modelo
de machinas. Casa K. Sass —
Phone Norte 1B71, 6. rua dos A,n-
dradas, 40, loja. (6GH!

LAPA
ALUGA-SE 

uma sala de frente . c
um quarto, todas as" commodida-

lies: rua Augusto Severo iii 82, Lapa.
- (D 11781) V.

ALUGA-SE 
o andar térreo da cisa

da rua Taylor.n. .159,- Lapa, dois
prandes quartos e mais, dependências.

¦ (D I2I7Õ) P

ALUGA-SE 
(um quarto com 2 com*

partimentos, mobilado c encerado,
frente de rua, muito arejado c cen-
trai; rua Theotonio Regadas numero
18, Lapa.  (D I2334)_P

ALUGA-SE 
uma' sala de frente com

ou sem mobilia a casal ou cava*
lheiro. Av, Mem de Sá n. 20. Tem
teiephone. (D 11826) P

SAUDE
ALUGA-SE 

a.loja da rua Coronel
Pedro:Alves n. -271; própria para

qualquer ramo de negocio. Tratar un
sobrado. (D 12285) Q

- SANTA THEREZA^
A LUGA-SE um apartamento com 2

XA. salas, 1 quarto, cozinha a gaz,
terreno, etc. Rua Aqueducto n. 200,
hoje, Almirante Alexandrino. B. M.
144. Ha outro com menos 1 quarto.

' (D 11886) S

ALUGA-SE 
uma sala e um qrlartn

Junto .ou separada na rua. das Ne-
ves n. 41. VisU esplendida. Bonde
Paula Mattos (SU. Thcreza),'a tres
minutos da rua Riachuelo.

(D 11855) S
A-LUGA-SE, a' dez^minutos \ú6: cen*

XV. tro com vista e ar da barraram-
pio quarto, cozinha' e banheiro, inde-
pendentes, c um pequeno quarto, junto
ou separadamente. Rua do Curvello.

,47. Santa Thereza.. (D 10794) S

SlfB. CEMAL
ALUGAiSE 

no Meyer, Bocca. do
Matto, bungalow/ Com .todo con-

forto c luxo. Fogão a irai, banheira,
3 quartos, 2 salas, cozinha, quintal
murado, etc. Chaves á rua Maria Lui*
za n, 25, casa V, Tratar com Castro,
Quitanda n. 132, 1° andar.

,  J_t___l?3}i) U
A LUGA-SE o predio,da ruá Ferrei*

X5l -ra"de Andrade n, 89, Mcycr, pro-
prio pora familia de tratamento, com
-t bons quartos, 3 salas, t etc, bom
quintal,, jardim e bonde á porta. As
chaves no-?,?.' ^-(D 12339) U

ALUGA-SE 
a caasa da rua Vieira da

Silva n. 16, estação de Sampaio,
com; 2 salas e 7. quartos, cozinha, jar-
dim e quintal; as chaves estão no ar-
mazem tia esquina da rua-Engenho
Novo. . (D 12198). U"A-LTJGA-SE 

no Meyer, por 258$ a
ü. pequena familia de tratamento a
casa'da rua Mossoró ti, 32, perto da¦ estação, r Fogad a gaz,' banheira, etc.
Bondes de Cachamby.

(D 11794) U

JACARÉPAGUÁ' 
— Aluga-se" casa

confortável, 5 quartos, -.2 salas,
grande varanda, banheira esmaltada
com agua quente, c fria, terreno com
crande - ouantidade ' de . fruteiras; rua
Edgard Werneck n. 64.

 (D I2i?6) U

A 
LUGAM-SE á rua Raul Barroso

n, 77 (Engenho Novo),' pequenas
casas, completamente novas, com todo
o conforto moderno. Alaguei 265(000.
Tratlun*se íio Banco Portuguez tio
Brasil. Candelária, 24,.

(D 106651

PETROPOLIS
TJETROPOLIS — Em casa de fami*
X lia, a 5 minutos da estação, aluga*
sc bom quarto' a senhoras ou casal.
Exigem-se referencias. Fp-a tratar
com o sr. Mattos, AvenidaiPassos, ít.

.(D 11941) Petrop.

IL H AS
ALUGA-SE 

casa nova com 3-qJj'a
s., bom quintal, muito próximo da

praia Freguezia, Ilha do Govetnador,
tranaferindo-se o. contrato até Julho,
por preço módico, fiador ou dinheiro
cm deposito. Trata-se á rua da Alfan-
dega.n. ioo, das 4 ás 5*

fn 
<-—i .Tii*is

TLHA do Governador — Aluga-se
Jl por tres mezes, uma casa .mobilada.
Estrada Paranapuan, 8, Freguezia.'
¦:.'•.,' (D 1227a). Y

POWEKOSO ME.
VIGAMENTO

PARA
COMBATEU A
SYPHILIS
MILHARES DE

CURADOS.

(373)

VENHAS DE PREDIOS

"VTENDE-SE 
uma casa com bom ter-

¥ reno, negocio' de urgência, preço
dc oceasião. Informações na Estrada
Marechal Rangel n. 239,. botequim ~
Madureira.- (D 11908) 1

VENDE-SE 
um solido predio, com

optimas accommodações para fami-
lia de trataniento, á rua Santa Sophia;
trata-se com. Lafayette Bastos & Cia.,
á ruà Buenos Aires n. 46. Teiéphtme
Norte 1478. , (D 11883) 1
TTENDE-SE um bom predio, á rua

Vinte e Quatíot de-Maio n. 243,
no Riachuelo, tendo .oito quartos, tres
salas e outras dependências; tratar com
Lafayette Bastos & Cia., íi rua Bue-
nos Aires n. 46. Teiephone - Norte
1478. (D 11882) 1

\TENDE-SE, 
á rua Senador Dantas,

um bom predio de dois pavimen-
tos, tendo oito quartos, cinco salas,
duas salctas c outras dependências; trav
tar com Lafayette- Bastos Sc Cia., á
rua .Buenos Aires n. 46. Telcphone
Norte 1478. (D 11880) 1
TTENDE-SE excellente fazenda : do

cultura e de_ criação, contendo 48
alqueires geométricos de terras, i Preço
de oceasifio, Informa-se com o capjtão
Ventura — Vargem Alegre, E.;.F.
C.B., a tres horas, do Rio. - ,.•¦¦-' (D 10896).,-
TTENDE-SE o* Solido predio da - rua.
'V Gomes Braga tti 39; informações,
por favor, á mesma rua n. 31.

_'(D 12378),?
¦TTENDE-SE maipiifiço, terrenb ¦ com

% 18,00 x40,00, . sito á 
"travessa Mar-

quez de Paraná^ a trinta iijctros. ila
rua Senador Vergueiro n> 192;, trata-
se com David & 

'Cia., á rua do -OU*
vidor, 71/3.- (D 10764)-:
"VTENPE-SE magnifico tcrreno.á rua

Senador Vergueiro n... 194Í1 trata-
se com; David,'ít-Cia., á; rua dò .Ou*
vidor, iri/.n. . * ",.- ' -^'{D 10764) 1

ETFPPPMflQ 

'' 
ITTENDÉ-SE uma -'.casa aram}?;-Çeni

I l«l\l\Ll\lUvJ I V 
'centro 

de terreno, leonr 3 quartos,

ATTENÇÃO. 
Vende no melhor-, pon*

to da rua E. de Menezes um liri-
do terreno 8 x 62, Junto do bonde e.
perto da est. de Piedade. Trata. R.
Lapa n. 50, sob. Tel. 2009.
¦ ¦ ¦¦ ¦ rtj.l> 

J2197\ 1

A: 
prestações de 30$ menjaes, ven*
dem-se terrenos em Ricardo ile

Albuquerque, subúrbio da E, F. C. li.,
tm seguida, a Deodoro, 35 minutos da
Central: Agua e luz^ .Terrenos é tar
sas para vender desde ioo? p'or mez.\
Tqdos os dias, peta manhã, e' aos do-»
mingos, a qualquer hora, ha quem
mostre os lotes. Informações na, est. dc
Ricardo de Albuquerque, ou aqui, à
rua da Alfândega, 5 (altos do Banco
Germânico), das 13 ás 17 horas.'

(D 1^392) 1

COMPRA-SE 
até io contos .um terre^

110, nosa bairros do Andarahy, Ti-
jucá, Villa Isabel ou Rio Comprido.
Informações para. d,. Cazilda Teixeira..
Rua Barão Mesquita 737. Andarany.

. . (D 10676) 1

CASA 
— Vende-se, no -centro, com

armazem e sobrado; rua ' Senador
Euzebio n. 160; tratar com, o proprie-
tario. Vende-se mais uma; casa própria.

. ¦• 
_ (D.'ii932),»i

T~OJA — Vsnde-se um bom predio,
XJ com loja e moradia, á rua Souza
Barros n. 199 Ustação do Engenho
Novo). Trata-se com o dr. Ortigão, , á
ruà da Asscmblca, 61. Tcl C. 1269.

.... (D.11828) .*

l>-ciivur»Ji-.ib—Vendc-sc novo bun
X galow em centro de grande dia-
cara, muita agua, garage, etc. Bondes
á porta. Westphalia, 2.910.

(D 14039) 1

UREDIO apalacetado — Vcnde-sc,
X por preço reduzido, magnifico e
solido, á rua Moraes c Silva, ioi,
parallcla a Mariz c Barros, centro de
terreno, entrada paras auto, 4 salas, 6
amplos dormitórios, quartos para em-
pregados, etc. etc. Chaves no 105.
Tratar a rua .Uruguayana, 22, com o
d.*. Wagner. (D 12196) 1

.«jALACETE — Vende-se; rua São
X Clemente n. 104, esquina da Bam*
bina. Sul'.380 — Norte 5071*

. ., (D 1229,0 1
rpERRÉNpS. Diversos lotes, vendem-
Ã . se á rua S. Clemente esquina R.
Bambina. S. 380. N. 5071.

(D 12295) ¦

TERRENOS 
em Paquetá. Vendem.

se lotes na praia- da Ribeira, a 5
minutos das barcas, a prestações meu*
saes. Trata-se no edificio do Jornal do
Conunercio, sala 206, tcl. N. 8375 ou
Conde de Bomfim n, 634.

(D 11754) 1
TERRENOS em" prestações desde 25$
1 meiisaes, em lote de to metros

pór 100; 20 por 100 metros; 50 por
100 metros; ioo por ioo metros; cha.
caras e sítios próximos das estações de
Campo Grande e Senador Vasconcellos;
informações^ à rua i" de Março. ifyM?
andar ou em Campo Grande, com V
5lattos'e"em Çenador. Vasconcellos, cnn>
felippe Damazio. ' ". '

•iX)-tfiif,\r

PORTO DAS* CAIXAS
Vcnde-sc, tun bom pretUo construído

tlia 5 annos, com dois compartÍmcnto3
para negocio c familia, cm terreno pro-
prio, com boa chácara; tem todo con-
forto, agua encanada, privada,., caixa
d'agua, tanque para lavagem, etc ~
Para ver e tratar no mesmo predio,
com Tose Mendes dós Santos;

" . (D 11709)

VENDE-SE 
importante chácara para

familia de tratamento, á rua Ba-
roneza , dc Uruguayana n. 'io7í';',-Cabü'
çu', próximo á estação do Mcycr; pnr
56 contos, prompta à ser habitada (uma
magnífica vivenda de verão),, com duas
boas salas,* saleta, quatro quartos com
janelías, cozinha com fogão a gaz ti
lenha,-agua quente e fria, quarto/para
banhos, bidet, aquecedor, banheira _cs-
.multada com pias e apparelhos sanita-
rios modernos, .A propriedade está si-
tuada em 'centro 

de jardim e pomar,
com-frutas de qualidade, em numero
anprasimado dc cem pês de arVqres.
O terreno mede 25 x 43, panando nn
esquina bondes "dé Lins de Vasconcçl-
Ios. A propriedade pôde ser vista das
9 ás 12 horas da manhã, e „trata-se com
o dr. Mario, a'rua Sete de Setembro
n. 207. ,' (P 12326) 1
VENDE-SE um mncqifict

v terreno em Copacabana.
lunto ao ii. '536. da Rua Ha
rntn Ribeüro. Trafar no pnla*
(.Tle que' flea-, nos fundos di
.niosmo lerreno. - (1175)1
TNIIAOMA — Vendem-se a presta-
JL ções esplendidos ¦ lotes de terrenos
á rua Álvaro de Miranda n. 205 (an-
tigo Caminho dos Pilares) ;-(trata-se no
local com o sr. Pinheiro ou na Com*
panhia Rio Constructora, á rua Uru*
guayana n. 113, 40 andar.

 (D 11772)_i

V 'céhtro de terreno, ícom' 3 quartos,
salas, jardim é^poniar,' lendo todos

os recursosve em logar alegre"* sau-:
davel, pòr 

'25:000$;; rua ÇerieíSl^Bel»
ford n. 132 i— Rocha. 'V, '*-;r.

(D'11724) 1

V" 
ENDE-SE -uip tcrren« dé 11.70x1.1

metros, na ruá Maria -Amalia
após o predio- n.''sl).' Trata-se -na
mesma rua n. 161 —, Tijuca.-

(1) 10842) I

TTENDEM-SE os í últimos lotes,dis-
V pensaveis á rtia Qpvid Campista;

um com 9,50' e outro com 17,00. Tra-
ta-sc á rua Municipal 13, das 4 ás s
com " Araujo Maia. Encarrega-se da
construcção - fornecendo plantas c. orça-
mento sem'compromisso. *

.^ (D 12105) 1

TTENDE-SE ou aluga-se. um grande
1V predio ¦ apalacetado^ completamente

reformado ,dc .novo, -(fqm , duas*-boas sa-
Ias, oito quartos,. 2 barífccirqs, hall, am*
pia cozinha a Raz c .copa.-a,Cpm ga*
rage,, jardim na frente- e ..terreno nos
fundos; rua Senador 

'Furtado 
.11. 32;

trata-se com o proprietário; á rua Mar*
oucz de Abrantes ri... 20. Teiephone
B. Mar 2049.*,.- (D (2313) ¦
"\ 

TENDE-SE, por preço de oceasi:...,
um predio árua Gcnòi-al.Argollo;

informações no n.. 199. ;.
s. :_.(D 1215S) 1

VENDE-SE, 
pela maior offerta, opti-

ma c nova vivenda, estylo mo-
demo, dois pavimentos, garage e quin-
•al,' para familia dc tratamento, cm
rua transversal no começo da rua 24
¦Jc Maio. Tcl., J.. .178. : .:_„

...... (D .11691) 1

TTENDE-SE, em Ipanema, uni terre-
110 próximo dó mar; Informações

no Armazém Pharol, á Avenida Eliza-
beth n. 85. '__, (D 11712)' 1

V"ÊNDE*SE 
ó predio n. 167 da rua

Joaquim Murtinho, em Santa The*
reza; ver e tratar no" mesmo.

(D 11735) 1

VENDE-SE 
um terreno na travessa

Patrocínio, junto ao 26, com 10x34,
trata-se ria rua da Carioca 20*2° andar.

(D 12142) 1

«rVWVWWWWWWWWys

BANCARIA
Bureau Predial

RUA BUENOS AIRES, 21
'SBOÇiO BANCARIA

Kmpresta sob hypothecas,
promissórias o duplicatas.
Recebe dinheiro a premio ;¦
paga juros de 8, 10, .c
12 °|°. Paga seus cheques

em 3 minutos ,""_
— SBOÇÃO PRBDIAIi,—

PREDIOS E TERRENOS
'compramo.s 

e vendemos.
.Tomos Architecto dè alta

competência para eon- •
struir desde o .menor ao

maior
Uma visita ao nosso esta-"
beleclmcnto. multo lucrará

:v.*Bx.

W. FERNANDES & CIA.
VUVAiVW%WftWV^AIVW^)
•J\INlfEIRÒ —~ Representante de
L/ grande casa bancaria encarrega-s..
ic empréstimos e descontos,, iuro» con

.vencionaés, prazos longos 'e curtos
l.uiz Vellisch. í rua S. Pedro n. Si.
f andar. Tel. Norle (W5.'D 6i44) J

TNCERA, raspa, calafeta com macht-
iCJ nas electricas. Norte 83-li. — An*
tenor Corrêa, rua da Alfândega, 197.

(D 1197.0) .1

EMPRESTA-SE 
dinheiro,*juros bara-

tos e longo, prazo; das 10 l|a ás
12 horas e das a ás 3, com A. Se*
raphinl; rua da Quitanda n. Si, I"
andar, sala dos fundos, numero 5. .

(D 10468) 3
T_TYPOTHECAS/de~dcz contos p^.a
ÃÃ cima. Uruguayana n. .95., Fi-
gueiredo. 

(D 
9544). 3

seu trata*
mento. Av.
Almirante

Barroso, 1
2" andar, 9 fia 19. — DR. PEDRO
MAGALHÃES, 9 ás 19..

(D 10T8G) 3

IMPOTÊNCIA
Tratamento ctticaz. Preço módico

¦ Ir. lostf de Albuquerque. — Itua da
Carioca n. 22. De I ás 4 I|2 horas

(D 9553) 3

TUBERCULOSE — Dr. I. Pet.
terle. Cons. Gonçalves Dias, 67,
Processo especial e pratico — Se.
gundas, quartas, e sextas-Ielraa.

(D 12010)
rad leal o
aem dôr sy.
pliilis. Ilr.
Pedro Ma-
linlliães —
Av. Almi-
rante Rar.

roso 1, 2» anfl., 9 ia. 1». T. C. 1009'-.*...'.' (D 10786) 6

Curada^
Gonorrhéa
DR. 

A. Monteiro iá regressou da
4» viagem á Europa. Consultai,

io, it í i — 5 horas, grátis aos po-
bres. Kua Gonçalves Dias. 30, sob.

(D 7484) i

DR.BRANDINO CORRÊA
Moiestias do apparelho Genito-Urlna.

rio no homem e na mulher. OPERA*
COES: Utero, ovarios. próstata, rins,
bexiga, etc. Cnra rápida por processo,
modernos, sem dõr da.

GONORRHÉA
c suas' complicações: Prostatltes, orchi-
les, cystit», estreitamentos, etc. Dia*
lhermia; Darsonvalizaçuo. Rua Repu-
blica do Pt-rú, 23, sob,, das 7 ás 9 e
<.'as 14 ás 19 hs. Domingos e feriados,
rias 7 ás 10 hs. Central 2654.

(D 10396) 6

ELIXIR DE áBACATEIRO
Dlureticç) e dlssolvente do

acldo urico.
Contra o ARTHRITISMO,

a gotta, o RHEUMATISMO.
Dep. Rua Gonçalves Dias

numero 41. (D 12201)

DR. 
AMADEU JACOME — Cirur.

gia. Partos. Syphilis. Vias urina*
rias. Consultório, r. Sto. Antônio, Io,
altos da Sapataria Bristul. Tel. Cent.
2766. Residência, rua 1). Marianna
n. 181. Tel. Sul 2094- ;:_(D 12022) 6

MASSAGISTA

TTENDE*'SE o predio da Travessa
V Cruz Lima. 21 (próximo ao Fia-

mengo). Trata-sc no' Banco Portuguez
do Brasil, Candelária 24. "'„

 (D 10666) 1

VENDAS DIVERSAS
T~ÃNCHA — Vende-se uma, motor
mJ, 40 H. P., a oleo cru, 35 tone-
ladas, forrada a cobre. Tratar, rua do
Rosário p. 151, sobrado, sala-- 2.(D 12342) 2

TTENDE-SE a criação toda de quin/
tal. Rua S. iFrancisco Xavier nu*

m*o 908. (D 12180) 2

TTENDÉ-SE uma secretaria de lm*
buya; com tampo de correr e 7

cavetas. .a rua**do Cattetc n, ioo.
Preço' barato. (P-iiniüi' i
TTKN DÊ-SE úm caa=al de cachorrinhos

Tptieriffc.á rua 'Santa Euiza*,.6i A,
casa -jb MaracanS, depois do GoltÍEló
Militar. . * ¦ ¦ ¦ (B 12281);.2
TTENDE-SE um piano, allemão \V.
-Vi-Stiner, em' perfeito estado, por
motivo de viagem. 

' 
Rua Maria Cal*

mon n. 22. (D 12378) 2

TTENDEM-SE, por motivo de viagem,
V dois ¦ dormitórios > para 

' 
casal, sendo

um bellissimo, de páo setim, com era-
butidos c armários de três corpos# cem
espelho, e um optimo piano.' quasi no*
vo. do afamado fabricante "F; Essen*
fcldcr", tudo a preços razoáveis. Tra*
ta-se á Avenida do Exercito n. 41
(S. Christovão). ¦-' (D 16870) 2

Vi *'E
COMPANHIA 

Áurea Brasileira —
•Avenida Passos n. 11 — Perdeu*

se a cautela 11. 134.876, da serie- A,
da sccçào dc penhores desta Companhia.

. .- (D *ii9Q4) 4

CASA 
Campello — Avenida Passos

n. 29 A — Perdeu-se a. cautela
n. 170.430, desta casa.

. (D 11949) 4
COMPANHIA Áurea Brasileira —
\J Filial: rua Sete de Setembro, 187.
Perdeu-se a cautela n. 33>302t'-da se-
rie A, da Filial desta Companhia. •

• (D 11696) 4
"DERDEU.SE a caderneta n. 541.287,
JT da 1* serie, da Caixa Ecommica.

(D 12349) 4

A LUGA-SE loja com 3 portas em'i\.'. 
ponto central do Meyer, Trata-se

á-Av, Amaro Cavalcanti, 13, Mcycr.
_ (D 11849) U

ÁLUGA-SE 
por 

'300I uma casa' «.om
todo o conforto, para pequena fa-

milia de tratamento,, sem creanças, Ver
e tratar á. rua Maria Antonia, 23, E.
Novo. -{D 12246) U

A LUGA-SE mediante contrato o pre*
XX dio da rua Vinto e Quatro de
Maio 11. 387, esquina da rua São
Paulo, cóm todas as. commodidades' pa-
ra pessoa de tratamento. Trata-se com
o proprietário ou no Thesouro Nacio-
nal com o sr. Joio Lins, 3* Pagadorb.

(D 10872) V

TTENDE-SE ou permuta-se um ter*
T reno, no bairro da Tiitfca, por

um predio qúé tenha quatro quartos,
etc, em Copacabana. Tratar com La.
fayette Bastos & Cia., á rua Buenos
Aires n.'. 146. .Teiephone Norte 1578.

_ç (D 11878) 1
TTENDE-SE na, Urca, 4 rua RamõTi

Franco, um predio 
"novo, 

de dois
pavimentos; tendo.tres quartos no cor-

Í>o 
da casa c mais um fora, duas sa-

as e outras dependências; tratar com
Lafayette Bastos & Cia., á rua Buc-
nos Aires a. 46. Teiephone Norte
•1478;.  ' '.' (D 11879) 1
TTENDE-SE pequeno terreno i rua

T Ghrcia d'Avila, Ipanema, próximo,
á rua yinte de Novembro; preço ii
contos; tratar com Lafayette Bastos &
Cia., á rua Buenos* Aires n. 46. Tc*
lephone Norte 1478. ; (D 1*1877), 1

VENDE-SE, 
na rua.da.Matriy, cm

Botafogo, um predio. dc dois pa-
vimentos, tendo seis, quartos, tres sa*
Ias e outras dependências, .situado cm
terreno de 17x25 metros. ,Tratar-com
Lafayette Bastos & Cia., á rua Bue-
nos Aires n. 46. Tel.- Norte . 1478;

... (D,11875). 1
TTENDE*SE. á rua Toncleros,. um-

bom predio de um pavimento, ten*.
do tres qhartos, duas salas e outras
dependências; tratar com Lafayette Bas*
tns jt Cia.', á rua Buenos Aires n. 46.
Tel. Norte 1478.. (D 11876)1
TTENDE-SE(-á rua Paranhoi, em Ra*

mos, uma casa com dois quartos.
duas salas, banheira.esmaltada, etc, si-
tuada em tapar'aprazível, tendo um
bòm pomar, jardim 1 il njlancia de
agua. Preço de oceasião is:ooo$oòò.
Tratar com Lafayette Bastos & Cia,,
árua Buenos. Aires n. 46. Telcphone
Norte 1478. (D 11884) 1

VENDE-SE 
por ,55:000$, 4 rua Pon-

tes Corrêa, np Andarahy, um prc*
dio de dois pavimentos, em centro dc
terreno, tendo quatro quartos, duas sa*
Ias n mnis dependências. Tratar com
os srs. Lafayette; Bastos & Cia., á
rua Buenos Aires n. 46. Teiephone
Norte 1478. (D 11881) 1
TTENDE-SE, bem na estação Hono*

rio -Gurgel, Linha Auxiliar, uma
casa acabada tic construir, solida, 2
quartos, 2 salas, etc.,' terreno tic 10
por 50, arborizado c saudável,, logar
de futuro. Venda forçada; preço ra*
zoavel. TiX-forma-se na Tua Bento Lis-'
)wa n. 56. (D 13346) t

PERDEU-SE 
a caderneta n. 665.088.

da 3* serie, da Caixa Econômica
Federal.' (P ii7°4) 4
"ÍJERDEU-SE á caderneta de nu*
X. mero 599.248, da 3" serie, da
Caixa Econômica Federal.

(D 11715) 4

PERDEU-SE 
a caderneta n. 199.237,

1" serife. dá Caixa Econômica do
Districto Federal.» \D »»a4>'4
T TI ANNA, Irmão & Cia.— Rua Pe-

V dro I.. antiga -Espirito Santo, 28
e 30. Perdeu-se a cautela n. 143*388.
desta casa'. * (D 11925) 4

\ TRASPASSA-SE
Í"»A S A —— Traüpàssa-se ¦- n
\_e contrnto.da casa n. 58-A
ia limi ilo Rczonde, a qual
tom todas aá qualidades dc
moderna hygiene. — Ver}na
mesma. - ¦ . ¦ (879) fi

PADARIA 
— Passa-se uma nos sub*

urblos da Central, padaria, confel-
taria c bar; aluguel barato, contrato:
só serve para-quem tiver «osto e di*
nheiro; com Peixoto, rua . Acre n. 28."(D 10663)'3

DIVERSOS

. ilT-AChlNAS dt; escrever Ünderwood,
1TÃ Remington, Rojai e Coronn, para
escriptorios e viagem; novas c usadas,
garantidas; a preços aeni exemplo; no
larco-do Capim n. 8;"com E, Maga-
lhães. • -.-... (D .11S07) 3
rftTACIIINAS das melhores marcas,
ÍU. em perfeito estado e garantidas, a
preços modicbs;' só ho largo do Capim
11, ,8, com o sr.' Magalhães. 

(D ,11807) 3
"ITODISTA 

executa qualquer modelo
1TA| pelos últimos figurinos por preço
modtco,' tambem acceita • fantaztas para
o Carnaval, á rua Santo Amaro, 65.

. 
(D 

loRon) 3
H/IOVEISV compram-se àvul-
*»* sos óu cásás mobiladas,
planos,. cofres, metaes, crys-
taes, tapetes, machinas de cos-
tura, etc, é todo objecto quç
represente valor. Teiephone n
ANDRÉ', Norte 6332, ó quem
melhor 1 prezo piiga.

. . . (D 11809) 3
11TÁCHINAS de escrever, compram-
1TJL se Remington, Royal e Ünder-
v.ood,.vendem-se á vista e a prestações
mensaes. á rua Theophilo Ottoni, 124.
Tel. Nirte 5099, com Antonio Cinclli.

' . . . . (D ào898)_3

IITODISTA 
executa-se qualquer mo-

M. delo pelos.últimos figurinos, quasi
de graça a pater, voil linho e seda.
Rua do Cattete 244. Tel.. B.' M. ao.

i (D 13379) 3

Mme. ZAMBEUf.^fc^
fundada em 1900. Acceita. discípulas c
as;dá promptas com 25 lições.. Corto
moldes por medida. Rua S. José n. 83.' 

.- (D 12301)

BLENORRHÂGIA
Cura radical ¦ pela diathermia e raios

nltra-violeta (methodo inteifamente no-
vo no Brasil, o de melhores resultados,
actualmente conhecido, tratamento ra.
pido, cura em -iucaS applicações, in-
dolores e sem o menor perigo—technl-
ca de Neielschmith, Berlim e Kowars*

¦ chik, Vienna). Dr. Cocio. Barcellos,
lex-ássistéhte da Fac. de.Med., medico
ida Polic. <V* Botafogo. Das 9 as 11 e
4 ás 6. l.,l. C. 3.864. S. José, 53.

Avi|0 — Consultas e tratamtntos
com hora marcada— Das 9 ás-6.

(1937)

NAO 
julgue 

' imprestável' vossa ma-
china de escrever sem consultar

primeiro -a Gorntirmec; é o uniço que
pode ¦ concertar quaesquer machinas c
qualquer marca. Tem perito mecânico.
Náo temos corretor nem agenciador. R.
Theophilo Ottoni. n. 134. Tel.' Norte
;o99. Antônio Cinclli.

(D 10898) 3
VTEGOCIO vantajoso — Transpassa-
ÍTI se o contrato da maior pedreira do
Rio de Janeiro, situada em magnifico
porto de mar, com diversas embarca-
ções, lancha, .materiaes. e .diversos uten-
silios. da mesma. Negocio sde oceasião
por motivo de .força maior. Facilita-se
o pagamento mediante garantias. Com
o coronel. Adelino, 4 rua Dom'Gcrardo
n. 58 (D .10657) 3
"OENSAO 

a -domicilio, de primeira
X ordem; preços módicos. Rua Tho-
maz Coelho n. 16 — Andarahy.

.'.'>. (D mqo) 3
OENHOR modesto- e de hons senti*
Õ mentos ganhando regularmente pro*
cura moça, pobre sympat-hica e tambem
de bons sentimentos para viverem jun-
tos. Escrever, para B. P., ha rcdacçSo
deste jornal, dizendo aonde pode ser
procurada^  

''(D 
10903) 3

PIAMOS''IGTRÓUS
itito-planos alie*

mnes.
Victor ,6. ou*
trás. d 1 s c os
etc. Verdade!-
ra revolução

nos preços destes ortlgos. R. Fer*
reira1* C. Rua Mariz e fearrns.
191- T. V, 8DB8. Grande casa
Importadora. Não comprem sem
vlsltal*a ou pedir catálogos.

>¦• ¦¦¦¦-. ¦¦ (38 »6)rins in
. NAO IEM RIVAL'

vendas a ilmlieirii e a prazoFabrica: Avenida 28 Setembron. 341. Teiephone Vllla 3228.
(2071)

¦SFR FFIJ7 nos MSMios e amores,OLO. FLUL ¦¦ 
,èr; saude ,e realizai

tudo que desejar; cartas cbm sellos
para resposta, a F„ P. Silva* Esta-
ção de Mesquita. E. do Rio...

L; .;: ¦¦; (DJ2j58)_3

SENHORINHA 
estrangeira, • precisa'

de um imprestimo - de 1 conto'de
reis,' ou de um soeio ou soda para
negocio lucrativo. Mine. Albany. B.
M. 2296..  (D 11968) 3

Executa coni perfeiçáo toda sorlc de
trassasens com tinia classe tle appare*
Iho-t. banho de luz n domicilio, cnm au-
torizaçío dos srs. imítlicos. Attende
-, chamados qualquer hora. — B.
MERTEK-. — U. M. íU"*. , .MLV (D 12159) 6

CONSULTAS
GRÁTIS

Pelo -Dt. Luiz i-inia. Bitten-
court, especialista em moles.

tias dos

OLHOS; OUVrópS, GAR-
OVNTA B NAK1Z

todo» os dilis, das .9 1» 11 ho*
rase pagas da» 16 ás' 18 .lioras.
Consultório - Rua Buenos Air
rcs, 158 (entre Andra!!."! e

Uruguayana)
Tambem laz o tratamento da

catarata sem . operaçío. tin» ca*
sos indicados. (D 14075) 6

Hydrocele
cura sem
operação, e

sem dor. —
Dr. Raul

Rocha, Assembléa, 37, das. 3 fts 6.
¦'zrtbrtç, (D 11943) 6
'V.PIATHBRMOfHBRAPIA

Tratamento1 pela diathermia.
das lnflammações do utôro, ova-
rios, próstata, estreitamentos dó
recto e- da urethra (cura rápida
e sem dôr), neurasthenia sexual,
rheumatismo,' hemorrhoides, fl»
gado (lnflammaçao da vesleula bl»
liar, cálculos, cirrhose), rins (pye-
Htes, cálculos, nephrlte, chronl»
ca). Tratamento rápido e sem dôr
pela electrocbagulação dos- turno-
res da pelle (câncer, verrugas,
etc.)

DR. LUIZ DE MARCOS —
rua Uruguayana - n. 106. das 3
Qs -4." (8863)

MOLÉSTIAS
das senhoras e dns vias

urinarias
Dr.gnostlco e tratamento. do»

conin*,entos, perdas sangüíneas,
colicas,. tumores, do ventre e
selos, 'estreitamentos' da urethra,,
micçÕcJ 'freqüentes e- dolorosas,
hemorrhoidas.- ¦ *¦' . ,

HYDROCEtE
For m\\* antiga e volumosa

quc seja. Cura radical por pro*
cesso benigno, com mais de 30
annos dc consagração, seni ope*
ração cortante, sem dõr e sem
precisar o alfasiatnento dás oc*
cupações liabityacs.

DR. CRISSIUMA FILHO
-RUA RODRIGO SILVA 7-

das 13 ás 16 horas
(1155)

íl!

ii-

Gonorrhéa Novo proces-
soe allemão.
infallivel, ra-
pido e eco-

nomlco. Dr.Raül Rocha, 20 an-.
nos de pratica. Assembléa n. 37,
das 10 As 12 e-das 3 fts 6 horas.

/ (D 11943) 6

GONORRHÈAS SE
ob sexos. Cura radical por pro-
ptssos seguros^ e rápidos, DR.
IOAO ABREU — DR. DUARTFJ
NUNES. Das 8 as 19 horas. —
Telep. 5808 N.'—. Rua S. Pedro
numero 64. . (118o>

I/ADlrCC c complicações'— Trata
I nl\ll/LO . menlo. moderno e ' efli-

icaz. Dr. Pitta — Rua ,<a Carioca nu-"mero 22, das 3 ás 4 1|1. (D 11358) 3

ALUGAM-SE 
, ternos de- smocking,

casaca,. fraki cartolas, cocos, para
bailes,. soirée, menos 20 o|o. Rua Se-
nador Dantas n. 75. '"••*. . , 

'.'. 
 (D 38>S) !3

A Joalheria Valentim j™^,
troca, faz e concerta jolas com-serie*
dade; rua Gonçalves Dias, ,37. Tele*
phone 994 Central.. ,' (D 12030) 3,

(tOM 
PRAM-SE roupas usadas de ho

J mero e senhora, cb.illes de hcspa
nliola e vestidos: pan^-se bem. Rua
-¦enador Dantas n. 7_. Telrnhoni
1.144.  (D 9826) 3

NA 
pensão Diamantina 'cncontram-st

quartos dc .100$. 320*, 550$, 600S
- 750$. Para diaristas 12$, 13$ c 1;$.

( li. Lobo 11. 417. (D 12013) K-

to^jãázg^fó^
ABSOLUTAMENTE INFALÍVEL CONTRA
PIOLHOS * 3ARTHR0S, PELLADA5
$AIIN>,SiLEPRA"fIC. EM QUALQUER
Jk ¦ . ANIMAL .jL

APROVADO SOB Nl 110
REPRESENTANTE 9UITAN0AÍ6-2! TF- C.H6
ViKU^LB!DftOCARIAS.PHAR.t CASAS CE FERR.

k:

CARTOMANTE. 
D. Maria Eáillia, a

celebre.e 1* do Brasil e Portugal,
consagrada pelo povo a mais perita,, a
ultima palavra da,, cartomancia e. em
sciencias oceultas; ás pessoas do ínte-
rior, consultas pof .carta, 

",serltdade* 
e

rÍRoroso siírillo; residência á tttn AVU*
conde do- Uniguaiy, á>il'ém' Nictheroy.
c caixa postal 1.688, Rio tle Jancir.o.

_ ¦ ,,,-»;, (D. 1Í336) 3
»°IASA Campello 1—- 4venida, Passos
\J n. 29 A — Perdeu*a? <•• cautela
n. 174.593, destá casa.

.., (D 123.43) 3

CHAPÉOS 
— Variado sortimento em

palhas finas, a começar por 23$,
30$, 40$, até 68$. Tambem sc refor-
ma por *i2$,' Aproveitem a oceasião.
Mme. Etelvina, largo de. S.' Francisco
n. 14, i° andar,-esquina de. Ouvidor.

¦ (D 11916) 3
rtOMPRAM-SE predios. r. lerreno»
\J bem localizados c .dá-se dinheiro.
Respostas a cálxa ra do "Jornal do
Conunercio". Empresa Predial;

- 'rt. 
¦ -° 9545), 3

CARTOM.ANTf 
Jespirita — Traba-

lhos garantidos. Rua D, Anna
Nery n». 120 (sobrado). • -'

(D 12296) 3
OMPRAM-SE dentes usados, denta-

duras velhas, otiro velho caldo da
bocca, jóias quebradas, etc. Rua SSo

\Josó n. 66, 1° andar. (D 12421) 1

MÉDICOS
Cirurgia' geral'
com especiali-
dado dos or-

vcnçrcas-^'1-»'103
Tratamento dn

Stoiiorrhéu (corrlípcn^J)) e das
suas coini^lcnçõcs' na urethra,
próstata, testículos, bexiga,
rins,, utero c vovarioS; da^sy-
pliilis, dos cancros -moles c
das ndenltcs. -i etc., — pelo
Dit. .TUfclO I>É MACEDO, , 6
rna da Carioca 54 - A, dns 8
ás 11 e de 1 ás 6 horas) —
Serviço nocturno das .8 ás 9
horas.— Tcl. C. 3051.

(D 122>5),6

B' o melhor remédio contra
a GONORRHÉA aguda oü

. ehronica •- ¦_>,: '•

Dep; K. íJouçõIvos Dias, 41

(Di 12262)
CLINICA DE SENHORAS

Tratamento sem operação, "da falta
dc regras, colicas, corrimentos, etc.
Diagnostico precoce da gravidez. Pro*
fessor Octavio dc Andrade e Dr. Ce*
sar Esteves. T-argo tle São Francisco
n. 25, tel. Central 1Í91, dc 9 ás 11 è
de 1 ás 4 horas- (J) 14027) 6

MOLÉSTIAS
— DO —

CORAÇÃO e VASOS
Methodos modernos de diagnos-

tico e tratamento
, Dr. F. de Arêa Leão

Com lonsa' pratica. da 
' 
especiali-¦

dnde e'' Brande tlroclnli» clinico.
A'%ÜAf OONÇALVEB DUS 6^

Das 2 4s S horas — Tel. 1115. —
Resid Vde. de Hta|k, 401. -• W.
Ip. 1656. , (llM'

ADVOGADOS
iLVIO F. CAMACHO CRESPU,

advogado, causas eiveis e commer-
ciaes,' Dí consultas e indicações sobre
legislação em geral c jurisprudência.
Tem archivo. Preços módicos. R. Con-
de de Bomfim n. 577, lei. Vt H7>-
Rua it0 dc Março, 20, i" and., telçpl"
N;,i<77. 

'-¦ (D 11694) AdT.~:JÊNtlSTÃr^"

DK. SILVIWÜ MAilOd
"Laureado 

espedallst» em DENTA-
DURAS COM OU SEM PRESSÕES,
i cuisa dos dentes naturaes. Preços ra*
'oivels. Rua >7 de Selem1*™, lll.

(D 12351) .7

A 
DENTAL BRASIL, na rua 7 tle
Setembrr.anumero 130, i" andar,

esti'vendendo motores, braços com me*
sas, esterilizadores e outros artigos a
preços baratíssimos. Um, motor de S>
S. W. perfeito pór 1:300$ e um motor
de vingeln de ASH por *l8o$. Srs. den-
tistas, visitem. esta nova casa na rua i
7 de Setembro n. 130, i° andar. Tel.-Central .1806, (D 12214) Dent.

lír. uiiYiiiO mSttOS Vjíiaíísta em
lenuduras anatômicas, *^íí_.ÇÍpa
PAS em alguns casos e em PONTKb
BRIDCE-WORKS). Preços modlcoi.

Rua 7 Setembro, 194, das 8 os 5.
(D 12351)_7

CONSULTORIO-dcntario 
— Aluga-

se luxuoso, com todos ¦ os apertei-
çoamentós electricos mais modernos, a
tua da Assembléa, perto da Avenida.
Informações com o sr. Catão ou Ju-
linho. na Casa Cirio. . . ,'D 11713) 7

'
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AINSOMNIA
O nervosismo produzido por falta de
somno devida a insufficiencia de phos-
phatos—pode ser

CURADO.
O cérebro,-os nervos e a vitalidade
podem novamente repousar e ficar
frescos durante o somno. A insomnia
e as doenças causadas pelo mesmo mal

.cão curadas pelo uso do •

que alliviao esforço mental e recon-
stitue o organismo.

Durante o periodo.dos fortes calores estivaes, são
multo freqüentes os casos de insolação. Os mais predls*
postos a serem attingldos por tão grave oecorrencia são,
geralmente, os arthrltlcos, os auto-intoxicados o as pessoas
que soffrem de orterlo-escleroso ou de difficlenelas e por*
turhaçBes circulatórias ou renaes.

O tratamento preventivo devora visar, além das conhe-
cldas medidas de ordem hygienica, o auxilio o estimula ás
actividades physlologicas dos órgãos de eliminação.

O emprego da URUDIN A GRANADO, cuja formula, ra*
cional e scientifica, tem sido jfl longamente experimentada,
é inteiramente justificada para esso fim* Além das suas
propriedades" de enérgico dissolvente do ácido urico e üratos

o excellente antiseptico das vias urinarias, é um segwo e
activo dluretico actuando suave, mas efflcazmente, eomo po*
doroso estimulante e auxiliar da actividade funcional dos
eraunc todos.

O seu usò, mesmo prolongado, não offerece perigo
algum.

(5305)

(2156)

Grande uil
o primeiro e segundo andares, oecupados até agora por ira*
portanto firma commercial'transpassain ou alugam-ae. In:
formaçBes, Rua da. MiflericoTtHa 36)38, 1" andar. . ' (6737)

Caldeirais a vapor
«ÜYCLOPE» ,"

56% DE ECONOMIA .DB" COMBUSTÍVEL
fabricadas--com. chapas Slemensj"JIartins e tubos Mannes*
mann —«Garantidas. —. imitas' íunceionando.

Únicos constructores HENBB9UE COCITO, 
*JS. 

A.
H. VISC. DE PARNAHYBA 2S2l_56 S. Paulo

BORALMA'
¦¦ , (-1661);

Cura darthrts, empigens,
eezemas e sarna. Rua dos

Andradas, 29'(5701)
-t

O MELHOR PAPEL
FRANCEZ para CIGARROS

BRAUNSTEIN Frèra, Fabricante», PARIS
Fornecedores '

do Estado Francez
, e das principaes
Fabricas brasileiras

Je Fapel para Cigarros
em resmas o bobinas.

FUMADORES!
exijam em todas as lojas de tabaco

oftZig-Zag
a primeira Marca dò Mundo.

a_£S__7 v

i ^__ _____N_$___í__mi

i___J_ r S_r

(5044.

Todas as moléstias uterinas são curadas com o ¦
uso do ELIXIR DAS DAMAS, ,do Dr. Rodrigues

jos Santos, — A' venda em todns as pharmacias
e drogarias. DépoBito: Drogaria Evarlstn. rua dos

Andradas numero 29. > (5500),

UT_R0-

Predio no Centro Commercial
Rua cio Passeio N. -42

Aluga-se, com contrato, o prédio supra, quo se
compõe dé 2 pavimentos, oecupando uma área de 15
metros de frente por 48 do fundos. Tem np 1° pari-
mento, 2 grandes lojas do frente, 19 quartos e grande
área, o no 2° pavimento tem 4 salas de frente e 11
quartos. ¦ -.-..,.

Pola sua excellente situnçao,, este predio presta-
se facilmente para transformações, próprias. para com-
panhia importante. Planta a disposição-e outras infor-
mações, na rua do Prisseio, 50 Io andar, com o
sr. SABBA*. (D 10717)

Rua S. José, 34

'.-' 
>.i i

'SOtlí veis, com entre-sola dei 00$
Modernos e elegantes, em
naco beje com guarnição

marron. O mosmo oom solla de
borracha, 5RS00C.

••i absolutamente Impermea*
veis, com entre-sola de

borracha,, salto fi. prateleira ,e re-
virão em'toda a volta. ,

Sapatos da optnna marca
OURO em lindo bezerro

naco com guarnição de chromo
allomão marca Cornollnm..

45$

Cama Meolianica Portátil
Ultima palavra em commodidade
FAB. DE CAMAS DE FEREp -

Tel. 2391, B.

COH_?i-È3A. DA

—— Peso 8 kilos.
- CATTETE N. 55.
M.

SILVA
(17124)

XAROPE PEITORAL
¦ - DE —

, ANGICO COMPOSTO
TOSSES, BRONCHITES AGUDAS ou CHRONICAS,

CATARRHOS, CONSTIPAÇÕES, INFLUENZA,
: : : ASTHMA, COQUELUCHE, DEFLUXO, etc. : : :

Vende-se éra todaa as Pharmacias e Drogarias — Deposito;
macia Bragantina" — Rua uruguayana n. 105.

"Phar.

:_____¦* - 3MMMi______________aMB^WWy

1_K. 
ALDO CUNHA — Trabalhos

' dentários á hora, rápidos, garan*:
tido) e set» dôr, diariamente, das'9 .is
18 hs.. a rua Marechal Floriano, 57.
Tel. Norte,4354.' (D 8634) 7

Dr. Silvino Mattos —'£££&"*
ti em dentaduras pârelies e duplas, pon-
les, pivots, blocos, coroas de ouro, obtu*,,
rz-ões e extracções sem dôr. Preco» .miv,
dicos; 4.rua Sete de Setem 1.0 194V

,. .: (D, 123_T) 7

GABINETE 
Electro-Dcntario— Kua

dos Andradas, 46. Telephone Noi-,
te 5740 *— Tratamento completamente,
itm dór, pelo systema mais apcrfeP
coado e rápido. Preços .0 Ücaníd¦¦ de'
todos. Ornamentos gratis. .- .

 " .-' (D!9!)7J) 7.

JOSE' 
GONÇALVES, cirurgió*dcn*

tista. Rua' Sete de Setembro. ioo,-
próxima á praça- Tiradentes. Phone
S.1S3 Ccnt.  (D 11818) 7

OFFEfÍECE-SE 
para trabalhar, em

consultório no centro, um hábil ci*
rurgião dentista. Mais informações com*
o sr. Catão, na Casa "Cirio.

.(D 12231) Dent.
..ENDE-SE um pequeno consultório*
V dentário. Rua Garibaldi n. 54 A.-»/.' (D 11814) 7.

Tj^RANÇAIS, parisiense, diploma su-
X '¦ 

perior. Lições Rio c-Nictheroy.
Escrever: "Professora" — Assembléa
n; .-¦<)3, livraria._;_ (D 12337K9

FRANCEZ 
nato ensina theoria c con*

. VversaçSò; Sete de Setembro, 107,-Escola Urania. Central 3772.
(D 11863) 9

ESCRIPTURAÇÃO 
MERCANTIL,

l ensina o prof. Mario da Silva
Pi.es — Rua, Sete de Setembro, 198,'das'6 ás 8 da noite. (D 11863)9'

PARTEIRAS

SENHORAS U.tero. ova*
'rios, collicas,
c 9 r rimontòs,. regras' Irt-egu*' 7 , lares, e pro*longradas. Av. Almirante Barroso

n. 1, 2o andar. Das 9 ás 19. DR.
PEDRO MAGALHÃES. C. 1009.

(D-10787) 8

PARTFIRA Mmt' Maria JoteplmIrtlULllitt diplomada «ela Faqulda*
de de Medicina do Rio de Janeiro e
Madrid, com 25 annos de pratica, faz
todos 03 trabalhos de «ua profissão;
na Av. Comes Freire, 77.'. — Tel..
C. 3642. Attende a qualquer hora.

XV 7291)-t^

SENNOM
Estátrtr iate ? As
suas regras, são

dolorosas o irrcgiilnres, tome
CÁPSULAS-SE VENRIUÍII ¦

(Apiol, Sabina e' Arruda) que
ficará bôa. Tubo 7$..A' vontlii
na Drogaria Huber, K. 7 dc
Setembro, 61. ' , 

(D 9992) 8

ALLEMÃO, pratico, theorico c cor*
rcsixmdencia commercial» á rua

Buenos Aires, ,165, i» andar. Escola
Moderna. (D 11975) 9

AULAS 
do prof. Dr.

da Costa,

Íj*» 
MERCANTIL

J,'-. rua Sete dc
Arithmetica e

— Escola ürani.,;
Setembro n. 107.

contabilidade bancaria.
(D 11863) 9

ESCRIPTURAÇÃO 
MERCANTIL,

ensina o prof. Mario da Silva Pi-
res— Rua Sete de Setembro, 198, das
6' ás 8 da noite. (D 11860) 9

TNGLEZ pratico e theorico — Exame
X de 2" época. Pequenas turmas ou
individual. Rua Sete dc Setembro nu*
mero. 190,_10._ (D 11745) 9
TNGLEZ, portuguez ou arithmetica,
Xcm classe, 10$ mensaes, pela manhã
e á rloite,' 3 vezes por semana; Sete
de Setembro, n*i, Escola Urania.(D 1:863) 9

LATIM a Grammatica do dou*
tor Curió recommenda-

sc aos estudantes pelo modo pratico e'
claro do ensino dessa lingua. Livraria
Alves. Rio.

 (D 11929) 9

LATIM, 
por professor* official, cm

pequenas turmas. Kua Sete de Sc-
tembro n. :oo, 1°'. (011745)9
T ÍNGUAS, tachygraphia, escriptura-
JL. ção mercantil, arithmetica commer-
ciai, calligraphia e dactylographia, 10Ç
mensaes, á rua Buenos Aires n. 165,
2° andar, Escola Moderna. Tel. Nor*
to 7215. Professores competentes, Au*
las das 8 is sa horas, para ambos

 (D 11976) 9
TITULE.*- HELENE RUFFIER,: pro-
lU. fesseur do trancais, d'histoire, de
littérature • et. de diction. .Cours et le-
çnns partkuliíres. 475, Conde Uomíiin.
V.S539 ou .373. (D_648B) p

PROFESSOR 
BARBOSA —Lecciona

portuguez,. francez. inglez e con*
tabilidade. Preços módicos. Becco do
Carmo n. áo.  (D 969Í) 9

AULAS 
de violino, garante-se tocar

em pouco tempo, i rua Medina,
.J; Meyer. (D.H70I) 9

D. T. Borges
. para admissão c exames

seriados c narcellados; no.Coll.-Militar,no Pedro U, n'outros 'estabelecimentos
e concursos cm repartições. Rua Almi*rante Cocltrane n. 26 (pro^ngamentode Mariz c Barros). Tratar pela" ma*
nhã. Aulas tambem no centro da ci*
j™. (D 12219) 0
T>ORDADOS ARTÍSTICAS, ensina,¦L* a preços modicos, • professora cs*trangeira. Rua do Ouvidor 11. ,162,•ala 38, 3o andar. (Elevador). •

'. ' .... (D .11688) 9

CURSO 
de: Musica — Flores— Da*

rtylographia — Francez — Borda*dos a machina — Corte- e Costura.Inlorniaçõcs na rua S. Francisco Xa*
tier n. 264 (sobrado), side da As*sociaçâo Feminina Annita Peçanha.

(DJ1897) 9

CURSO 
commercial, com" cinco',' ma*

. terias, 6o$ooo. Pela manha e ¦ anoite, 40$; rua Sete de Setembro, '107,
«cola Urania. Central 3772.

• . ¦•* (D 11863) 9
f|URSO RAINVILLE, rua da Ca*

'loca n. 41. Central- 3962. Sec-
Ç«o feminina. (D 1234:). 9
^ArtllO11 machina ao
VAJr I'A__ n* -m iotíraplío:*«¦» »*r»_»Sote. 

de getem.oro, 107, ESCOLA URANIA.
(D 11862) 9'pONCURSO, 

Banco do Brasil, pre*
y raro rápido; .'Sete de Setembro*• '»7. Escola. Urania.' Central 3772,.

 (D 11863) 9
MURSO de línguas e mathematica,

regulo pelo dr. Wasbington Gar*
Eíí p3ri c-anies puiccllados e con-tmsos. Taxa' 50$ mensaes, com direi-10 a Iodas as matérias, Aulas noctur*»«• Rua Rosário n. 83 (2"). . Haa"%ni auias individuaès.. /.

D—  
(D; tl't.12) 9

ACTYLOGRAPIIU: mensalidade,-, >o$; ESCOLA ROYAL, ruas Ca-
¥.1 ' -•»'. " Archias Cordeiro, 1-59.
*L__ 6 Central'. (D 14070) a

pactyíograpbia.-hc« ^ífi±!«cola Urania*, 7 de Setembro. 107.
(D JU86_2)_9"pRANCEZ 
Pratico/- M. Do Fossey

Í (francez), nia Sete de Setembro 107,*.' arnlar- (D ln,38) .

CURSO COMMERCIAL
O curso commercial . do* Gy*

innaoio Anglo Brasiloiro, sob a
direcQão do um comtoétente
contador- allemão, passará a
funecionar esto anno, de accor*
üo;'com o decreto federal que
rebrganieou os cursos-commer*
eiaes no Brasil,.afim de ser.op-
portunamentp officlalizado.-Ac*
oeitam-ao inscripóOes desde jâ
tanto nò Internato _ Avenida
Niemeyer — Leblon — como
no Externai» ,6, rua Prudente
de Moraes, 3. — Ipanema.

(D 1141!»-

Mediante o nome por extenso, edade, residência
hora certa de estar em casa, um enveloppe já
sellado e subscriptado para volta, o CENTRO HU-
MANITAR10 D'"0. VIDENTES", Jesus, Caridade
Maria José, fornece DIAGNÓSTICOS kos doentes
e os meios de CURAL-OS.

Correspondência com "OS VIDENTES", Caixa
Postal numero 2.216 (dois mil duzentos e dezeseis),
RIO DE JANEIRO.

(4557)

Em chromo francez, preto,
marron,. amarello, ou ver*

niz com revlrao em tod» a volta.

4 g»«Sapatos em .camurça bran*
_f»5v ca com Ruarnição de ver*

cbromo-omarelloott marron.
32$ Duráveis sapatos na fôr-

ma "Charleston", em va-
•quota' chromada em marron ou
preto. '.-*

nlz,

ImI -",i110<i

ll !_=________ *
11'g- J___t^_l '-'

lrt_m____

Vidro
original

APPETITE,

__í __ SaPat0S da -ncomparavel
UO«P - marca FOX, om ohromo
preto,' amarello, marron ou opti-
ma pellica envernlzada.

70$ 3TOX, o que de mais ele-
9 gante, chio e moderno se

possa' desejar.
38$ Superiores sapatos em

chromo marron, preto
amarello ou verniz (fürma Char
leston).

PODEROSO TONIUO E ESTIMULANTE
Licenciado pelo D. N. S. P. sob N. 76 em

24 de Janeiro do 1927, o registrado polo Mi-
nisterio da Agricultura sob  faz RE*
NASCER. E' um poderoso tônico estimulan-
te, em geral. TODOS os quo soffrem de VA*
RIAS moléstias e têm experimentado VARIOS
remédios sem resultado algum, a ponto dp fi*
carem DESCRENTES, é porquo "não toma*
ram o "RENACIDOL", poderoso tônico ro-,
constituinte regularizador do estômago, figa-
do, intestinos, DA MAIOR EFFICÁCIA con-.
tra neurasthenia, perdas seminaes, frieza,
palpitações, mau humor, nervosíssimo, desa-
nlmo, mau estar, memória fraca, grippe, ctc.
etc, RENACIDOL "não fatiga" os órgãos.
PELO CONTRARIO, tonlflca-os, fal-os RE-
NASCER. Con o primeiro vidro, LOGO obtém
rtsultados m iravilhosos, como BEM ESTAR,

ENERGIA, SATISFAÇÃO, PRAZER, / emfim,
VONTADE DE VIVER.

RENACIDOL é um "Elixir." tônico, differente de to*
dos os outros, gragas ao segredo da sua formula EXCLU-
SIVAMENTE do plantas, do mais alto valor MEDICINAL,
RENACIDOL faz a pessoa RENASCER EXPERIMENTE
t> vord o grande resultado. A quem não obtiver resultado
e provar o contrario, devolveremos o custo do remédio. OS
SOFFREDORES devem tomar hpje mesmo, • quo ficarão,
ALUVIADOS, o sentindo-se bem. Vende-se om todas" as
pharmacias e drogarias do BRASIL. PREÇO do vidro
10Í000; pelo Correio 12?0CO. Caixa com 3 dúzias ,tem o des.
conto de accordo com a tabeliã.!

PEDIDOS AO LA*-BORATORIO DO "RE*
NACIDOL". i

ROLINK & CIA.

ACCEITAM-SE RE*
PRESENTANTES NOS
ESTADOS e NO ES*
TRANGEIRO.

' Caixa original eom 3 duzlas". de vidros
Sua Senador Damas, 75, 1° andar — Itio do Janeiro

^OÇ-Alto reclame, ítona Char- ÍJÇflJ FOX, a fOrma 27 offere-|rrjfl» Môdernissimos em camur*
tOv leston, em béíerro, naco lítJej) co o «-onfortOj elevado ao D3^ ça branca com guarni-com tira talfio e espelho de chro* gráo maxlmo_ "¦•;'-': jção üe chromo marron ou ama*
mo marron. -rello, solla de borracha. ' 

;'¦,'•

QfiÇ Optlrhos sapatos em chro* fiíjjfl* FOX em. chromo' 0U|CAfl?

RODA DA
FORTUNA

Resultado da loteria de hon
Uem:

Io Premio. . . 6291-23
2° "... 1551—13
3° " . . . 5642—11
4o " . .",.¦ 7382-21
5o " ; .-.. 2769-18
Moderno. '» . t 635— 9
Rio. .... , 

'127-7

Salteado. ... 16
PARA hoje .

Optlinos sapatos em chro-
mo'preto, marron ou pel-

llca" envernlzada;

Black-botton marca OURO
em fantasia ou todo de

I umalsô cor.

BEMET/TEMOS PELO CORREIO LIVRE DE PORTE

Faça hof e mesmo sèu pedido dirigido em vale. postal para
DANIEL. NIO RO

RUA S. JOSÉ, 34 RIO DE JANEIRO
(5.f>9)

MÃES" EXTREMOS AS se -quizèrdes preservar oe
vossos queridos , fllhlnhos

das moléstias da pelle que os "affligem, banhae-'os eom o SA*
BONETE DE RIFGER. Deposi to:, Rua dos Andradas, 29. Dro
garia Evaristo. ' ' '»7n*--

1 _____7_5/__8 ^'ImVEd

QVEK GAM1 AR SEMPRE
l XAJLOTMJRIA?

A Altrologia ofierecc-lhe hoje »_"ELI RIQUEZA. Aprovelte-a sem demore'
f. co.._tgu,ra i-uKTUíJA .. FELICIDADE. Guiando*me pela data do
nascimento dc cada' pessoa., descobri o modo seguro que, cpm minhas ex-
periencias, iodos podem ganhar na loteria, • rem ¦ perder uma só ver. '

'Milhares de atte.tailos provam as minhas palavras..-Mando.aeu endí*
reco e soo ríis era sellos,:pata ebvía-Jlie GRATIS "O SEGREDO DA
FORTUNA". Reaetta este aviso — Endereço: Sr. Prof. P^ Tong. Callo.
Potos, ij6n. Buenos-AIres — Republica Argentina."Cite-se este Diário" —' - (S805,.
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GRANDE FABRICA DE FERRO ESMALTADO

PLÜCliS PAR» AUTOMÓVEIS E OUTROS VEHICÍIIOS, RUAS E HUME*
MÇ_) DE PRÉDIOS, PREFEITURAS. CASAS COMMERCIAES, MEDICO^
___=_====?• HOIEISrHOSI-lrtlSE TODOS OS FINS - "'•'"" »

f(britamos qualquer typo de placas fle accordo com oi modelo) aue nos enviarem
FABRICA DE CARIMBOS DE BORRACHA

, PAPEUBIV TYPOGRAPHIA, EIIÚ0ÉHN»ÇÀ0 £ DFriCINA OE BRAVU .A > '

ÇARDINALE & G. >
R. Seít-íuzebio, 38/í)-BhàT10r sca __.U«a

Jlcceíla.m-sè acoples nos Estados *£
.  .- .-' - 6___B_|._. ss . . .-'.^"g-eg^

WU«1 I * I tm Wl[

ilIVENTüDE ALEXANDRE
':\ DÁ VIGOR E MOC.DADE AOS CABELLOS

Restitue « côr primitiva aos cabellos brancos
Extingui; i cA»p_. Combate _ oaltlde. De agradarei perfumo.
Preducta tom 39 «nno» do lnv«)av*l exltttiiti» praMmda.* Ilcínclsd»

s»u uso é umpra util. Caldadc com ao ItnltafBti noeiwM.
fato C.rrs/i). SSOOO-Depoiito . OASA A_SX_K9BK —Ou»K«r, 14St-R_?
*?««•. «ij.. JUVENTUDE ALEXANDR0

¦: "*__» * ' (17068)'

PROFESSORA 
allemi ensina -alie*

mão, inglez c irancez,. theorica' e\
praticamente, em casa das alumnas c
lia sua residência. Tel. B.' M. 3639.

(D 12241) i.i
OROFESSORA de inglez e francez
JT ensina por 15. por mez: rua Mar-
tins Ferreira n. 76, Tcl. Sul 759.

(D 133.0) 9

PROFESSORA 
ingleza acceill alu*

mnas cm, sua casa. Rua dos Arau*
jos n. 3B A;, casa III.

.(D-10395) .9

PREMIO 
de uma machina nova, Re-

mington, - ao alumno aue, no >,con-
curso, sc sobresair. em agilidade e per-
feição; Sete de Setembro, :o;, * Escola
Urania.. . . (D -»W) 9

PROFESSORA' 
parisiense, com loiii

pratica do ensino, lecciona frar-c;
com longa

pratica do ensino, lecciona frar-cez
inglez prati»; theorico o commercial
pretos módicos. Ruo do Outridor.

. 162, 3" andar, sala 38 (elevador).' (Di 1689) 9

PRYTANEU 
MILITAR — Acham*

se abertas as matrículas até 31 de
janeiro para o.curso .regular,, cujas au-
las começarão a i»-de fevereiro. O
ciirso para os candidatos ao Lollegio
Militar c exame dc admissão em se*
«unda época ao Pedro II esti sendo
feito diariamente, das 9 as. 11 e das
13 ás 15 horas. Informações á praça
da Rcpuplica, 197, das.9 a» l6.°or.a3.

CDiiil|0pS4^_i9
IROFESSORA dc niario,

lolim. Direito -
Thoma! Coelho 11. .16

violino
1; __iddin7" Direito*'a estudos. Rua

— Aml.-ir_.h_ .
(D 117935*9

OE oucr saber depressa .francez, In*
O' ülez, allemão, professora, çnaiiia
com'brevidade. R. Estacio de Sá, 37.

(D 11663). 9
IftCIíYGRAFI11^-- Çscola Urania;

..'¦ rua 
' ~

thmctica
Or rua Sete de Setembro,: 107, Ari-

escripturação- mercantil." (D 11863) 9
mACHYGRAPHIA. "Pltman-Viegas"
X _¦ edição augnicntada. Para estudo

sem professor. Em todas as livrarias c
na cala Crashlev, rua do Ouvidor,^

TTIOLIKO E PIANO.-—.A-ecciona-
V sc. Professor allemão, a rua Di-

dLn. XXXI, Villa R^ Baitosa.

:.:.,. AJiéA&iiJjjJ:

BOMBAS PI TODOS OS íl

BOMBAS PARA USOS DOMÉSTICOS
SILENCIOSAS E ECONÔMICAS

EM STOCK

r INTERNATIONAL MACHÍNERY COMPANVI

*«. H-FLOIIESICIO DE «BREU. IS»
_. ... cn_ TCL INTEBMIUCO .

6M0TEI. lH.i«M»Cl» ,'.',: ^y 1
AV.r_UA.RIO BRANCa l3S*-*«_ «l """"""^g) 

|RECIFE

TRABALHADORES
I

]TDi

à r=»\dA\ _tá_______ Uf/0*
r _______! * flil i/rij Mg*'
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*^S__ jp^ Industrias Reunidas ÂLBA

ÉÉÊÊÊÈ&t : Rio de Janeiro 1
wrffVTgwjWf ! \ffir__fn_W_W___Vl__\1fà .]*

.- '.'' 
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W. ¦ -casai ; ¦¦¦¦Il ¦¦
rrospansa-se * o' contrato da casa nu- #»•• f% «

miro SliA da nia rio.-ltcwnde, «-iquni l-flAA- f_ B A _____ É_S-111 todas «im qualidades de modem: B T/llV U ¦¦.yllllv

DIVORCIO NMKUAY WMUU u umuu.»

ZANGÃO.
DESDE 3$000 POR DIA COM-

PRA-SE CASA E TERRENO
.."••E hi quem fale'em crise de ha-

bilaçlo! Ide a Ricardo de_ Alboi)uer;
que, subúrbio da E. F. C. B., çm
seguida ft Deodoro, no próximo domin*
1:0. Nos outros dias pela manhã só ha
quem attenda até -10 horas. E* lindo
passeio! 30 minutos apenas de trem.
da AVENIDA RIO BRANCO. -
Vendemos terrenos com casas desde 3$
[íoi- dia. SSo casas operárias, modestas,
mas sólidas. Pergunte na estação pela
Villa Pompeia. Brevemente a Central
estará electrifiqada e os' preços dobra-
rão. E* negocio comprar terreno para
revender, pelo dobro, jogando com ca*
pitai alheio desde que se pague em
prcstaçòes. Com 1>000 por dia vende*
mos terrenos 111

Partidas dos trens da Central:
4,15 — 4,50 — 5,50 — 6,14 — 6,40—

10,20 — 11,50 — ".IO —

LOTE R1A SI
Loteria da Capital Federal*,:
Extracção do liontem: ' «e*i-

56.291  50-.000Ç000 ¦*.-¦
21.651  10:000$00ffi .
66.642 ...'.......: ...-¦ BtOOOfOOO»;.--.

Premios tle 2:000*000 
';,."

53518 65607 69244 62525 4216fe
17382 ' ' ' 

,. Am-
Prêmios de 1:0005000 W,

77880 ,8394 43217 68969 78432-,
63406 54077 44965. 20949 17908,".

Prêmios ile 500ÇOOO jfte
31190 15980 4977 29191 38871;
64808 

'40724 
74172 36238 ffl

60666 9891 41437 11569 6030.ÍJ
21220 65978 67100 79571 3805*»

8411 3421 , 54667 '¦ 
. K!

Prêmios do 2005000 mt
2261 48482 19054 1777.4 115»»
2393 8847 74082 16659 72606*»*

19582 9034 3699 28889 49517.
10395 8562 59753 76409 367771 ,
51933 58480 65271 68110 53757"
34563 57683 3430 .54519 .5704,
8387 54001 41109 20912 79837 

'

3365 16761 48495 73864 51893
63468 44068 21219 2100 961&J-;
23414 37997 21'tf,. 67094 9625.,,,
37268 4358 2«_JJV* 7872 2317,4 .
40160 22658 58065 31256 74303
59706 26693* 7569 ' 64943 39914.'. .
74431 37924 75775 71255 62869

385 12795 46011
Approximasões, . i

56290 e 56292  1:000$OOB"
21560 o 21553  500SOOO .

65641 o 66650  30OS00O
63517 o 53519  ZOOfOOQ <
55606 e 65608  2005000
09243 e 69245  200Í000
62624 e 62626  2OOS00O
42768 e 42770  200$000
17382 e 17384  200$000

Dezenas :J:
56291 a 6630O 100ÍOO.O fe
21551 a 21560 80$000
65641 a 65650 70J00Q
53511 a 63520 405000.,
55601 a 56610*. 40$000'_
69242 a 69250 40S000
62621 a'62530 •...•.•'..'.' 40.000
42761 a 42770 4050.00
17281 a 17390 ...ji 40ÍQ00.

Terminações •. bi
Todos os números terminados

em 91 têm 10$; em 1"tém 6$; eã*Ç,
ceptuando*se em 91.

I
._;•_

8,30

14,40 — 16,31 — 13.10 — 14,40 —
16,31 —' 16,52 — 17,13 — 17,34 —

17,55
19,50

- 18,23 — 18,51
20,50 — 22,50 -

- 19,21 —
24,251

Os trens qne tem um traço por bal-
xo nio circulam aos domingos

Informações aqui no edificio do
Banco Germânico — Rua dá Alfande-
/ra numere 5, segundo andar, das 13
ás 17 horas. (D* 10391)

'I'-'_l

LOTERIA DE MINAS GERAESi
Sabe-se por telegramma -' '-if

Extracção de hontem: . |
2.496 (Entre Rios) . 100:000.000 g
1.839 

"(ltauna) 
.... 10:000$000í_

4.267 (Araguary) . 5:000$000 .
12.464. (Pltanguy) .. 3:000$OQOi.
1.927 (Uberabinha) . | 2:000$0Q0*;

RIO MENSAGEIRO!
Junto a esto jornal — Entrega vo—'

lumes a domicilio c recados -urgentes- e
garantidos. Telephone Central 58:- 'A

(D 9168)

HYPOTHECAS
Compra e venda de prédios., II._E.ir

Hime Junior, corretor official. RUAJ
DA CANDELÁRIA numero 26.

(D 11857)

¦'üi

HEMORRHOIDAS
As hemorrhoidas trazem ex*

citasão nervosa. Irregularidade
na evacuação, ma digestão,
tonturas, vertigens, nervosis*
mo, cansaço, dOres na evacua-
çâo e. outros symptomàs, que
desapparecem rapidamente com
o uso do conhecido

Pòs Bníi-iufflflírliuf iosl
DE |E W5 4

UNICO medicamento dè uso
Interno que combate por acção
directa, exterminando o mal
com. poucos vidros. .

IProducto da Sociedade Ano*
niuna Vanadiol. — S. Paulo.

(6406)

PREDIO

Divorcio abjolnto. Tambem conver*
ão de desquite* em divorcio. Novo .ca-
amento. ¦ Informaçlles gratis ao dr.
F. Glcca'—Calle Rincon, 491, Mon*
.c.vidco, ou ao sea correspóndci>U
I_milio Denot. — Caixa Postal 3556,-5., Paulo.' (4327)

M«K«m-IMM_HMM«»pá.M_»W»»M«?
JHH«_M_HMHHMHH*II«I*

Precisa-se para serviços
iü*ãÇã6S â TVtSk do ^

Cosia ni° 39
I

smmmm.-.4imiM9»wamKim

JERSEY - C OMBINAÇOES
A preços baratissimos, na rua Mariz e Barros 285 cuja Fabri-

ca vendo tambom meins do seda para nreanças desde 1$600 e
VESTIDINHOS doado 2$500, LINHA DE COSEK ns. 50 o 60 em
tubos do 1.000 jardas a 1JO0O. Tel. Villa 4046.,

APPARTAMENTO-
PACABANA

CO-

Aluga-se um peqneno, aca-
bado do construir, com todo
conforto moderno, & rna Raul
Pompéa, 169 — Treço 400$.

Tratar A Avenida Rainha
Elisabet, 67.

(5120)

Livraria'Alves
LÍvron collefflacs e acadêmicos. —

RUA DO OUVIDOR, 166.
 (uai)

ÍERRENOiM
Vendo-so nm magnífico,

junto 110 n. KS6, dn-Rnn I.a-
patavRIbcIto. Tratar .no pala-
reto- «(uo ii ca nos fundos d/>
tiésmo. fll78)

Cavallo, bois e outras espe-
cies de animaes, quando
atacados de lepra, sarna,
gofcirai darthros, piolhos,
bornes, bicheiras e carrapa-
tos, são rápida e radical-

monte curados com o

Sabão Perdínueiro
FAZ RENASCER 0 PELLO

YENDE-SE •
Boa casa, rua Assumpção n. 129i

BoUíogo. •— Telephone Sul 148. —
Pôde «er vista depois das 11 lioras.

(D 10893)

Preco 2 $500, pelo Correio
3.500. Pedidos a Kmlllo
Porestreilo, rua Urugruaya*
na n. S6. Rio.

BiiiiiiHiiiimiwwar
(5148)

MEYER
Vendc*so a casa 4 rua Morro do

Vintém n. 176, antigo 86, cora gran*
de terreno situado entre duas ruas.
Acceitem*6e offertas. — Telephone
Villa 4065. (D 11935)

CASAS A PRESTAÇÕES
Mediante pequena entrada,

vendem-se a prestações, alongo
praso, - prédios ¦ modernos, ele-
gantes, sólidos e confortáveis,
situados em bairros saudáveis,
dentro da zona urbana. A pres-
tação mensal corresponde ao
aluguel. <ft foram vendidos
nestas1 condições mais do mil.
Companhia Brasileira de lin-
moveis o Construcções, —
48, Avenida Rio Branco.

(11948)
HOTEL SÃO JOSÉ

São Lourenço—(Minas)
Vendc-sc ou anenda-sc estt conforta-

vçl hotel, com 30 quartos. Na mais
rica estancic. mineral. Informações com
o proprietário ANTÔNIO LUIZ GOU-
I.ART, em S. Lourenço,'(Minas). .

. (D 12297)

Vgnde-se um em optimas condições,
I de um só pavimento, próprio para fa-
I milia de trato; 5 quartos, 2 salas e de*

mais dependências. Tem telephone. —
Pódc ser visto das 14 ís 16 horas i
rua Moraes e Silva n. 166. Trata-se
á rua da Quitanda n. 147, loja, —
Telephone NORTE n. 189. ,

(D 11687)

RENDAS DO NORTE ^
Grande c variado sortimento dè reü^!»'^

das e applicações, recebidas directa-
mente do Norte do pali. Vendas a pre- .
ços convidativos. ''CASA CENTRO ji
DAS RENDAS", Avenida Passos/.75. y

_ ¦' (D _-_S '

CASAREM ¦ a^M

Aluga*sc uma para familia dc,trata..*¦.,
mcniu, situada cm centro de terreno .«'.«
com frente para duas ruaj; aa chavea '*:¦-
estão na . rua Dr. Oliveira Botelho;"Villa Carinen", onde sc. trata; no RiOiv<.',
informa-se pelo telephone 1 Beira Mir ¦„'

5324, ou cm Nictheroy telephone 175.6.'^
(P 11865) ;. a

1
• • t

PREDIO EM BOTAFOGO.^
Aluga-se o predio da rua Cesario,A|*-v.

vim n. 17, (nova rua**entro o» niiiitè*
ros 36 c 42 da rua Humaytá)'. Trata-,'-'
sc com Araujo — Casa Sucena. '. '?"

(D: 12241J

LIMOUSINE STUDEBAMRy;
Vende-sc "i"11 quasi nova. Trata-s'^ ,?;

na rua Chile ri. 15, sobrado, tom m**
ors. Rocha ou Amarante. '1-^

(D 12250*1. r

CATTETE —1$000 -Ml".

Botafogo, 1$500 — Copacabana, %%..
c outras zonas, preços módico*. "RA-
PIDO EXCELSIOR", Galeria Crutei-
ro. Telcphones Central 390 e 2201.

(D 12246)

FERIDAS, ULCERAS, ECZEMg
O pó de Liége arroeira composto 4

o unico que faz sarar em pouco tempo. ,
Vende-se cm todas as pharmacias 

'«* j
drogarias. ¦ (D 12237) \' ALUOA-SE

O armazém do predio n
Pedro Américo. Trata-se á rua
de Setembro n.
aberto. 

123;

terç
57 da rua.Vi

Sete
o armarem estai-t_

(D' 12.328V *|

. AOOEITA EM .
Todas as Cidades
Placas de metal
E0EfE_B3ESM*LUü.

CARIMBOS DE B0RRACDÀ
Pecam catálogos e informaçõei

Pedro Franco

\ RIO DB JANEIRO

URGENTE

PHARMACIA
Vcndc-sc bem installada, com liam

stock, boa freguezia,. em bairro ele*
nante e própria para quem deseje
âdscnvolver, devido 4 viagem do pro*
prietario. Informa-se & rua Rodrigo
Silva numero 7, sobrado.
_¦ * (D 12206)

NICTHEROY

Precisa-se de «ma machina punçflo
só para furar, que tenha dc cava 50
ccnt. c que fure chapa de 118 de gros-
sura. Cartas para Carlos Lopes. ¦—
CataguazeSi dando os característicos c
pre.í** (5603) Ribeiro.

pjj_JMW

Traspassa-se um armazém dc seccos
c molhados, com sessão de varejo c
ntaci lo, no melhor ponto do Nictheroy,
com ou sem stock; tem contrato, mo*
tivo. fallecimento dc seli proprietário,Tratar na rua Dr. Oliveira Botelho
n. 329, ou nn rua Dr. Benjamin Con*
stant n. 37, N.cüicroy, com o sr.*¦'¦-¦-- r<3 10S87)

(32)
.H__a_M*nnMnt.H_NK_i«_n»<

l «Diabetes» j
J Easa moleBtia . combatida i
, pelas "PUnlns do Dr. Croco" '
I —.eliminam o aasucar das [I uriiiay o curam todas' as' por* |> turbafiBos decorrentes dessa i
J doonga. jj
d Nas Drocarlas o pharma* {
I ol(_g. (D 12322) ,

CAPITÓLIO HOTEL
Rua do Cattete 44

O melhor em conforto c tratamento;
aposentos arejados çom agua corrente;
c refeições dc 12} a 15JO0O: casal dc
18* a 2.f*n0. <_ J0850. _

Chácara próxima a estação do
- Meyer por 56 contos *J-

' Vende-se uma rirompta a ser habita-
da, para familia de gosto e possue lo-
gar fresco e socegado, á rua Baroneza
dé 'Uruguayana n: 107, Cabttçú, pro»'.;,
«mo A estação do Meyer. Tem 4 quar* ;'
tos, 2 boas salas, saleta, grande cozi-,-*
nha com 2 fogões a gaz e um a lenní, J
agua quente c fria,-quarto completo pa.'.V.
ra banho (bidet, aquecedor, banheira '.
esmaltada). Apparelhos sanitários mi. •¦
dernos, pias, etc. O predio esta era í
centro de jardim com grande pomar, ,-
fruteiras de qunlidade cm nun*et0 r
approniraado de 100 pés de arvore«,-í
O terreno mede 25 x .45, passando na
esquina o bonde Ltnri de Vajconcdlwi'. .
A propriedade pide ser vista da» 9 âr '
12 horas. Trata-se á rua Sete d_:S_*f;!.
tembro n. 207, com o dr. Mario. .*,.!.,

(D 12327)*!:*

APPARTAMENTOS
Exclusivamente para famílias, aluj*í

ga*íc á rua do Senado n. 231, amplo. í.
í rnniii1ci.inientc independentes e com V
todas as accommodações, V „ln/'|"

PIANOLA *;i
VendMC afamada Schumman, gran?.'

dc formato, com 400 musicas. Rua da
Prainlin, 61,' loja, das 11 ás 12 horas.

(D 10868)

VERÃO-PETROPOLIS 7
Aluga-sc cflsrt completamente mobí-

lada. — Informações pclo telepiione
B. M. 44 ou Petropolis 188.

(D 10863) í
iilWwMWmPriP
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HOJE - E PELQ RESTO DA SEMANA - TEREIS AINDA ESTES FILMS DA

ANA PORTUGUEZA
,| 1» ^ LISBOA DEPOIS DO MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO DO ANNO PASSADO*' 2° - O MOSTEIRO DOS JERONYJÍlOS - A nm n"

NÃO PERCA ESTA OPPORTUNIDADE PARA RI. R COM UMA COMEDIA FEITA POR UM MESTRE!

No programma: 0 PROGRAMMA SERRADOR apresenta

Â' Mercê da Sorte
Da FIRST NATIONAL — Com Anna>Nilsson e Ben Lyon
No •palco — D E S P E D I D A do querido artista

R O U L I E N e das O D * ON OI RLS
Com a fantasia - A.TE' A* VOL T A !

A OBRA DE ARTE FEITA DE PEDRA

—::— HORÁRIO —::—
DRAMA - 2,00; 4,20; 6,20; 8,40; 10,40
Films portuguezes — 3,40; 6,00; 8,00; 10,20PALCO - 4,00; 8,20; 10,00

.:—::-r SESSÃO DAS MOÇAS—::—
Poltronas, 3$000 x—'-" Camarotes, 15$000

A* NOITE — 5$000 e 15$Ü00

SEGUNDA - FEIRA  DUAS MULHERES LINDAS EM UM ROMANCE DELICIOSO"

CANTADA

SARINHA DO GíMC
i

O MESTRE E' O 
"GRANDE 

DIRECTOR DE SCENA D. W. G R I F F I T H '

—-x—, E os artistas —::—

C4ROL DEMPSTER e W. C. FIELDS
No programma—r O 2o capitulo

Mlles. Forzane e Renée Heribel
são as heroinas desse film do

:prog:r-aj^:m:-a. sbírraidoii,-..

SEGKBDO IDE FAMÍLIA-
ido grandioso film da GAUMONT (não é em series)

O DETBCTTVE PUECOCE
S EG UND A - FE"LRi- — a UNITED ARTISTS NOS DARÁ'MAIS UM ENCANTO

Jio programma vereis um outro trabalho

1 S NO O K Y
o macaco - quasi -humano i— na comedia

PAU PARA TODA A OBRA

Não perca nunca a opportu-
nidade de ver um

PROGRAMMA SERRADOR

O JOGADOR DE XADREZ
O niais recente suecesso 1

HOJE — No, Cinema
CENT E N A R I O -

TENTA Ç Ã O
Com LYA DE PUT-TI
HOJE em

BELLO - HORIZONTE

IMIIIIII'BmnilBMII^™flaB»lHrTMrmilMir^^ " ¦'•'"' ' 
iii ''

il! ~ 

mÊmm
.¦;Vi* ¦.¦:-i:'i'A-..-.í':

Com

.CHARLES BAY
FATSY RUTH tVBHLL-EIR!

E teremos 0 3° capitulo de o

DETECTIVE PRECOCE
A CASTELLÃ DO LIBANO

O grande film de arte !AMANHÃ — iio Cinema
B O U L E V, A R 1)

HOMEM DE AÇO
Com MILTON SILLS

DLI 18— cm
CACHOEIRO DEITAPÊMIRIM

ÉE
—::— SEGREDOS —::—
Com NORMA TALMADGE

DIA 20 — em
C" A M POS

nBWWyjMfwMW^
A MARIPOSA DO DANÚBIO

Com LYA MARA
Brevemente no Cinema

— MIGUEL STROGOFF —
Em MINAS GERAES

Locação — Com J. Carvalho

fc^^<^>^<><*><>»^^ A ; ^mm^^^i 
"^MPO'S i CENTENÁRIO »| - (PALMYRA) |

11) •? - -?||| AAAAA AAAAf.it A A A A rAA4,4r*.. ..................... ¦ . . Í.

'¦%0tidim*&
¦¦rx'i^^m^mNi

-..'<!. ,.-.¦.(£..', fi '. .l! ' > ' P\
f-».l '

O cinema das super-producções
HORÁRIO

2, 3.40, -6.2U, 7, 8.40 e 10.2ta ' '

A abrir programara: FLAUTA ENCANTADA
Um desenho animtttio.

te »<"«y

NOAHBEERY
l CHARLES FARílELL

MARYASTQR
ÇEORCE BAHCROFÇ
ÇHARIESEMMETTMACK

FRANK HOPPER

8.UCTA

O cinema da comedi?
HORÁRIO v

2. 3.20, 4.40,'6,7.2(1, 8.41» e -10.00'".''.."

A nbrir prosrnmmn: Jornnl Paramoun- n. 31

W.C.r!E8.DS '
MaryBiiart

O&EâO

j eiuiih RUBfiiajiflKii-waiBJTOi .  , Os dois magníficos fllms que i HOJE1 PâMISIEMSE estão Interessâàndo, divertindo e inareàvllliandoo publico.

í
 »'¦¦$ i '

.'* Y ~ i $ JB BS 1* MgrWÊfesi maSa ia j

r^rr-A^ ,m ÊÊÊÊk^ ' c MARIDO? S0ffREDORES.//^^^^^^^Ç^
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THE ROUGH BlpgP

A-seguir:'FLORRNCR VIDOR"em
miILTI.IIKK COMIKA AlUl^HCCR

XEWIS STONE e BA9BARA BEDFORD»
dtiaa ,iigurts -extraordinárias da tela são os iniin-pivles soberbos de -sete
admiráveis actos da First National , '

A DAMA DO MYSTERIO
*.
0.
4ii.*<

< .<

«.''<'¦*.
it

^Segunda-feira, mais '^^^«^i^^^^J^Ç^^B 
HOMENSu7 _actos estupendos da Warnfcr Bros, com Conway. Tearle,

ALBERT A VÁIIGIIN
ê a ruídos alegria, a figurinha encantadora que anima e delicia o espe-otador, vlv ndo a heroina de ' ! ' ' ¦¦' ¦

O AMOR TEM GRAÇA
Seis octo. de imprevistos e alegrias, de scenas de Intenso bom humor.

... ÇÜDO, seis actos de finíssimo espirito da First National.

POPULAR — Hoje: Cavalheiro Incógnito com ÍKen
Maynard; A Felhidáde dependerá do dinheiro?;
Fred Humes em Suai ultima oppDrtunidade; Vigi-
gilnneia do direito, 6o e,.,7°, episódios e cômica.

PRIMOR —- Hoje: Florence Vidor em Com o
mando a seu pés; Meias de seda com Laura la
Plante — Inrtifferença dè Mulher e cômica.

PINTO CAL"£
r

MASCOTTE: - Hoje: A, Rjvhiha do Sabá, 10 h.actos formidáveis pela trágica Setty: Blyth- Umencontro feliz com Dorothy Devore . e Malcom >Mn.Gregor e :.M$Mà é desculpa. >

, ' - -i-^üi~- ;:i'SÍüaMSità^

CINEMA IDEAL
Rua Carioca, 60a64 — Teleph. C. tOZ7

HOJE Z. films grandiosos em
um só programma HOJE

t,W; .A SSftfri RIdHARD HIX o MARY BRIAN emPELA FORÇA DA"'VONTADE

Theatro Republica
Companhia FROES-CHABY Temporada de verão

hojeI ESTHEA ás 811 hWF]
A ongraçadisslma comediu portugueza, em 3 actos, ori-

ginal do Ernesto Rodrigues, Felix Bermudes e João Bastos.

0 Conde Barão
PERSONAGENS: *- íè Maria, CHABY PINHEIBOÍ

Sebastião, LEOPOLDO FRÓES; Conselheiro Tiburclo, MI
Durães; Ferraz, Odillon de Azovedo; Commendador Costa,
ilosó.dc Ah::eida; Anlcéto, Francisco Pezzi; Baptista, Cáe-
tano Junior; Ezequiel, Mario Soares; Zé do Souto, Costa;
Luiz Antônio, Djalmc Sarmento; Ruy, Mario.1 Soares; Si-
mão, Arthur Costa; Silva, Almeida Francisca, Jesuinn-
Chaby; Elisa, Bnmilde JuOlce; Glgl, Carmen tle Azevedo;
EIvira, Elisa Mattos; Marcolina, 'Rachel Moreira-; Estefa-
nia, Lygia, Sarmento; Mocia, Margarida Gauthier.-,: .. . ACÇAO om PORTUGAL

Preços das localidades— Frizas e Camarotes, ,30(060;¦Poltronas, 7$000; iBalcfíes,- BfOOO; Galerias Numeradas 2$500
e Geral, 2$0Ü0.. BILHETES á1 'venda para os ' espectaeulos
ate DOMINGO; — •

Cine Modelo
R. 24 de Maio, 287. 'E. Riachuelo
HOJE :—- HÕJÈ
— TUDO POR DINHEIRO —22 com,LOIS WILSONOS MANDAMENTOS• MODERNOS

com ESTHER RALSTON
Sabbado:

NO PAIZ DA TORMENTA
com MARV PICKFORD

QUANDO UM"H0MEM TEM
Comedia

MUNDO EM -FOTO
(Actualidades)

(6719)

Cinema LARA
Av. Mem de S4 23 — C. 2543)
HOJE  HOJE
Mania de publicidade

por EDMUND LOWE
MACISTE NO INFERNO

7 actos por MACISTE'"

o rsrôvo-Rico
desempenhado pêlo trio mnrnvtllioso <le

Lew Cody-Renée Adorée—Roy Darcy
Super protlueyáo dn Hletl-o Goidwyn Mayer

A C-^BA1TA E1TCAÍTTADÜ
por Ricliard Barthelmeâs

e May Mac Avoy
Super producção dn l'ir»l Katltonal

0 CIKIKIIIA IDEAL i-t>uonuneii(la-«o nn presenteépoca devido aò sèu systema dc ventilação, unico
nesta cidade.

CINEMA ÍRIS
Rua Carioca, 49 a 51 - Teleph. C. 4152

HOJE Programnia extraordinário I HOJE
3 colossos reunidos num só programnia rit querido e a^Ü " ' :---:'"''-'-'¦ •-

Douglas Fairbanks em,,O MALUGO
peliclosa producção «la United Artists

V TOM MIX § o Cow boy invencível^
na sua ultima producção ™-O RIO DAS SURPRESAS

Optima producção da Fox Film
ãs 3 e « li« horasNO PAI.CO

^^^ Coritihunção do grande suecesso doGrande/Circo Olimecfra
1%'ovos números e variados

¦le 1 és « horas dn tarde, é permittida a entrada de creanças desde K annos de idade.
lp*M*MSNS«MMaaSHSSSS«aw«M«SH«SMMS«

CINEMA ATLÂNTICO
«MMMM*

K. Copacabana, 580 — Tel. Ip.
- HOJB! — Matinée ás 2 horas

1521

SABBADO:
AMAE-VOS .UNS

AOS OUTROS
por.POLA-NEGRI DE FOLGA -•

Comédia J Í67J8)

iMntiMtaMkm' a st wv.mtmimváittiiiLtmmnmmmw.

DODIINGO — MATINÉE ás 2 3|4. (D 11933)

B'Lbot'üo-b m^m
R. VISCONDE D "> W-fo BRANCO, Bl >

HOJE | 14 HORAS jhoje

11 mando a
¦por, Floren o Vidor — ..7-actos da Paramount

VIUVE iTUDB, AMBIÇÃO e Amòb.
1 actoa com Ktlicl Claytòn,

LUA DBMEL
' 

pomedla em 2 actos.

.CINEMA AMERICA
.R. Conde Bomfim, 334 — — — fei. V. 45?pi

CINEMA TIJUCA
R. .Conde Bomfim, 344, T. V. 3656

HOJE! — Matinée ás 2 horas,
AMERICA

11 actos da United por Leonel
Barrymore.
UM RAPAZ DE EXPEDIENTE

'Comedia em 2 actos. ,; '

M. G, News n. 7 !

f Jornal da Metrô em 1' acto\"

CINEMA VELO
R.- Haddock Lobo, 188, T--, V. 874

CINEMA GUANABARA
P. Botafogo, 506 — Tel. 9ul 2418

UM EMPOLGANTE TORNEIO EM 20 PONTOS
URRESTILLA e AGOTE (Amios) contra

GARATE e AI^O (Vermelhos)
Em Breve: O GRANDE ENCONTRO RIO-SAO PAULO

No Ciiiema: «GENTE'SEM MODOS" — Seto' aotos'transbordantes 'de""graça o encanto, Interpretados por Loise
Fazenda.
Miignificos proRrnniinns —'NO — Alasnificns prograninias

R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 51 (D 11950)

Breve:
PRISCILLA DEAN em
O AMOR FAZ'CADA-UMA... CENTRAL

-rrr- EMPRESA 1'INFIM)!

Breve: i5 PRISCILLA DEAN em f
! "O AMOR FAZ <

CADA UMA... }

HOJiE \

d Ml
mWmÊmEm .
x_WamxríMy--''.Y:--Ti^S fW
^êWÊm§*JwMr

•4 grandiasns sessões ãs 3 horas — tf m« —.
W II» e SO lioras _ HOJE

1 NA TELA |- | NA TELA
Mala um grande suecesso!

CL A IRE WINDSOR
e WALTER ¦HIERS em

Louras sob
Uma super-comedia deliciosa do

SELECT PROGRAMMA
Mais a bolla comedia "QUE FOLGAI' 2 netos hilariantes.

|NO PALCO| N O P A L C O 1

Inicio do Carnaval de Í02S,
• Todos se divertem no CENTRAL

LOS Bemolés - Excêntricos musicaes
Duo Vandl - Populares duottistas
losffiodríguez» Gymnastica
Vlclorla r Contorcionista moderna
Llna dei Carmen ~ Tangos argen-

tinos
índios» Jofna - Chicotes selvagens
AMANHA . A nova poça da PIM-PAM-PUM "ESPELHOS"

Graça e moralidade. — AMANHA

:': HOIE! — Matlníe ás 2 horas

1 dois batatas I ngoia
6 actos impagáveis )>or' Wallace Bpery,

FAZEVDA MAL ASSOMBRADA
è actoa còm Hen Muyiiard. ,

.-— . -NO MUNDO DA LUA
Comedia em 2 actos. •

HOÍE! .Matinée ás 2. horas

OS MANDAMENTOS
MODERNOS

7 actos com Esther Ralston.
BRIGADA DO FOGO

7actos,maravllhosos'da Guará
VALETE E ..REI

Comedia em 2. actos.:

HOJE! — MaHnée ás 2''boras

¦_. CARAS E CORAÇÕES

7 actos First National.

AMOR E.. PERNAl»
7 actos com Larry Semon. .

""UFA 
JORNAL N. 23• ¦¦¦¦ »•¦-»'•»-»-».¦».„„_«

Cinema Haddock Lobo
R. Haddock Lobo.. 20. T. V: 480

HOJE! — Matüiêe ás 2 ho*ts
SUA ULTIMA OPPORT»'

MIDADE
actos com Fíed Holmess.
VELOCIDAVE LOUCA . .
actos com Rnyinond ftkackee

• OS AMORES DE 'JORds '

Comédia em 2 aotos.

CINEMA BRASIL
R.1 Haddock Lobo, 437: — — -j- Tel. V. 2012

; Hf»JE! ¦- Matinée' ás, 2 horas

Espadas e corações
7,actos com Jnan Cravyíord.

O CONVENCIDO
7 actos da ,First National..'.'.

. ESTRELLAS AO MEIO DU
Comadia em 2 actos. , ,

CINEMA AMERICANO
R. -Cqpadabana, 743 — \~r'¦ — 'Tel. Ip. ,622

HOJEI— Matinée ás 2 horas —HOJE !

Çà*pas e corações
7 actos por Marion Davies.

SONHOS DE HOLLYWOOD
,6„actqS' com,/Shirley Mason.

-'-' PAPAE i:PATACOADAS
• Comedia jnj 2 actos.- ;
Froníeiras do! Céo — Educativo em' 1 acto.

^^jãMM^ÜMÜ^ã^iã^ -i.Miiii.i«rfiiini->iiiimrtniriiwn>frfii ¦•»«>—«»r.~« -rnttaHiinmii üüüntõõ^, ã 
"i^«^^mãÍÜMãttM»B

Cl

Extra DIAMOND JORNAL N. 76, contendo A POSSE DO DR. MANOEL DUARTE, PRESIDENTE DO ESTADO |
DO RIO — A FESTA DO Bl-CENTENARIO DO ,CAFE' —'A CHEGADA DE LLOYD GEORGE. (6721)"

¦ i>-'nnrf>a.

O próprio marido acreditara nos infames'!..'.
E cila, a esposa' calumniada, com o coração san

grando palpitante — que deveria fazer?
Um fllm emocionante e bello

- ou -
TORTURAS DE UM CORAÇÃO
Com a, fo mosa LEE PARRY e o querido Harry Lledtke,

No PALCO: Pelo' "Corpo de Bailados Urania" um es.
plendido programma:

Io — FINLANDE — Danse comique: G. Kiacht o
Mechlta Cobos.

2o — LA MORT DU CYGNE — do SainB — Saens,
pela Snra. S. Uina.

3? -7 Vnlap Brillante — »lc Kroler, »)elas 'senhoritas
Gladys, iílikowskaya, e Julcovar, do Corpo do Bailadoa"Urania".

4" — SERENATA — Palòmlna poética com citnto e
tnualca dc Leoncavakko e R. Drigo.

5» — A FONTE LUMINOSA.
Poaea plásticas peloa artistas LECONT & DORA
Completa o progrumma um jornal da UFA

Vienna e os seus palácios,., Vienna e ci suas diversões extplendldas.suas bellas e famosas mulheres. Vienna e

( Profl. DRANIA )
( HOJE )Lyrico |^

íiVllàasWÉKk.

4 j

¦- -¦ ¦¦¦".¦ ':í 
. K„\ '

eis o que veréh nesta deliciosa alta comedia cx-
Irahlda de magn ..ia opereta viemicnso.

Â ADORÁVEL
PEQUEM

que vao revellar uma . nova estreita fulgurante

Imogene
Robertson

Outra, victoria
do Programma Urania

(a-feira, 2.3)
No palco TRIO ESPERANZA DIAZ

azlatico!. (0EÍ9)
Luxo |

4i\


