
* •*V.*-"Wi.^'^^

¦IT"/'
.¦-CT-Yfrí'.;'--.--', -*.-*-*-»-w**. .-.*•? "• r..»™rr«-?rt*f»n--.T ^V^""" ,'T r""™"'"^. - :i ¦•¦>"'.. ¦" r ..'*:' *¦* *.-';¦_.' *- ¦.¦'•ç.v^J--'-»!. ¦"-.«Sí-r.p^'» -"T-T-T - -tr- -TT'- ¦*^r--mmVi,^ f. —T*-.- rr ? --í^-ff"* '-£.-?*_*-«-' '^la-rr*™^**^'-*! ""-W11;-'-*' T. -.',••-.- . ¦¦**-..¦-"«H

UMA SECÇÂ «3
ANNO IX

O JORNAL
RIO DE JANEIRIO -— QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 1927

*.-£ ***¦ ,1ÇÃ0 DE 16 PAGINAS
/

>=
N. 2585

0 MAO TEMPO, SOMENTE, IMPEDE
A PARTIDA DO HYDRO-*AV1Ã0 "MO"

•* * *

Ribeiro de Barros espera melhores conHições
atmosphericas afim de proseguú;

seu grande 
"raid"

PERNANDO DE NORONHA, 11
(U. P.) — O commandante Ribeiro
de Barros Informou hoje que está a
espera de condições favoráveis do
tempo, afim de proseguir no voo do
Muliü".
O M.VO TEMPO E* QUE RETÉM O"JAIIL" EM FERNANDO DE

NORONHA
PERNANDO DE NORONHA, 11

(A.l — (8,20 hs.) — O cominandan-
to Ribeiro de Barros acaba de infor-
mar no correspondente da "Agencia
.Americana" que o adiamento da par-
lida do "Jahu" tem sido motivudo, ul-
timamente, pelas mns condlçOes at-
niospherlcas, que ainda hoje estão des-
favoráveis para a continuação do
"raid". Por Isso, é provável que o
liydro-iivião brasileiro ainda permane-
ça hojo em Fernonno de Noronha.

ANGARIANDO BRINDES NA
II AH IA

BAHIA. 11 (A. B.) — Os corre*
t.ires da praça cnr-.ilnuiim angariando
brindes entro o commercio para reall-
zarctu uni grande leilão que, revertera
o resultado cm favor das listas prO-"Jahú",

Sobem em centenas ^ o numero de
brindes a serem offôrecidos noa trlpu-
liintirs do avião ".laliú",

A Associação Bahlana do Chrnnls-
tns 1 "esportivos, adherlrft. as innutne-
ias homenagens que se realizarão aos
aviadores brasileiros.

Os acadêmicos do Io anno da FU-
cuidado de Medicina, desta capital, que
fornm os primeiros a se Inscreverem
rns homenagens aos aviadores brasi-
lelros, offerecerãn a Ribeiro do Bar-
ms. um rico estojo com petrechos de
liarbear,

A UNIA O DK MOCOS CATHOLICOS
l,'i: 1'OHTO ALEfillE ASSOCIA-SE

A'S HOMENAGENS
PORTO ALEGRE, lt (A.) —¦ A

1'iiiãíi de Moços Catholicos resolveu
(ninar pnrte aetlva. nos festojos cívicos
nue serão realizados por occasiilo dn
«ii¦ ir-.-da do "Jahú" ao Rio (le .Ia-
nelro,

|.'ui nomeada umn ccinmissãn afim
de participar ii commissão promotora
cCs festejo!-, o nno ficou resolvido c>
no mesmo tempo convidar outras

Uniões a se fazerem representar.
Deslncumblndo*se do mandato, a

commissão procurou os promotores dos
festejos, a que-m deu sciencia do oc-
corrido,

O ENTHUSIASMO PAULISTA
S. PAULO. 11 (A. B.) — Reuniu-

se no salilo nobre do Cluh Commercial
a commissão geral dos festejos, tende
proseguldo os trabalhos para o pro-
gramma de recepção aos aviadores dc"Jahú". Para hoje estft mareada no-
va reunião da commissão central e a
ella comparecerão todos os seus meu.-
bros. A commissão deliberou confiar
aos srs, major Januário Rocco o Rurl-
ge Rumos a organização do cortejo
cívico que acompanhara a "marche*
aux-flambeaux" a ser realizada quan-do da chegada dos tripulantes do"Jahú".

A Companhia Paulista communl-
cou A commissão geral dos festejos em
honra dos aviadores do "Jahfi" que
continua a manter a franquia telegro-
phlca de suas linhas pnrn todos os
serviços de communicaçâo da commls-
são central.

A colônia italiano em Santo
Amaro realizara, no próximo dia 13,
em signa! de regnsljo pela chegada dos
aviadores brasiieirns a Fernando de
Noronha, uma pasrseala pelas ruas da*
quella cidade, afim do angariar fun-
dos pnra os festejos em honra dos tri-
pulantes do "Jahú".

IIELLO HORIZONTE rRBPARA-SE
PARA HOMENAGEAR OS AVIADO-

RES
JC1Z DE FORA. 11 CA.) — Rei*

na grande ansiedade nesta capital pola
continuação do vôo do "Jahú", bem
como poi- noticias dos avindores fran-
cezes Saint Roman e Nungesser e seus
compa nhelros.

Os jornaes do Rln de Janeiro tôin
rddo multo disputados pelo publico, es-
gotando-se, logo depois da chegada dos
trens, as remessas que para aqui são
feitas,

BELLO HORIZONTE, 11 IA.) -
Inaugurou-se, hontem, a barrlca-mea-
lheiro do "Jahú".

Desde então, duranto o dia o ft noi-
te, têm sido depositadas elevadas lm-
portanclas.

Pede-se a liberdade de
Sacco e Vanzetíi

Uma mensagem approvada
na Câmara dos Depu-

lados do Uruguay
MONTEVIDEO. 11 (U. P.) —

A Câmara dos Deputados appro-
vou os termos de uma vnensa-
gem a ser enviada ao governo
dos Estados Unidos, pedindo a
liberdade dos anarchistas italla-
nos Sacco o Vanzettl, condemna-
dos a morte pelo tribunal de
Jlassac.hussetij.- A sentença deve
ser executada cm qualquer dia
da semana que começa a 10 de
julho o so o governador Fuller,
do Estado de Massachussets,
tem poderes constituclonaes
para pcrdoal-os.

PÉRSIA

Os criados de servir, pleitean-
do augmento de ordenados fa-

zem greve
TEHERAN, Pérsia, 11 (A.) —

Os criados de servir declararam-
so cm greve, pleiteando augmento
úo salários.

MARROCOS

A victoria da Hespanha na
campanha marroquina

TETUAN, 11 (U. P.) — O Alto
Conimnndo Hespanhol annunciou
hoje que a campanha marroquina
terminou com todo o exito para as
armas ponlnsulares.

JAPÃO

A politica nipponica collima
somente a paz universal

TOKIO, 11 (A.) — Em decla*
rações feitas hontem A imprensa
desta capital, o ex-primeiro minis-
tro, barão Wãkatsuki, passou eni
revista todos os acontecimentos
mundlaes dos últimos tempos,
accentuando a gravidade de alguns
dos problemas postos em foco.

O barão Wakat3Uki salientou quo
agora, como sempre, a política do
governo nipponico colllmava tão s6
o unicamente a paz universal.

1—r-r--. - -

POLÔNIA
O GENERAL PILSIDSKI RECEBEU

O CARDEAL BOURNE
VARSOVIA, 11 (Havas) — O go-

neral Pilsudski recebeu o cardeal
Bourno com quem demorou longo
tompo ein cordial palestra.

VM ACCIDENTE DE AVIAÇÃO
VARSOVIA, ll (Fíavas) — Hoje

de tarde caiu no solo. de grande al-
tura, um aeroplano pilotado pelo che-
fo assistente da Aviação Militar, o
qual teve morto Instantânea.

COMO OCCORREU A MORTE DO
SR. PI.ODOVVSKI

VARSOVIA, 11 (U. P.) — O sub-
chefe do Departamento da Aviação
do Ministério da Guerra, sr. Plndo-
vvskl, morreu boje num desastre de
aeroplano oceorrido no aerodromo
desta cidade. O seu apparelho pre-clpitou-se Inexplicavelmente de gran-de altura, osfriingallinndo-so no solo.

Conferência Nacional
das Mulheres Tra-

balhistas

O ponto mais importante
será o de controle do
nascimento ao qual se

referem 23 moções
HUDDERSF1ELD ( Inglater-

ra) 11 (U. P.) — Installou-se
hoje, nesta cidade, a Confc-ren-
cia Nacional dns Mulheres Tra-
balhistas, sob os auspícios do
Partido do Trabalho, tomando
parte as piinclpiaes figuras fe-
mlninas na política, industria e
movimento cooperativo na In-
glaterra.

A presidência da Conferência
coube A sra. Kleanor Hood, di-
rectora do Comitê do Conjunto
das Organizações Industriaes Fe-
mi ninas.

O programma comprehende
228 moções previamente apre-
sentadas. O ponto mais impor-
tante de discussão serã o aue se
refere ao controle dos nasclmen-
tos, ao qual se referem 23 mo-
ções. Em seguida vom a questão
da educação e depois a elo suf-
fragio feminino.

A Conferência oceupnr-se-ã
também da "participação da
mulher om uma politica con-
structlva de paz, da organização
dc fundos para as famílias o
falta de trabalho",

Serão discutidas 1G moções
contrarias á guerra o propondo
que parto do dinheiro empre-
gado nas despesas militares se
destine á educação do povo o a
facilitar melhores condições hy-
glenlcas ãs crianças pobres.

SERVIA
O rnOGRAMMA DA REUNIÃO DA

PEQUENA tai.TB-.T__
BELGRADO. 11 (U. P.l —- O"•rogramma para a reunião dos tros

minislros do Exterior da Pequena lüu
tente, que se realizará em Joachlms-
lal a partir dc 13 do corrento, prevê
o estudo das seguintes situações:

Io — A situação européa o a ten-
dencia para o agrupamento das po-
tencias contlnentaes:

2° — Relações da Pequena Entente
com a Hungria,

Unia demonstração de força politica e de cnthu-
siasmo cívico

«.. B. de Souza AMARAL
(Pa succursal iVO JOP.liAL cia S. Pnulo)

... PAULO, Maio dc líl."
A reunião realizada na noite de

7 do corrente pelos representantes
dos dircclorios munlcipaes o dlstrl»
ctaes do Partido Democrático e pe-
los demais órgãos do mesmo, foi um
acontecimento que veiu Intensificar
no espirito do publico independente
a j;i grande confiança no futuro
de-rsa nova ngprremlação politica.

-Nno serã licito admlttir-se que o
resultado da assembléa venha en-
íraquecer o partido, pois que este
juízo importa uma Injustiça A edu-
cação eivica dos que desejaram o
pleito e que, com tanto brilhantis-
hio, souberam defender os seus pon-
tos de vista.

Parcialisada como estava a opl*
nião, e ambas as suas correntes fun-
dadas em razões que merecem res-
poito, não seria justa a lnsubmissão
da parte vencida, ou seu desllgamcn-
to do partido, porquanto esta atti-
tude Importaria na aceitação de uma
outra, igualmente absurda: a ab-
atenção dos elementos que nâo de-
eejaram o pleito, caso vencesso a
corrente pleitista.

Nestas circumstancia», jamais se*
ria possível a formação de partidos,
c todos nõs teríamos a demonstra-
«lão cabal da nossa lncultura cívica
e ila nossa incapacidade politica.

Nenhuma a-isemblêa — nffirmou
o ilr. Porchat — foi. no Brasil repu-
bllcano, mais Independente, mais
deliberativa, portanto mais demo-
cr.-.tica do que a do Partido Demo-
cr.itk-o no ultimo sabbado. Foi uma
-sessão tumultuosa. Foram duas cor*
rentes de opinião, Igualmente fortes,
nue se em bateram, entre brilhantes
Jlncursos e apaixonados apartes. Foi,
por fim, uma votação pleiteada, cora
a vlctorla dc uma daa correntes por
insignificante maioria.

Nunca assisti, na minha vida, a
Um espectaculo nials lindo. Vcrlíl-
eou-sn o controle do» netos do Par-
tido Democrático pela opinlio pu*

b,ica. O Dlrectorlo Central desle
Partido, at> contrario da Commissão
Dlrectora do P. R. P., não impõe
idéas nem candidatos. Ello ouve o
Congresso e só no Uni dã opinião.
13' esta mesma opinião do Dlrectorlo
Central esteve dividida. Membros
houve quo votaram contra, e mem-
bros quo votaram a favor do pleito.

Haverá manifestação mais elo-
quente do soberania popular?

Pode aiimittir-se que a abstenção
de agora seja um erro ,e eu propcn-
do para esta corrente, embora no
acto da votação houvesse delia di-
vergido. Mas foi um erro commet-
tido com dignidade, com desejo de
acertar, e com o escopo da felicida-
de do partido. O tompo é que dir.t
quem teve razão. Porém, sendo er-
ro, serA ello discutido e demonstra-
do de modo a que, de hoje por de-
ante, o partido procure evitar uma
reincidência. Para Isto (e o Congres-
so demonstrou-o fartamente) exls-
te no Partido Democrático o direito
de discussão. Emquanto no P. R. P.
o exercício deste direito Implica
numa condemnação ao ostracismo,
porque os cargos públicos são dis-
trlbuidos pelos magnatas, no P. D.
elle é uma forma de conquistar ou
perder a sympathla do eleitorado que
em ultima analyse, é uma senha pa-
ra a carreira política. Houve, por
exemplo, depois da terminação do
Congresso e no banquete offerecido
no dia lmmedinto aos chefes do par-
tido, grandes elogios ao talento d-e
vários oradores. E quem os elogia-
va eram chefes do directorlos na
possibilidade de os apresentarem co-
mo candidatos a deputados pelos
seus dl3trlctos.

São estes os frutos da democracia
exercida pelo novo Partido e a qual
selcccionnrft os homens pelo seu va-
lor moral e pelo seu talento. Não se
podia esperar mais pujunte «leiiimis*
tração de força política - de eiithu-
fio-mo cívico.

A luta revolucio*
naria pela na*
cionalização

da China
-——?——

A SENHORA BORODINA, ESPOSA
DO REPRESENTANTE DO GO-
VERNO DE MOSCOU, RESPON-
DE AO TRIBUNAL DE GUERRA
CIIÀNCHAT, 11 (II.) — o desta-

çamento hollanrte. que aqui so
achava como medida de protecção
ás Concessões nacionalistas, regres-
sou a Sumatra, proseguindo o cru-
zeiro em torno elo mundo,

O general Diíncan passou cm re-
vista a flotilha hollandoca e agra*
deoeu o auxilio eficaz de sua colla-
boração para a protecção dns Con-
cessões estrangeiras.

O JULGAMENTO DA ESPOSA DO
REPRESENTANTE DE MOSCOU

PEKIN, ll (H.) — Na sessão dc
hontem do Trlbunnl, deu-se Inicio ao
julgamento dos indivíduos russos
detidos por ordem do general
Tchang-Tso-Lln, entre os quaosacha-se a senhora Borodina, esposa
do representante do governo dc
Moscou.

AVANÇO DE TROPAS
SHANGHAI, 11 (H.) — A mm,,-

cia-se que as tropas do general
Fcng-Yu-Shlang avançam rápida-
mente contra o flanco nortista, nas
proximidades de Honan.

Essas mesmas tropas jã oecupa-
ram Shen-Chow, tondo em vista
cercar Honan-Fou.

CAPTURA DE UM TREM DE
PROPAGANDA SOVIÉTICA

SHANGHAI, 11 (A.) — Noticia-
se nesta cidade que forças irregula-
res chln essas capturaram um "trem
de propaganda" do governo commu-
nisto, de llnnko.v, apprehendendo
documentos c munições de guerra.
CAMPANHA CONTRA O GOVER-

NO DO NORTE
SHANGHAI. 11 (U. P.) — Consta

que os governos de llunkovv e Nnn-
liitig. negociaram uma trégua com
a Intonção de Iniciar urna campa-
nha em collaboração contra o gover-
no do norto.
ESTA- SENDO INVADIDA A PHO-

VINHA UE HINAN
J.OX1IRI.S, 11 (U.P.) — O ".Mon-

clvester Guardian" recebeu Informação
(.0 Cllíinglll nn sentido de yiic u ;;e-neral Feng-Yii-Hsi'ans esta Invadindo
a provincia de Hlnan pelo lado dofchon-Shl, com o objectivo de occtipiirLo Vang e Chang Crovv e forçar nstropas de Fong Tlen a retlror-se ao
norte do rio Amarello, cortando assim
ns communlcaçôes com os seus aílla-
dos.

O genernl Chaiirr K.-il Sliek ca;:iu*
rou uma pequena forca do russos, quetentava desembarcar em Nankln, npõ>*
atravesar o Yiingt.e em I'iil.ow.
AUGMENTO DE TAXA A SODRE OS

PROPRIETÁRIO. CHINEZES
OHANGAI, 11 (U.P.) — A dire-

ctoria da Associação dos Contributo*
tes Chinezes approvou hoje uma re-
solução contraria ao neto do Conselho
Municipal augmentando a« taxas som
consultar os proprietários olilnezes.
AS EXPULSÕES DOS COMMUNIS-

TAS DE Kll KIAMí
LONDRES, 11 (U.P.) -_ O cor-

respondeu to da Exchange Telegraph
Company c.u Ilong Kong annuncla
quo ns tropas do general Beilg Tlen
estilo avançando na província dc Hu*
peh o que o exercito do sul expulsou
os commnni-rtiis de JCIu Ktang.

Em Yim Tsno, estilo sendo travados
violentes combates.

O .IA PA O PEDE A DESOCCUPAÇAO
DO CONSULADO EM NANKIN
LONDRES, 11 (U.P.).—* Uma n.->-

tlcia recebida dc Toklo pela Exchange
Telegraph Company annunclou aue o
Japão pediu pereniptnrUiinente As ttll-
torldndcs «iiinezns de Nankln a eva-
cunção immedlata dos soldados que
oecuporam o consulado japonez. desde
os distúrbios liuvldos nt-ssa cidade.

O pedido não é um ultimatum, mas
espera que os chinezes o atendam som
liesitaçiio.

HESPANHA

EM TORNO DO DESAPPARECI-
MENTO DO "PÂRIS-ÂMERI

QUE-LATINE"
— . *, —

0 presidente da Republica lelegrapha interes-
sandose pelo paradeiro de Saint-Roman

O sr. Washington Luis enviou, elo-
mingo ultimo, ao governador de Per-
nambuco, presidente do Rio (Jrande do
Norto e encarregado da estação radio-
tolegraphica da Peruando de Noro-
nha, telegraminas, solicitando lnfor-
inações sobre o paradeiro do aviador
Saint Roman."Palácio do Cattete — Muito grato
ficaria a v. cx.. informando-me dlll*
gencius paradeiro do aviador Saint
Roman que acaso chegar ao sou conhe-
cimento, habilitando o governo pres-
tar eventual concurso. Saudações cor-
eilaes: — Washington Luis". Tal foi
a redacção «lo despacho pnra os che-
tes do executivo estadual, dlscrepan-
do o terceiro pedido somente no gríio
de tratamento, conformo a escala nie-
rarcliica.

Hontom, emfim, n presidente da
Kepubiica logruu reunir as respostas,
todns sem lovantar sequer um Indicio
sobre a presença do "Amêrique Lati-
ne" em águas ou terras brasileiras.

-Barreiros — Estive no carno em
que devia aterrar o aviador trancei
na nolto em quo foi esperado, lendo
sido adoptadas todas as medidas de
caracter pnra a segurança da sua cho-
gada. Infelizmente nenhuma noticia
ha do seu destino, restando aqui gran-
ues apirrc-liensões. Solicitamente trans-
mittirei a v. ex. qualquer Informa-
ção que venha nn meu conhecimento.
Cordiaes saudações. — JSilircio Co-
imbra"."Natal — Infelizmente, não obstan-
te tolo o Interesse, não tendo desço-
berto o paradeiro do arrojado avia
dor Saint Roman, Até esse. momento
nenhuma informação podemos colher
que nus habilite conhecer seu paradei-
ro. Noticias que pudor obter trans-
mittirei u v. v. ei. Attenciosas sau-
dações. — José Augiisio, presidente
do Estudo","Fernan,I.i do Noronha — Estou
om contacto com os dois navios naclo-
mies que fazem pesquizas Saint Ro-
man. Até agora nem simples indicie
descobriram elles. Informarei v. ex.
todos pormenores, Attenciosas saudn-
,,j>es_ — Ceifo da ilaiialliàcs, encarro-
gado da estação radio-telegrap^lca".
AS CITAÇÕES DE GUERRA DO VIS-

CONDE DE SA-NT ROMAN
Jacques Raymond Pierre do Serre,

visconde do Snlnt Roman foi incorpo-
rado, no inicio da conflagração curo-
pen, na cavallarla; transferido, a pe-
dldo seu, para a arma de Intantaiiu.
em princípios de 1S15, terminou a
Grande Guerra como piloto do caça.
na celebre esquadrilha "Spad G9".

Cavalleiro <la Legião de Honra.
Cruz de Guerra, com cinco palmas.

Suas citações de guerra:
-V. lll do 10° i-ooimcrnlo. Hitssard.*,

cru 13|S|0H — "Deu sempro provas.

desde o inicio da campanha, de nu-
ilacia c dc sangue frio, na execução
de reconhecimentos perigoso;*,., espe-
cnilmente a 18 de setembro de 1DH.
na dlrecção do Craonellu e a 2 do nn-
vembro de 1914, na dlrecção de Ver-
ncull",

"j" dei 2*1' Divisão — .V. 81, cin
12|11)R14 — "Destacado para servir
como "agente de ligação" de uma bri
gada deu provas, durante os dias -.
¦f e 4 de novembro de 1914, de bellas
qualidades e coragem e de sunsuc frio,
especialmente durante o dia 2, en,
quo assegurou, sob violento hombiu--
delo, a ligação com uma brigada pro-
ximn".

"I" da 52" Divi.siio — X. 103, cm
2i;6|91C — •'üflicial destacado cerno".'.gente de ligação", enérgico e Ue
calma imperturbável em combate. Re-
uniu sob seu commando uma secção
formada do elemento.- completamen e
disparatados, no momento do ataque
de um 11. C. : transmltliu aos seus ho
mens a nua energia, assegurando ns-
sim, ein parir, o exlto üa rcs.s_.0-*>
cia*',

"l" do 113. Exercito — .V. 234. «lit
10;. 91(1 — "Joven official, transferi-
do pura a infantaria a podido sou.
Vigoroso, enérgico, Intelllge-nie, tornou
o commando dc uma companhia em
clrcumstanclas muito delicadas; im-
poz-so nos seus homens pela sua bra-
vuru, quo tocava lis ralas da temo-
ridade. Arrastou vigorosamente a siri
companhia no ataque de uma iildein,
Infligindo ao Inimigo sérias perdas.
Dando o exemplo mnls sublimo, ar-
rostou-se ao longo dc tola a linha pa-
ra recolher Informações preciosas pa*
ra o ulterlor desenvolvimento da
luta".

 í/d Corpo dc Kxcrcitol em.
28{ 11 ia 16 — "Offleinl de comprovada
bravura, pediu o commando do gru*
po franco do batalhão, conquistando
immediatamente — graças d energia
e & calma coragem de que dã provas
<>m to.las as clrcumstanclas — a con-
fiança de todos ns soldados sob sua.i
ordens. Conseguiu, diratilc n noite
de 10 ii 11 do novembro, penetrar
cnm o seu **rupo num abrigo Inimigo,
trazendo pnra nossns ilnhns seis pr'-
sioneiros. dos qun es um Hiib-officlul".
Cavalheiro «ln Legião «lr Honr». n

«Inlnr dc IO de lii-ihn «le 1UIÍO
i-csoliinio Jíiitistcrliil dc 81U|920—"Offleinl de alto valor moral c mill-

tar. Deu provas, no dcorrer da cam-
punha, do mais bello arrojo, nos clr-
cumstanclas mnls criticas. lr".m Chat -
lcrol, na Champagne, em Verdun e
na Argonnc, não cessou de se nssi-
gnnlar ao comutando, peln sun bra-
vnra e por suns bellas qualidades do
soldado. — Chico citações".

Conferência Econômica
Internacional

.-i acção do representante
do Brasil, sr. Barbosa

Carneiro
GENEBRA, 11 (II.) — Na

sessão de hoje, da Conferência
Econômica Internacional, o sr.
Barbosa Carneiro declarou que
ailhoiia âs propostas do dele-
gndo francez «*r. Serruys, Estas
propostas recommendnm aos Es-
tados, com a unlca reserva da
sua segurança nacional ou dos
interesses vitaes da sua eco-
nomla, que dtítn tanto quanto
possível uma protecção limitada
á sua producção. obtendo em
compensação condições mais fa-
varáveis de protecção ou do re-
gimen mais vantajoso dos pre-
ços no principal paiz concur-
rente.

O sr. Barbosa Carneiro apre-
sentou algumas objoeções ao
problema tarifário, que julga
não ser o mesmo na Europa e
nn Brasil e nffirmou quo as no-
vas pautas brasileiras om nada
influíram na diminuição da ex-
portação européa porque a ta-
rifa .'• ap.illciida uniformemente
a todos os paizes estrangeiros.
Insistiu no caracter fiscal da ta-
rifa brasileira o demonstrou que
essa tarifa é conseqüência da cs-
truetura politicu do pniz.

Terminando, o representante
brasileiro mostrou a convenlon-
cin da Conferência fazer algu-
mas rocommonclriçõos contra a
pratica dn enn.-tirreneia desleal
praticada nos portos francos da
Europa.

TUDO FAZ CRER QUE NUNGESSER
¦ ECOLI ESTEJAM SÃOS F

SALVOS
¦ *,

\ ..*
Continuam em actividade as pesquizas na Man-

cha para a descoberta do "Pássaro Branco"

INGLATERRA i BOLÍVIA

0 Ministério da Aviação nutre
ainda esperanças de encontrar
o aviador Nungesser — Outros

informes
LONDRES. 11 (U. P.) — O minis

terio da Aviação annuncia ter ru-
commericíado a todas as unidades dos
forças aéreas biitannlcas que ser-
vem na zona costeira, que vigiem
com a máxima attenção todo o lit-
toral, na espect.ntlva de sor ainda
encontrado o aviador francez Nun.
gesesr.
A CONFERÊNCIA DAS TRES PO.

TENCIAS TEKV INICIO A Sl»
DK JUNHO

LON->Rl_S, 11 (H.) — Os jornaes
de linje annuneiain que a conferen-
ela das Ires potências pnra limitação
dos armamentos iiavncs abrirá cm
Genebra no dia 20 do junho próximo.
llIVlINli; O NUMERO DE DESEM-

PREGADOS
—rj» in»" m«wt«i tmt*tt*mttmam.mnt

LONDRES, 11 (A.) — Uma nova
diminuição do 23.000 foi conseguida,
tnt ultima semana, no numero do
desempregados em toda a Grã Bre*
Unha.

.lá agora, existe em todn o pnU
menos SI.000 desempregados do qut
no anno passado, quando os primei-
ros effeitos da greve do carvão
estavam sendo sentidos; todavia, o
numero de operários sum oceupação
excedo ainda ao totnl do antes dfc
greve, em cerca do 40.000.
lv PERMANENTE A REPRÊSEN.

TAÇAO Ull ITA N NICA NO
VATICANO

LONDRES, 11 (H.) — Rcspondeti-
do bnje a uma interpellnçfio na Ca-
mara dos Communs, o sr. Chamber-
lain declarou que a legação brltan-
nica no Vaticano tem agora cara-
cter permanente porque o governo
nnn deseja retirar uniu missão que
foi criada mini momento difficil do
perturbações Internacionaes o cuja
dlsíollição poderia ser considerada
limn offenstl nos milhões de citlio-
llcns que veneram o summo ponti-
flce,
EMENDAS AO PROJECTO DE LEI

SOUIIE O DIREITO DE «REVÊ
LONDRES, 11 (U. P..1 — A Câmara

dos CJommuns, quo recebeu cerca de
quatrocentas emendas ao projecto d*
Icl governnn-entn! sobre ns Uniões
Operárias e o direito rio greve, con-
linuou hoje a trabalhar cm commls*
são plenária,

Antecipa-so que a discussão dessa
lei serã mais longa e provocara,
mnls violentos debates cie que qual-
quer outra desde o fim da guerra.

Emquanto os membros do Com.
muns discutem o projecto, o interna-
se popular eni todo o paiz augmen-
ta. Demonstrações trabalhistas e me*
etings populares siro agora especta-
culos diários em Londres o outras
cidades, para protestar contra a ap-
provaçilo do projeto.
DIMI.MF. O NUMERO DOS SEM

TRAIIAiniO

Porque tem sido
retardado o vôo di-
recto Nova York-

Paris
A INTERPRETAÇÃO DE UM TELE-
GRAMMA 00 SR, HERRICK, EM-
BAIXADOR DOS ESTADOS UNI-

DOS EM PARIS
WASHINGTON, 11 (H.) — Corre

om Insistência que o cmbaixudor
<l..s Estndos Unidos eni Par1-! tele-
ampliou iic. Departamento co Estn ¦
do mostrantlo-lhe a oonvoniencla cio
não permltllr o võo transatlântico
Nova York-Paiis, projeeta,'.; por
aviadores americanos cinquan.o nãn
houver noticias positivas d.i sorto

Pássaro Bran-

Os universitários ria Delega
ção Universitária declararam |_0°-i.lrlpulanYc'i(ío
que foram deportados pelo go

verno — Outras noticias
- ' LA PAZ, 11 (A.) — O sr. Roberto

Hlnojosa o demais universitários tln.
Delegação do A pproximaçjão Sul-

Americana sc-r-tilram para Buenos
Aires. No momento em que tomaram
o trem, declararam nos jornalistas
que foram deportados deportados
pcio governo. Ksta declaração estã
sendo commenrada como sem funda-
mento, pois que o fneto do conheci-
monto publico fi que o governo sub-
venclonou a Federação cios Estudan-
tes para rrr-c-ebor aquellés universi-
tarlos, aos quaes concedeu passes II-
vres para viajar em todo o pniz.

PROPAGANDA SOVIÉTICA
LA PAZ,.11 (A.) — O prefeito tle I

Potosi insinuou ã delegação univer-
sllarla de Approxlrnaçâo Sul Ameri- I
cana, presidida pelo sr. Roberto Hl- tripulação dn apparelho, porque este

da | é navegador, O piloto Acosta não
apparelho só com-

NOVA VOIMC. 11 (L* P.l — Os avia-
dores Bertnud c Chambcrlaln iiniiun-
dam que o võo dlrecto a Paris serã
sabbado, no o tempo o permlttir.

O retardamento .lesse võo t ni sido
om parte, realmente, devido no tem-
po, mns tnmbem om parle d.vldo a
um telegramma do embnlxud .- nine*
ricano em Paris, sr. Hoi.iek, no De-
partomento de Catado, dizendo que
o võo lmmedinto poderia sur mnl In
terpretíido.

Bertaud e Chainboiinln disseram
que não Iriam a Paris, se nã„ se de-
sojiu* que vão, mns descerão no cam-
po Cobbani, Inglaterra, depois de hn-
vero in tocado om l.o Sourgo .

Todns dois tributam a sua home-
nugem ii coragem de -'ungos.ier n dl-
zem que n seu vôo teria sido aban-
d o nado cm nttcni-ão ... bravura do
aviador frnncez, sc o mesmo hutivcs-
se conseguido exito nn sun travessia.

O APPARELHO SO' COMPORTA
DOIS TRIPULANTES

NOVA VORK, 11 (U. P.l — O ell-
genholro Oellnnca, constructoi' do hy-
ilronvlão do seu nome, escolheu o
aviador l.irtnuil para fazer parti ela

nojosa, «s-secretarlo dn Legaçn
Holivia junto no governo do Brasil
i;uo devia terminar a propaganda
soviética que estava realizando.

ELEIÇÃO DE l'M «JORNALISTA
PARA DEPUTADO

LA PAZ, 11 (A.) — O sr. Outria
Guttlerre., director do jornal "El
Diário"", foi eleito deputado Indo-
pendente pela provincia ile Chichas

Ersa eleição foi recebida coin ge-
raes sympathias c ó attrlbuida, não
só ao prestigio pessoal do novo
deputado, mas tambOni ã Influencia
de que goza o popular jornal entre-
;_ue á sua dlrecção.

voara, porque
porta dois tripulantes o comu nem
Acosta nem Chambeiialn eram nave-
gndores, foi resolvido quo um cede-
ria lognr no navegador ilerlaud. e ns
ris assotltotl*so que Acosta não so-
i-rulrin mnis.

CHAMIIEIILAIN TENCIONA LE-
VANTAH VOO NO SAUIIADO

NOVA VORK-, II (A.) —- O mão
tempo continua n impedir a unrt.ida
do "B.llnui-a" — "Còlumbia" — ii"
qual «. aviador norle-am .licani'
Chambeiialn o seus companheiros
pretendem fazer a travessia directn
Nova Tork-Paris.

Chambeiialn li inrioiin levantar vôo
sabbado, sc o tempo o permlttir,

CHERBURGO, 11 (II-.) — Conti-
ru.nn. ftctivnmeníP as pe^nurtas nn
Mancha para descoberta do apparelho
de NungcíisCT.

O IrJiiilo de Nungeosor estã também
a bordn do aviso "Arlette" que. por
ordem do governo, auxilia o serviço.

A's 11 *í horas, a Dlrecção tln Ae-
ronautlca comnuiiilcoii n..s jornaes que
nindn não havia nenhuma Informação
offlcial do apparelho dopols dn sua
passagem .«..bre o Irlanda.

RAI.DADOS E8KOHÇOS
IL.LIFAN, 11 (U.P.) — negro.-.-

sou a osto porto o "cuttor" eruarda-
costa "Tampa", depois de haver feito
um cruzeiro nns vlzinhançns dn T.-tr.i
Nova, zem haver encontrado nenhum
sleiml do "Pássaro Branco", avião em
que o aviador francez Nungesser ten-
tava realizar o võo dlrecto entre Paris
o Nova Ynrk.
CONSIDERA-SE POSSÍVEL «11! OS

AVIAiDOIIES ESTEJAM SALVOS
NOVA YORK, 11 (A.) — Nns cir-

cuios competentes considera-se possl-
vol, não obsUmte a falta absoluta de
uaticlas, que os aviadores francez**
Nungecsor o Cnll estejam nindn «nl-
vos-.

Admltte-vso, nm geral, que o "Pas-
saro Branco" tonlin caldo no Atlântico
e ncreditn-se que os aviadores dispo*
nham (i bordo do alimento necessário
para o seu sustentei, talvez peln os-
paço de duas semanas. Sn nesse In-
terim. comtudo, não forem ns ousados
nnirln.n do lCspnçn encontrados por
qualquer das embarcações mandadas
A sua procuro, pequenas silo np pns-
slbllldades do que roslutani ft lonirn
espera, visto ornin não e do crer q*io

iippnr.-lho possa manter-se por tilo
longo tempo sobre ns aguns do alto
mnr, commiimmente agitadas.
PELLETIER D-OISY ALIMENTA ES-

PEHANCAS DE SALVAMENTO
PAUIS, 11 (H.) — O aviador Pelle-

tler d'Olsv decliirou no rednetor dn
"Parls-Mldl quo continua a nlmientar
n firme esperança de que o*, trlpulan-
tes dn "Pássaro Brnnco" serão encon-
trndos sãos e salvos.

Atí este nioinentn, 13 horns. nao ha
noticia do paradeiro dn apparelho;

INGLATERRA E OS BSTAiDOS
1'MIIOS COOPERAM COM A FHAN-
«**\ PAltA A PROCURA OOS AVIA-

DORES
LONDRES, 11 'Al — Os jnrnar.-

destn capital consideram, j.'i agora,
corno corto ciue nlfr_im desastre, do
mn lnr ou menor Importância, l"'.ihn
noonto.ido no aeroplano no qual ix«
capitães Nungesser o Coll deixaram
Pnris domingo ultimo porá tentar o
vGo sem escala 'i Nova York.

O Departamento de Marinha dns
Estn.los Unidos estn cooperando com
o governo frnncez, nn procura dns
avl.-dores. O governo brltannlco, do
seu lado, ordenou a todos os navios
lnjrler.es quo so acham nas agiuin do
Atlântico norte quo acompanhem ns
biifcns. An mesmn tenipn, a pedido do
Ministério dn Aeronáutica, mensagens
radlo-telegraphlcas têm sido enviadas
pnra todn parte, pedindo n todos
nqr.clles que tenham visto o npiHirolln
do Nungesser nns primeiras horns do

vôo. sobre o sudoeste da Inglaterra nn
sobre o sul da Irlanda, qne oomnumt-
quem cf, suns observações ãs autori-
dados competentes,

De ontro lado, os receios relativo»
ii (salvação doa aviadores francezes
estão nufimenlniido, em vista dn per-
sfstenoln do nevoeiro ao longo da
costa americana do Atlântico norte.
As buscas estilo também sondo nin Ia
mnls dlfficultndas pelo facto de que
pouca coisa -a> sabe fteerca dn expo-
dlçfto e dn passagem dn "Pássaro
Branco, depois dc deixar Nungesser o
canal dn Mancha, embora a noticia
de que o apparelho tinha sido visto
sobre o sudoeste .Ia Irlanda tlvesso
sido hontom coiifVnnadrt e essa con-
flrmação transmiti Ida offlclnlinciite
1'iirn Paris.

Rece.ia-se qm*. sc forçado n descer,
o tíve.^í» feito no mar; 11 esse recoío ft
motivado pelo faoto do apparelho mia
e-itnr muni.Io de f inclua dores, constl-
tlllndo ai., nns o seu cas-.. o bote que
lho permitte mnntor-so sobr,. :i agua.
Tal typo de construcção não garante!
n entnbilliialo dn avião snbre n ngun.
pnr tnnto tempo quanto o fnz o typo
d'> hydro-avião eom fliictundores. o
nesbn iseniln, o "Pássaro Branco" nã"
poderia ficar tantos dias n soffrer o
embate das ondns de ulto-iiinr, lla
todnvin poeslbllldnde de salvação, bas-
tundo. om favor dessa eeperanço>*-a nl-
ternnllvn, recordar n que aconteceu
com o fallecldo 11. Cl. llnwker, nu
sun tentativa de vOo Atlântico. Hn« ¦
ker foi "pescado" pur uma frota do
embarcações de pesca, n qual, no eni-
tontn, niln conseguiu voltar no porto
senilo umn peruana depois,

Alé.ni disso, o Appurolho do Nun-
gesser nfin ilispimhn lambem de In-
slallnções rndln-telegrnpiilciiii.

l._n visla do ludo quo nt" ce diz noi-
ma, portanto, e nilo obstante n ntislo-
ilndB que se vao tornando, de intunen-
tn n momento, mnlor e mnls cruel, nil <
se pode ninda abandonar a esperan n
do que os tiipulniitcs do "Passam

Branco" lenha aterrado om algum
ponto Isolado div costa norlc-nnierl.M-
na nu que possam alniln ser encontru-
dí.t. no mar,
\ AERONÁUTICA ITAiLIANA ll*-
PREHENS1VA COM A SORTE Dl»

AVIADORES
ROMA, 11 d'. P.) — O KUb-seciv-

tinio dll Aviação. Sr. Ilnlbo, talcgrn-
phon hojo no Ministério dali forçai
Aéreas dn França, aftlrmnndo-lhe que
a Aeronáutica Italiana estft partici-
pando profundamente tln nnslcdndo cnn-
sada polo desnpparocimento do pilou.
Nungesser o expressa o*, votos mnls
cnlorosos para quir sejn preservada »
vida d(*s iiudnclosos pilotos do ' 1 ns-
snro Branco".
O DÍRIGIVEL "LOS .NUBLES" VAE

A* PROCURA DOS AVIADORES
LAKEIfURST, New Jcrsey, 11 (IJ.

]..)  Notlciou-se nqul qu" o dlriKi-
vel dns Kstndos Unidos, "I/is Auge-
ler," s.iiní do seu hangar, amanhã,
p.dn m.1'1. ula. ni.*íi dc procurar os
avindores rancezM Nungesser e Coli,
quo dosappnrecernm doado a manhã d«
domingo, qunndo Inlolaram o võo di-
recto Parls-Nova Yorlc.

E' orovavel que o projecto da amnistia seja apresen-
tado na Câmara pela bancada carioca

(.Uc uni coiTCspoiici.it/c -inrlnmeiilui*

O primeiro discurso politlco pro-
nunclado na Câmara, este anno, —
o discurso proferido hontem pelo
.sr. Salles Filho, — foi um appelio
em favor da amnlstia. Antecipou-se
UBsim o representante carioca ao
sr. Flores da Cunha, a respeito de
quem se vinha annunclando que
numa dns primeiras sessões da Cu-
mara levantaria a voz cm prol dessa
medida.

O appelio do rr. Sn!'c?. Filho aos
seus parou e ao próprio presidente
ila Republica, manifestando, como

ou parecer que empresto, cunho
partidário. Ademais, o sr, Assis
llrnsll, comquanto conserve intacta
a sua autoridade moral o politicu
para defender a c.iutiii da amnlstia
aos revolucionários, e, entretanto,
suspeito para tomar a iniciativa
dessa medida no Congresso Naclo-
nal, visto ser s. ex., como é publico
_ notório, o chefe civil da revolução
principiada em .S. r.nuio om !9*;4.
ü. cx. í mosmo uni dos exilados

! desse movimento, foi denunciado no
j Ilio Grande do Sul como revolucio-
i miric, o, por conseqüência, seria

0 governo preten*
de alienar acções

do Banco do Brasil
para só conservar

um terço dellas
0 BANCO HYPÒTHECARIO NA-

CIONAL E 0 BANCO
DE RESEGUROS

O ''Estado «le S. Paulo'", do hon*
tem. publicou a seguinte nntn:

"Estamos Informados dc quo por
occaslão da reforma do Banco do
Brasil, fi Intenção do governo fr-
deral alterar n disposição quo im-
podo a União do dispor dns acções
daquelle estabelecimento, quo são
propriedade da Nação.

Pensa o governo em conservar,
apenas, acções correspondentes a
um terço do capital do llunco, ven-
(lendo as restantes. Com o produeto
dessa venda, o executivo stibscrc-

i vera uma parte do capital Hypo-
thocarlo Nnclonnl o dn Banco de
Resefjuros, Instituições que o Banco
do Brasil, nn sua nova phnso, terã
de Incorporar.

Dessa maneira, cessara o predo*
minlo que tem, actualmente, o go-
verno federal na dlrecção do Banco
do Brnsll, o quo não pretende ter

j nos dois outros Institutos que sc vão
fundar.

A informação, como se vfi, f. de
alta importância, O Banco do Bra-
sil ficará liberto das Intervenções
do governo na sua vida intima e n
Brasil Irã possuir dois novos estn-
beleclmentos de irc-dito de Immcnsa
utilidade."

0 sr. Seabra conselheiro
municipal da cidade
Hontem, nns rodas políticas

do município, foi dlvulgnrlo que
o.s elementos dos «rs. Cândido
Pessoa e Irineu Machado apre-
sentariam a candidatura do
fi: ,T, ,1. Seabra A vaga daquelle
no Conselho Municipal.

ALLEMANHA

CHILE

iaONDP.ES, 11 (11.) — As ultimas I manifesta, uma aspiração nucional > ,.,„,.,_ , _„„.i .i„ ,, , ,-, ,_..,
estatísticas documentam uma redu. e iião apenas uma altitude politica. S^ TomanZ^^iniciaTa^Ô

limo podia deixar dc Impressionar I _oJecto poíer|a pnr(H.(|. quc __ _x
advogava em causa prcprla — o

'quo, alias, nr"o 4 do rVItii, de s. cn.vimento que se opera em touoo pI.t,cu.,tindn exhImI;
pau; om favor da ---

A cidade de Nahni, em Mar-
roços, foi capturada

MADRID, 11 (U. P.) — Infor-
inações de Marrocos dizem (iuo a
.olumiva Capaz, recapturou Nahni,
• lepois do grande resistência ofíe-
rcclda pelos rebeldes.
f) RIIT TERA" VM COMMAXDO

INDEPENDEXTr.
MADRID. 11 (II.) —- Os jornaes

,1a nolto Informam que c Intenção
oo governo transformar o RI/'
C.ntrnl numa região especial, eom
um conur.au.o Independcnt*.

cofio do "3.000 Indivíduos, durante a
semana passada, no numero dos sem
trabalho na fira. Bretnnha,

Accrescenta-se tnmbem que o seu
total decresceu de 84.000 em rela*
ção no anno passado, continuando,
no emtanto, a sor superior de 40.000
ao numero de desempreg.-.dos que
havia antes da ultima greve.
INSTRUCÇÕES AO CÔNSUL JAPO-
NE/, EM NANKIN SOURE A EVA-

CUAÇAO ÜO CONSULADO
LONDRES, 11. (H.) — O "Daily

Telegraph" insere um despacho ce
Toklo eni que fe noticia que o ml-
nistro dos Megocios Estrangeiros,
barão Sl. idchura, expediu Instrucções
::o cônsul do ,1apão em Nankln no
sentido dc notificar em termos per-
emptori.s fts autoridades chlnezas
que devem evacuar quanto antes o
cdifi.-ín do Consulado, pondo-o em
«istado de reccbcl-o e os seus auxi-
Mares.

INDIA
MOVIMENTO GREVISTA EM

CALCUTTA'
CALCUTTA', 11 (H.) — Telcgram*

mns de Madrasta annunoiam que os
grevistas de uma usina dc petróleo
local detiveram um comboio de ca-
minliõcs-nutomovels, carregados de
latas daquelle combustível. Os
guardas dns vehlculos enfrentaram
ns paredlstas com os quaes travaram
lírio conflicto de que saíram ferida*
gravemente multas p»«-coas.

Os ,-nrros foram vo.cadoi t Incen-
etlado».

a Câmara doi Deputados, cujos
membros não desconhecem o trio-

cm to>io o
confc-iternlEacâo

da familla republie
iurnnüo cxtumir o projecto

ue qualquer c.v.i ii,- suspeiçúo o de-
sejando dai-lho urna .-ignitVação

Nota-se, no emtnr.t.o, uma cerra Iam- I.i, elevada ( absolutamente nn-
reserva por parto de deputados que, 1 cional. .-ren; nenhuma Ja.;;i dc par-
embora sympathlzando com a causa ¦ tidirçlsmo, <'r quo alguns reprêsen-
advogida ;ielo represenianie do | tanlcs cariocas pretendem que essn
Dlstricto, aguardam todavia a pa- j Iniciativa seja tomada pela repre*
lavra ilo chefe cia Nação para te- | tentação dn Di.-ti-icío Federal, — o

quo imporia dizer: pela reprêsen-
tação da capital do paiz.

marem uma attitude manifesta
Consta, com certo fundamento,

que elementos da esquerda parln-
mentor, ou melhor, deputados elei-
tos por partidos nüo situacionistas,
desejam delegar ao sr. Asais Brnsll
a incumbência de apresentar na
Camnrn o projecto de amnlstia.

Ao sr. Assis Brasil, assim como
aos seus collegaw representantes da
Alllança lalbcrtadora do Rio Orande
do Sul nâo escasselu por certo au-
toridado moral nem politica para
tomar essa iniciativa. Comtudo. sc-
gundo ouvi de um represenianie do
Dlstricto Federal, que hontem me
falava na Câmara em defesa da
amnlstia, o sr. Assis Hrasll e os seus
companheiros da opposlção gaú.ha
são suspeitos, no cnso, para toma-
rem a Iniciativa de um projecto
que, devendo consubstanciar uma
necessidade e mesmo uma auplra-
ção nacional, carece ser despido de
.tudo quanto lhe possa emprestar.

E' provável que o projecto de
| nmnistla congregue om torno dc .si

j toda a representa'*'"... rio Dlstricto' na Câmara, havendo ,i possibilidade
; de que seja apreaontaJo como pro-
IJocto da bancada carioca, embora
contando também com o apoio de
todos os partidário; da amnistia na
Câmara, notadamente com o sr. As-
sis Brasil e com os deputados oppo-
slcionlstas do Rio Grande rto riul e
de S. Paulo.

Quanto A attitude do sr. Flores
da Cunha, e. ex. discursara logo
depois da organização dns commls*
soe. permanentes, declarando, en-
tão, no seu discurso, — conforme
ten. antecipado entre collegas. —
que, ainda que porventura lho não
caiba a apresentação do projecto
de amnlstia. icrá, entretanto, fran-
çamento favorável a qualquer pro-
Jccto que promova essa medida.

A eleição presidencial foi mar-
cada para o dia 22

SANTIAGO, 11 (U. r.) — O go-¦.r..:-.r, asslgnou, hoje, uni decreta
convocando as eleições parn presl-
(lento da Republica para o dia 22
rio corrente.

Os naturaes de Tacna e Arica
pediram no governo permissão parn
votar nessas eleições, mas fol-lhos
denegada e;-sa pretensão, allegan-
ln-se ctue aquelle território ainda
não se aolin incorporado ao pniz.

MANIFESTO A* XAÇAO
SANTIAGO, 11 (A.) -— A socre-

tarin da presidência da Republlcn
Olviilgarfi. hojo um manifesto ú
Nação, sobro o momento político
nacional.

MANIFESTO DO CORONEÍ.
IBASEZ

SANTIAGO, 11 (U. P.l —. O co-
ronol Cnrlos Ibnnez, vice-presiden*
to em exercício, prepara um ma-
r-Ifo.-to, que lançara ao paiz, acel-
tando a sua -andldatura para a su-
promn rcincllelatura da Nação.

DlàSKNVOI.VIMENTO FERRO-
VIÁRIO XO CHILE

SANTIAGO. 11 ÍU. P.l -_ O go-
verno tem recebido propostas de
Capitalistas inglezes para a eotl-•trurção d» varias linhas de estra-
das tle ferro.

SANTIAGO, 11 i"U. P.l — Mon-
íensor Masella, recentemente no-
meado núncio apostólico nn Ilio d>>
Janeiro, partira para o Hrasll, no
mez de Junho próximo,

A attitude da Câmara franee*
za e a chamada "politica de

Locarno''
BERLIM, 11 (A.) n coiTCspoii*

dento do "Taogliche ftuiiilschuu"
em Paris, telegraphou dali infor*
iiinnilo aobre o futuro fulguranli
quo. a avaliar pela altitude da com-
missão de nogoclos estrangeiros ila
Camaru franceza, estaria rcsorvaln
ã chamada "política de Locarno",
próximo rt entrar cru nova itctivida-
dc.

A lentidão attribiiidn ao sr, Brland
era causada, por assim dizer, pelu
necessidade de conciliar os pontos
de viitto. divergentes de alguns che-
fes militares c. preparar, do outro lo*
do. a opinião publica. Acreditava,
todavia, o correspondente que tm
curso do verão o gabinete francez
tomaria uma decisão; essa, porfim,
seria em favor da evacuação gradual
da zona rhenana, cm períodos alifo
multo reduzidos.
UMA CONCORDATA ENTRE A S.U5-

TA SE' E A ROMANIA
BERLIM, 11 ÍU. IM — H....'. ¦-•"*•'

aqui estar Immlnonto a assignn'_:-"•.
dc uma concordata entre a ISnntn Sé
e a ltumanla.
O EALLECIMENTO DE L"M JIRIS-

TA 11 INDUSTRIAL
BERLIM, 11 II". P.) — Informa-

Qõe.-r de Amsterdam annunoiam »
morte hoje de Maxlmlllano Kompncr,
jurista o industrial allemfio. preslden-
re do trust alemão da potassa.
A REPRESENTAÇÜO DO MEICHS-

HANK NOS ESTADOS UNIDOS
BERLIM, 11 (Havas) — O reichs-

bank concluiu accordos que pormittem
noa fous c!!*rr.í"s fazer trrinsaccr*íV**«
dlrcctas com o Banco "Ke.lernl Reser-
ve" dos Estados Unidos,

NOVO "RECORD" DOS AVIÕES
JUNKERS

DESSAü, 11 ÍU. P.) —O piloto
da Companhia Junkers, Sr. Juteborg
bateu um record mundial para hydro.
planos, hoje, voando quinhentos klln-
metros, com uma enrga d" cincoenta
kllos, attlngindo uma velocidade hora-
ria media d». 194,2 kllometros.
SUICÍDIO DO PROCURADOR OP

REICH '
BERLIM, 11 (A.) — Er.forcou-so o

procurador geral do Relcb.

MÉXICO

Novo contingente para dar
combate aos indios Yaquis

MORALES, México, 11 ÍU. P.) —
Dois mil soldados federaes mo-ilca-
nos foram «rni-iados a Mascaronhas,
dez milhas a lí-£tc daqui, onde for-
ças regularei! do governo estão com-
batendo os índios yaquis.

A LLTA CONTRA OS INIIIOS
YAQUIS

MÉXICO, 11 (Havas) — Commu-
nicam do Nogaics que Jft foram en-
vindos daque. a eidnde dois mil sol»
dados federaes afim do «uütar a mar-
cha dos índios Yaqule cujo chefe, ao
qui «,e dizia, tinha Informado no So*
mingo ai autoridades militares de No»
gales de que estava prompto » *n*
tregur-s» 19 governo.
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Vae ser organizada uma expo-
sicão íluctuante de produetos

— A data da Pa-
tria -*- Noticias diversas

BUENOS AIRES, 11 (A.) ~- A
Uniilo Industrial Argentina, dc an-
cordo com o pensamento do presi-
dente Alvear, resolveu assumir a
Iniciativa de organizar uma exposi-
ção riuctuante de produetos argen-
tino*-', ci qual deverá ser installada
n. bordo 'lo transporte da Armada"Bahia Blanea". lista exposição ile-
verá percorrer os principaes portos
sul-americanos, acompanhada do
conferencistas especializados, paradesenvolver grande propaganda dos
nostoci produetos neeses portos.
O TRATA UO lli; AVIAÇÃO COM-

mbroiaL entke as rt*:i-v-
IlI.tCAS A.MEKKAXAS

BUENOS AIRES, 11 (A.) — Com-
Hiunleuin dc Wasliington que a. Em-
baixada Argentina junto ao governodos Estados Unidos protestou ener-
Ricamente contra a inclusão, no pro-
jecto :1o Tratado do Avlaç&o Com-
mercial entro as Republicas Amer;
canas, de uma cláusula de naclona-
lidade qjie limitaria o effelto cio re-
gistro nos aviões commerclaes aos
nacionaes do Estado contratante,
nos seus sócios ou & corporação or-
eaniiada sob as leis do Estado cor.-
tractante.

CO.tIMEMORAÇA.O UA DATA UA
r.vriiiA

BUENOS AIRES, 11 (A.) -- Com-
memorando a Data da Pátria, o sr.
Marcelo Alvcar, presidente, da Rc-
publica, c sua senhora offereccrâo,
no próximo dia 21 do corrente, na
Casa Rosada, um grande banquete,
a que estarão prementes todos os ml-
nlstros, nlias personalidades o todo o
Corpo Diplomático aqui acreditado.

TENTATIVA DE SUBORNO A OI
JL1Z DE FOOTBALL

BUENOS AIRES, 11 (A.) — "La
Razoa" publica, em seu noticiário

.desportivo, a noticia dc quo o juiz
escalado para o jogo do football tio
domingo ultimo, entre os clubs Pro-
uressista o Honor y Pátria, sr. Mar-
tlnez Castro, desistiu de aotuar nos-
eo encontro, porque dois dos dire-
ctores do segundo daquelles clubs,
quo o esperavam no trajecto para o
campo, tentaram subomal-o.
O NOVO MINISTRO DO VRUGVAY

BUENOS AIRES, 11 (A.) — O no-
vo ministro do Uruguay junto ao•croverno argentino, sr. Juan Carlos
Branco, apresentará suas creden-
ciaes na próxima quinta-feira.

O CANDIDATO A' PRESIDÊNCIA
ARGENTINA SEGUE 1-ARA O

BRASIL
BUENOS AIRES, 11 (U. P.) — Sflv

,guiu hoje, com destino ao Rio de
Janeiro, o (Ir. Leopoldo Melo, can-
didato A presidência da Republica
Argentina, nas próximas eleiçBes. O
dr. Melo vae, como delegado argen-
tino. assistir íis se6Sües do Congres-
bo Internacional de Jurisconsultos,

FRANÇA

A reducção dos effectivos de
oecupação da Rhenania

PARIS, 11 (H.) — O sr. Briand
teve nova entrevista com o sr. Rieth
encarregado de Negócios da Alie-
manha sobre a questão da reducção
dos effectivos dc oecupação da Rhe-
nania.

Dando noticia deste encontro o"Potlt Parlsien" acrescenta quo u
sr. Briand Insistiu com o represen-
tante do Reich sobre n necessidade
de canstatar otficialmento a destrui-
ção das fortalezas orlentaes o mais
cedo possiicl.

.ti COTAÇÃO DOS TÍTULOS FRAN-
CEZES

PARIS, 11 (Havas) --• Os tüulos
dos empréstimos fraraoíze:, oc 1Í20,
juros dc 5 i- 6 •l», foram cota-los hoje
na Bolsa de Parir, a 87 francos e 40
csnts. c 02 francos o 15 cents., res-
pectivatnente.

A RECONSTRUCÇÃO DA CATHE-
URAL DE REI.1IS

PARIS. )t (Havas) --- Foi fi<n*i-
(Jurada hojo pelo ministro da Instru-
rçio a parle reconstruída da catliedral
•ic- Reims.

Tambem estiveram presentes .1 so •
lemnidade as autoridades civis c* cc-
clcslastlcao o grande multidão d-: fieis.

E*í TORNO DA OCCBPAÇAO DA
RHENANIA

PARIS, 11 (Havas) — Na ultima
conferência quo teve com o Sr. Briand
o encarregado dc Negocie* da Allema-
cha, pediu novamente a reducç&o dos
effectivos <!c occupaçSo da Rhenania.
A esso pedido foi respondido quo os
governos do Londres e Eruxellas eram
tambem interessados no assumpto, as-
sim como o Foreign Office que rc ¦
clamava uma acçüo prudento c o;,
portuna, Se a Allemanha executasse
os compromissoE relativos A reparti-
ção gerai das forçai francesas, as
potências associadas examiiiarieiu o
pedido do governo allemão.

A CRIAÇÃO DO INSTITUTO BHI-
TAN.M CO

PARIS, 11 (Havas) — A linivor-
sidade do Parla aceitou o donativo dc
um grupo dc capitalistas inglezcs
chefiado pelo embaixador nesta capl-
tal, para a criação do Instituto Br:-
tannlco em Paris.

ora se realizando na capital do
Brasil.
AS PREPARATÓRIAS DA (AMARA

DOS DEPUTADOS ARGENTINA
BUENOS AIRES, 11 (U. 1-'.) — Ti.

veram inicio hojo as sessões prepa.
ratorlas da Câmara dos Deputado?,
escolliondo-se para presidente d.***.
Cnsa o sr. Miguel Suslnl o para a
vice-presidência 03 sr."*. Arce e Gon-
zalez Iramaln.
CORDODA VAE TF.R LM CON-

GRESSO DE DIREITO CIVIL
BUENOS AIRES, 11 (TJ, P.) —

Comtniinicam dc Cordoba que se In-
augurarã ali, a vinte o uin do cor.
rente, o Primeiro Congresso Naclo-
nal de Direito Civil.
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Uma circular do "Comitê dos
Trajes Decentss" sobre o es-
tatoleclmento da moda iialia-

na — Outras noticias
VERONA, 11 IL*. P.) — O bispo

Geroiamo Cardinale, o prefeito
Aelojfo Cotta e vários senadores e
deputados nue constituem o "Co-
mitfi dos Trajei Decentes", desti-
nado a promover a modéstia nos
vestuários e a estabelecer unia
moda italiana, publicaram unia cir-
cuiav em ciuo dizem: "Verona co-
meça uma outra luta por um fim
nobre, cjual o ilo estabelecimento
da mela italiana, permlttiudo a
volta da arte de vestir, como a
pureza adornada da mulher do "ri-
sorginiento".

O EX-PRIMEIRO MINISTRO
GIOLITM GOZA SACDE

ROMA, 11 (I.*. P.) — A nora do
ex-primeiro ministro Giolltti com-
munlcou A "United Press'' qw> ca-
recém de fundamento as noticias
relativas ao máo estado do saude
daquelle político.

O si*. Giolitti goza presentemente
perfeita saude.
FALLECEU O SÁBIO ALESSAX-

DRO ARTOM
r.OMA, ll a*. P.l — Falleceu o

sábio Alossandro Aríom, a quem o
rei Victor Manoel concedera recen-
temente o titulo de conde em reco-
nhecimento pelos serviços scienti-
ficos quo prestou ao paiz ao tempo
da guerra.

O DIA ONOMÁSTICO DO PAPA
PIO XI

ROMA, 11 (A.) -- O Sacro Co!-
legio dos Cardeaes foi hoje incor-
porado apresentar ao Papa Pio XI
as felicitações da pragmática pela
passagem do dia onomástico de Sua
Santidade.

Em nome do Sacro Coiiegio, fa-
lou o decano, cardeal Vanutelll, o
qual exprimiu a veneração dos
príncipes da Igreja pelo chefe au-
gusto da Christandade, para cuja
conservação ainda por muitos an-
nos no solio do S. Pedro todos dlrl-
giam supplicas ao Altíssimo.

Sua Santidade respondeu com af-
fectuosa ailoeução, agradecendo as
saudações o salientou que era de-
vido fls virtudes e collaboração dos
cardeaes que a Igreja devia a foiça
nova que ostenta hoje em dia para
a diffusão da religião.

Terminada a ceremonia da pra-
gmatloa, os cardeaes ainda se de-
moraram em amistosa palestra com
o Sn.nto Padre.

VM NOVO SUBMARINO PARA
O I5UA.SII.

ROMA, 1] (A.) — Communicam
de Spezzia:"A 21 de junho próximo será, lan-
çadn ao mar, dos estaleiros Fiat de
>S, Oiorgio, o novo submarino en-
comniçtidado peio governo do Dra-
sll.

O embaixador Oscar de Tcffé, o
pessoal da embaixada e muitas ou-
trns personalidades brasileiros c
italianas assistirão A ceremonia.
A CAMPANHA PEliA BAIXA DO

CUSTO DA VIDA
ROMA, 11 CU. P.) — A cam-

panha para a baixa dos preços dos
gêneros dc primeira necessidade,
em vista da valorização da lira. está
continuando em toda a ltalla, va-
rlando a proporção da baixa do
cinco a vinto por cento, comparan-
do-sc com os preços do abril.

Espera-se tambem uma diminui-
ção nos preços da electricidade e
do gaz.

Os operários agrícolas fascistas
da província de Rovlgo, do accordo
com essa baixa geral, aceitaram
uma reducção de der por cento nos
setifi salários.

A INAUGURAÇÃO DO CON.
GRESSO EUCHARISTICO

REGIONAL
•' ANCONA, 11 (U. P.) _ o car-deal La. Fontaine, na qualidade delegado papal, inaugurou hoje, aqui,o Congresso Eticli.iristico Regional.O sub-secretnrlo Mattel Gentlleestá assistindo ao Congresso comoenviado especial do governo. Esteenviará tambem uma esquadrilhanaval a este porto, afim de au-
gmentar o brilho das celebrações.
IS*.01----" K A CONFEDERAÇÃOINTERNACIONAL DO TRABALHO

ROMA, 11 fA.) — O presidente doConselho de Ministros, sr. Mussollnl,
confereneiou hoje longa mento com osr. Bottal, nomeado presidente da de-legação italiana A Conferência Inter-nactonal do Trabalho, ao qual recorn-mondou que naquella assembléa, de-tenda os princípios estabelecidos na"Carta dei Lavoro", recentemente ap-
provada na Itália.
SAO BOAS AS NOTICIAS DO ESTI-

DO DE SALDE DE GIOLITTI
ROMA, 11 (A.) — Telegrammas re-

cebides do Cavour noticiam serem
exnggeradas as noticias espalhadas
sobre o estado de saudo do illustre
estadista italiano sr. Giovnnnl Giolitti,
o qual, fceijundo agora se sobe, ja se
acha restabelecido, tendo mesmo dado
um ligeiro passeio nas ruas daquella
cidade.

0 CENTENÁRIO DA CIDADE DE
RIO CLARO

VAE SEft rnESTAO.V tMA HOME-
NAGEM A» MEMOIUA DE BUY

BABBOSA

S. PAULO, 11 (A. C.) — Pelo te-lephone — Festejnndo o centenário
da fundação da cidadã de P.lo Claro,
os sous filhos rosidontes em Santos,
dirigidos por uma eominissão com-
posta dos srs. Silvio Moreira Gul-
mjràes, dr, Roberto de Molina Cin-tra, Paulo Fernando Gasgow, .losé
Krudsen c liam iro Miranda Cachei.ro, com o amparo do todos os seus
conterrâneos vão offerccer A "Prln-
cosa do Oeste" uma placa em bronze
com a eflige do grande brasileiro
Ruy Rarbos.e. Esta placa é obra «Io
conhecido cinzelador Mnlus e serácollocada no obelisco da liberdade.

GRIPPÜ-BR0Í1CHIT[5

A

I m«m
.GOTTAS-JARÜPE

LABORATÓRIO
MUTRQTMERAPieO
DrR.L.&C. Rio

D8. HIO DE MELLO
FRANCO

Reabriu o seu escriptorio
de advogado no edifício
do Cinema Gloria, Io an-
dar. — Praça Floriano
Peixoto.
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Sete mulheres victimadas por
um incêndio em Nova York —
De Dinedo levantou vôo para
Philadelptiia — Outros in-

¦formes
NOVA YOEK, 11 (A.) — Verlfl-

cou-se liontem nesta cidade pavoro-
so incêndio numa grande loja de
modas.

Apesar dos esforços despendidos
pelos bombeiros municipaes, que
logo accoi-reram, sete mulheres pe-receram no sinistro.

IMCIO DE VM NOVO I.AID
SAN DIEGO. Califórnia, 11 (U

P-) — O aviador Charles Lindburgh.
de S. Luin. partiu hoje com destino
a essa ultima cidade, para realizar
a primeira etapa de,um raid queelle espera terminar em Paris.

150 MORTES CAUSADAS PET.OS
TEMPORAES HO OESTE CEN-

TR.Alj E SUDOESTE
NOVA YORK, 11 (H.) — As ul-

timas informações sobre os tempo-
raes no Oeste Central e no Sudoeste,
calculam em cento e clncoenta o
numero de mortos e em mais de mil
o^de feridos. Os estragos materlaes
são tambem avaliados om um ml-
lhfio de dollares.
P.E5QUIMNDO O PARADEIRO

DE Nl XGESSER K COM
WASHINGTON. 11 (V. p.) _ An-

nuncia-se oue oito destroyers, nua-
tro "cutters" e tres aeropianos rea-
lizaram hoje uina pesquiza demo-
rada, navegando com a maior velo-

| cidade sobre uma vasta extensão na
Iesperança de encontrar algum ves-
| tigio dos destemidos aviadores fran-
| cezer. Nungesser « Coli.

DE PINEDO LEVANTOU VÔO
PARA PHILADEÍjPniA

NOVA YORK, 11 (U. p.) _ o
marquez De Pinedo levantou vôo
hoje íis 15 horas e 9 minutos e:n
Cast F.iver com destino á Philadel-
phia .
AS GRANDES MANOBRAS DO
EXERCITO EM SANTO ANTÔNIO

SAN ANTÔNIO. Texas, 11 (U. P.)— Começam hoje neste districto ml-litar as grandes manobras do exer-
cito o das forças aéreas, que so pro-
longarüo até o dia 21 do corrente.

Tomarão parte nos exercidos cem
aeroplanos e a segunda divisão do
exercito composta dc 6.500 homens
«ob o commando do major general
William D. Conner, e a oitava divi-
são.

As manobras de San Antônio sob
o commando do major general Er-
nest, Rinds dlvldir-se-ão em duas
pbases: a primeira envolve a parti-
clpação do todas as forças aéreas
e terrestres no mesmo o tem por fim
desenvolver o funcclonamento do
estado maior na dlrecção de opera-
ções com grandes unidades obeile-
cendo o plano geral do commnndo o
na segunda phase as forças aéreas
atacarão as tropas de terra. As au-
toridades militares ligam especial
Importância ao problema da offen-
siva pelo ar o ãs contra manobras
das tropas e das forças da defesa
aérea. Manobras supplemcntarcs st-
realizarão provavelmente ao longo
da fronteira mexicana com cinco re-
gitncntos do cavallaria.

O IlAID DO "SANTA MARIA II»
PHILADBLPHIA, 11 (A.) — Com-munieaçflcs recebidas de Nova Vork,

noticiam a partida do "Santa MariaII , sob o commando de Do Pinedo,com destino a esta cidade, as 15,09 dehoje.
DE PINEDO EM PHILADELPIIIA
PHItiADELPHrA, 11 (A.) — O"Santa Maria II", pilotado pelo com-

mandanto Do Pinedo, amorissou aqui
âs 16,32.
l*MA ODJECCAo ARGENTINA SO-

BRE AVIAÇÃO COMMERCIAL"WASHINGTON, 
11 (A.) — A ob-

.íecção levantada pela Republica Ar-
gentina na questão de aviacSo com-mercial, foi apoiada pelas delegações
do México, do Chile o do Salvador.
O CONDE PEREIRA CARNEIRO BE-

GIÍIU PARA HAMBURGO
NOVA YORK, 11 (U. P.) — O

condo Pereira Carneiro, que esteve re-
presentando o P.rnsil na conferência
de Commercio Pan-Amerlcana, recen-
temente realizada em Washington,
partiu esta noite para Hamburgo, a
bordo d0 vapor "Hamburg". O condd
Pereira Carneiro eeguirá dessa cidade
dlrectamente para o Brasil.
PROSEGtE O VOO DE DE PINEDO

PBILADELPÍ7IA, 11 (U. T.) —
O aviador Do Pinedo chegou a esta
oldade ás quatro horas e meia da
tarde.
OS DELEGADOS AMERICANOS A'
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

DE ARCHITECTOS
WASHINGTON, 11 fA.) — Foram

designados oa Srs. Franlc Watson e
Kenn.-.th Mtirehlnson ipara delegados
dos Estados Unidos na Conferencm
Internacional de Architectos a se re-
unir *m Julho em Buenos Aires.
UMA ESTIMATIVA DOS PREJUÍZOS
DAS RECENTES CHEIAS E FURA-

COES
NOVA YORK, 11 (U. P.) — Uma

estimativa não officlal dos irecx?nto3
desastres nos Estade**- Unidos, as tnun-
daçSes do Valle do Mlfsissippl e os
furacões que varreram os Estados do
meio oéste, calcula cm 778 o numiro
dc mortos e em 3.300 o dc ferldns.

Quatorze mil ltilometroa quadrados
do território acham-«o inundados o
trinta c seto cidades soffroram da.
mnos com as tempestades.

Os prejuízos materlaes sobem a ai-
guns milhejes de dollares.
A EXCURSÃO DOeS FOOTBALLERS

URUGUAYOS
ST. LOUIS, 11 CU. P-) — O team

dc football uruguayo que ee encon-
trava aqui partiu esta noite com doe-
tino a Chicago, onde ee batera do.
mitigo cem o famoso team Sparla.
A CHEIA DO MISSISSIPI AMEAÇA

FERTILISSIMA IIEGIAO
NEW ORLEANS. 11 (U* P.l — A

cota máxima das agitas do Mississlp-
pi passou agora para o sul da cidade
de Natchez, Misslsslppl,

No entretanto, o porigo para as pro-
vlr.clas afeucarelrap do 6ul da T.oul-
síanla. eomprehendendo uma regiüo

de enorme fertilidade, está augmentan-
do a cada momento, com a approxi-
macio da crise que se deve produzir
dentro do algumas horas.

Milhares de orerarios continuaram
hoje com todo o arrojo o trabalho
do fortüicnçao drs barreiras, emqur.n.
to ne aproinptam navios do soccorro
rara seguir para aj nrcoa affectadaa,
logo que. eeja necessário,

A ADOPCAO DO SYSTEMA ME-
TRICÔ

WASHINGTON. 11 (Havas) — A
Conferência Commercial approvou uma
rcsoluçAo favorável ,\ ndopção do eys-
tema métrico nos Estados Unidos

Evadiram-se dois detentos da Pe-
nitenciaria da Bahia

BAHIA. 11 IA. B.) — Dois deten-
toe, um dos quaes o celebre 21S, 11-
ludindo a vigilância da guarda da
penitenciaria, conseguiram fugir. O
Cr. Madureira dc* Pinho, secretario
de policia, dirige pessoalmente ns
diligencias que esta" rendo levada»
c cffello no sentido ri» recapturar o»
fugitivo;, t:n'io }A conseguido des-
COqrlrOllcs a pista.

A abstenção dos
democráticos

— Estará, certo o voto damaioria do Congresso do Partido
Democrático de São Paulo ab-stendo-se de bater-se na proxi-ma eleição presidencial do Éí-tado?

Ruy Barbosa, se fosso vivonüo applaudiria a attitude dumaioria dos convéncionaes doP. D. O velho chefo liberal erados que entendiam que 0 par-tido que não luta, estiola-se omorre. Em 1919, a sua candi-
datura esteve feita. Era a "pe-
dra quo rolara da montanha".•O mundo poütico como que sedesagregara anto o impeto com
que so projectara no meio dellea Indicação do seu nome. Masos srs. Seabra e Urbano Santas
organizaram com Sabíno Bar-
roso e Raul Soares uma frenteunida; congregaram-se em con-clave, e acharam outro «ubsti-
tuto para Rodrigues Alves.

^ Pensam que Ruy esmoreceu?
Contra a vontade da família
dos amigos, elaborou o seu planode campanha, mediu-se denoda-
damente com quantos adversa-
rios o enfrentaram, e só saiuda Uça quando lhe disseram quohavia sido derrotado. Lutara
certo da derrota; porém aos seus••lhos o embate civico era umImperativo categórico.

Uma das formas decisivas quetem um partido, com proposi-tos do moralização política, pararealizar esta finalidade fi ir sem-"
pr» íis urnas. E' na boca destas
que se fiscalizam as eleições,
que sa comprovam as fraudes
do processo eleitoral, que so des-
envolve uma das partes mais
importantes do programma de
saneamento de um núcleo par-tidario. Partido que não vae
as urnas, pôde ser tudo, acade-
mia, sociedade do estudos so-
ciaes, grêmio recreativo, menos
expressão de força política.Nenhum partido tem o direito
de assumir attitude absenteista
em face de eleiçOcs, porque o
abandono desta* significa a de-
Nerção do mesmo dever do suf-
frnglo.

No caso concreto do Partido
Democrático esta não 6 feliz-
mento a situação. Elle acaba
do sair de uma das refregas
mais brilhantes, e nella rovelou
tammiho ardor, tamanha pugna-
cidade, que seria pueril attri-
buir o voto de agora, da. maio-
ria dos convéncionaes do seu
congresso, a um arrefecimento
de zelo civico.

Não. Os democráticos fizeram
bom abstendo-se do uma luta
que seria em pura perda. Uma
eleição presidencial 6 uma coisa
síria, que não se faz apenas
com palavras. Em toda a parto
do mundo, inclusive nos paizes
anglo-saxõcs, qtie são os do cos-
tunies cívicos mais adeantádos,
as eleições esgotam as caixas
dos partidos. Uma jornada pre-
sldonciál nos Estados Unidos
custa milhões do dollares. Não
se mobilizam massas immensas
de eleitores, e principalmente o
eleitorado rural, em São Paulo
como na Inglaterra, som despe-
sas enormes para os partidos a
que pertencem os respectivos
eleitores. Não se trata de su-
borno, mas de attender fis dos-
pesas usuaes de propaganda, —
cartazes, manlfestnções, viagens
de caminho dc ferro, para os
oradores do partido, etc.

Se o Partido Democrático
fosse uma agremiação como o
P.R.P., já treinado na luto,
com os recursos dc quem está
no poder lia õS annos, compre-
hende-se que aceitasse uma ba-
talha para pcrdel-a. Mas, nas
suas condições, de partido ro-
cem-fundndo, 6 melhor aguar-
dar maior massa de adherentes
e recursos mais poderosos de
outrns posições ganhas, para
disputar um pleito presidencial.

Assis CHATEAUBRIAND
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HI Congresso Pan-ame-
ricano de Architectos

Os trabalhos preparatórios para a
representação brasileira

No salão da directoria dn Escola
Nacional dc Bellas Aries, cedido pelo
dr. José Jlarlanno Filho, rcune-so
hoje, em sessão ordinária, o comitê
nacional do architectos, sob a dlre-
cção do prof. Moralcs do lo.n üios,
secretariado pelo architecto Nestor
de Figueiredo.

A reunlãej scrí. effectuada fts 1Í,"0,
'fazendo-se necessária a presença dc
todos os architectos, dada ii exie-
tenda do relevante matéria a ser
estudada.
UMA PAI.ESTKA COM O PRESI-

DENTE DO COMITÊ' NACIONAL
Brov» encontro nos defrontou,

hontem, com o presidente do comltC'
nacional do architectos, no III Con-
grosso Pan-Americano, professor
Moralcs dc los Rios.

Ouvindo-o sobre ta organizaçílo
desse instituto, disse-nos o professor
Moralcs de los Rios, cm rápida syn-
these, o seguinte, relatlvamento A
acção que os architectos sul-amerl-
canos estão exercendo no momento."Ha pouco mais ou menos novo
anno que, em Montevldéo, foram or-
ganlzados os Congressos Pan-Amo-
ricanos de Architectos, quo so ceie-
braram, ao depois, em Montevldéo o
Santiago do Chile, effcctuando-sa
este anno em Ilucnos Aires e, tal-
vez. a seguir, no Rio do Janeiro.

Taes congressos têm sido muito
rtutuosos para a archltectura ame-
rlcana, symptomatlca do progresso
das nações que Integram o nosso
ccntlnente.

To'l03 esses paizes participaram
nos frutos desses congressos.

Apenas o Brasil o.< dpiortou, ape-
zar de convidado, não assistindo a
nenhum delle. nem pela presença de
eeus architectos, nem pela nprosen-
tacão de trabalhos; quer projectos
ahchltectonlcos, quer themas e the-
;es.

Tudo pela falta e absoluta Indif-
ferftiça dos poderes publicou, cujo
bafejo se lorna necessário em cir-
cunistancias cujos encargos auporam
te recursos particulares.

Parece que. o Brasil menospreza a
archltectura, não tem ensino archl-
tectonico, nem architectos. Esta si-
tunçio moral, perante os paizes Ir-
m/ies, nos affüge, pelo bom nome do
Brasil, que queremos sustentar. ¦

Tratam, desta vez, de ee repersen- ]
Ur cm Buenos Aires, mas para Isso
e, apezar de j<1 se cotizarem, falta-
lhes o bafejo officlal:

Para attingir es seus propósitos.
vém se reunindo o comitê nacional
brasileiro, em sala da Escola Naclo-
na! dc Bellas Artes, ar.iavelmente ce-
dida para esse fim, e agullhoados
pela escassez dc tempo para reso'.-
ver.

O programma e o regulamento do
Congresso a se reunir em julho ii|-
som da importância dessas reuniões.

On architectos brasileiros visam,
antes do tudo, representarem-so pe-
Ias suai obras sc não puderem pee-
soalmente e em numero restricto.
nsiintlr tambem ao otrtamen de
dc Buenos Aires..

Fará expor essas (ircumstanclaa,
o comüé brasileiro solicitou entre-
>*l.«ta, Jã deferida, ao rresldfntc da
Republica.

A vltiu írutuosa do dr. Aloysio

0 julgamento do sr. Malheiro
Reymão — Remodelação do
ensino primário — 0 novo sub-
secretario das Finanças —

Notas diversas
LISBOA. 11 (U. P.l — O julgnmen-

to no sr. Malheiro Reymão foi mono-
teno. Aecusado eüe de haver desvia-
do 70i* contos em proveito próprio, a
testemunha de nccusnção, sr í.islon
de I.imci declarou nflo acreditar que
o rêo so locupletasse, mas sio. ev.>
esbanjasse, eni virtude da sun ii* ¦.
administração. Accreceentou çu, o
depoimento do embaixador Pu.- c
Leite attrlbue os prejuízos .in Expo-
sição do Rio p.o desleixo o tlepvlo fU*
dinheiros por parte do rr. Malheiro
Heymlo.
REaUUAMEXTAÇAO DEFI.VITIV \

DA IMPOUTAQAO 1)0 TAI'At'0
LISBOA, 11 (l*. P.i — O "Dario d-

Governo" publicou o decreto conten
do alterações •• regulando definitiva-
mente o regimen livre da Metrópole
parn o fabrico. imn.crt.icSo •> venda
de tabacos. Determina que as falir!-
cas do Kstado sejam arrendadas, a
nma empresa única pelo prazo d,, sn
annos; autoriza o estabelecimento de
novas fabricas somente em Lisboa.
Coimbra e Porto, cem ei cnji fi! mi-
nlmo ii--- l.rtOQ conto:1, «uno, pí»to pr:1-
zo de "O annos o prohlbe a -uleuni
do tabaco no continente.

A COM pam IIA ronríT, i r/a
IMCIO!- .1 üWl.nil \(,-,t.n TIAS FIÇH-iíovias no est,* no

LISBOA, 11 (I*. P.l — A .'e tui-a-
nhla Portugueza Iniciou hoje a r\-
ploraçüo das ferrovias do Mtnd >,
com n respectivo pei_non], rçu« uret-
tou a transferencia cem res-gnnd.i
trnnqulllidade.

O ministro do Commercio declarou
fluo oa prfijuiKos resultantes *':- nd*•
minlstrnçfio do Kstado utUtirrciri a
centenas dc milhares do contos,

LTSBOA, 11 (U. P.l — o nini.ttro
do Commercio entregou officiilmcic-
te. íi:-. ferrovias do Rs tado :'i t-:;plnya-
ção de uma companhia portugueza.

HECCSOt: A Sün-SECltETAIUA
DAS FIXAM.'A5

LISBOA, 11 li". P.l — O general
Amilcar Motta recusou o suli*seoi*o-
tarlado das Finanças.
nEMODELACAO IIO RNSINO PM-

.tIAKIO
LISBOA, 11 (U. P.) — O governo

decretou a romodclaçilo do ensno pri-
marle. criando o ensino primário
complementar e promovendo s sub-
stitulçflo das cscjlas primarias su-
perlores.

l'AI,I.ECIMl*.\TOS KJt I.O ANDA
LTSBOA, 11 (U. P.) — Falleceram

em Loanda o major Norberto do OVi-
veira Mntnedo e cm Vianna do Cas-
tello o major r.ebello Branco.
EXPULSÃO DE IM l.M)ESl*.»A\ El,

LISBOA, 11 (L*. P.) — A policia
acompanhou atfi i'i fronteira liospa-
nhola o Indesejável brasileiro Moa-
cyr do Amaral Santos, expulso dc
Portugal por cinco annos.
OFFHIlECIMEVrO DE IMA RSPA-

DA DE IIOXIIA AO SII.MSTIIO l)A
(ilEHKA

LISBOA, 11 (H.j — O coronel t'a.i
sos do Souza, ministro da ilui-rni
tenciona agrndecer publlcainenii- aos
organizadores e concurrentes da sub-
scripção para ii compra do uniu es-
pada do honra quo lhe seríl i.lfcrc-
cida, declarando ser desejo seu dis-
tribiili- pelas victlmas da ultima re •
voluçilo a quantia total subscripta.

O NOVO Stlli-SECURTAIUO I>A»
FIXANVAS

LISBOA, 11 (it.) — O conselho dc
ministros asslgnou,o decreto noinoan-
do o general Amilcar Mont, 'lub-se-
cretarlo do Kstado das Plnancns.
CO.VTIMM VAGA A SUI1-SI.CRE-

TARIA I1AS VI.VAWCAS
LISBOA, 11 (A.l — O general

Amilcar Motta declinou du con*. ite
que lhe foi íeito pelo governo para
exercer as funeções du sub-secreta-
rio das Finanças, cargo recentemente
criado.

A GELEMIACAÓ DA FESTA
PATItO.MMlCA

BOMA, 11 (lí.) — O papa celebrou
hoje a sua festa patronimica e rece-
beu os dlgnltarlos da corte pontifi-
cln, cardeaes e membros do Corpo
Diplomático.
O XECnoliOCIO DO EXGE.MIEIIIO

AI.ESSAXDltO
BOMA, 11 (II.) — Os jornaes da

tP.rdo trazem sentidos necrológios
do engenheiro Arturo Alossandro,
hontem fallecido e. lembram os seus
inventos, que tanto concorreram
para o desenvolvimento da radio-
tolographia.

A COSiFEDEHACAO BA-VCAÜIA
FASCISTA

ROMA. 11 (II.) — noallzou-s» na
sédc do B.inco do Itália a assomblía
ordinária ela Confedcraçílo Bancaria
Fascista, com a assistência dos sub-
secretários do Kstado Frlgnanl, Bissl
e Bottal o grande numero dn perso-
nnlidades elo mundo financeiro.

O sr. Frlgnanl pronunciou applau-
dido discurso etn que expoz a orien-
taçiio .Ia politlca bancaria do gover-
no o fez votos para que os estabo-
loclmontos do credito sintam a res-
poiiKiibilIdadc e o orgulho dc serem
os factores principaes da griui'lo
obra de rcconstituiçiu, financeira da
nação.

A SEMANAL DE HONTEM DA ASSOCIAÇÃO
COMMERCIAL

De diminuto interesse a sessão só teve a agitai-a a questão de des-
pacíios de mercadorias no porto do Rio de Janeiro

HOJE
REUNIÕES

Da Avudomia .Nacional de Medi-
cina, íis -0 l]2 horas, sob a presi-
nencla do professor Miguel Couto,
eom a seguinte ordem dos traba-
lhos:

1" parte — Communicação do
dr. Pedro Caridl MassinI, de Bue-
nos Aires, sobre a auto-heniothc-
rapi.i.

-" parte — 1) "Tratamento da
lepra psla rowthcrapla", pelo aca-
demico Oliveira Botelho.

II) — "Considerações sobre a In-
cubação prolongada do cancro
sypliilltlco", polo acadêmico Be!-
miro Valverde.

III) "A hyglone escolar em Ber-
lim'1, polo acadêmico Octavio Aires.

IV i — "Um caso clinico", pelo
acadêmico Artldonio Pumplona.

do Castro, dlrector do Departamento
de Ensino, á Esculn d" BelIaB Artff.
lho tem y;in*.orUca'ln » moreclmonto
cios trabalhos escolares quo merecem
ser reinelíidos a Buenos Alies, sm»
contar os demais, que podem bon-
ros a in ente figurar no futuro Con-
gre6so. S. ex. offcroceu-so para tra.
•ai* com carinho desse assumpto.

Trata-se <!>• obter duaa pequenas
verbas: a prlmoira para remessa e
InstnIlaçAo dos trabalhos o a sig*in-
da, previamente lixada, parn Ida do
a'eims architectos. se posslvol, para
defender o bom nome brasileiro.
prestando as devidas contas das
sommas arbitradas para tal fim.

Este comitê brasileiro íccc .*t;)pcl-
Io a todos os coliegas architecto»
para que, sacrificando apenas algu-
rias horas, remettam .1 Kscola de
Bellas Artes, todos cs trabalhos que
possam fazer conhecer o crio de
merecimento da nass.i archltectura;
uma ccnimissão especial do selo
deste comití estfi incumbida de ar.
recadar taes trabalhos, que serão
opportunamente devolvidos. K' pre-
ciso faier-nos representar cm Buc-
nos Aires.

Isso fi essencial e. o que eEte co-
mltí tenciona realizar, mesmo quan-do falhar o bafejo officiaí; p-irqi.etrata-se da honra do Brasil, cm oc-'.i:!e|c"ii er.i que uma classo brasileira
í chamada a fazer-so valer no es-trangelro.

As nrnins da Vn?. slo tdo honrosas
como a? dn 'Iuerra e nenhum brasi-
beiro, chegaria a oceasiuo, abando-
r.e ri uma ou outra.

Nfto pretendo, pessoaimente, darllçíes ie patriotismo a nlr.L-uerr.: df.
sejo, pelo contrari**', (|t'e ir,-cis dfim
e o campo está ab>.-rto pma isso."

A semanal de hoi.tem fo! pouco
movimentada devido á discreção
uns assumptos tratados. E' que no

palácio da Associação Commercial,
o grande assumpto de «gora. cujo
interesse supplanta u todos os ou-
tros, é a próxima eleição para a
renovação do seu quadro directivo,
directoria Inclusive.

Xa AssoeiaçSo Commercial os
mandatos são biennaes o que con-
corre para desenvolver naquella
ambiente, apparentemente colmo,
grandes paixões em prol de ideae O
fortes inclinações pessoaes, neste
momento.

Hontem. a sessllo não teve maior
vulto, tendo sido ventiladas poucas
questões. O sr. Raul l.eite pro-
seguiu no trabalho de apresentação
de novos sócios, a que se vem entre-
gando lia alguns mezes. Na Asso-
ciação Commercial, o director que
p-opõo 120 sócios adquire o titulo
de Grande Benemérito, o que lhe
assegura o direito de assistência
om todos os consulhos o resoluções
supremas da cnsn, Basto ver tão
difficil fi a conquista desso titulo,
que a Associação sô possue, em seu
quadro, quatro grandes bensmerltos,
os srs. Affonso Virou, Araujo Fiun-
cn, M. Carvalho Pltombo o l*'rnn-
cisco Eugênio I cal.

O expediente lido foi pequeno e
d.- someiioo Importância. O sr. pro-
.'••ciente, após, designou o si*. William
Alazzocco, pnra representar n As-
sociação Commercial, na reunlSo
do Automóvel Club em que serão
lançadas ns bases da próxima ex-
posição do Automóveis. Foi lida
uma carta do sr. Mayrlnck Veiga,
secretario da Associação, pedindo
licença para retirar-se. Dada a li-
cença o presidente communlca que
a mesa deixou de prover a substl-
tuição, visto o curto prazo que dista
para as próximas eleições.

Em relação ao offlclo da Asso-
clação Bancaria, sobre a mesa, disse
ter encaminhado o aesumpto A
Commissão jã existente encarregada
de tratar da questão de cheques.
Congratulou-sa com o dr. Raul
I.elte a quem apresentou os agra-
decimentos da Associação poln sua
acção na campanha para acqulsi-
ção de novos sócios, pois na nessão
foram lldns 22 propostas apresen-
tadas por nquellc prestimoso con-
sócio.

A QUESTÃO DAS FALLENCIAS
FRAUDULENTAS

Concluindo o er. presidente com-
munlcou â casa que a Commissão
dos 9ft«<w dc Fallencias Frau-
diilentM, leiciada lia quasi dois
nnnos, ai» t*m cessado de trabalhar
o dos,3« Janeiro do corrento anno.
realiza duas sessões «ornonaes, o
que quer dizer que não se tem des-
cuidado do assumpto, Muito brevo
a Commissão estnri apparelliadn
para apresentar o resultado dos
seus trabalhos. As reuniões dn Com-
mlssSo tím tido a assistência dos
Curadores das Mossas Fa Ilidas, va-
rios Juizes e notnveis advogado»,
Interessados no estudo daquelle im-
portanto assumpto.

INUNDAÇÕES DO MISSISSIPI
O sr. William Miizzocco disso que,

pelos telegrammas dos Estados Uni-
dos, a casa naturalmente jíl tivera
conhecimento dus grandes lnun-
ilações oceasionadas pelas cheias do
Mlsslssipi quo tom causado conte-
nas de mortes o vastíssimos pre-
juízos materiaes. Nosfws condições,
pediu íi Mesa que enviasse íi con-
gênero, de Washington, uni tele-
gramma manifestando o peznr du
Associação Commercial c da Fede-
ração das Associuçõc-s Commercliiep
do Brasil, diante da referida cala-
in idade.

O sr. presidente diese julgar n
proposta do sr. Mazzoeco tão justa
que deixava de submettel-n á casa,
dando-a como approvada, tão bem
cila traduzia os sentimentos dos
presentes.
A EXPLORAÇÃO Do PORTO DO

RIO DE JANEIRO
O .sr. Coelho Duarto pediu II-

ronca para tomar a attenção dos
seus eoll'gas oeoupando-se da com-
panhia dc exploração do porto do
ltlo de Janeiro, em relação aos des-
pachos dc mercadorias. Disso quoa nossa Alfândega tem quatro for-
mas de despacho: despacho sobro
agua, despacho com entradas, des-
pachos com ieoncão o despachos
com reducção, eendo quo os ul-
mos podem ser sobre agua o com
entrada,

Os despachos sobre agua não são
obrigados no pagamento do arma-
zenngeni desde que sejam conferidos
o retirados dentro do prazo de tros
dias e gozam tambem a vantagem
de poder a mercadoria «er reli-rada á proporção que ,*i descargavae sendo feita. Uma firma de nossa
liraça tinha que retirar pnr des-
pacho de 7 de dezembro de 1020

mil volumes de certa mercadoria.
De ne-cordo com as regalias esta-
belecidas em lei, a mercadoria foi
despachada parcolladamento, retl-
rnndo-sa um certo numero de vo-
lumes em cada dia. Ò conferento
Bernardino de Carvalho, •¦ue jíl
Havia conferido o despachado duas
saidas da mesma mercadoria, lm-

pugnou a saída no terceiro din, alie-

ganiio Qualquer duvida. Allegitda a

duvida, a parte foi A Commiesão dc
Tarifas onde tevo snnho de causa.

Comparecendo u pune parn retir.tr
o resto da mercadoria, o coníe-
rente não fez •*• despacho allegaudo
ter a mesma incidido na armaze-

nagem Não so conformando com

isso, a parte appellou para o inspe-

ctor du Alfândega, que n encami-
nho.i para a Companhia de Expio-
ração do Porto .onde. em despache,
lho foi mandada cobrar armaze-

nagem Ora, a lei diz: As merca-
iloVlns despachadas a bordo ou so-
br? agua o que por consentimento
dos chefes da Repartição tiverem
de transitar pelos Armazéns, depo-
sitos ou pentes, gozarão tio Isenção
completa de nruiuzoniigi-ni, quando
tiverem salda dentro do prazo de
lres dlre contados da data da des-
cargo. (Art. n. 599 da Consolidação
,l.i le! .Ias Alfândegas).

Be, porôni, ns ditas mercadorias
não tiverem .-alda dentro do prazo
concedido para o desembaraço, sem
armazenagem, per terem os em-

pregados fiscaes sustado essa salda
suscitando questões sobre interpre-
tação das tarifas, annlogicamente só
serã paga armazenagem pelo ex-
cesso do prazo, desde que as quês-
toes suscitadas forem dlcldidaa
contra na partes e cm favor do
ponto do vista .sustentado pelos em-
pregados fiscaes. (Art. 595. n. 3 da
Consolidação das Leis das Alfnn-
degas). Applicando esses princípios
aoH despachos correspondentes ás
notas de Importação n. 14I.OO0.Ü7S
da 7 de dezembro de 1926 e 154.516
do 19 de dezembro do mesmo anno,
conclue-so que nenhuma armaze-
nagem será cobrada dentro do prazo
concedido para o desembaraço
dessas mercadorias porque dentro
denso prazo ellas gozam de isençso
completa dc armazenagem de accor-
do com a citado artigo f.99. Appli-
cando esse principio nenhuma ar-
niazonagom será cobrada dentro do
referido prazo. Nenhuma armaze-
nagem Perã. cobrada pelo excesso
do prazo concedido para o desem-
baraço dessas mercadorias, porque
a demora não proveio de culpa da
parte mas sim dc interpretação cr-
ronca dos empregados fiscaes con-
formo foi decidido pela autoridade
competente o. quando ns questões
suscitadas pelos empresados ÍJscnos
sfio decididos cm favor das partes,
nenhuma armazenagem será eo-
brada, u art. 599 n. 2 diz: "Dc se-
rem decididas em favor das partes
as questões suscitada» pelos em-
pregados fiscaes o do quo houver
resultado a demora liypothese om
quo nenhuma armazenagem mais
ser.1. cobrada".

O emprego da palavra mais não
põdc Justificar interpretações di-
versas. Mais, quer dizer outra vez.
Nenhuma armazenagem mnls seríl
cobrada, Isto fi, nenhuma armaze-
nagem serft cobrada outra vez.
Como este artigo rege os obsob do
despachos sobre agua, que gozam
Isenção o os demais quo não gozam
dessa Isenção, o legislador usou a
palavra mais p.ira indicar que nos
casos communs, em quo não ha
Isenção, ns mercadoria.** sõ pagarão
armazenagem uma vez; no caso em
que, erroneamente, os empregados
fiscaes sustem a sua salda, nenhuma
armazenagem mais surti cobrada,
Isto fi, nos casos nenhuma armaze-
nagem será. cobrada outra vez.

Nog casos dns despachos «obre
.igun, em que ns mercadorias gozam
do isenção completa de arma-
zenagein (nrt. .'991 para que a
isenção soja completa, como diz a
lei, nenhuma armazenagem poderá,ser cobrada, quer durante o prazo• lado para o desembaraço por força.
da Isenção, quer durante o excesso de
prazo, motivado por injusta exi-
gencia fiscal, uma vez que a demora
não proveio da culpa da parte a
(|ua! multo no contrario teve a quês-tão suscitada a seu favor resol-
vida.

.Sendo awiim pediu qun fosse no-
meada uma Commissão quo so en-
tendesso Junto ,*. fiscalização dolorto sobro esse caso para que lhoseja dada uma justa Interpretação.

O sr. presldento Incumbiu.dn casii'• próprio orador dclegando-lho po-deres para. em nome da Associa-
çao. tratar do assumpto, enten-(lendo-:--., para tanto com a fiscal!-zaçíic, do Porto.

Nada mais havendo a tratar o sr.
presidente suspendeu a sessão de-
pois de serem approvadas propostasde novos sócios.
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Mais um que passa
—-¦ ¦ m .

Recordações escolares de ha quasi meio século
Carlos de LAET

( Da Academia Brasileira )

(Paia O JORNAL)

\-, leito cm que me conserva
preco uma enfermidade, acaba do
chegar-me a triste noticia do pas-
jumento do dr. Pedro Sevcrlano de
j-j*i;alhãc", decano da nossa Facul-
daii* de Medicina e Incontestável-
mente uma das mnls brilhantes e
nobres figuras do magistério na-
clonal. . '

Com elle travei estreitas rela-
r0cs, quando Juntos trabalhamos
na primeira turma de professores
«ue constituíram o corpo docente
tia Escola Normal do Municipio
Noutro, criada pelo governo impo-
rial cm 1880. Não esqueçamos quu
o ensino primário c a formação de
teu profcasorado não dependiam
então dos poderes munieipaes.

1'ara formar a primeira congre-
sraçno da Escola Normal, lançou o
governo nino dos cathedratico-» do
Instituto Commercial que rtcaV-iva
do ser extlncto; e bem a-ali!' de
alguns poucos docente» em dispo-
rübilldade do Collesio dc Pedro 11,
entre os quaes o obscuro escreve-
dor «lestas linhas.

Do Instituto Commercial "deram
íi Normal os professores JosC Fran-
fisco Halbout, dr. Evarlsto Nunes
pires, um lente do contabilidade
cujo nome me escapa, o professor
do calligraphia Martins Pacheco _e,
superior a todos pela sua posição
social c alta protecção de que dls-
-punha, o lento de mathematlea dr.
"Benjamin Constant Botelho de Ma-
galhães, offlclnl do Exercito o tam-
bem dlrector thesourelro e profes-
•sor do Instituto Nacional dos Mc-
nlnos Cegos.

Como no Instituto Commercial
não houvesse o ensino das scien-
cias physicas e naturaes, aos cur»
sos superiores do medicina foi o
'governo pedir a competência do dr.
Pedro Severiano para a regência da
cadeira dc Historia Natural na Es-
tola rocem-criada.

Outra figura que commigo viera
do Collégio Pedro II c que injusto
fora deixar no esquecimento era o
dr. Josfi Manoel Garcia» tnmbem,
eomo eu, atropelado pela' reforma
do Collégio feita em 1879 o prom-
pto sempre a prestar serviços onde
quer que lhe fosse indicado o logar
do trabalho.

Da aula de pedagogia se encar-
regflra n dr. Pelino Guedes, mais
tarde direetor geral de uma das di-
rectorius da Secretaria da Justiça
o dos Negócios Interiores.

A cadeira do religião, natural-
•mente Indicada quando o Brasil
ainda officialmente não tinha após»
talado, era preenchida pel" único
dos membros dessa congregação, o
qual nlnda agora — e oxalá que
por muitos annos! — me esta. fa-
aendo companhia neste planeta:
o venerando monsenhor Amador
Bueno do Barros, distinctisslmo di-
gnttario no cabido archl-diocesano

cujo maior titulo de gloria con-
nisto em haver fundado e mantido
n grande Asylo Isabel.
HIKIOSAS OCCimilENCIAS NAS

Si-SSõTr*'* DO CORPO DOCENTE
CONGREGADO

Tendo-nos o governo incumbido
•;'.o somente do retocar o regula-
manto da Escola, mas ainda do lhe
propor as alterações substanclaes
que julgássemos necessárias o op-
¦••¦.•••tuna--, deu itso logar, como era
Inevitável, à porfiosa:; discussões
o.-!•.'«.• homens que professavam ca-

•.'¦". s phllosophlcas dlfferentes.
Um dos pontos sobre quo loso

vciaou o debate foi a manutenção
da cadeira do Instrucção religiosa
a cargo do monsenhor Amador
litieno. Este. tolhido pela clrcums-
pecção c resguardes quo lho im-
punha o seu munus sacerdotnl, nao
podia, na defesa do seu credo, es-
grimir-sc com o necessário desem-
buraco: o para islo me offerocl com
aquelle amor da combatlvldado que
sempre em meu espirito attenua 'o
receio da derrota. •

O dr. Benjamin Constant nao se
achava então em boas relações cohi
o apostolado positivista, cujo chefe
era Miguel Lemos, quo por Hua vez
tambem tinha entrado em disslden-
cia com o chefe da seita, o francez
Lafltto. Benjamln negava-se abso-
lutamente a • pagar o subsidio sa-
cerdotal criado pelo Miguel Lemoii
para a manutenção do pontificado
positivista; e sô depois da aedlçfto
victorlosa de 15 de novembro foi
que se congrassnram todas as par-
ccllns divergentes do positivismo
entrando a collaborar na formação
da pátria nova, que é esla que ora
tomos, emquanto pela theoria ia
delles não chegar o momento azado
para a.subdividir em multas pu-
trlas pequenas. Em todo caso Ben-

PORMENORES DA VIDA E DA MARCHA DA COLUMNA PRESTES

Quinhentos contos por uma cabeça; quinhentos mil réis por uma vida.
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FABRICA DC MOLDURAS
"GALERIA JOROt"— Moldura»
tlu estjlos, em cedro. Ilcslauracõi'*
tle pinturas * óleo. Molduras em
varas, por atacado. (Officinas:
Avenida Suburbana 'i7"li. Tf-lepb
iardim 17) — Rua do Rosário 131

jamin considerava-se orthodoxo ecom grando esforço propagava asua doutrina, opportuna e inoppor-tunamente, em discursos multoprofundos, mas com o defeito daterem de comprimento mais algunsmetros do que a attenção dos ou-vintes.
Segundo os preceitos da sua Es-cola, Benjamln, mostrando-se hla-torlca.mehto attencloso para com ocathollclsmo. passava-lhe attestadodc marasmo senil e condemhava-qiis estantes decorativas dos museusdo phllosophla. Rebatendo estaopinião, atacava eu o comtismo, es-tildando a sua filiação âs aberra-

çõos do salnt-slmonlsmo e fazendovflr quanto para a modificaçãocompleta e cabal das Idfias eomtl-i-tas havia contribuído o Influxo deurna paixão amorosa que lograrafazer Isso a que Stwart MUI deno-minou um cathollclsmo sem Deus.
Coin algumas das minhas obser-

vaçOes irritou-se o dlrector, presi-dente da congregação, e, erguendo-
se e tirando de um bolso Interno do
collete uma espécie de nomina ou
talisman, exclamou nervosamente:—, Sr. dr., o que v. s. está fazendo
é cruel, porque tenta conspurcar o
que de mais santo considero neste
mundo.; e para prova do que digo
aqui fenho este papel, onde com o
meu próprio sangue escrevi queadoptel a religião do Comte e nella
quero morrer.

Ficámos todos attonitos deante
daquelle espasmo do erro invencível
e logo, retomando a palavra, asse-
gurel que nunca pretendera rldi-
culizar crenças de quem quer quefosse; que atacava o positivismoconsiderando-o uma phllosophla;
maa que em todo caso, admittido o
principio da tolerância para com
todas as religiões, invocava eu
igual direito para a minha e devol-
via o attestado de óbito que multo
fíira do propósito lhe passavamseus adversários.

Terminou o debato pela interven-
ção sensata do dr. José Manoel
Garcia, que lembrou a indeclinável
necessidade de so manter a cadeira
do. religião catholica, desde que pe-
Ias leis do paiz as edueandas da Es-
cola a tinham de ensinar As suas
discípulas.
ÒrTKO DEBATE, ONDE LUMI.

NOSO E CORECTO SE DES-
TAÇA O EERFII. DO DB.

BEDRO SEVERIANO
Um dos professores suggoriu, ao

se discutirem os programmas, a
idea do ensino integral da zoologia,
tanto nos alumnos como fts alum-
nas da Escola, quo então erà mlx-
ta; n com abundar, !e rhetorlea fez
sentir a vollinrla do falso pudor fe-
mlnino. Todo o capitulo das func-
çôes de reproducçâo na sério ani-
mui devia, na opinião desse edu-
cador, ser objecto de minuciosa ex-
posição e carinhoso estudo por par-
to das meninas e mocinhas que
áquell-:, casa dc ensino tinham sido
mandada»- por suas famílias para o
tlrocinio du magistério primário.

Pedro Severiano, cathedratico da
matéria, mantinha duranto a dis-
cussíãò a sua habitual serenidade.
Antes, porém, de sc proceder il. vo-
tação, pediu licença para uma de-
ularacjãu quo julgava indispensável:

— Sou, disse elle, professor de
uma faculdade medica e desta Es-
cola Xonr.al. IA, a mulheres já
feitas ou mandadas ali por seus
paes corn a plena sciencia do que
desejam aprender, nenhuma duvida
uu faria em lhes desvendar os mais
recônditos desvãos do organismo,
ns grandes leis •'tia conservação dos
Herda e tudo mais que seja necessa-
rio ,1 formnção de pessoas hábeis
cri" obstetrícia e medicina. Aqui,
porém, sinto quo faltaria ao meu
dever iniciando estas crianças ou
moças do tenra idade em conheci-
mentos cuja indivlduaçüo lhes ti-
rarla essa insclencia que 6 como
que o verniz do pudor feminino.
Se. portanto, a Congregação enten-
der' de outro modo, queira aceitar
a renuncia que lho faço deste meu
posto de honra e procurar quem
com outras tendências melhor pos-
na fazer aqulllo a que peremptória-
monto mo recuso.

Calou-se e, sentado ao meu lado,
continuou placldamentc a mostrar-
me um livro novo que me chegftra
referente fl historia natural.

EntreoIharam-f,e os membros da
Congregação o immedlatamente vo-
taram o progrà-iima de accordo
com as idéas do Pedro Severiano.
A ORANDE CATASTROPHE NA

VIDA SERENA DO SÁBIO
Pedro Severiano tinha um filho

a quem idolatrava. Este moço, fu-
glndo desatlnadnmertte de alguns
pollelaes que pretendiam prendcl-o
por motivo futll, precipitou-se dc
noite do alto da muralha da rua
Aprazível, no morro de Santa The-
reza, a um chão que íica .cerca oe
vinte metros abaixo... Ao pobre
pao quo trabalhava em sua proxl-
ma residência, foram chamar parn
que ao filho acudisse, prestando-lhe
os soccòrros com que Innurncran ve-
*/cs salvara outros. Achou-o, po-
rem, um cadáver.

Pedro Severiano nunca mais sor-
riu, nunca maiis teve um gesto, um
momento de alegria.

.Ha entre as poesias de Bérengír
uma deliciosamente si»lr*-»la» -r-M»
em quo o pnstorzlnho v5 tombar do
céo as estrcllas cad~nt*»s c.conje-
ctura a sorte das existências que
com ellas se findam.

O sulco luminoso qua nas prorun-
dezas do Incognosclvel acaba, de
traçar essa estrella a cujo descair
assistimos, não tol o rubro silvar
da trajcctorla de um conquistador.
Foi um fio de luz serena e tran-
quilla. _ ...

Levava certo o seu rumo. Devo
tor chegado a bom termo.

Moléstias das Crianças - „".'•
tinha da Rocha Jnnlor, formado
eiii Medicina na Allemanha. lon»"»
pratica nos bospitaea allerrtae- «
frahceie*. Ilvr-s diceritu da Facul-
dade de Me.llt.-lna de Rio de Ja-
neiro. dlrector medico ia Creche da
Casa dos Expostos.
Cons. — Sete de Setembro, ÍS «• 1

Phone Ni 7**1
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Scenas de bravura, scenas de bondade, scenas de sentimentalismo, scenas cômicas e scenas dantescas

(Reproducçâo lnterdlcta)

BUENOS AIRES, 29 de abril. —-,
Faltou, á recem-finda revolução,!
um Èuclydes da Cunha. Se min-j
guaram nella os combates, pela |covardia dos perseguidores, a for-j
taleza dos perseguidos recheiou-J
se de pequeninos factos muito si-
gnificatlvos. E houve tambem en-
tre-actos humorísticos que valeria
registrarem-se. Prestes offerece-
nos muitos desses pequeninos
quadros scintillantes.

UM GESTO DE MAGNANB1I-
DADE

A energia de Prestes é suave e
raramente se exerce por vozes e
gestos que esmagam. O prestigio e
a estima de que se cercou n&o lhe
deixavam multas opportunidades
para valer-se delia. Entretanto, sa-
bia ser rispido quando era neces-
sario. E foi necessário ser rispido
certa vez, no Maranhão. Um sol-
dado praticara certa infracção
grave, a respeito da qual sabia que
Prestes era inexorável. Seria cha-
mado á presença do general. A
vergonha e o temor apossaram-se
delle e levaram-no a embriagar-se.
Chegou o momento da censura.
Conduzido á presença de Prestes,
o soldado sacou um revólver para
matal-o. Foi jugulado. Officiaes
presentes pediram autorização pa-
ra sanceionarem, no mesmo in-
stante, a penalidade única que, em
tempo de guerra, se comraina em
taes clrcurnstancias: o fuzilamen-
to. Quo deixassem para o outro
dia, ordenou o general.

E o outro dia encontrou em 11-
berdade o soldado. Soltára-o o pro-
prio Prestes, conhecedor da Índole
de todos os seus homens. Iraagi-
nou que nào deveria condemnar
um Roldado de bons sentimentos
por haver dlscrcpado sob a influ-
encla da embriaguez a que o le-
vara a vergonha.

UM ACTO DE SIMPLICIDADE
Prestes ó tido, na Bolivia, co*

mo um super-homem. Fala-so nel-
le como quando se refere aos vul-
tos excepcionaes. Estava eu em
Puerto Suarez quando chegou a
noticia de que elle luxara um bra-
ço em serviço. Foi geral a con-
sternaçào. A noticia correu com a
rapidez dos acontecimentos de
stimma importância. Entrando na
Bolivia por um ponto distante,
mais de duzentas léguas, daquelle
onde foi fixado, atravessou gran-
de extensão do paiz, recebendo,
com a tropa, dezenas de manifesta*
ções. Pousou, certa vez. numa fa-
zenda, onde a marcha soffreria
hiato mais prolongado, para des-
caneo. Constou, no dia seguinte,
que ee preparava grande banque-
te. A* hora do jantar, o fazendei-
ro foi a barraca do estado-maior
e communicou ao general que lhe
havia organizado uma homem-gera
no seio da família; que fosse ame-
zendar-se com elle. Prestes agra-
deceu muito, pediu todas as des-
culpas, mas escusou-se: preferia
comer no meio dos seus soldados,
da mesma pobre refeição que elles,
como Jamais deixara de fazer.

COMO PRESTES CONQUISTOU
A CONFIANÇA DA FORÇA

Foi pela coragem inaudita ma-
nlfestada no primeiro combate da
Columna, em Ttipaoeretan. que
Prestes conquistou a confiança ab-
soluta da tropa, confiança au-
gmentada, empes, pela perseve-
rança, pela energia, pela mais agu-
da intelligencia, pelo espirito de
justiça, pela firmeza de caracter,
pela calma admirável — que fa-
zr.ni dello o chefe completo, tanto
mais completo quanto mais ama-
do pela tropa, capaz de tudo fu-
zer por elle. Jamais se vlslum
brou em Prestes um movimento,
um pequenino gesto, uma lnslgni-
ficante contracção de rosto, que
denotassem desespero ou tão só
falta de confiança, receio. Os mo-
mentos mais críticos, as mais atrozes
circurnstancias encontravam sem-
pre o mesmo imperturbável Pres-
tes. Não havia situação dlfficil quo
não se deslindasso ante a sua se-
renldade Imperturbável. Sua Intel»
ligencia percuciente dictava-lhe, do
momento, a salda do mais intrin-
cado labyrlntho. So é verdade que
a perseguição aos revolucionários
se transformou, com o tempo, em
industria e, desde então, deixou de
haver embates perigosos, porquan-
to oa chefes perseguidores tinham
o máximo empenho em nào fazer
desapparecer o pretexto de seus
avanços ao Thesouro e â proprle-
dade particular — nâo o e menos
que. em determinada phase, houve
lutas sérias, dlfflcels manobras a
se realizarem. Klinger manifestou»
se, mais de uma vez, formidável
no ataque. Dahi. certas embosca»
daa, certos envolvimentos que ae»
riam de espaventar qualquer es-
perança de salvação. Nada houve,
porém, que oupplantasse as quall-
dades de chefe que exornam Pres-
tes. A's vezes, era a calma que, só-
slnba, salvava a situação e fazia
fracassar todo um plano inimigo.
Outras vezos, era a intelligencia.
Outras, a coragem. Ou o heroísmo,
levado quasi á loucura no comba-
te de Bom Jardim. Prestes em-
polgou pela coragem. Pela auda-
cia, centuplicou o valor de seus
homens. Poz-se ao lado de uma

Luiz AMARAL
( Enviado especial d'0 JORNAL ao Paraguay,

á Argentina e â Bolívia )
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Buenos Aires

metralhadora e começou, mano-
jando-n, a fazer verdadeira des-
truição nas tropas legaes, multo
mais numerosa» e incomparavel-
mente mais hera apetrechadas. O
perigo minaz apertava em torno
um circulo dc aço. Nem a. violen-
cia dos atacantes nem a Insisten-
cin. dos amigos conseguia demo-
vel-o. Manobrada por elle, aquella
unlea metralhadora fazia calarem-
se muitas metralhadoras ininilr-ns:
c a approximação dos ingaes lor-
nara-se quasi tão dlfficil quanto o
contacto do um arco de circulo
com o centro dn sua circumferen-
cia. Para terminar aquelle duello
desigual, foi do mister que o co-
ronel João Alberto o arrasta.',"'*
dali, do montão dc cápsulas deila-
gradas,

Ura soldado cearense quo hoje
faz parte do grupo de Pinheiro
Machado, cm Puerto Suam, disse-
me eiUbusiasmado:

— Nos momentos difficei-*. bus-
tava olhar para o goneral Rroalos,
e todos se enchiam de coragem.

No ultimo combate da Coin-
mna, esteve a dez metros do inl-
migo, de revólver em punho. E
nâo foi elle que aur-mentou a dis-
tancia: foram os legalistas, que
fugiram ante a sua coragem indo-
mlta.

No mais renhido combat" d«°
192C.O de Sangradouro, ferido em
24 dc dezembro, o general Pres-
tes portou-se como quem des-jas»
so morrer. Sua bravura arrebntou
a tropa o o encontro íic tornou
realmente notável. O cavall;> do
general caiu morto, completamen-
te crivado de balas,

PRESTES SENTIMENTAL
Entretanto, Prestes heroe nâo

apresentará quadros mais interes-
sant.es do quo Prestes sentimental.
Na véspera de partir para o Uio, I
fui receber ordens da íamilia dei

roo qualquer, eom minúcias e tudo
o necessário a emprestar visos de
verdade ;i ignomínia attributda ao
general. Prestes leu, rasgou a fo-
lha a largos gestos e, com os pe-
daços uas mãos cerradas, os olhos
rebrllhantes cravados no infinito,
exclamou:

— Para
balH*

fó uma
sim. . .

homem assim só uma

bala pura homem as-

O MAIS VALENTE ANDARILHO
DA COLUMNA

E poderemos, respeitosamente,
mordendo os lábios para conter o
riso, surprehendel-o em momento*
cômicos...

Prestes era o mais valente an
darilho do toda a Columna. Quan-
do havia falta de cavallos, era elle
o ultimo a servir-se. Se. durante a
jornada, se estropiava a montaria
de um soldado enfermo, quem ce-
dlu a sua era elle.

Na Bahia, palmilhou cerca de
trezeutas leguaB a pé, dias conse-
cativos. Pequenino, engulla-o a
maeega ou immergiam-no os pan-
tanaes, quo rapidamente lhe da-
vam água á longa barba. Prestes
quasi desapparecia. O que faltava
para isso adimpletava-o a ma-
ücia do general Miguel Costa, que,
para quebrar a monotonia da
marcha, perguntava, ás vezes, es-
pichando o pescoço para a íren-
te, onde Prestes andava:

—¦ Tem alguém ahi?...
Outras vezes, Prestes prescindia

da pergunta do general Miguel
Costa. Era quando, açoitado por
este, a "Bolivia" ia ao calcanhares
daquelle,

— Tem gente! exclamava Pres-
tes.

"Bolivia" era uma mula que se-
_. guiu a Columna do Paraná ao pon-

lc, de sua mãe e suas irmãs. De-1 to do internamente num percurso
pois de meia hora ao lado daquel-
Ia mulher espartana e daquellas
moças tio boas, calculei que o ge-
neral deveria ser um homem es-
senclalmeute votado ao lar, por-
que, era parte alguma do mundo,
lhe seria possivel encontrar maio-
res encantos do que penate ani-
mado por taes criaturas, que
traem bondade nos menores ges-
tos, em todas as palavras, em ca-
da sorriso. De saudades dellas,
morrera-lhe o pae, numa longa au-
Boncia forçada.

Prcsftes é, realmente, o homem
do lar. Durante toda a revolução
se apartou de tudo quanto, fór»

do mais dc dezoito mil kilometros,
sempre gorda, sempre lombo liso.
Conduzia o archivo e as coisas
mais preciosas, de sorte que es-
tava constantemente ao lado de
Prestes e Miguel Costa. Fez toda
a campanha, essa relíquia da re-
volução, quo o sr. Gustavo Bar-
roso sem duvida matricularia no
Museu Histórico, se não houvesse
ella dcsapparecido no dia mesmo
do internar-se na Bolivia. Essa
mula já sabia mais choropraphia
do que o sr. Mario da Veiga Ca-
bral.

Foi ainda no sul que. a Colti-

dade faz parte da moral: estimu
lou, o mais que poude, a felonia, I
a traição. Houve muita pente que'
tentou conquistar um ou dois da- i
quelles prêmios, inclusive um mi-
nistro que inundou o seu Ei*-
tado de telegrammas officiaes, |
recommendando a asseclas nflo lhe
deixassem ir-se a opportunldade. j
Muito mais modestos, ou porque ¦
esperavam maiores ganhos de ou-!
tra parte, officiaes perseguidores'
vendiam prisioneiros revoluciona-;
rios a quinhentos mil reis cada.:
augmentando a escravatura prati- j
cada por centenas de fazendeiros |
em todo o interior do paiz. O pri-
meiro vendido foi um condemnado
A niorte, no Estado do Paraná. No
Instante mesmo do fuzilamento,
um fazendeiro interveio: offereceu
quinhentos mil réis pela vida do
homem.

O negocio foi aceito e ficou es-!
tabelecido o preço.

Alguém tentou introduzir no;
meio da Columna Prestes, como |
soldados revolucionários, elemei. ,
tos que, medianto commissáo so-
bre os prêmios offerecidos pelo go- ¦
verno, lhe arranjassem algumas
das cabeças postas em leilão, ou j
todas ellas, so fosso possivel. Ton- j
tou igualmente fazer, entro os re-!
voltosos, a propaganda do macn-l

i bro negocio. Veja-se que a Coin-1
mna Prestes se compunha de gente !
de verdade, gento digna o leal: j
só houve um iscariotes entre os i
cincoenta vezes doze apóstolos da !
rogeneraç*o do Brasil.

Foi um tenente Milton não sei |
de que, esso Judas. Conhecia toda j
a organização da Columna. todos;
os seus methodos de combate. Re-
solveu tentar. Afigurou-se-llie fa-
cil o ganho da oommlssán. A ca-
beca que pretendia cortar era n do
general Miguel Costa, Aguardou
um ensarilhamento mais longo e,
próximo aos arraiaes de Franklin.
Chegada a opportunidade, correu j
o tenente a esse testa de ferro, á j
hora do somno, o voltou com quu- |renta homens. Simples o seu pia-1
no: omqiinnto esses homens (vo-
tados por Franklin á morte) fa-
zlam barulho na retaguarda revo-
lucionaria, uttralndo para lá os
soldados, elle entraria por outro
lado, penetraria na barraca do
commando e cortaria a cabeça do
general.

Deu-se o choquo da retaguarda.
Movimentou-se a tropa. O tenente
approximou-se de Miguel Costa e
alvejou-o á queima-roupa. Mas, an-
tes de fazer a amputação, cnlu
crivado de balas, morto. O general
Miguel Costa quasi morreu tam-
bem. VI, no carro-dormitorio do Li-
bres, a cicatriz enorme, bom sobre
o peito esquerdo. Franklin deve-
ria perguntar no patrão se não dá
coisa alguma pela mamela do ge-
neral.

SCENAS DANTESCAS
Scenas houve que Dante repro-

duzirla.
Os revolucionários passavam fo-

me e sede e soffriam o andamento
natural daa enfermidades, sem ro-
cursos contra ellas. Atravessando
pantanaes intermináveis ou trans-
pondo rioB estravasados, mais de
uma vez pernoitavam em alagadi-
ços, onde inútil seria rebuscar ali-
mentos e nem deitar-so era possi-
vel. Se tentavam beber aquella
água, parecia que ob hematozoa-
rios de Laveran sobrenadavam nel-
Ia em camadas compactas. De-
pois, os mosquitos, esses mosqui-.
tos sempre sangulsedentos, descem |
como nuvens sobre as pessoas, in- \
sultam com o zum-zum e devoram |
micro a micro.

Só multa resistência physlca e,
moral podia evitar o desespero, j
Para mim, preferia, mil vezes, ser.
estrangeiro em Shanghai.

A falta de doce, prolongada por
J tempos Interminns, tornava expan-
! slvo os mais insignificantes feri-
| mentos. De uma vez, marcharam

Grande Concurso
Cinematographico do "0 JORNAL

ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO
DAS COLLECÇÕES DE COUPONS

A grande divulgação d'0 JORNAL nos mais
longínquos Estados do Brasil, em localidades
muita vez de communicações lentas e difficeis,
levou O JORNAL a offerecer um longo prazo
para o recebimento das collecções de coupons do
seu grande Concurso Cinematographico.

Esse prazo, todavia,, já foi mais que siiffi-
ciente para attender a todos os nossos leitores.

E, assim, vamos fixar a data cxacla em que
será encerrado o recebimento de collecções e que
é a de 1 do mez de junho vindouro.

Aquellès que ainda possuem collecções em
seu poder devem remettel-as até esse dia, afim
de que logo depois seja marcado o da extracção.

*^^^^^^^^v^v^v^^^v^^^^*^^*i*^*v^*^*^**********************************

0 ABRIGO DE MENORES
¦¦ ¦¦ ¦ m ¦

Esse estabelecimento está funecionando de modo contrario á lei,
á hygiene e á pedagogia correccional

oií PflO '.'-' (luttiiiuu -Miuin-'í fi uo:**-
moralização, o desleixo e a anarchia
rsiniintes no Abrigo de Menores, sito
á rua Francisco Eugênio n. 223, a
respeito do <iual os jornaes tèm da-
«Io varias noticias desfavoráveis, e o
juiz de menores, bom como o cura*
dor d»* menores, tem dado mas in-
Íoriiiai-Oes e ruclamado providencias
,10 governo, nia*» eni pura perda.

Destinado ;i servir cln deposito tios
menores abandonados e delinqüentes
apresentados ao respectivo jul*- até
nue s'*.!ii 111 julgados e tenham des-
lino definitivo, Ho Alirljro do Mono-
res foi dada em l«;i, uma organiza»
'•ao sntisfaetoria, mns que ,'ití hojo
não foi posta nm oxecucão, apesar
do ferem decorridos mais ilo tres an-
nos da. Inauguração du Jur-o dt'
.Menores.

1'cln lei o Abrif-o deve co'mpor-
se ile duas divisões, tinia feminino, o
oulra masculina, ambas subdivididas
om .st"ci;"e.s de abandonados e de*
linquontfis; t: os menores serão di*
vlilidos om turmas conforme o mo*
tlvo do recolhimento, Idade e o
í*rán rie perversão. Kl? ahl um pia-
no ideal, cm rpio se cogita du sopa-
i-/ii- os menores ile modo n evitar
a promiscuidade, i|iie 0 tão pernlclo-
Sa pelo perigo do contagio moral,
pelu t-tontaminncílo do vido o dn
criminalidade, Entretanto, essa»; me-
dida.s salutares não foram ainda

dos momentos de luta, pudesse
desviar o seu espirito da familia
longinqun, cuja sorte ignorava,
mas Imaginava negra, pois era o
seu nrrimo unlco. A'3 vezes, re-
unidos na barraca do general. Ml-
guel Costa, que era a mesma de
Prestes, começavam os officiaes o
queixar saudados, a desabafar, a
descrever um para os outros essas n Q ulUmo
pequeninas scenas domesticas que
nfto se esquecem jamais e cujos

mna teve de atravessar um rio a ,, .
nado, pela primeira vez. Siqueira | olto l«*n™> em «"t3**esaão só para
Campos, excellente nadador, foi o I ^"F31, •'"> cannayial de que tive-
primeiro a atirar-se. Km pouco j ™nl noticia!-. Faziam chá de tudo,
tempo, toda a tropa se ia. | dG nu-..quer espécie de folha. Si-

— E o senhor, general Miguel I nuelra Ca rr.pr.s presumehaver des-
Costa, o senhor náo vem? per*
(juntou-se.

—¦ Vou, mas vou depois.
13 foi-se ficando ao lado de Pres-

encantos a dirtnncia e as recorda-
ções avultam. Nunca lhes foi pos-
sivel conseguir que Pre3ten falarse
dos seus, abrisse uma pontinha do
véo de suas reminiscenclas. Os en-
cantos do seu Inr, sabia gozal-os o
seu coraçfto. Mas não seria capaz
de descrovel-os a maior intelligen-
cia. Se insistiam por algum tem-
po nos desabafos. Prestes sala
ligeiro, subitaneo, brusco...

E' provável que o heroe fosse
chorar...

PAItA HOMEM ASSIM SO'
OI A BALAI

De ira só apresentou uma sce-
na. rápida e nervosa.

Haviam chegado a uma locall-
dado servida de correio. Pediram
emprestados os jornaes que havia.
Num delles. a Prestes se deparou
uma carta aberta do sr. Geraldo
Rocha, descrevendo um cannibalis-

coberto vários vegetnes muito
mais potáveis do que o matte, mui-
to mais saborosos em infusões.
Afianço, porém, que. hoje, num
"bar" de Calle Florida, nem pela

,, , ,, máo de Deus Tadre elle enguliria
Quando o derradeiro soldado jo os »cMs« que degU8t0U oom do.

ia pelo meio do rio, Miguel Costa „c|a durante a campanha. O mo-
disse confidencialmente para Pres- lhor condimento é a fome, qMtes, o homem de todas as habili» tudo dultílf|ca> A pr0va e que, ago-
dades, de todos os momentos: „_ dois mMes p-.,,..,,.-,,*-, «mirai»-

— Fiquei para tríis. confiado gem-se-lhe as visceras quando se
em você; ajuda-me, pois de nata- lembra da mui cansada égua ser-
ção sei menos ainda do que um vida ao jantar, após o haver car-
quartzo. regado durante todo o dia.

O coronel João Alberto teve de E' Pm,c0 Bab-1'0 -*¦"-* *a!,'iaTn par*
voltar á margem, porque Prestes. te da Columna varias senhoras,
o homem de todos os momentos, nne aeompanharam os maridos
de todns as habilidades, tambom á*táo ° Rl° Orando do Sul. Muitas
não sabia nadar... 'M]tiTt •*er0D» *• Un durante a cam-

n Tmna na rniruvi ¦""•¦'¦ia' •*"S"I*"as cc,-> momentos de
O «llUAí- UA lOL-lMf-A combate-, a alguns paosos da luta.

O governo passado offereeeu' *K acontecia que, tres ou quatro
quinhentos contos do róis pelai horas depois do parto, montavam,
cabeça de cada um de seus chefe"»; a preseguir a viagem, fiarotns
revolucionários, quatro dos quaes j houve que viram a luz Co dia num
pelejaram até o fim na Columna j Estado e as trevas da noite nou-
Prestes. O governo da "legallda- ¦ tro, dez léguas fronteiras a den-
do é legalidade", da ''regenera* I tro.

do attentado de que foi vlctima—
eram transportados em padiolas
pendentes de varaes sustidos por
dois burros, um adeante c o ou-
tro atrAs. Porninbulando por in-
vias regiões, os tropeções dos mua-
res Biiccedlam-se ameudndos, pro-
vocando aos enfermos soffrimentos
atrozea. A* passagem dos rios a
vão, o banho do lmmersão era ln-
evitarei, mesmo quando as chagas
estavam sangrando o a febre at-
tingia o grão quarenta. Homens
arrazados de maleitas, tremelienn-
tes de febres, agüentavam, embar-
cados na padlola, tres horas de
chuvas torrenelaes e, a seguir, to-
da uma tarde de sol abrazador.
Wum Estndo do norte, a tropa tevo
de atravessar um campo incendia-
do, de fogo rasteiro. Quando son-
tlu a insistência das labaredas nos
fundos, um doento conduzido em
pudiola voou sobre o burro da
frente, desligou os varaes e cavai-
gou valentemente.

Havia-se-lhe partido uma perna
naquella mesma manhã. ..

Deram-se casos em que a Aca-
demia de Medicina náo acreditará
jamais, o que, entretanto, são rigo-
rusnmente verdadeiros. Uma bala
entrou no rosto de um soldado, à
altura do nariz, do lado esquerdo,
e saiu atrns da orelha direita. O
soldado não morreu. Outro rece-
beu um estilhaço na cabeça. Ficou
durante um mez com massa ence-
phalica á mostra.

E só morreu depois que so olis-
tou um medieo na Columna.

Operações cirúrgicas se pratica-
ram por systemas talvez ainda não
conhecidos na Santa Casa. Houve
nm dia necessidade do amputar-se
o braço a um soldado. Não havia
nada apropriado á cirrumstancla.
Tomou-se um canivete grando e
fez-se com elle o que é tradição
haver o diabo feito ao serr.He de
S. .losé. pieotou-se, dobrou-te den-
te para eá, dente para lít E .) s«*r-
viço tevo inicio. De quando era
quando, era necessário parar afim
do renovar a dentadura ao serrotn
improvisado.

MaR, em poucas horas, o doenie
estava perfeitamente 'gual ao ge-

| neral Potyguará, por processo,
ali/is, muito menos dviluim&tio e
summario.

iuisius t;ttl execução, e o que fc v*
no Abrigo «.' o mais triste, vo.rgonho»
Bo o condemnuvel espectaculo, de vi-
verem na mais repugnante eonimu-
nhão. menores Innoeentes, viciosos
o delinqüentes, do sorte que o Abri»
go, em vez de ser uma cnsn dc pre-
BOrvtiçno í uma escola tle corrupção.

Clraçus uos esforços do ll lustro
jui;'. de menores, dr. Mello Mattos, n
ã hõa vontade do cx-inlnlslro du
Justiça, dr. Affonso Penna .lunlor,
a divisão feminina, dn Abrigo foi
installada no anno piissndo, tendo
sido a sua administra..;'!.» o illrec-
ção confiada k Associação 'Ititolnt*
dt» Menores, que se tem dosompe»
nhiido desse encargo de modo cor-
rectissimo, tornando aquelle nstnbn-
lecinionto um Instituto modelar, co-
mo é publico e notório,

A divisão masculina, porem, é a
completa neguçãn do qm» deveria
ser, 1"' grnndo a superlotação de me-
noròs, acliando-so lictualmonto ali
cerca do 45n, quando a capacidade,
do edifício «".• para 300'alias o. dif-
fícil evitar o excesso de Inlornndol
porquo o juiz de menores não dls-
põe do outro deposito. Os meninos
andam mal vestidos, sujos, rotos ü
descalços, porque a respectiva verba.
6 Insufflclento; pela mesma razão
são mal alimentados; muitos, por
falta de camas, dormem no chão,
expostos íl humldade, respirando n.
poeira e as emanações do soalho
ImmundO, quo raramente fi varrido,
o quo dá logar a ficarem doentes O
dlrector, apertado pela falta de loga-
res nos dormitórios, chegou o per-
niitlíl" quo «lols o tres menores dor-
tnissem no mesmo leito, Immorali-
dade que cessou devido íi Interven-
çio do juiz de menores, quo a pro-
hiblu torminontemente.

Não estamos exagerando; e, já,
que o sr. presidente da. Hepubllca.
tanto posta do visitar estabeleci-
mentos públicos, dé um pulo a.l'
lá, e verificará a existência destes
defeitos e rio outros, quo deixam»»*»
de narrar, pura não nos tornarmos
enfadonhos.

O Illustre juiz de menores tem
pedido, rogado, Instado providencia."
para acabar com esse situação ilie-
gal e prejudicial aos Interesses dos
menores, mas multo pouco tem con-
seguido, recebendo sempre do go-
verno eomo resposta a eterna cun-
Hiena do nosso precário estado fl-
nuiicciro; e s. ex. já se desgostou ao
ponto de pedir a aua remoção para,
uma vara. do orphãos, afim «lo evl-
tar culpas e responsabilidades, que
não lhe devem caber.

IV Inadmissível a. desculpa de
falta de dinheiro, para acudlr a.
nlir.-is de tanto vulto, de tamanha
utilidade social, de Innegavcl pa-
triotismn. Quando os governos que-
nem deveras fazer alguma coisa,
náo olham despesas, nem íi. nossa
crise financeira, gastam ás mãos
cheias «- sem critério. Porque, es-
tão. a regatear algumas centenas
de contos do ríls para uma tão su-
bllmc obra de humanitarlsmo '" do
salvação publica?! .. Injustificável.

Quando se criou o juizo de mono-
res, a nova instituição foi recebida,
com desconfiança de muitos e des-
crença dc alguns, thegando-se a dl-
zer quo era mais uma slnecura ln-
ventnda para algum felizardo, mns
o Illustre dr. Mello Mattos, pela sua
competência, actlvldade e zelo, e ho-
bretudo P'l" seu dedicado amor 6,
causa da criança, deu enorme des-
envolvimento íi gr.irtlosa obra que
lhe foi confiada, de tal modo qun
hoje Já sc reconhece a necessidade
da crlac/io de um juiz auxiliar. Por-
que, pois, o governo não o ha de
ajudar, como t* preciso?

Convença-se o sr. dr. Washington
Luis que, apesar dos apertos flnan-
celros com qu~ luta, os gastos que
fizer com tfio nobre instituição se-
rão recebidos pelo povo, pelo mundo
político, pelos seus próprios adver-
sarlos, pelos nosso» credores e pela.
Imprensa com applausos e ben-
çãos.

Di novo livro do homem mais rico do mondo
Henry Ford

HOJE E AMANHA

ção moral", etc, não sabia que
lealdade é lealdade e que a leal-

Os doentes graver» — como fl-
cou o general Miguel Costa depois

O ODOt dtotta-rae-w de todo» os outros meios de hy-rlenc da hoeca pela sua propriedade cara-
ctcristloa da revestir a "iocca, depois do garrrsrejo, com nma camada microscoplcauicntc fina. mas de

grande effleacU antlse-itica e qne perdura durante horas inteiras.
Eíse effeito tào prolongado, que nenhum outro dentifricio possuo, dá aquelle que faz uso dlarlo do

ODOL • certeia de que sna bocea é protegida con tra a tarlc c todos os elementos dc fermentucão que
deatroem ee dentes.

O ODOL 6 verdadeiramente o melhor dcntlfrlciu.

Henry Ford recebeu este anno uma offerta de UM
BILHÃO DE DOLLÁRS (oito milhões e quinhentos mil
contos) pela sua fabrica de automóveis. E' a maior
somma que jamais se offereceu no mundo por qual-
quer coisa. Que demonstra isso? Que as idéas de Henry
Ford são certas, que seus princípios são verdadeiros,
que só não errará quem o seguir. Este livro desvenda
os segredos da dessa prosperidade gigantesca e ensina
os caminhos certos. Quem o ler co mattenção creará
em seu próprio espirito um formidável alicerce para a
sua prosperidade pessoal.

Em todas as livrarias. Preço 6$000
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O JORNAL
AIIIGHAXCBAI

tKTSRIOR I EXTBKIOR
to». ..SSI9S0 Hin ....
Sgmestn... 28S00Q | ShebUb. .. USOU

AVULSO SOS RS,
At aasl_T_itar*_i começam • **w*i**l-

nam em qualq-er dia

OtrcotorM.* Assis 0katt***ria%4 •
G-bríel L. Btrnaritt

Beáactor-Oheft: B*M* it UeMrtt
JttM Bodtigo filo. U t ii

EXPEDIENTE
Declaramos serem cobra-

ti ores d'0 JORNAL os srs.
Alcides Cunha, Álvaro Do-
mience c Leonidas Barbosa
Filho, possuidores de car-
leira dc identidade que lhes
deve ser exigida.

Annuncios no
O JORNAL

O DIRECTOR OB PUBLI-
CIDADE DO O JORNAL
ESTA' SEMPRE A' DIB-
POSIÇÃO UOS AÍJNÜNCl-
ANTES DESTA FOLHA
PARA QUABSUUEK LN-
FORMAÇÕES «ÜE DESE-

.IE.M OBTER.
EDIFÍCIO DO O JOKNAL
RUA RODRIGO SILVA. 14

2o ANDAR. TEL. — C. 2478.

A PROPOSTA BROWN
SCOTT

Entre todos as Idéas atê agora
suggeridas na Conferência dos Ju-
rlsconsultos, nenhuma excede em-
interesse e no alcance incalculável

que encerra á proposta esboçada

pelos delegado dos Estados Uni-
dos, em relação a um plano de or-
íjanização jurídica internacional
das republicas americanas. A lm-
portancla de uma Iniciativa dessa
natureza, partida dos Estados Uni-
dos torna-se ainda mais accentua-
da pelo alto valor pessoal do ju-
tista que, delia se fez órgão na
Conferência. Dessa conjuncSfio en-
tre a força política que apoia a
idéa e a autoridade moral e Intel-
lectual de quem a formula resulta
um duplo prestigio para o projecto,
que, assim, so torna a oxpros-üo
pratica de um pensamento elevado.

Propondo que entre as nações
deste continente se firme um pacto
em virtude do qual a nenhuma seja
licito alterar, cm seu beneficio e em
detrimento de outra, o "statu quo"
territorial e, completando esse
principio básico pela organização
de um Tribunal Internacional ln-
cumbldo de dirimir quaesquer con-
troverslasi surgidas entre paizes
americanos, visam os Estados Uni-
dos, como observou o ar. Brown
Scott eliminar a possibilidade do
emprego da força nas relações en-
tre as republicas deste hemisphe-
rJo. Por melhores que aejam os
auspícios sob os quaes apparece
idéa tão nobre e tão eonsentanea
com os Interesses vilães de toda
a Amerlca, é claro quo nenhum
estadista ou pensador político se
julgara autorizado a auppôr que
rs soluções pacíficos derivadas do
excellente plano agora proposto se
tornem em qualquer hypothese
Inapplicavel, sufficientes para afãs-
tar definitivamente u. ameaça de
um desses Incidentes violentos que
alteram a normalidade das situa-
qões Jurídicas, e fazem as nações
resvalar pelo plano inclinado que
;is leva ao terrono onde os Inte-
resses são decididos pelos proees-

.sos mais primitivos da força phy-
sica.

Esta observação que nao ê ln-
splrada pelo pessimismo e que ê
formulada sem nos esquecermos da
immensa significação pratica do

novo plano norte-americano, nilo
nos parece inopportuna esacta-
mente pelas circumstanclas espe-
cioes em que ella surge.

Se ê natural que de um congres'
so de juristas venham n sair Idéas
tendentes a substituir o emprego
da força por processos de nature-
7.ii judiciaria, cumpre não perde:
de vista a inclinação profissional
dos cultores do direito a dar aos
apparelhos jurídicos na sua appll
cação á esphera Internacional, uma
cfticlencia idêntica â quo elles aib
quiriram na coordenação dos Ir.
dlvlduos dentro do Estado. Neste
ultimo caso oceorre uma condição
que muitas vezes escapa aos ho-
men.s da lei quando a boa vou-
tode e o nobre ideal pacifico ou
induz a admittir a possibilidade do
realizar a perfeição em um systema
jurídico internacional.

Se a, ordem baseada nos prinel-
pios do direito apresenta nas so-
ciedados civilizadas um caracter
positivo de segurança da sua ap-
;,licação effectlva em todas as con-
juneturas, é porque a força mate-
fiai do Estado e as suas preroga-
tivns, que transcendem os direito*
•¦ as actividades dos indivíduos, ga-
1'j.ntem pela efficacia da acção
executiva as soluções formuladas
cm termos jurídicos e pelo órgão
.tas autoridades judiciarias.

Ktt ordem Internacional, emquan-
'o a nacionalidade e o Estado sub-
¦istirem como supremas expressões
¦Ia personalidade política dos po-
*.<>.-, sem que • soberania destes
seja ristrleta ou limitada pe'a In-
;.?graç5o da categoria superior de
¦im.i entidade supernnclonal, o.,
riais delicados e perfeitos nppare-
'hossoluclonadorcade disputas in-
ternnclonacs ficarão sempre sujeitou

á possibilidade da nao iconformaçao
das partes com uma sentença ca-
pa_ de comprometter, na ultima
hora, o exlto da acção pacificadora
de todo o systema. Em relação a
essa questão tem havido através dos
séculos uma constante divergência
entre o Idealismo juridico dos cs-
poentes do direito e o pensamento
político aos estadistas pacifistas. A
estes, em" todas as épocas o nas
condições as mais diversas se afi-
gurou sempre que o problema da
eliminação do emprego da força
nos litígios intei-nacionaes exigi,
preliminarmente o estabelecimento
de uma frtrma qualquer do organl-
zação confederativa entre os Esta-
dos, gerando uma personalidade ln-
ternaclonal munida dos meios phy-
slcos de garantir a vigência effe-
ctiva do regimen judiciário que se
estabelecesse.

Sem conhecimento minucioso
do plano delineado polo sr. Brown
Scott e para o qual não podem
deixar de convergir as sympathias
o os applausos de todos os anieri-
canos, não podemos, por emquan-
to entrar em mais amplos c apro-
fundados commentarios de uma
idéa quo, pelas varias faces que
apresenta e pelos laços que a vln-
cúlam a outros problemas, consti-
tue questão de grande complexiâa-
de e de analyse evidentemente me-
llndrosa e diffiell.

Com as observações que acima
formulamos e que, repetimos, não
s5o Inspiradas por sentimento algum
de pessimismo, queremos apenas
pôr bem nitidamente em fôcoalm-
presclndlvel necessidade de evitar
uma confiança demasiada nas pos-
slbilldades do qualquer regimen de
organização jurídica internacional,
que não seja parallelamente com-
plctado pela applicação do meios
políticos, capazes de dar por trás
da ostruetura judiciaria, a sympa-
thia e a coordenação das forças
que, cm ultima analyse orientam n
política externa das nações e dl-
ctam as suas attltudes nas horas
criticas em que os interesses vi-
taes o as energias dormentes r,o
sub-consclente dos povos falam
mais alto do que as combinações
estabelecidas pela lógica em prol
do progresso pacifico da buma-
r.ldnde.

O "DÉFICIT" NA MEN-
SAGEM

Na ultima mensagem do presi-
dente Arthur Bernardes, iniciando
os trabalhos legislativos da sessão
do anno passado, depois da afflr-
mativa de que a "preoecupação de
todos os dias" do governo era a
"ordem das finanças", para a rea-
llzação da qual, o primeiro passo
seria o equilíbrio orçamentário, lê-
Be o segulnto trecho:

Caminhamos para osso objectl-
vo. Os algarismos, referentes ao
balanço geral da receita a despesa,
em 1925, demonstram um pequeno"superávit" de 34O:G(18*G0O".

Destoando do coro de louvores,
deflagrado por esse auspicioso re-
sultado, declaramos desde logo que,
mesmo sem Incluir a divida flu-
ctuante, então estimada em um
¦e meio milhão de contos do réis, o
balanço financeiro do exercido te-
ria fatalmente do encerrar-se com o"déficit" de alguns milhares de
contos de réis.

Que não estávamos cm erro, re-
salta agora da mensagem do pre-
sldento Washington Luis q*.ie, pon-
do em parallelo o balanço do trien-
nio, de 1924 a 1326, especifica os
seguintes "deficits", depois de re-
duzldo o saldo ouro a papel, e des-
prezadas as fracções de conto de
réis — 90.63', 14.929 e 32.668,
num total de 13S.232 contos dc réis
para o alludido preriodo. Convém
accentuar, aliás, como refere a men-
sagom, que o "déficit" de 1926
terá de augmentar necessariamente
com a liquidação de despesas no
trimestro addlcional. E, de caso
pensado, nâo dizemos liquidação
das despesas do exercido, mas
simplesmente de despesas, porque,
além das que foram julgadas pelo
Tribunal de Contas c das que even-
tualmente cairam em exercidos
findos, o passado período presiden-
ciai nflo teve meias medidas para
gastar sem assento em lei, devendo
ascender a dezenas, senão a cente-
nas de milhares de contos de réis
os pagamentos realizados ou a rea-
llzar sem prévia autorização legis-
latlva, como faz certo recento des-
pacho do ministro da Fazenda,
exarado sobre representação da
Contadoria Central.

Para 1927, os prognósticos do
sr. Washington Luis não são tão
alvlçareiros como eram os do sr.
Arthur Bernardes, sempre que, em
situações semelhantes, queria cm-
beleear os pataUs eom ns loas dos
clientes da pagadorla do Banco do
Brasil. Ao contrario, antes são de
receios c reservas 03 actuaes pro-
gnosticos presidenciaes. Assim, de-
pois de resaltar que o malabarismo
arithmetlco do Congresso orçou a
receita o fixou a despesa, do ma-
neira a deixar cm balanço um sal-
do ouro, na Importância de 31.581
contos e uni "déficit" papel, na de
132.783, o que, reduzido o ouro a
papel, daria um "superávit" do
9.333 conto3 de réis, aíflrma o pre-
slilent». que, para o corrente exer-
ciclo, ha dois encargos novos, a
retomada do serviço dos emprestl-
mos externos, suspenso desde o"Funding Loan" do 1314 e o ser-
viço do empréstimo dc 800.000.000,
contraído nofs Estados Unidos em
1926. A seguir, completa as suas
reservas:

"Ha ainda a considerar como ac-
crescimo de despesa o augmento
do subsídios e vencimentos, em
diversas classes numerosas de func-
cionarios, e a incorporação da Ta-
bella Lyra.

Estes acerescimos e o Inevitável
por créditos supplementares, espe-
ciaes e os extraordinários farão
elevar ainda a despesa".

Logo, desdo já o presidente da
Republica prevê avultado "defl-
cit" para o corrente exercido c,
ao mesmo tempo, declarando ine-
vltavel o acerescimo da despesa
por créditos supplementares, lavra
um flagrante attestado da Impres-
tabilldado do trabalho orçamenta-
rio, a principal razão de ser do
dispendiosissimo custeio do Con-
grosso Nacional. Entretanto, fez-se
a multiplicação dos subsidio:; c aju-
das de custo parlamentares, não
com a sua solidariedade, mas sob a
directa responsabilidade do pres1-
dente da Republica, desde que a
indefensável operação foi ardente-

mente pleiteada, na Câmara pelo
leader do governo. E não somente
esse desastrado augmento do des-
pesa tem de figurar no passivo do
supremo magistrado, mas quasi to-
da a orgia do gastos cxaggerados
da sessão passada, como a expan-
são dos subsídios do poder Exe-
cutlvo, a alteração de vencimentos
do magistrados e de outras privile-
gladas classes de serventuários da
União, a criação do cargos e dc
novos departamentos, reclamados
pelo testamento da situação passa-
da e pelo estabelecimento' da
actual, tiveram o amparo e a so-
lldariedadc da bancada paulista e a
directa responsabilidade do leader.
do governo, então a iniciar-se.

Por taes motivos ê que a opinião
vae, a pouco e pouco, descrendo
da mentalidade política dominante,
ao ponto de já lhe ser custoso re-
conhecer sinceridade e lealdade nas
allegações e nos propósitos dos
responsáveis pelo encaminhamen-
to dos negócios públicos. Justamen-
te quando sé reclamavam os mais
pezados sacrifícios da grande maio-
ria da Nação, impostos pelo incon-
tido desejo de subverter o systema
monetário, Impedindo summarla-
mente a melhoria das condições
econômicas do grande publico, foi
que tantas e taes immoderadas des-
pesas tiveram de ser decretadas
para o amparo de privilegiados do
momento político.

Como acreditar, portanto, na
efficlencia, entre outras, da sug-
gestão abaixo transcrlpta, o que a
mensagem submette â consideração
do Poder Legislativo ? De íactoi
meditando-se sobre as responsabk
ildades, decorrentes da orgia da
gestos, autorizados pelo Congresso,
nos últimos mezes da sessão pas-
saâa, não se acredita no êxito das
seguintes palavras:

"Economizar, sem desorganizar
os serviços indispensáveis A boa
marcha da nossa organização ad-
ministrativa, custeando-os para sua
manutenção e desenvolvimento,
exigindo que todos, nos seus respe-
ctlvos postos, prestem efficiente-
mente a cooperação, a que são
obrigados, com a aceitação dos car-
gos. Não Iniciar obra alguma sem
que estejam legalmente previstos
ok recursos necessários. Nâo exe-
cutar aquellas que possam ser adia-
das ou que sejam apenas sumptua-
rias. Não pensar nas desnecessa-
rias. Comprimir todas as despesas
dentro das autorizações, e, mnis,
dentro das rendas, são normas ad-
mlnistrativas boas para qualquer
tempo, e que no momento devem
ser rigorosamente cumpridas".

Do oxposto, prevé-se logicamente
que o presente exercício se vae en-
cerrar com "déficit", sem duvida,
bem maior do que o que foi verifl-
cado nos últimos annos mais pro-
ximos. O ambiente, sob que se
concluiu a elaboração das duas leis
orçamentarias vigentes, e os facto?
subsequentes, até hoje, habilitam
acreditar que, não sô as estimai!-
vas da Receita, ao contrario d«is
anteriores, talvez não sejam attla-
gldas, eomo de multo sorá preciso
supplementar as diversas dotações
da Despesa,

Com semelhante "déficit", de de-
zenas, senão de centenas de milha-
res de contos de réis; com a divida
fluctunnte, segundo opiniões au-
torlzadas c conforme documentos
Insuspeitos, estimada em um ml-
lhão de contos de réis e com a pre-
vista depressão do saldo em nossa
balança mercantil Internacional, —
mais do que problemático, se afi-
gura Impossível manter as taxas
cambiaes na miserável paridade,
escolhida para base do systema
monetário, em 1926, Ideado o gera-
do na rapidez de instantes.

Estremecerá, então, o optimtsmo
que, na mensagem, pflz o sr. Was-
hlngton Luis no resultado de seus
planos de estabilização...

, *) ******* 1—

Decretos assignados
—.* —_

NOMEAÇÕES NA AGIUCtHiTtrnA
E PROMOÇÕES NA FAZFNDA
o presidente da Republica assi-

gnou os seguintes decretos:
Na pasto «la Agrlenltuía:
Concedendo tres mezes do licença

.10 inspector de alumnos do Apren-
diaado Agrícola do Acre, Antenor
Pereira Sampaio;

nomeando o dr. Américo Dutra
do Almeida, medico do Patronato
Agrícola Visconde de MniiA;

nomeando o ajudante de Inspector
agrícola Interino do Serviço de Tn-
specçSo e Fomento Agrícolas. Tasso
de Miranda para exercer, effectlva-
mente, o referido cargo;

exonerando o lente cathedràtico
da 21" cadeira da Escola Superior
de Agricultura e Medicina Veterl-
naria dr. Paulo de Figueiredo Par-
relras Horta, do cargo de director
da. mesma Escola, visto ter aceitndo
rutro cargo.

Na pastn da Fezcnda:
abrindo o credito especial de

7:380$85-' para pagamento A dona
t.eontlna Corrêa de Mello Bulhões
e outros, cr.i virtude de sentença Ju-
dielarla;

removendo o 2" «•wipturnrlo da
Delegada' Flro.-l eni Sergipe, An-
tonio José de Souza Oouvéa para
o logar de Io escripturario da De-
lesada Fiscal, nn Bahia:

promovendo, nn Delegacia Fiscal
no Rio Cirande do Sul: a 1° cseri-
pturarlo, o 2° Mario Rodrigues Ar-
nizaut; a 2* escripturario, o 3° Vel-
larinn Duarte: n 3" escripturario,
os quartos Diomedes- Domingues da
Soledade e Antônio Ribeiro da
Silva; e nomeando quartos oscri-
pturarlos, os segundos offlclaes
aduaneiros extinetos Francisco Hem-
burg Filho e Octavio Campos da
Cunha, ambos da Alfândega de
rorto Alegre.

CONFERÊNCIAS 
"Jo 

CATTETE

Na Commissao de Po-
deres do Senado

O PLEITO DO PIAUHY E A
EMENDA DO SR. IRINEU MÁ-
CHADO — O PARECER SOBRE

AS ELEIÇÕES DE MINAS
GERAES

A Commissao de Poderes do Se-
nado prosegulu hontem nos seus
trabalhos do reconhecimento dos
candidatos eleitos no ultimo pleito
senatorial.

O sr. Thomaz Rodrigues requereu
e obteve vista por tres dias do pare-
cer do sr. Paulo do Frontin sobro as
eleições da Bahia.

A seguir, o sr. Irineu Machado,
que solicitara vista por 24 horas
dos papeis do Piauhy, offereceu uma
emenda ao parecer da Commissao,
na qual propõe a annullação do
pleito e a responsabilidade criminal
do governador do Piauhy é das au-
torldodes que praticaram actos du
compressão.

Para chegar a essç resultado, o
representante do Districto Federal
considera provado que o sr. Mathias
Olympio Intervciu pessoal, directa e
offlcialmentc no pleito, abalando
sob promessas de nomeações o ou-
trás vantagens, corrompendo e per-
seguindo por diversos meios o elei-
torado daquelle Estado, como fazem
certos diversos documentos apresen-
tados á Commissao de Poderes, que
o autor da emenda enumera.

A seguir, refere-se o sr. Irineu
Machado; as demissões em massa de
funcclonarlos públicos, juizes dlstrl-
ctaes e escrivães, que faziam parte
de mesas eleitoraes, por força dos
cargos, visando o governador afãs-
tar os mesarios que não obedeces-
sêm As suas InstrucçOes.

Accresce ainda que o sr. Mathias
Olympio substituiu diversos collecto-
rea por officiaes e sargentos de po-
ltcia, mobilizando forças c destaca-
mentos policlaes, afim de aggravar
pelo perigo da coneção fiscal todos
os outros meios de compressão jft.
empregados para intimidar o elei-
torado.

De outro lado, foi publicado no
órgão official do Estado um mani-
festo com a assignatura do Juiz Fe-
deral da secção (juiz a quem in-
cumbe rubricar, remetter, guardar,
etc., o.s .livros eleitoraes, presidir ft
Junta Apuradora conhecer de todo--
os crimes eleitoraes), manifesto esse
no qual o mesmo juiz e outros che-
fes políticos recommendam a can-
dldatura do candidato diplomado.

Por taes razões .conclue o sr. lrl-
neu Machado que a maioria regi,;-
tada materialmente em favor do *¦*.
Fellx Pacheco resulta da Interven-
ção do governador do Piauhy no
lileito de 24 do Fevereiro, devendo,
portanto, o eleitorado ser novamente
chamado a pronunciar-se sobre a
renovação do terço do Senado.

— Na sessão do hoje da Commls-
são, o dr, Manoel Monjardlm, rela-
tor das eleições de Minas, apresen-
tara o seu parecer, quo opina pelo
reconhecimento do sr. Arthur
Bernardes. Ouvimos que o sr. Lauro
Kodré pediria vista do mesmo uni
oíferecer voto em separado, consi-
derando enelcglvel o ex-prcsldente.

NÓSENADO

O'CONGRESSO DE INSTRUCÇÃO PRIMA-
RIA EM MINAS

¦ et ¦

( Do enviado especial d'0 JORNAL )

HOMENAGEANDO A' MEMÓRIA
ÜO ISXTIXCTO PRESIDENTE DO

SUPREMO TRIBUNAL
Presidiu a sessão de hontem do

Senado o sr. Mello Vianna.
Na hora do expediente, o sr. Cor-

rêa de Brltto tez o elogio fúnebre
do ministro André Cavalcanti, que
morreu no exercido da presidência
do Supremo Tribunal. Depois de
evocar os serviços prestados á pa-
trla pelo ex-representanto de Per-
nambuco no Congresso Constituinte,
o sr. Corrêa de Brltto requereu fos-
se inserto na acta um voto de pezar
o suspensa a sessão em homenagem
ú memória do extineto.

Approvado o requerimento e de-
slgnada a discussão das eleições do
CearS, de Goyaz e do Rio de .lanei-
ro para ordem do dia de hoje, foi
encerrada a sessão.
NA COMMISSAO DE FINANÇAS

Sob a presidência do sr. Bueno do
1'íiiva esteve hontem reunida a
Comniissão de Finanças, Os traba-
lhos 'consistiram em distribuição de
projectos o outras matérias aos di-
versos relatores.

Bello Horizonte, 10 de maio.
Instullou-se hontem aqui, com gran-de solemnidade, o primeiro congressomineiro de instrucção primaria Essainiciativa, quo 6 devida ao Sr. Fran-cie.» Campos, desperta um vivo In-teresse em todo o Estado e esta cer-tamonto destinada a' produzir rcitlta-dos práticos multo mais ponderáveisdo que costumam produzir semolhan-tes aesemblías. De facto, o objectivodo secretario do Interior «lo Sr An-tonio Carlos, ao convocar tal congres-so, nio foi proporcionar aoe membrosmais ou menos graduados do magistérioestadual opportunldade boa do" parti-cipar do debates acadêmicos, nem defloridas justas de rbetorica. Aliasnão seria de todo ocioso o favorecer-se ou promover-ee um encontro dos

professores primários ou secundário?espalhados por estas vastas Minas (Je-
raes, sem outra qualquer flnaililnde quenâo fosse facilitar-lhe.? ò simples co-nhecimento reciproco. Mas 0 que 1110.veu o Sr. Francisco Campos, Incitou-do-o a reunir em Bello Horizonte 03representantes do professorado minei-
ro e os especialistas de questões po.dagogicas, foi como elle próprio o
disso cm seu discurso inaugural, "não
sú interessar a opinião dos teehnicos.
como, por intermédio delia, a do povomineiro, no encaminhamento c soluçüo
de um problema que é, sem duvida
possível, o mais urgente, o mais relc-
todos quantos possam constituir objo-
vante, o de mais ampla repercussão
o o de mais dilatada resonancla do
cto das cogitações e das responsabi-
lidades de um governo."

Entende, com multa raz&o, o actual
executivo mineiro que "o melhora-
mento, ou o aperfeiçoamento do en-
sino primário e obra de muito mais
relevância e de maior urgência do queo da sua dlffusio por processos in-
adequados, que antes concorrem paradeformar a intelligencla, que aem in-
strueção poderia ser utll e productlva,do que para consolidar-lhe o esque-
leto e revestll-a deisea espécie de te-
cldo muscular, quo fi o senso com-
mum aparado ao contacto das causa3
e dos homens ou adquirido pela oxpe-
rlencla da acção Individual, das suas
iniciativas, dos seus riscos o dos suas
responsabilidades", Dahi, a iniciativa
da presente reuniilo, que visa tornar
a Instrucção publica mineira mais ef
ficionte, procurando alllvlar, desbnstar
ou simplificar os programmas.

Como se vO. o objectivo do con-
greseo fi essencialmente pratico c isso
o distingue dos "ineotlnjTs" de igual
natureza, que tém tWo logar no paiz.
Aqui em Minas, mflo grado o empe-
nho o a boa vontade dos governos
anteriores, cm servir .1 canse, do ea-
í-ino publico, a obra das escolas nilo
corresponde como devera ás grande?
rommas invertidas pelo Estado na eu.i
manutenção. Os estabelecimentos de
instrucçío primaria o secundaria pe-
sam fortemente sobre o orçamento
estadual, sem que o seu rendimento ef-
footlvo e pratico, compenso quanto fõr»
do desejar o sacrifício dos cofres pu-
hlicos, Isso, por Innumeros motivos.
Em primeiro logar, porque cm Minas
(e em todo o Brasil), como accen-
tuou, o secretario do Interior, o en-
sino normal nüo fo acha apparclhado
para cumprir a alia missão a que se
dostina, pois que se resento da falta
de cunbo technico o profissional e tem
apenas um caracter "literário o livres-
co". Dopols, porque, além das deficien-
cias observadas no preparo especial!-
zado «lo magistério, os resultados da
obra da instrucção publica são tam-
bem ccmpromettidos ao effelto do pro-
urammas de ensino primário e secun-
diário oxccssivanienlo sobrecarregados,
por um lado, e cheios de graves la-
cunns, por outro. Emfim, porque n
organização actual das directorlos «los
estabelecimentos do instrucção, da ln-
spectorla. technica eõcolar e da própria
secretaria do Interior apresenta mui-
las falhas, que ns Impedem de rciili-
r.nr satisfatoriamente 11 mi.-.íilo a quo
se propõem. Ao Congresso do ln-
(itrucçfio Primaria ora nqul reuniilo
Incumbe Indicar 110 governo estadua.
os meios práticos ile remediar a tudo
isso. . ,

Ao pronunciar, cm nome do podo,-
executivo mineiro, o discurso inaugu-
ral das sessões da importante assem-
hléa o Sr. Francisco Campos omlttm
sobro o problema do ensino conceitos
quo se nos afiguram extremamente
justos e penetrantes.

"Tenho para mim. disse o recretariodo Interior do Sr. Antônio Carlos, quea alphabetlzaçào nao é instrumento
de ctvlisttção o «le cultura: mais valeo analphaboto de inteligência integrae viva, do que o alphabotizado a que aescola adormeceu a intelligencla e apa-
gou ess;. fogo interior do interesse in-tellectual, mãe da actividade e da in-dustrla humanas. Difundir a instru.cção primaria nos moldes cm quo éfcommummente ministrada é um cri-terio puramente quantitativo, ao alem-ce do qualquer machina burocrática,
por mais torpida quo soja a sua mar-cha. E a crença nos benefícios e vir-tudes desse ensino nào podem tel-ascnRo os espíritos primários, de for-mação de escola nocturna dos sum-mariamente «aquecidos nos bancos d.usuniversidades populares. Seria malacommodo (st\ nflo visasse o governo oInteresse colleetivo mas a sua comino-dldade) adoptar 11 pamicêa tào cmvoga da dlffuaâo do alphabcto comoamuleto destinado a curar todus <ismoléstias e "abre-te Sésamo", próprioa forcar todas as portas. Cumpre-lhe,
porém, em continuação .1 obra do seusantecessores, contrihuir com o souconcurso (quo não dispensa, antes in-voca o vosso) para a obra de con-
strucção e «le apparelhamento do nos-so ensino primário, dotando-o dos In-strumentos indispensáveis ao proen.chimonto da sua mitkiilo, <|ue consiste,
mosmo em umu democracia, nio tantoem produzir eleitores, com era formar
homens quo, sendo eleitores, possamser igualmente cidadãos".

Através dessas palavras, percebe-se
que o pensamento inspirador da con-
voeaçSo do Congresso de Instrucção
Primaria foi o mesmo pensamento de.
mocratlco, que vem orientando no me-
lhor sentido a acção do actual gover-no de Minas e reparando os erros e
os desmandos do despotismo bernar-
dista, nos últimos nnnos. Cotnpreheri-
dendo essa significação dit iniciativa
governamental, um «los membros pre-sentes A sessão preparatória, realizada
hontem, antea da Inaugural, propoz quoo processo das votações do Congresso
fo-se secreto, em vez «lo symbollco,
como proscrevia o regimento. Havia ali,
disse ollo, nm grande numero de pro-fessoras que se sentiam constrangidas
por ter «le votar, conforme as dispo-
siçiics do regimento Interno, Urgia,
pois, assegurar a liberdade Aquellas
consciências, dando-lhes o voto secre-
to que podiam. A nina que dirigia os
trabalhos, porém, oppoz.fo a que essa
proposta fosso adoptada pelo Congres-
so. Disse o secretario geral (o Sr.
Alberto Alvares) que a votação sym-
bollca, Instituída r,o regimento, (¦ o
processo de votação dc todos as as-
rombléas elo mundo. "Tudo que se
discuto neste Congresso (continuou.!
6 dc ordem geral, t tudo imposKonl; de
modo que as questões podem sor de-
batidas som o menor constrangimento."
Nilo via motivo parn o voto secreto
em queftíie.') dc pedagogia, organização
K-?ral <lo ensino, pxnnm do MU-i'ís"", dt?
hyglene, educação physica o tantos
outros que constitue» objecto do os-
tudo e deliberação daquella assem-
biêa, Contra a adopção do voto so-
creto polo Congresso milhava umu unlca
razão, mas muito pondorosa, que dl.
zia respeito ao tempo de que se dis-
punha ali, tempo llmltudo que pre-
cisava ser aproveitado r.o estu-
do das grandes qucstOea nffect.-is A
assembléa o scrlu. dissipado naquelle
processo moroso de votação. Tratava-
ro, além disso, do uma questão venci-
da: a cata jã approvara o eeu regi-
mento Interno o, com elle, o systema
de voto symbollco.

O autor da proposta voltou a «ie-
fcndel-a calorosamente, apoiado por

outro congressista. A discussão anl-
mou-cc. Por fim. intervciu o presi-
dente, Sr. Noraldlno Llmn, doclnrán-
do que assumia o compromisso de os-
segurar ali a mais ampla liberdado de
consciência, mas que não poderia ai-
tornr o processo dc votação da assem-
liléa, por so tratar «le questão ven-
cida. Cair. nsslm, 11 proposta do voto
í-ecrete.

Mas adivinharão os leitores do O
JOltNATj quem foi o autor desta pro-
posta? Nada menos quo o Sr. Maga-
iliãos Drummond, professor da Facul-
dado dc Direito e dlrector uctua do
"Diário do Minas", órgão offlcial do
;-. il. M... ¦ - -¦«•'•

CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL

OS ASSUMPTOS TRATADOS NA SESSÃO DE HONTEM

Sob a presidência interina ^^^^ ^^g^*l\

do

Estiveram, hontem, conferen-
ciando com o presidente da Repu-
bllca os ministros Getullo Vargae e
Pinto da Luz, sendo que o titular
da Fazenda snbmetteu a despacho
o expediente da respectiva pasta.

_—_--,.. . ,*-.*atfJ*. •r*»*l'i.

AUDIÊNCIAS NO CATTETE
O presidente da Republica, re-

cebeu, honlem, em audiências mar-
cados, o sr. Jullano Moreira e o
embaixador A. de Feltosa que apre-
sentou despedidas por ter dc par-tlr para Toltio.

O chefe do Estado ainda ro-
cebeu na hora reservada ac» con-
gresslstas federaes os senadores
Bueno de Paiva e Affonso Camargo
e os deputados Nogueira Penido cJoaquim Osório,

Câmara cios Deputados
um Discunso roMTico do sn
SAI.U3S FILHO — FXIOICAO 110 1»tiHUrO UK (OMMI.SSOES PEIIMA-

NE.XTlüS
Sol, a presidência do Sr. MattosPeixoto, 2." vice-presidente, e presen-tes 7S Sra. deputados, foi aberta,

hontom, a ssssão da Câmara dos Depu-tados.
Lida, foi, sem observações, appro-

vada a acta «Ia sessão .-interior.•No expediente, foi lida mensagem
«lo Sr. presidente da Republica, soli-
citando a abertura do credito espe-
ciai do 53:830JG31, para pagamentoao bacharel Affonso Carvalho de Brit-
to, eni virtude do sentença Judiciaria,
e um officio do secretario il.-i Câmara
dos Deputados da Bahia, communlcan-
do a constituição da mesa dlrectora
don trabalhos daquella casa.

0 Sr. Dorval Forto Justificou a
ausência do Sr, Jorge dc Moraes, pordoença.

Ocupou a tribuna, apôs, o Sr. Sai-
les Filho, que fer. um discurso poli-
llco, do qual tratamos noutra local.

Conütnndo a ordem do dia de ulei-
ção «Io 1." grupo do commissOes per-iminentes procedeu-00 A chamada
dos Srs. deputados. Para a Commls-
silo de ConrtltuIçSo e Justiça foram
apuradas 133 cédulas, dando o ssguin-
fa resultado: Mello Franco, Manoel
Vlllaboim, Fronc'eco Valladares, Jo5o
Santos, Sérgio Loreto, Flores da
Cunha, lüdmundo Luz Pinto, Annibal
da Toledo, Joio Mangabelra, Raul Ma-
chado c Horaclo Magalhães.

Para a Commissao do Agricultura,
Industria e Commercio foram apura-
das 12!' cédulas, ficando assim con-
«¦tittiida a referida commissao: Flde-
lis Reis, Américo Peixoto, Francisco
reixoio. João do Faria, Bento de "*fl-
raiida, Alberto Maranhão, Simões Lo-
p>-, Francisco Rocha o Graccho Car-
doso.

A apuração das 326 cédulas «lepo-
sltadus para a Commissao de Dlplo-
macia e Tratados deu o seguinte re-
sultado: Homero Pires, Álvaro Paes,
Altino Arantes, Miranda Rosa, Pessoa
de Queiroz, Souza Filho, Nelson de
Senna, Augusto de Lima o Joaquim
Salles.

São apuradas 133 cédulas para a
Commissao de instrucção, dando o se-
guinte resultado: Henrique Dods-
worth, Braz do Amaral, Valois d*
Castro. Fablo Barreto, Faria Souto.
Octavio Tavares. Oscar Soares, Car-
los Pcnafiel o Raul Faria.

Foram depositadas 133 cédulas para
a Commissao de Marinha e Guerra,
que, apuradas, deram o segulnto re-
sultado: Heitor Penteado, Chiirmont
de Miranda, Alfredo de Moraes. Ar-
mando Burlamaqui, Thiers Cardoso,
Tertullnr.o Potyguara, Eloy Chaves,
Joaquim Osório e Alfredo Ruy.

Tara a Commissao de Obras Pu-
blica3 foram depositadas 131 cédulas,
quo, apuradas, deram o seguinte re-
cultado:
sultado: Barbosa Gonçalves, Moreira
da Rocha, Honorato Alves, Hermene-
gildo Firmeza, Costa Ribeiro. Martins
Franco, ,Io«é de Moraes, B.as Bueno
e Rocha Cavalcanti."Em 

geiulda lcvantou-K a sessão.

sr. Francisco Ignacio Botelho, re
uniu-se hontem, cm aessão ordi
naria qulnzenal, a dlrectoria
Centro Industrial do Brasil.

Lido o cxnedlente, o sr. preei-
dente com expressões repassadas
dc grande sympathia e amizade,
diz congratular-so com a presença
aos trabalhos do Centro Industrial
do Brasil, do secretario geral sr. dr.
Cosia Pinto que, afastado dos eeus
grandes affazeres, por motivo im-
perloso de moléstia, já se achava
felizmente restabelecido e capaz do
continuar a prestar os Inestimáveis
serviços por todos conhecidos e pro-
clamados.

Os demais dlrectores, associando-
se as palavras proferidas pelo pre-
sidente, com inequívocas demonstra-
«;ões dc agrado, propõem fosse inse-
rida em acta uma moção de Júbilo
de que se achavam tão sincera-
mente possuídos.

O sr. dr. Costa Pinto agradece,
commovido, aa provas caplivantes
dc delicadeza que recebeu dos srs.
dlrectores, em cada um dos quaes
via sempro um amigo, como lhe
fora demonstrado lão eloqüente-
mente, durante a sua enfermidade,
hypothecando a todos immensa
gratidão; hceenlúa o grande prazer
que teve ao vir na presidência in-
terlna do Centro Industrial do Bra-
sil o seu prcclaro e digno amigo
Francisco Ignacio Botelho, modelo
dc rectidão, bom senso probidade -
valor profissional, a par de uma
bondade sem limite;-, sempre prom-
pto a todos os actos dc cavalhel-
rismo e fidalgula, qualidades que na
pessoa dc sou bondoso amigo se
definiam de f6rma tão harmônica,
perfeita e equilibrada.

O sr. Cezar Augusto Bordallo
pede a palavra para dar conta do
mandato que lho fora confiado de
se entender com o sr, comman-
dante Cantuaria, Guimarães, dlre-
ctor-presldentc do Lloyd Brasileiro,
a respeito do pedido feito aquella
empresa de navegação pela Com-
panhla União Industrial, no sentido
do serem comprados os cabos de
manilha de sua fabricação.

Declara ter sido recebido com a
maior attençflo pelo referido dire-
ctor, em cujos propósitos sentira o
desejo manifesto de encontrar uma
solução satisfaotoritt e feliz, cm pro-velto dos fabricantes naclonaes »
do próprio Lloyd, tanto que se prom-
ptificou, om attenção ao Centro In-
dustrial do Brasil a vir cm pessoaministrar todos os esclarecimentos
que julgasse opportunos, para me-lhor juizo do assumpto; aceres-
centa que. segundo o relato feito
pelo referido commandante, as res-tricçSes oppostas, até então, em tal
sentido, gyravam unicamente sobreo facto do produeto nacional, con-frontado com -o fabricado no«. Es-tados Unidos e na Inglaterra,
acctis.r um augmento dc ,10 •[*¦ nopeso. alím «Io inconveniente dc.
quundo molhado, o cabo nacionalaugni :itar de volume. Entretanto,oom a maior serenidade e possuídodo desejo patriótico de prestar
quanto possivel o seu auxilio á re-

tisfaçüo dc verificar na visita que
fez A alludida Companhia, que se
dignara offcrecer-lhe amostras dos
cabos de manilha do seu fabrico,
não teria a menor duvida em optar
pelo produeto nacional, de vez qun
preenchesse as condições technicas
dc segurança quf. otforecinm Os si-
tnllares estrangeiros, 0 nesse sen-
tido seriam feitas cncommendas.

O sr. dr. Costa Pinto, em seguida,
ministra alguns esclarecimentos ten-
dentes a elucidar as exigências le-
gacs para a concessão da isenção
de direitos nduandros pnra os pro-
duetos que têm similares na pro-
ducção nacional e, de fôrma par-
tlcular, sobre ofl requisitos a qye
lêni dc satisfazer oh produetos do
artigos de manufactura nacional,
quanto a remessa ãs repartições do
Ministério da Fazenda de prospe-
ctos, relação do preços correntes,
attestados d* sua aceitação uo met-
cado, etc, tudo de plena conforml-
dado com o art. S\ ji 1" do decreto
n. 8.592, de 8 do março do 11)11,

O sr. presidente confirma ns pa-
lavras do sr. Cezar Bordallo, se-
gundo a palestra que tivera cotn o
sr. J. P. Soares, direcior-gerente da
Companhia União Industrial: folga
em verificar o bom exlto que vão
tendo as negoclaçõcn entabolndas
com o dlrector-presldentn do Lloyd
Brasileiro, de cujos elevados intuitos
fi licito esperar resultados anima-
dores, para a industria nacional de
rabos de manilha. ficando desfarte,
bem amparada a cansa da firma
associada, entregue ao Centro, que,aliás, não poupou e não poupara
esforços parn vel-a ultimada da me-
lhor forma possível.

O sr. Domingos Josí- Roballnho
pede a palavra para agradecer a
prompta solução da consulta que fi-
zera ao Centro Industrial do Bra-
sil acerca do modo pelo qual deve-
ria fazer as suas declarações refe-rentes ao Imposto sobre a Renda doanno transado.

O sr. presidente Informa que a• -cretarla se acha habilitada a for-necer aos associados as formulas dedeclaraçães, convlndo não esquecer
que o prazo para o preenchimentotermina 1" do Junho.

O sr. César Augusti Bordallo pedevenia para lembrar que se achaprestes a lavratura do novo con-tracto entre a Llght and Power c aPrefeitura ilo Distrlcto Federalpara o fornecimento do energia elo-ctrlca Ss Industrias. Como, nesteparueular, ji e„*„t|a aecordo fir-mado entre aquella empresa . osindustriaes, per força do qual ospreços de fornecimento do kilov,-attestão sendo cobrados segundo nscaracterísticas e as condições pe-culiares a cada industria/julgava
distraí ficasse cm espectativa vi-giiante,
r-^KM tl!- ?°.Sta P!mo iI~f-""ma terrecebido a visita do sr. El [qüe Ca-minoro C„ director do Conselho Va-cional do Trabalho, do Chile, quelhe demonstrara o desejo de mantero Intereombio com o Brasil, quantea obra de legislação e assistência

BOLETIM nHACH
¦ I.- ¦ ********* **.

Os candidatos escolhidos pela
União Civiea Radical, na Argentina
l'.ar«i combater a formula irigoye-
nisto no próximo pleito presiden-
ciai, terão, uo que parece, o apoio
de todos os partidos da direita da
vizinha Republica do Prnta. Os no-
mes dos srs. Leopoldo Mello e VI-
conte Gallo, suffrttgndos quasi una-
iiimemente pela convenção nntí-
l-ersonallsta, apresentam effeotiva-
mente credenciaes muito satlsfato-
rias para ns correntes partidário.!
oue ali «encarnam os Interesses
conservadores e as tendências poli-
tlcas moderadas.

Em verdade, todos os elemento?
que na grande nação platina vem
letigindo desde muito contra a
obra politica e administrativa do
radicalismo chamado personalista,
s*o congregarão em torno daquellas
candidaturas, afim do levnr do ven-
cida a chupa cm que figurar,", o e:; •
presidente. Este, com a sua intran-
sigenela doutrinaria, a sua fascina-
ção sobre a.s massas, os seus col-
«aboradores exaltados, a sua orlen-
ração estrietnmento partidária, in-
splrn verdadeira idiosyncrasia a
todos quantos, naquelle pniz, aspi-
ram a um regimen de ordem e de
tranquillidade, baseado 110 respeito
aos valores tradicionaes da nação

Mas o seu prestigio í tumanlio.
a sua Influencia é tão dilatada, quo
os partidos da direita o a dlsslden-
cia radical sabem que não logra-
riam enfrental-o separadamente,
eom perspectivas «le exlto. Dahi o
terem os primeiros aberto mão de
seus próprios candidatos, para
apoiarem os nomes designados pela
íacção-personallsta, formando a«-
sim uma frente unida contra o
sr. Irigoyon.

Conseguida essa unidade de
frente pelos adversários do perso-
nnltsmo, diz-so que sçrã multo dif-
flcll este evitar uma estrondosa der-
rota eleitoral. Tanto mais quanto,
depois de concluído o entendlmen-
to entre as "direitas" e a ilisslden-
cia radical, o.s írlgoyenlstas estão
em minoria 110 parlamento. Com
effeito, as situações políticas fiei 1
ao ex-presidente que existem ainda
nus províncias argentinas estão
ameaçadas agora de destruição,
pela. acção combinada daquelles

elementos na Câmara e r.o Senado!
A província dc Buenos Aires p«.|•=xemp!o. onde domina a f.lcçãi
personalista, corre presentemenii
risco immiuente de uma interver*
ção federal, visando afastal-a |«
pode:-. Assegura-se, «le facto. que i
maioria dns duas casas do Con
grosso se acha decidida a tomar
Inicitiva daquella medida, q-.ie cer'.o, terá o apoio do executivo.

O presidente Alvear, mão grntli
03 propósitos de abstenção que te:,
ma ni Testa do om relação 110 proxi
1110 pleito, tem um vivo intere.ssi
em que triumpho 11 causa antl-pcr
sonalista. Afflrmando embora que
como cho*e tio Estado nào intervir:'
oe modo algum nn presen;, cnm
panhn presidencial, acerescent
que, como cidadão o homem ,1-
partido, pretende fazer o que —
tiver 110 seu alcance, dentro da
normas legaes, para contribuir pnn
a victorla dã formula Mello-Gallo
Demito de tudo isso, Utr-se-lti qua n
trigoyenlsmo não poderá resistir ;
pressão dos seus adversários,, favo*
recidos ao mesmo tempo pela sym,
patlilu «lo poder executivo fedor.,,
e pelo concurso da maioria parl.i-
mentar. A candidatura do ex-pre-
sidente está tanto menos prestigia-
da no Congresso, quanto o partld,
socialista, bastante numeroso, lon-
Se de apoial-a, vae apresentar can
didatos próprios.

Não obstante, o enthuslastn«i
antl-porsonallstn, não vae sem al«
guma npprehensão, Observa-se
entre os partida rios dos srs. Leo«
poldo Mello e Vicente Gallo. oei-tc
receio de que, apesar de tant«u
condições propicias, os seus canrti-
datos venham a experimentar, afi-
nal, um serio revés. Isso, porque,
ainda hoje. n seducção extraordlna<
ria que a personalidade do sr
Irlgoyen exerce sobre ns grande.,
corrente populares argentinas nãn
piido sor naturalizado facilmente, o
simples effeito de sutl presença
num comido, basta para eleotrlzai
íis multidões. Não hn colllguçõe."
partidárias, por mnis fortes o me-
ihor npporclhadns que sejam, qim
possam oppôr-se, com segurnnçn dc
exlto, ã sua estranha Influeticj
magnética.
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Para manter a valoriza-

ção do café

E' indispensável limitar as
exportações

IJM TnV.KGRAMMA DA SOCIE11AIIF.
lll UAI. nííASH.KinA AO ¦•HE-

SIHKXTE UA UEI-UIIMCA
S. PAULO, 11 (A, II.) — Em data

do hontem, a Sociedado Kuriil Urn-
sllcira expediu o seguinte tolegrnm-
ma ao presidente da Republicai

"A Sociedade Rural Brasileira tom
a honra de comtnunicnr a v, cx
quo, em data do 7 e 10 do corronte,
offlclou aos presidentes dos Estados
de Minas Coraes, do Rio do Janeiro
o do Espirito Santo, representando
contra 11 excessiva rapidez no os-
coomento, nos mezes de safra, dn
exportação dc café por parte do Hlo
o Vlctoria, em prejuízo da Defesa
do Cafó brasileiro, hem como contra
n principio adoptado polo Estado do
Minas Geraes, do escoar toda a sutl
producção dentro do mesmo anno
agrícola. Sendo o assumpto dc In-
teresse collectlvo como do palz, cujo
principal produeto precisa ser do-
fcndldo nos mercados do consumo,
íredlanlo rigorosa, porém cqultatlva
pratica dn limitação das exporta,
çõos, a Sociedado Rural Lrasllolra
tom a lionra do solicitar de v. ox.
sua amistosa Intervenção junto ao
jçoverno <1oh Kbtildou cafeetroB,', no
sentido do conseguir perfeita hur
monla om proveito commum. Rosp"l-
tonas saudações. — (aa.) Luiz Fl-
guelra de Mello, presidente; Kdu.-ir-
do Fonsocn Cotchlng, secretario."
O aiE FAI.TA PAHA llllfil I.AR

OS ritOXl.llO.S UMItAHUI"!1"!'
S. PAULO, 11 (A. 13.) — O con-

solho do Instituto do Café «gu.ir-
dn avaliação da safra próxima neste
Estado afim «lo convocar os technl-
cos dos outros Estados produetores
para sor combinada a regularização
do embarque no anno agrícola do
132T-2Ü. Todos o.s Estados estao d«
aecordo para que essa medida soja
realizada sondo posta om pratica om
todas as nossas vias férreas, Inclu-
«lvo a Contrai do tírasll, quo tom
um convênio com o Instituto do Cate
quasi a sor concluído.

São Paulo, em convênios asslgna-
dos com os Estados do Rio do ,1a-
neiro o do Min.is Geraes, espora quu
os seus respectivos governos ajam
do nccorilo com as normas adopta-
das.

CONVERSANDO COM SIQUEIRA
CAMPOS, MIGUEL COSTA

E JOÃO ALBERTO
Na correspondência do nosso en-

vindo especial ;:o Varnguuy, A Ho-
livin c ã Argentina, que inserimos
na edição do O JORNAL d,- nnbbiirlo
ultimo, ha uma referencia no 1" te-
nento Ulograndlno Kruel, a qua1,
pela fôrma por que í feita,, pôde
suscitar duvidas acerca dn íitlltudó
mantida por esse officlal, em re-
lação aos compromissos que havia
assumido diante do movimento re-
voluclonario dc 5 de Julho. Tendo
tido conhecimento do facto, o te-
nento Siqueira Campes dirigiu de
Buenos Aires ao progenitor daquelle
official o telegramma quo transcre-
vemos abaixo, e que íoi trazido a
ista 1 cia cção por uni :rn-,','i lu•io;itn Kruel: "Embora dcsr.onhecon-
.io ós termos d«l publicação da pa-
«ostra transmlttlda p-jio ónvliulo
d'0 JORNAL, peço-lhe ãcsautorl
::ar qualquer allusão que possa do
,evo offendcr ao 1° tenente Rio-
grandino Kruel, dlstlncto e nobre
amigo, (a.i — Siqueira Campos'

Aliás, honteni mesmo havíamos
recebido uni telegramma do nosso
enviado especial, redigido noites
termos:"Redacçao do O JORNAIr—RÍõ

— Rogo reetlflcar trecho minha cor-
respondencla relativa tenente Ulo-
grandino Kruel, cujo nome |r- «.•,-¦-
volvido referencias ali feita:: por
Um lamentável equivoco. — Ama»
rnl".

De tacto, súmente uma confusão
do nomes poderia ter dado logar a
tão desagradavl equivoco, que nos
apressamos cm desfazer, pois ne.
nhuma restrlcção temos a fazer a
correcção de altitudes daquelle offl-
ciai.
*^'1>*i^*^»y»y*'»*-»«^a>^*WWW - r -xnj-_n_n_rui_.
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patronal, Idíü qun mereceu o seu
pleno aosentlim-nto: faz um p«-queno histórico sobre a interessante
legislação daquelle paiz e dc-lnrn
haver apresentado o mesmo sr. «ir.
Pupo Nogueira, secretario geral doCentro de Fiação e Tecelagem «Ie
São Paulo, de sorte a ser facilitadaa sua missão naquelle grande controfabril, para onde o referido sr sedirige.

Estiveram pr«entcs a reunião oasrs. ,rr.neiscr. Ignacio Botelho, JulloPedroso de Lima Junlor, Cesnr Au-gusto Bordallo, Josí Tabordh doAzevedo costn, Domingos Jos6 Ro-ballnho, A. A. do Queiroz, LeopoldFerdlnnnd d'01ne. rir. Joenulm Pc-nalva Santos, drs. j. A. Costa Pintoo Mattos Vasconcellos.

OS AVIADORES PORTUGUEZES
NO RIO OE JANEIRO
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Realiza-se, bojo, o unindo festiva
organizado polo Sr, i.ulz Palmelrim,
o cujo produeto terá entregue 11 cun-
missão quo neste momento angaria ro-
cursos para a acquisição do 11111 ap-
parelho em que o commandante «-'ar-
monto do Beires possa effoctiinr o «ou
projectndo vôo do clrcumnavonaçi1o
ao globo, O theatro escolhido foi o
Lyrlco, por ser o mais amplo o o
mala apropriado para os números di-
versos do programma organizado, O
espectaculo começara (is ::o o :i'l ho-
rns t> obedecera rigorosamente ao se-
gulnte programma':

1.* parto — "Podido de casainen-
to", peln compnnhla do clnèma-theu-
tro Central; um pequeno acto de
Terra do Sonn, representado por «Mn.
ria Llnn, Cordolla. Ferreira, Plácido
Ferreira, Jorge Diniz o lSarbosu ,lu-
nior; discurso do Dr. Raphael PI-
nheiro i "Alguns episódios da viagem
d', avião "Argos", polo commaiidaiitt,
José MíwocI Sarmento do Helres.

2.» parlo ¦— "Um quarto 't-' honi
hom brasileiro,...", versos do Olegario
Mariano, por Carlos Torres; Caução
gilúcna, Elda Peres; ;\ canção do uva-
dor, Vlccnto Cr-Ivstin»; Coisns nossas,
Juvenal Fontes; Samba, pnr Pedro
Dias e onsombllstns do theatro Cur-
los Oomos; CatOrôtc, por Marletta
Fild, do theatro Iris; Maxixe, por
Arocy Côrles o B. Machado, 11 Modinha,
Arncy Cortes; Os cutubtis de MiicahO."Um quarto do hora bem portuguez.,.".
versos, por Luiz Palmelrim; L'm fu-
do, Maria do Lourdes Cabral; "Alma
portügueza", Alfredo Abranehcs; Au
luar pola melhor cantora brasileira do
fados ; L'm acto do dansas om <|ii'' to-
marfm parto Maria Olonewn, Ricardo
Xoinanoff, Irmãos Duque, hltieno Mn-
chado, irmãs Palumbo, L.vilia Campos
o Manuellno Teixeira.

3.a parto — Única representação da
revista original ,1o todus os nutoros.
musicada por iodos os maoatrou, rc-
presentada por todos os artistas, pos-
ta em sceno por todos os diroctoro-
organizado polo professor Eduardo
Vieira c cujo proloao foi Ideado por
l.nlz Palmelrim c posto «11 verno por
Celestino da Silva, Intitulada "A me-
lhor do todas.". Prólogo, Alfredo
Abranches. Quadro das revistas dn
maior suecesso das companhias don
theatrost João Caetano, Recreio, Car.
;os Gomes, Lyrlco, Iris, Ulorla, Pho-
nlx, Trianon, Avenida, S. José, pe'«s
melhores artistas do cada companhia,

A ordem dn apresentação dos qun-
ilrns do to«lns as revistas fica a «largo
do professor Eduardo Vieira quo „«?r,>
o dlrector artístico do espcclaculo, «on-
do que a dlrocção dc cida quadro a
sor apresentado ser.1 (cita polo dlre-
ctor dn cada companhia,

XOTA — Todas ns accna-s sorão dos-
cmsH-nhadas pelas prlncipaes figuras do
«ida elenco c as cortinas, do Raul
Pederneiras, Luiz Peixoto, Carlos Ri'-
tencourt, Dulce «lo .V.tiv.-l-lo, Ottlllli
Amorim, Rala Ferreira, George c So-
nla Boetgen, Jayme Costn, Luiz Bar-
re'ra, Lydia Campor, menina Mtiry
Ncgrl, Manoellto Teixeira, Alfredo
Abranches, tliilmarãcs Urazão, Cleor-
glna Guimarães, Belmlra dc Ahnel-
da, Sylvia llortini, Marletta Fild. I3u-
i;on:'« Noronha, Carmcn Dora, Adrltt-
na Noronha, «te.

Todos os artistas atinunciados i-o
comprcinetternm a tomar porte nu
festival quo seríl executado na Inte-
gra. Com apothtoso grandiosa, todos
or, artl.it.iii, enristas e outras pessoa-
qi.e gentilmente prestam «eu concurso
cantarão no final o Hymno Nacional
e a Porlusuessa,
A INAtlf/tirtAÇAO Jjo RETRATO 1)0
AI.FEIIES liOUVEA .No UI5NTHOnuniB.vsi*
Realizou-se, ho.-itom, ,1 noite, com

toda EObnínldnda, a fiauguraçao, no
Coni.ro Durlense, do retrato do alteres
Manooi Gouveo, mecânico do "Argos".
O homenngoado iiossoalnitnto compa-
roceu « foi saudado por um do.s «li-
rootnren daquelle centro, ao qual res-
pondeu, em brevea palavras, agrade-
condo a saudação e a homenagem
que ça seus c-onterraueos lhe presta-
vam.

ADIVÍS^dTcRUZAOÍÊÍ
Nao tomou pos.sk. hontf.m,

o almikantk damiao i>a
SILVA

Estava marcada para hontem a.
posse do oontra-almlrante Damlâo
da Silva Pinto, nomeado recento-
mente para o cargo de comman-
dante da Divisão de Cruzadores.

Não teve logar, entretanto, hon-
lem, essa solemnldade, que só no
sabbado s<_- verificara, ãs 11 horas-

O Estado-Malor do almirante
Damião não está ainda constituído,
rabendo-ce, porem, que serão cheíe
e assistente, do mesmo, respectiva-
monte, o capitão «ie fragata José
M. de Castro e Silva e o capitão-
tenente Hugo Caminha.

ACADEMIA OE MEDICINA
COr-M-MCAÇ*.') DE ESTUDOS DE,

AtlTOHEMOTHERAPIA 00 llll.
MA.HSIXI

O ,Ir. Masslni. Illustre medico nr*
gentino do passagem na noisa capi-
tal, far.t bojo rerante a Academia«Ie Medicina a rommunlcaeiio dos sou*
estudos de autohemothorapia, dos
quaes se oecupa ha longos unnos,
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ECOS DO PROCESSO
NIEMEYER

0 ex-delegado Moreira Machado
apupado na Prefeitura

Hontem, cerca do melo-diu, quan-
(jo, nu Prefeitura, o ex-dolegado
¦Moreira Machado recebia seus
vencin.oiftos de agente fiscal chi
municipalidade, um numeroso gru-
j,,j de funccionarios .Oü-lho uma
manifestação do franca hostill-
ilaelo.

O ox-delegado Moreira. Macha-
do estava nu Thesouraria reeeben-
do vencimentos, quanelo teve a at-
tenção voltada pam uma densa
massa de gente que o cercava. A
seguir, foi surprcliendido por amea-
cas c .ritos cio repulsa. As palavras
"assassino", "canalha", "mísera-
vel",' -hovinin da massa, tle gents
sobra o hoje celebro auxiliar ila
policia do marechal Fontoura.

Estii.belooou-so confusão. O ser-
vlco foi Interrompido nas reparti-
(.ües e os apupos o ameaças torna-
iam maiores! proporções. O ex-do-
legado Moreira Machado teria.
mesmo, sido aggrcdido. physlca-
mente se as praças de policia qut:
formam a guarda rio Prefeitura não
intendessem em sou favor, offere-
condo-lhe garantias.

Entre os soldados, deixou o cx-
delegado Moreira. Machado a sério
da municipalidade, por uma porta
tiuc abre sobre a rua General Ca-
mara, sempre acompanhado pela
massa do funccionarios — agora
engrossada, por populares — que
continuava a vaial-o.

Passou, cm taes condições, om
frente fi fachada principal do Pa-
'aeio da Municipalidade; dobrou a
rua do S. Podro, tomando, por fim,
0 automóvel, isemprc perseguido
ilu clamor popular « dos gritos de
"J.ynclin I Lynehci !".
||TJ^/ll--_4VV'Vaa_aV*»*i* **»¦»¦»¦•»»¦*»¦¦•*¦» ¦"*»»4""»»-"»l.*»l*4|-*^^^^^^^^è

Para o gerente do "Café Expres-
so" as moedas de 50 réis

não têm valor
Cum o nosso companheiro de

trabalho sr. João I., C. Styntjes
passou-se um ínulo que liem merece
nm registro especial. Indo elle ao
"Café Expressei", .situado na Galo
ria Cruzeiro, como era sou hablt-v
deu oll em pagamento do uma
chlcara de café um nlekel de 100
réis e duas moeda*-, dus modernas,
rio 50 réis. O gerente do estabeleci-
mento, porém, negou-so a receber
as moedlnhas, allegando que ellos
nfio tem mais valor nem mesmo
para a Caixa de Amortização.

Convencido de que o negociante
estava enganado, o nosso compa-
nhelro procurou inutilmente con-
vencel-o do contrario.

Pois ent8o as moedas cio 50 réis
nao são moedas correntes no paiz '.'

Por quo ra.8 o ha negociantes que
s*- negam ü recebel-ns '!
•*u*»*ii»V**i<<*i»»',*»-*a»»^

UM CONCURSO HYPPICO EM
S. PAULO

.. PAULO. 11 (A. è.) — Reali-
•-ÍI-S", no próximo dia 13, ncsla cn-
pitai, um torneio offlelal, promo-
vido peln Sociedade Hlppion Pau-'iste, no qunl tomarão parte civis e
mlUter*".'

O CALÇAMENTO DA
CIDADE

__» 

Uma proposta para collocação de
concreto armado no leito

das ruas
A Dlrectorla de Obras, por edl-

tal, convidou particulares a apre-
sentarem propostas para calçamento
tíc ruas ela cidade por processos
não om pregados vulgarmente, tal
como n madeira, a borracha, etc.
O prazo dessa concurrencia eneer-
rou-sc liontem e somente recebeu
a Prefeitura uma proposta: da Com-
panhia Constructora Nacional.

Essa. empresa propõe A Munlci-
palldadc appllcar no leito das ruas
concreto armado, a razão ela 45.000
por metro quadrado,

Justificando ns vantagens do talcalça monto, dl"/, a offertante ser esse
processo modernamente mpplicndo
eni varias cidades do mundo, sali-entando a capital do Uruguay,
ondo, — afflrma '— já. existem iti-numeras ruas calçadas por esse pro-cesso, numa extensão de 250.000
metros quadrados.

PREPARAÇÃO MILITAR
O 21 AXNIVI.RSARlo DO TIRO 7

Passa amanhi! o 21° anniversario
do Tiro de Guerra 7.

A sua dlrectorla, resolveu com-
memorar condignamente tão aus-
plolosa elatu. realizando uma sessãosolemne ás 13 horas, na qual fará
entrega das cadernetas aos reser-vistas do anno passado, e dos di-
plomas nos novos eoclos benenie-
ritos o remidos, seguindo-se umatarde tlansanto e unia formatura dobatalhão, com bandeira c banda demusica, pelas ruas da cidade.

Para abrilhantar essa commemo-
ração, a direetoria do Tiro deGuerra 7 convidou todos os sóciose suas familln..
*«»-»<«^^^^>*^A^^i<\«<s^<*_a^^M»_i<vvvvv<>>)_s_>

NA BAHIA NAO SE CONFIA NO
CORREIO

BAHIA, 11 (A-. B.) — Continuam
as reclamações contra o péssimo
serviço do Correio. Cartns expressas
têm chegado a esta capital com
uma demora maior quo a da corres-
pondeuoia commum.

Os jornnea lllustr.im c:om piloto-
graphias as suas reclamações. Os pre-
juízos causados ao commoreio não
têm conta, desanimando o publico
do qualquer modificação para me-
lhor nos serviços postacs,

Em razão dlbso, a remessa, rie cor-
re-fipnuilcni-ia por Intermédio dos
particulares augmenta cada dia
inais.

TREZE DE MAIO
Como )ios annos anteriores, o'•Centro da Federação dos HuinenH

rie Côr" commomorarâ. condigna-
monte a passagem do mais uma eta-
pa vencida no scennrio político e
social brasileiro, da grata ephemerl-
ue quo assignala u cxtlncção do re-
gimeu escravocrata no Brasil, com a
Kfsignatura pela princeza Izabel do
decreto chamado "Lei Áurea".

Assim senilo, no citado dia, ás 13
horas, uma commissao irã ao cerni-
terio depositar flores nus túmulos
dos abnegados e saudosos abolido-
pistas extinetos.

A' noite. 4s 21 horns. em sua sede
social, sita. fl. rua Visconde do Rio
llranco 33, haverá sessão solemne,
sendo orador offlcial o consagrado
o-ador sacro, reverendo padre dr.
Assis Memória.

A EXPOSIÇÃO DE ARTE MODERNA DO PINTOR
ALFRED HELBERGER NO SALÃO DA ASSOCIA-

ÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMMERCIO

ll_'»<)_»»1-_-<I-_»».--«-*»_rV

0 QVE E NOSSO., }
Mendes FRADIQrE, .
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A REFORMA DO BANCO DO
BRASIL

O QUE SE DIZ 135» S. PAULO
S. PAULO, II ÇA. li.) — Noti-

clll-se aqui, que o -governo federal,
por o-Tus-ião dn reforma do Banco
do Brasil, teneiuna alterar a dis-
posição que impede A União abrir
mão rias acções daquelle estabele-
cimento de credito que são de
propriedade da Nação. Pensa o
govorno, pulo que se affirma, con-
servar apenas as acções correspon-
•lentos uo termo do capital rio ei-
tadu banco, vendendo as restantes.

Com o produeto dessji venda,
será formado o capital par?. H
criação do Banco Hypotlieeurlo Na-
cional o do Banco de Reseguros.

Esta orientação do governo col-
locará o Banco do Brasil a eobreto
das intervenções políticas em sua
vida intima e dará no Brasil, dois
estabelecimentos de (.".-edito do im-
mens» utilidade, para «i praça an-
gustiuda pelo proteccionismo ban-
cario e pela agiotagem.

'*'-'*,'i^^'<»^>^^l^^»''**»l'*»í",,I»*->»»"***

Colhido por um auto ao saltar
do bonde '

Ao saltar de uni bonde na Ave-
niilii, Lauro Mtl.Uer, fnl colhido pelo
nulo 12.53,'!, o conductor Samuel
Vinha, tle. 32 annos, residente A rua
tit: SanfAnna,-. 140, que recebeu fe-
rlmento» pelo corpo. A Assistência
m«ellcou-o e a policia, do 15" dls-
tricto registrou o facto.

O "chaufíour" tio auto conseguiu
fugir.

Empréstimos fipítarios
nos suMíos

Comniiinicanios aos nossos prezado» clientes que. para
correspondermos aos pedidos que constantemente nos têm
sido endereçados, estenderemos o circulo (las nossas opera-
<;òes hypothecarias — especialmente para construcções de
casas residenciacs — alé aos pontos mais valorizados dos
SUBÚRBIOS DA CENTRAL (lado esquerdo da linha);.

Não faremos empréstimos hypothecarios sohre immo.

yeis situados ALEM DA ESTAÇÃO DO MEYER e daremos

preferencia aos situados nessa localidade.

Esta resolução vigorará até novo aviso."Lar Brasileiro"
ASSOCIAÇÃO DE CREDITO HYPOTHECARIO

RUA OUVIDOR. 80 e 82 — Edifício da "SUL AMERICA"
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AS PROEZAS DO "LAMPEÃO"
PARAHTBA. 11 (A. 13.) — I.am-

peão chefiando um grupo de 50
cangaceiros, dos quaes se destacam
.lurema e Jararaca, rcappiireeeu
nos sertões, voltando a commottcr
as tropelias em que sa tem ceie-
briziido,
•»_-M">4»«N^,»»ra"V"»*->N_a*^a^^

A VIAGEM 00 "PRINCIPESSA
MAFALDA"

OS PASSAGEIROS DE DESTA-
OUE DA -UNIDA»!. ITALIANA

O transatlântico italiano "'Princi-
possa MiifaUla" passou, huntem
pelo nosso porlo, regressando da
ultima viagem realizada até Buenos
Aires, de onde trouxe apenas 20
passageiros1 para aqui.

Entro estes figuram: o dr. Orlan-
do Williams e senhora o os srs
Adolfo Nunes: e Even Sodelborg.

Além do diplomata uruguayo, dr.
Eurlco .Buero, que viaja para Cie-
nova, em companhia de sua faml-
ba, passaram pelo Rio o mus!-
nista italiano sr. Eduardo Ponta-
na, o notarlo argentino sr. Camilo
Itlvarolu o dr. Gcnarõ Costa, e o
publicista sr. Pietro Ferrari.

Depois da Indispensável demora,
o paquete italiano zarpou para a
Itália, levando mais 30 viajantes,
aqui embarcados, notndamente os
diplomatas dr. Luiz Anderson, de
Costa Rlcil) e dr. Alfredo Varella c
cônsul Alberto Gracie, brasileiro:-.
_Vi_|-*»__»T*.»^

GÊNEROS ENTRADOS NESTA
CAPITAL

Segundo os dados colhidos pela
Secção dn Stocks e Cotações da Dlre-
ctoria do Serviço de Tnspecçâo e Fo-
tnento Agrícolas, as entradas, no
Dlètricto Federal, no periodo de 1
a' fl do corrente mez, foram as se-
guintes: algodão em pluniu 1.574
fardos, arroz 48.2715 saccos, assucar
12.f)2fi saccos, azeite de oliveira «17
caixas, baoalhao Rt.S.fi kllos, banha
335.110 kilos, batatas 308.004 kllos,
carne de porco salgada 50.813 kilos,
carne secca ou xarque 3.459 fardos,
cebolas 341.702 kilos, farinha de
mandioca (i.3(il) saccos, farinha de
milho 1.242 kilos, farinha de trigo
(i."'.í0 saccos, feijão 1S.3S8 saccos,
leite condensado 52S caixas, man-
teiga 154.070 kilos, iniilio 14.075
sacros, peixes conservados 45.110
kllos, polvllho 100.057 kilos, sabão
4.725 kllos, eal 4,111.734 kllos, acho
30.004 kllos. toucinho 10.381 kllos
e trigo em grão 8.340.210 kllos.
"'¦"' '**''**i'*i***''fc'**"i'^'fc''*"i'***t**

Assis CHATEAUBRIAND
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Não ê fácil saber-se de onde Onde se poderá descobrir o sty- >

O pintor na sim exitosif-uo

I-in mais ou menos três nnnos, a.iço de montanha brasileira, longo |estando em Campos do. Jordão na (;0 r0ilo e qualquer centro (Parto,
casa do meu amigo Roberto Slmon- ,Uias criaturas capa::., do valori-
sen, feriram-mo a atténção algu- ;-artm a sua obra, tão original
mas telas ousadas, quo ali perso- quanto "£iappanto"i
nificavnm o appareeiinento de um a exposição que Alfrcd Helberger
pintor sacudido das tendências bar- faz agora, na Associação dos Em-
bnras do expresslonismo. Eram pi-ojrni.o's do Conimorclo, mostra
paisagens da natureza calma, re- antes de tudo o cunho pessoal da

I
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Um dos trabalhos de Hrfbwgor
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Retirou da Alfândega os novos Modelos de maior suecesso aus
grandes Casas do Paris. Verdadeiras maravilhai? para Theatro c
Baile: Premct-Jcnny-Patoii-Lcloiig-Chunel-Worih, etc.,, etc. "ELE*
GANCIAS". Rna S. José 120, I.i andar. Frente Hotel Avenida.

Tônico physiologico penna
E* A MELHOR MEDICAÇÃO RECONSTITÜINTE
BT-St-KJ-A- ¦»A. QijmrrAiva»A . ST

Para não
envelhecer

Não faltam regras c consellios
"para nâo envelliecer". Entre estes
um dos mais elementares e. o do
saber-se alimentar de accordo oom
as exigências do organismo, não
deixando de suppril-o de albumi-
iiuicie:,, de hydratos de carbono, de
gorduras, de vitaminas e de •sues,
sobretudo de saes de pliosphòro c
caldo, do que são pobres, geral-
mente, os alimentos nu Brasil. Um
facto dcuunclndor dessa falta de
caldo f a fraqueza dos dentes da
População brasileira, quasi toda ella
victima de cariei», nn proporção de
00 "i* como tem sido demonstrado
ua» cllniias dentárias c pelos den-
'istas de todo o palz. Os americanos
do norte estão fazendo foiitlssimn
'impunha contra a cario, a qual
nttrlbueni muitos casos de tubor-• ulose o de outraH doenças infeecio-
sas. A Condlollna Buyer suppre o
organismo de eal c pliosphòro, evl-
'indo o appareclmento desse mnl
dentário, segundo affirmain gran-
d"» autoridade» medicai • estran*
s-.-tiaE.
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Accidente numa pedreira
Dois operários colhidos por um

bloco de pedra
Quando trabalhavam, hontem, ã

Sobrinho.
tarde, em uma pedreira da rua Bar-
roso, foram colhidos por um bloco rie
pedra que se desagregou ria rocha
os operários Anlonio Lopes, de 31
annos, residente ã rua Barão de São
Fellx n. 77 e João Mendes, de 25 an-
nos, residente ft rna Barão da Gam-
bOa sem numero.

Gravemente feridos pelo corpo,
ambos foram soccorrldos pela Assis-
tencla, sendo internados mais tardo
no Hospital de Prompto Soccorro.

pousanta de Campos do Jordão,
rofliàctldas através de um tempera-
mentu altamente interessante. A
minha curiosidade subiu rie ponto
quando Roberto Simoiiüen ttdr-an-
tou-me que o autor daquella gale-
rln morava a uni kilometro da sua
casa, o que era uni allemão de ta-
lento que: estava procurando inter-
protiir no pincel audacioso, Campos
do Jordão.

Fomos ver no ella seguinte a.M-
fred Helberger. Kra uni typo rio
centauro louro do Rheno, scisnía-
tivo é triinqulllo, isento de pro-
occ-up.içõe.s escoliiiiticas, pinírin-lo
com biznrriii, pintando com desa-
grnclo para a visão diurna do bur-
guez, mas pintando bom e sobre-
tudo pintando com a sua senslbl-
lldade e a sua mesma força cria-
dora.

Era uma faguiha do oxprossio-
nisino germânico, «iue cropitava noa
pinheiros de Campos do Jordão.
Roberto Simonsen descobrira-o, e,
graças á delicada cultura artística
de íiiiiK!, Simonsen e á sua pro-
prla, o artista encontrara num pe-
|)»*rV*i_rV*ij*u''ü'i/'u*VVi

.sua arte. Ello não fi um radical
do exprc-sslonisino, sem enihnrgo
cie nllstar-nu entre os pln'.ores r: •-
idernos, entre os "Intimistaii", se
assim posso exprimi.-me, que, ob-
.i-ervantlo a natureza, tentam tru-
duKll-a fiírn da renlidn le crua, don-
tre. da qual a vêm os pintores dn
regra o do metro acadêmicos.

Pnrn ser um exprossionista puro
faltam-lho a barbaria, a predllecção

I
Quer dizer: a sua coniprehensão

depondo iiieiio.r ria renlidad') delia, I
(pie da interpreinção qu-.' lhe dem I
os variados temprrane.Miios o sen- I
slbllidades que a observem e a in- j
lerpreteni.

O cx]i:'cssiun:snio ú unia teiiden-
...ji \ iiit.n i',i Alie .. . ., . •

guerra. Ni seu programnin. quo
0 o de uma Imaginação vencida
pela derrota, não ha espaço tnt; a
,i.s i.'i,"".tln_es de sol. SO hu logar
para a., rei.. :¦:soiiliitiõi ¦: nocturn.is.
Hão banltlan a-: orgias nularos qne
coiisütucni a forçn rio impii .;i.i-
nistro. í-.u objectivo ú roprri en-
tar o noto ('.•'. cvliição. ostn cm cs-
tado (Im "devenlr", informe: repro-
diii ' ::.s phn.vcs r |iieci . n- da
incubaçio artistlc.i o dnv uma inii-
gem i.o cl-.fjn.i il.-> , . lc emerge a
obra, 'le nrte, (l e;.'i-i c --• I • 11;.--• t:i.
aiqihyxla ::-i contacto do a. livre,"du grande ar vivi' cante da liber-
dade", Porque '• uni d .'olirnl,
vivo irir-rf.ulli.iiln no "basfonil" rio
racioiiallrmo, alicio no sentimento,
c|ue n,'io é iiir;i fome de inspiração
paia si.

Na nite do .Mf.e.l Helb-M"i;i'r, quo
e iiiii cnMgrndo da Allemiinhii ven-
ci-.la. do 1018, lia um infimistu, mas
esso In' :n sin. não rc-j» • ema no-
nht::::a escola, iiins a : I un no, o
seu forte tem > '.ti:.:1, liberto de
reg as o In- ¦' a -Ce ¦ t^ivlenelosas
do escola. ,'.•- r.uan nffiiil In.it;•* <--*ni
o oxprosijíoii! si: io \\W,\ v_:*'íveis, mas

i':o baniam p :•-. t :•  ¦ ¦ -•' - '.'
o "lersor.nii.i.idc. A :::• t í::.i,.- - o t
um diva .i intea: - -'-¦¦ n '- •
do V.'o tle Jnnolro. l-.'lo pintou o

, Brasil, sentiu a natureza li.-nsllpira;
deixou a sua larga Imaginação
e.voaçnr desdo n.«i iiiotií.ini-.as de
Campo» do Jordão até o oesano
,cr,:l.' do A:;.:-:. ua:.'; e vo

| tona desse mergulho tropical com' algumas telas ondo sentimos mais
do que uma tccbnica precisa, se-

i gura, senão Iam bem vlrtualldndcs
I dn uma poderosa força criadora.
| Multo poucas ve:-.'K o Rio tem
i visto o rt o moderna através de ele-

possa provir esta mania que tCm
os brasileiros de se fazerem donos
de tudo quanto í míio costume
que lhes vem emprestando o Ve-

'lho Mundo, utravez de algumas
gerações, Assim 6 quo .'i Europa
copiamos o Carnaval; :i Ásia, o
caf.-; á África o samba,

E todavia é multo de ver-se a
segurança proprletarlal com que
o.s brasileiros de todas as coros
dizem, referindo-se a esees tres
artigos de importação:

— Isso, ao menos. 6 nosso. . .
E então fi. incrível como alguns

de nossos pútridos levam a serio
o Carnaval, toe-im samba no gra-
mophone, e enxugam bules In- '
telros de café. apesar de r.âo to- I
lerarem o cheiro de ohlorethyla,
apesar de nno gostarem de ba-
tuque, e apesar de terem uma re-
pugnancia visceral pela escura ln-
fusão — mas única e exclusiva- |
mente porque essa.s tres coisas são í
nossas, absolutamente nossas,
nossas de verdade, nossas de nns- I
conça. ..

A bacchanal romana, ,i tenda
do boduino, e o gemido dn selva [
Africana, nada disso ffire a me- I
morla ethnlca do brasileiro, re- i
toi.iando-lho respectivamento a j
propriedade do carnaval, a do café \
_ n tio sambu . ,

Ponha-se pois a maior dlligen- I
nla no sentido de conjurnr taes nu- ]
çf)es, que, se alguma riellas não í
nos faz corar, outras ha que sd |
servem para comprometter o bom
noiiio do fírasll.

Não nos devemos envergonhar
de sermos os falsos donos do enfí,
por exemplo que nisso sõ nos
pesa o furto, mas nos honra a fa-
zen.la. O mesmo JA se não dfl com
o samba o u carnaval, que nos fa-
item recuar vários séculos na Iiíh-
toriii da gente bem educada.

0 "LÜCANIA" VIAJA COM
SÉRIAS AVARIAS

Durante o dia rie hontem, as rn-
:>.irií!.'"s policiar» mfiritlmas t ¦¦•-
..¦•.nn uma comüiunlcaçlo ia fi:
ia consignainrld ,1o i - por "Lucn*
Ia", r.::. qunl se r.izln sentir a Im-

possibilidade do navio ancorar no
ponto upuiil p .i ni vlsltn» o' .
¦irtu ie rio ler o mesmo navio, nr

ilci-.-.ir o porto do Itajjihy, soffrldo
-'• i i-'-s avarias.

A referida unidade perdeu tar*-
hem os ferreis paru ancorar, pelo•:" ':-'. ii,::.-':  .1 • is':n diis nu'' -
ffdndí»! yroxlmo ao e.'ien Pharuux

Bina do Brnsil — com n arrogan-
cia de sua natureza amazônica —
no descompasso tabetico de negro**
pernlbambos, bailando com sinil-
esca syneinúse, ao ritlimo ,'u- mu-
.siejis inorrhestravcis peln rudimen-
taridade dos Instrumentos em uue
provavcluu-iuc se engendraram?...

Se. por uniu aberração tóxico-
mana insistirmos em dansar dan-
sns barbaras, então façamos no
menos comu os iiorte-iuueric.ilios
que rotulam logo a porcaria com
a respectiva procedência e ili:-,.'iii
"black-boltom", "fox-irott", > t.-.

Quem de Roíun, senão os liber-
;ose plebeus seria enpii;". do neetisar
ti conheci mo ui.) ilo i|uo ii>ss«- mini
bacchanal'.'

E aqui é ,i pureza inata rias
_loi____*U.,__t í\ue os pncs hão por bom
ensinar as coisas tenebrosas e li-
conclusas que se vêm no r.i: naval
nbjecto das ruas... Ainda po-
rim. se se dissesse que era isso um
eofilumo Importado >• mal digo-
rido, vá !,í: ni.is nãn: o que se diz
o que o Carnaval ,'¦ nussu. . .

Nosso pôde ser qunntlo muito ••
exnggero com que entre nrts se
prnticani os excesisos ila folia, em-
quanto quo nu pátria do Carnaval
uinguom do bonisonso o loina a st'1-
riu, Ui- resto, com o positivismo S
foi a mesma coisa: nascido na Ilu- jropn, sO foi levado a sírio nu Ura- ,
sil. -,1Nfio, urge reagir contra essa s
corrente rio noções falsas. O Ura- c
sll ,'¦ bastante grande, bastjtnie i
bello, hasiante Corte. i

Us seus filliOM artistas que se i
ajudem dn exhuheraiite variedade
e do capricho dos motivos regio-
nalmcnte brasileiros, o acabem
com essa triste nianl.i de passar

or ilotentoros do costumes In-
confessaveis. . . e aproveitadores
de» míio got-ilo alheio. . .

Faculdade de Direito (Ia Universi-
dade do Rio ile Jansiro

CIOTIill ACAIllà.MICO r.VMIIÜII 1)1)
oi.ii i:ii: \

Hoí.líi:nr-!io d hoje, no snlíío no-
bro ilu l.ii';i '!«* lN.Vs-i Narlmtal. mo
edifício rio Syllogeu, a sf-ssãn suí.'-
nino do (lentru Acadenilúo Ciinilido
,!,-. Oliveira em PiiiiiiniMiinriii-.il> ia
Abolição tln I'l3crav|ilãn. l--ná uma
'tinfereneln nlliiiilvíi an ti in ,, brl-

11'anie orador e ferenclsía il:-. I"i -
rim Couto.

A Hft.ipíin toríl ii honrn «In -m-i* pr<*-
slriirin pi lu reitor da 1'nlvi rsliliiili,
rir. Manoel Cícero, **-

Parn píísp nrto tlc i-ivi^nn» «Ao com-
vlrinrios todos os universitários,

i ipirsi SI IftfU ilHI8U áftí_.
¦
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á bandeira no Io
Distrieto de Artilharia de

Costa
Com a presença do presidente dn

Republica e altas autoridades civis
e militares, realizar-se-â, amanhã, lü
do corrente, o compromisso ã bandei-
ra rios eonscrlptos do 1" dlstrlcto de
artilharia ile costa.

A ceremonia se realizará slmulta-
noainonte no sector dr leste, em Nl-
Ctheroy, c no sector de oeste, nesta
capital.

Na .'ortaleza de S. João prestarão o
compromisso, conjuntamente, todos
os cunscrlptos rio sector cie oeste, a
que comparecerão as autoridades a
que nos referimos ncimn.

Não furemos nnnuncios
espalhafatosos !

AV**rv>a
para todus c o

ÁCIDO URICO
a origem da

Gota e Rheumatismo
O ATOQUINOL ú o maior
elimimidor do acldo urleo e
o remédio especifico na cura
destas doenças. Appllcnçfic
por drngeas o fricçSes com
o bnlsnmo de atoqulnoi.

ATOQUINOL

E' poderoso nas uiolestlas

de senhoras i ^^*m»^J^WLmmmmmtÕi]\

A CRIAÇÃO DA POLICIA MILITAR
.-as.

SOIiEMMDAIJE NO O" BATALHÃO
Consoante as ordens expedidas p"-

lo general Carl03 Arllndo, cominnn-
dante da Policia Mllliar rio Dlstrlcto
Federal, sobre a cominomornção do
anniversario da criação dessa rnili-
cia, a transcorrer-se no próximo dia
13, o coronel .loão Antônio Caldeira
Bastos, commandante do 0o batalhão,
aquartelado A rua Barão rte Mosquito,
no Andarahy, já organizou o pro-
gramma das solemnidadcs com que o
batalhão sob o seu comniandn toste-
Jará aquella data, o qual programma
abaixo transcrevemos:

A's 5 horas — Pelas bandas de
musica, de corneteiros e tambores,
em conjunto, será tocada n alvorr-
da. cantando, as praças, a canção cia
Brigada.

A's 0 horas -— Hasteamento da
Bandeira no quartel, eom as mes-
mas bandas em conjunto, por se."
também a data rie festa nacional.

A's 10 lis horas — Leitura cio bo-
letlm rio corpo, na parada, versamio
sobre o anniversario da criação da
Policia Militar e respectiva evolução
até á data presente, com assistência
do todos os officiaes « praças.

A's 17 horas — Jantar melhora-
do fts praças, constando o respectivo
menu de: canja especial, salada tle
caniarOcs, emptiuas ti- cnmarOes, pel-
xe assado com molho rie camarão,
arroz rie forno, carne tle porco assa-
da, bananas laranjas, goiabada c
queijo, ehopp o caie.

Das 18 ús 21 horas — Retrela em
frente ao quartel, pola banda de mu-
sica do batalhão, sob a dlrccç&o do
segur.dn tenqnte musico J."Rezende,
que fará executar as seguintes pe-
ças:

J" parle
Marcha "Fives Lilles*. de Sello-

nlck: Aubade "Botijour-Suzcn". de E.
Pessard: Ouverturc "Ellsabctii". de
V. Turlnc: Calsn "Trétior cVAmour',
de E. Waldtoufol; Fox-lrnt "Penas
rie pavão", rie .J. Rezende, e Tango
"A quitando da Avenida", de J. Rc-
zende.

S" parir
Ouverturr "Egmont". 'ie Beetho-

ven: Canção "Ave-M.irla", de Clotij-
de Campos; Fantasia "I.e Prophéte",
de Meverbeer; Valsa "Tou; an Ros-: .
ele Waldteufeli Selection "The Doi-
lar Prlneo."''. de Frahs I.ear e Do-
brado symphonleo "Dr. Thiers Car-
:'oso". de Narciso.

Durante a retrela serão servidor.
Invés e chopps a toda» as praças do
batalhão c respectivas familia».
|-*4|---»V*_4_>«»>>»>_»«>_-^

A INAUGURAÇÃO DO RESTAU-
RANTE CHILE

Realizou-.-c hnntem a Inauguração
tio Restaurante Chile, da firma «:«;'-
lho a Mojedo, situado á rua Chilo
n. 11. A Ihnupuraçitn foi feiia fis 17
l-.rras, presentes numerosos convida-
de« c representantes da imprensa,
sendo a todos servida, então, uma ta-
«•a .ie champagne,

ii Restaurante Chile estA Insta!-
lado coni iodo o conforto e ri" accor*
rio cnm os maia rigores* precells dn
hygl»n», podendo, nstdm, attender

acis fregueses iiial» exigente».

SI ^ü^^jÉníL -:<'-':• : :*'-'-r*fÍÍn^^*^%iTSÍB^^M^ '• -**^*í{'^^HBHÍ BÉÉ Ifl9
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Be 5 B 38 fflílõS. É -Ü0Í.È ElC ....Èi1
JE * '*. purcellas tlc Irintn contos de r.is até dois mil con-

tos, pelo systema tlc amortizações mensaç.., sob a •'artuilia ile

[jrimeira liypotlicea de prédios situados nesta capital

Adcanta-se dinliciro aos proprietários de terrenos não
edificados e de prédios carecendo de rccon.ti'iic.ào c |iitra
cancellar hypothecas onerosas.

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS .... Rs. 21. 2Í) i:-_0r»n000

tt VLar Brasíleí
ASSOCIAÇÃO DE CREDITO HYPOTHECARIO

RUA OUVIDOR, 80 e 82 — Edifício da "SUL AMERICA"

Contusões -Torceduras
Appliquc o Linimento de Sloan.
Restabelece a circulação do sangue,
acaba com a congestão ... e

—a dôr desapparece

Outro dos trabalhos expostos

pelo bollo-horrivel, o bello-dlsformo
du. escola. .

ítalo Tavolalo, adversai-lo intrnn-
slgentc do expressionismo, dizia
ser essa escola nm pesadcllo no-
ecurno cujo estylo deriva de um
extremo "rafflnenient" Intolleotuul
em quo a intelligencia tendo so tor-
nado demasiado subtil e estando
convencida da Impossibilidade do
se elevar pelos próprios recursos

até o empyroo, vae, em ultima
renuncia; morrer na barbaria. E
acerescentn: "a pintura exprosslo-
nista não exprime; interroga, Não
dfi; pede."
xaf9teaat>tmm9Vmma9yt»m9\m^^

Dois funccionarios da
Justiça local aceusados

Inquérito na policia
Por solicitação rio procurador ge-

rn! do Dlstrlcto, foi instaurado na -'
delegacia auxiliar inquérito para
apurar a acusação que pesa contra
o rir. Arthur Marncajú, escrivão da 1'
Vara de Ausenti s. e seu filho Virgílio
Maracajâ, escrevente, de haverem se
anoderado de varias quantias que re-
ceberam ria firma Ferreira ti- Almel-
ria, estabelecida A avenida Mem de
•Sá n. 1S0.

O procurador do distrieto desi-
gnou para acompanhar esse Inque-
rito O promotor pulillco dr. Oliveira

mento.t representativo.. Tivemos
em 1022 a exposição do nrte belga,
annexa A rio Centenário, em (iue
figuravam nomon notáveis, como o
do Theo Van Ruysseiberg, Asais-
Hinos depois a exposição uruguaya,
que foi luna. revelação e, flnalmen-
te. a austríaca, no l.yeeu de Artes
e Officlos, trazida pelo professor
Oswaldo Grill.

Alfretl Helberger >'¦ um riess>'s
raros momentos, na pobreza artis-
ltca do nosso meio.

DK. CAHVAMIO UAIUIUSU

Molesilas Interna» de adulto»
e crianças. Tuberculose c tíyphi-
lis. Cons.: Chile, 17 da.s 3 is 7
— Res.: Soares Cabral 38 — B.
M. 32.

imVn&wmmWmmimmmmmmMBMBP

Linimento de Sloan
'-mata dores

Pára rheumatismo, resfriados e dores musculares

ÊÈ%
Hiii

MODELOS
Communicamos ás Exinas- Senhor,*).'.

que a nossa "SECÇAO DE LUXO" ata*
ba de receber um lindíssimo sortimenlo
de autlienticos ".Modelos" de Vestidos.
Manteaux e Chapéos para o Inverno,

, Pare Royal

SECÇÃO DE LUXO

m9ímmmamWU
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FUNDAÇÃO OSÓRIO
AII-IISSAO UE AI.IM.VA.S E.VTEH-

NAS XO LICEU OSÓRIO
Havendo a direetoria e o conselho

resolvido aümitflr alumnas externas,
pede-se nos Interessados que dirijam
ft secretaria do l.yeeu, rua Paula Ra-
mos n .16. (S. Alixnudrlna), o reque-
rimento de admissão, a certidão de
que a candidata d filha de officlnl do
Exercito ou ria Armaria. certldSo de
Idade, attestado» de cavvina e do
que nSo snffi-r. rie molesila conta-
Sio.ia.

O exame de admissão consiste nos
ronheclmentns rio tero^lro anno das
escola» primarias munlclpaes.

Nn Inti-rnat... g-atulto. exclusiva*
mente pnrá orphfts de ofílclaos. ha 1
vaga?.

Inform.icf.es na »»rr»tarl» do i}'*
eeu, telephone Villa tlll.

Caiçado da Elite

LUSTRESE
ABAT-JOURS
DE MADEIRA
FABRICA: R. DO SENADO. 65

O piellior reinifllo |*nrn Influ*
enza. Kni todns ns pliurniuelas

e Drogarias. Fabricante:
ADOLWIO VASCONCELLOS

IMRAJLIipiSMO
**-_aQ_S OC -TOKMCaDSlOA.
CACMtXIAS PALUSTBKS.CUB» SM i»4 OIAS. PtUlt _

PEUJLAS ESPIB1T0 SANTO,•» «ui, augM-cm.t ggoe*gjj>
»¦—¦*»*»»»«fcO»T*^¦

2354 — 50:000.000

0 Sonho de Ouro
Vendeu hontem mais uma
sorte grande da acreditada

loteria da Capital Federal
HOJE

2 prêmios de 100:000$000
GALERIA CRUZEIRO, 1

- 9•i ' IgmWk
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SYPHILIS ?
SO'

Eüiir de Nogueira
jj^| 31) ANNOS

DET£.DAO.IESSfiD.;C!OS
Grande

Dcpunitivo du Sangue

A'S SENHORAS

Seringas hyglenlti»
"Caia Oswaldo Crus"

Phone Cti-tral 4677
Rnn 7 <lc Seienihn u .13
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BOLETIM DO FORO
0 EXPEDIENTE OE HOJE

Assembléas
Para hojo foram designadas

as seguintes assembléas tle cri-
dores:

Na l3 Vara Civel — A. Sar-
mento & Cia.;

Na 8" Vara Civel — Affonro
.*».r..eni.ola; lil

Na 4' Vara Civel —- nina & C:
Nn 5* Vur» Cível — Richa &

Gouvêa;
Nn (Ia Vara Cível — Waldlmir

Dlnlz & Cia. c Mayrlncl- & Cia.
Summarios

Xan varas criminaes serão
sumniarlailns, hoje, os seguintes
accusados:

PRIMEIRA VARA
José Moreira, Alberto David,

Manool Teixeira Coelho Bastos
c Santiago .Martinez A.rehimodes.

SEGUNDA VARA
João José do Oliveira, Monime

Brother, Frederico Jansen o Se-
raphlm Costa.

TERCEIRA VARA
Manoel Augu.sto da Cunha e

José de Araujo.
QUARTA VARA

José Pinto Sylvestre, Fran-
cisco Vida] de Oliveira. Alfr,*do
Pereira de Almeida e Sylvio Dl-
nl*s Bandeira dc Mello.

QUINTA VARA
Armando Dias Barreiros, Al-

berto Ferreira, Raymundo Cam-
Pbell e Laurindo Carvalho,

SÉTIMA VARA
Heitor J. do Oliveira. Antônio

Tavares Ferreira, Braulio Silva
e l,éo Satnffer.

'^****^pB***^**^A******J**SnA***^^^^^^^
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LítilJ-. —• *>nn»eW seral,''¦""•' Ooiivalesccnças, ete
Usar o VINHO ou XAROPE PF
HEMOGLOBINA "GRANADO"
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Transferencia de bens
por procuração
em ciiu.su própria

Em acórdão recentiasimo, pu-
blicado nesta mesma seeção, a se*
eunda câmara d..t Corta de Appella-
(•So julgou (iue íi procuração em
causa própria, por si, sé-, e titulj
inhabil parn. a transferencia do do-
mlnlo c posse de immovels.

Com »*i devida venla, parece que
o accordão referido nâo esposou u
Ooa doutrina. Desde quo o Instru-
ttioniu do prucuraijíiú reuna os tre.,
eiiuisitij'» existeneiaes dn compra <¦
emla, Isto (•, desde que nelle so in

iiivldue a cdisa, sc declare o preço
o se manifeste o accordo tias pnr-
es, o contracto deve operar os seu

efleitos naturae.-*, cnnn(derando-3''
valido. (C. Civil, arl. 1.12(5).

Efíeutlvpmctitc, jã o direito ro
¦nano considerava realizado u cou-
uauio do compra e vendu, dentie
,|ue se observassem na sua celebra-
cão oa tres elementos precipuos'res, preilum et consensus".

Transcrlpta, pois a procuraSõ '
no registro de immoveis, passa o
contrado a prevalecer "ergo
cmncü", consummando-sc, tle vez.
a transferencia.

Em verdade, o art. 131, n. .', do
Código Civil, preceitila que "é da
substancia do acto o instrumento
publico noa contractos constituti-
vos ou translatlvos de direitos
reaes sobre immovels". E o art. 145
n. 3, do alludido código fu.mlno
com a pena de nullldade o acto ju-
ridlco que não revestir a túrmu
preserlpta em lei.

A discussão se resume, pois, em
indagar se a compra e venda, me-
diante instrumento publico de pro*-
curagao destoa da forma especial
preserlpta no citado art. 134.

O que a lei exige para a valida-
tio dos contractos constitutivos ou
translatlvos de direitos reaes sobre
Immovels, de valor superior <i um

Casa A -

Pacheco
Continua com grande êxito
A maior e mais extraordinária venda de

Saldos de
Tecidos finos e artigos vários no valor de

(.
o

conto do réis, <*¦ apenas a Interven-
ção saneàdo,rn do funcclonarlo, ao
qual üc attribue fé publica.

Nem pode ser outro o sentido
da expressão — "instrumento 

pu-
bllco", adaptada pela lei, A ten-
dencia do moderno espirito júri
tlleo í precisamente para libertar-
sc dãquellas rai>id;:s formulas na-
.'ranientae.** que tanto reduzia a
mentalidade pretorlana dos júris-
ronsultos ro munos.

Uma voz i|ue as parto.*) accor-
tlim no objecto e no preço e qu»*
littervcnha o tabelliâo na ceebra*
•..••io do acto, infiifferente se tor-
nir/l a (firmo de roducçao adopla-
ila. O serventuário poderá articulai
mi nflo, a:*i cláusulas eontractuacs,
usar dns fôrmas tabelllOas ou pre-
lerll-as, o que não Interessa, abso-
lu tamente, a sua validade.

Se o instrumento foi lavrado em
notas do tubellião, esta completa-
monte satisfeita a exigência legal

Aceitável, entretanto, í a con
clusão do accordão porque, na es-
peoie julgada, o Instrumento pt'-
Mico de procuração em causa pro-
pria estava irregistrado, não po»
dendo, pois, prevalecer contra ter-
celros,

JURY

i

¦¦¦¦¦BHi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I
dc mercadorias vendidas poi* qualquer preço

Tudo abaixo do custo
A maior e única opportunlclnilc para as lipas compras c que todos

devem aproveitar

Sedas, Lãs, Tecidos finos, Cama e Mesa
MXMrWMSSMmJMMM

Flaneila avclludacla, melro ü$000
1'lnnella dc fantasia, encorpada, niclro l!Üi2(l(l
Pelle (Maraboii) metro 3$5Ül>.
Cobertores para solteiro 7$-!U(>
Cobertores para casal, lí!$500
Astrnknn ile sedu, larg tm,80, metro assumi
Cnclicinlr de In, larg. 100|c., metro 8*500
Casem ira de lã. larg. lm,40, metro 125000
Eeharpes de lã, 12S000
Chalés de Seda, • «08000
Mtuittaii ile Caaeinlra dc lã, »I5$0D0
Maiilcnu de .Vsti.ikun dc Sedn, forrtido, 110$000

Soutuclic. peça .S-IOO
l.lnliu. seda para bordar, noveilo grande 190(10
Collnrinlios inglezes 9.100
Botões de fantasia, du/.la S30(i
Leques japonezes ISOOl»
Rondas, iinltayão a liiil.o. ncyti 1S200
Peças dc munzouk bordadas para lolleltc 1$Hí(iO
Crúpo Inglez. metro 2*000
Meias dc seda, para senliora, par 2$."»U0
A ven taes dc iiaiizouk para amas seccas ''.$000
1'ai'ielra dt; couro, pnrn souhora ifSono
Crépe rta Chlnu. litrg. 100|r., melro ..$0(!0

Sedas, Lãs, Tecidos finos, Cama e Mesa
Vollc fantasia, metro *5»iõí>
ToiiIIkis fclpudns para rosto, uma 19000
Cliltão reps. melro l$i!00
Flló inglez para vestido*», larg. 00 c.. metro 19400
Crepellne inglezn. largura 100]c„ melrg tS-IIIO
Zephlr inglez, metro I»8()0
Etninlne rendada pnra cortinas, larg. 1,20, melro üStlflU
Fuulurd francez larg 100|c, metro 2$ tíltl
Guardiinnpos parn chá. du/l:t -Sino
Cambraia cie linho, larg. Jt00|i:„ metro 2SH0O
Crepe tleorgelte. larg. Í00|c„ metro ÜSOOO
Organdy bordado, larg. 1,!}0, melro o.$0t)0
Cretone para lciit'óes. metro .'.S2H0
Gaze Chlffon. lai-tf, fOOjç 1*500
Alunllimlo branco o dc côr. larg. 1.50. metro :',$,*>(Mi
Tecido dc lã, larg. 10Ó|i.., melro 7*000
CascnUrn dc lã, larg. 1.10, melro 129000
1'anno felpudo. larg. 1,50, metro t:*.*>ii(i
Colchas pnrn solteiro, uma iíStlOII
Lenenes alugoiiiiii.H pura hiinlio. uni 59500
Pulha dc seda japimeza, larg lio t-t-ntlinctros. metro ... 68.V..1»
Morlm lavado, peça com dez melro»; 790(10
Chanliiug de sedn, larg. 00 cent.. metro 8950Ó
4>uardana).i>s grandes, tlu/.iii NSKOfi
Tapetes franceze.o a vel Imitidos um lOSOilt)
Crfpc IUdiiim, larg. lOOjc, metro I(IS(K)o
Crépe Èressriíi, larg. 100|c, metro  I0$508
Morlm inglez. peça I2$5t)0
Tussor ile linho. um córte part: terno iMPítOd
Corünados de flló. bnrtltidos acSOOi.

j*.4SkJÊLmAMJMm.&m s

COLOSSAL SORTIMK.VIO WM AtíÀSAI-HOSDETALHAS
Co!oí:.»r.l c.wnü!;.:'.!/;• tle retalhos de Sedn e Tecidos finos pnrn saldar

por qualquer preço
mmwBMM

Grande !n(e tle Saldo tle Seilu-s *j**rn vender por todo o privo

SALuOS! MUITOS 
'SáLÔO.S!

Agnrn niio st* ..Iseilloni preyo-;

124 - Rua da Alfândega - 124

158 — Risa Uruguayana — 160
(Salina dc Alfakd^s-) — Télaph Norte IZÚ

Será chamado hojo a julgamento,no Trlliiina! do Jury, o rêo Antônio
dn Sllva, nelo crime de Iiomlcidlo.

VARAS CÍVEIS
1'IIIMEIHA

Foi ilccretniln a fnlleneln
O juiz do direito em exercido na

Ia vara civel, por sentença dc hnn-
tem, decretou a fallencla de Fer-
r.nnilo Joaquim Ferreira, estabeleci-
du ,'¦. rua Larga, -iü, a requerimento
da Companhia do Laticínios Alberto
Brehe, e designou o tlla ü d.» junho
para a assemblêa de credores.

TEI.CEII1.1
rrcstoçfio dc conto»

Fornm julgadas boas e bem presta-ilas a.« contas apresentadas por Borli-
dd Jlala »<: Cia., ex-syndlcti tia fallon-
cia ¦!,- .1. Mlcolls, perante o juiz dn
3" Vara Civel.

IVomcncfl» tle coimnivs.irio
O juiz da 3" Vara Civel. por despn-

cho de hontem, na concordata pre-venüvu. de A. T.eiíe ,!c Hello, no-ineou conitnissnrio eni substltulcüo o
creJor A. .Saraiva & Cia.

VARAS CRIMINAES
SIJGIMVD.Y

Nflo houve provnNilo havendo prova que corrobo-
rasKú a accusiiQíio feita pelo mlnls-terlo publico ile ter Rosalino Mendos.em novembro de 11)2,,, praticado acto»
que desabonam a moral com um.*,menor, o juiz dr. Eurico Cruz absol-
veu r»o.sallno.

lt f.lMiil A iirl-ifio
Pelo crime dc resistência fi prisão,íol condeinnuilii, hontem, polo juiz dn

2* Vara Criminal a 6 mezes c 15 dias
Uo prisão, Sebastião Bento da Sllva.

TERCEIRA
O miiiimiirli, dp Morelrn Mnchnilo •»
Mniidinuni — Kol mivlilo o cx-ilelc-

gndo ChngnN
Continuou, ainda hontem, nesta

vara, n Buniniiirlo'de culpa iio .Mo-
reira Jlaohado e Pedro Mandovan',
nutoren do espancamento do menor
Alberto.

Presidiu r. audiência o juiz dr. Bul'-
lo dc Figueiredo, funcclonainln cr.mi.
promotor o dr. Goulart; dn Oliveira.
Moreira .Machado não compareceu,
tendo respondido ao pregão somente
i accusado Mandovanl. Fnl tomado »
iepoimento do ex-delegado Francisco

Chagas. Entre outra:*- respostas, o si*.
Chagas disse que havia designado o
Kupplente Jíorolra Machado pára pre-slilir o inquérito sobre o lncendlt, df,
fabrica de Dol"*Castilho; que uniu
única ver. lhe foi aproscnlado o me-
nor, pois diziam que o pao (lelle nn-
dava ciivolviii.i eni unia rcvolíisão,
nada mais sabendo por não ter pres!-afflrmar que nunca houve espanca.*
aflfrmar que niincn liouv.» onpanoa-
tnoiitos na 1" dologaula auxiliar.

Iiiterrogado pelo dr. Xonaio '.'rus,
o depoíiiitti disso quu mula podia in-
formar sobro os factos occorrldo.s no
li" districto, vindo a sabor sOmcntO
do oue se dizia, riuandn fnl depor na
2" delegacia auxiliar, já ua phase do
processo em quo Moreira Machado
respondia.

A umn pcrçuntu do promotor, o
sr. Francisco Chagas disse, final-
mente, que durante u período do si-
tio. varias pessoas foram prosas-, om
virtude do aricmiaqíSes feita*', multas
veacs por Inimigos.

QUARTA
O ,lllk* CONCEDEU O "SlltSlIi»
Em favor de Mnnoei Ootavlu.no do.i

Santos, o juis dr. Henato Tavarc.*i
concedeu-lhe os benefícios üo "sur-
cir.".

Oelnvln.no fura condemnaí.i a (1
iiHizcs ti lõ dias de prisão pt-lo cri-
mo dc resistência o vadlagem.

QUINTA
O PROCir.SSO COXTHA O SR. MA-ico ítoonitiiics

N'o processo que está sendo l.istau*
rado contra o sr. Mario Rodrigues,
por crime de injuria e movido pelo
promotor tir. Toscano Ksplnohi, fo-
ram arroladao polo querellalo como

Mesnin com « baixa do cambio é,
ainda, a DIUH.AR1.-. RAI-TTSTA
que vendo em melhtircs CondlçfíeH e
onde se encontra sempre o medica»
mento desejado.

ÚUA I" UV, r.l.AUt.O. 10

testemunhas de defesa o ex-nresioen.te da Republica, tir. -ArthurWS»
des e o marechal Fontoura, chefe depolicia do governo passado.Acontece, porém, que intimado pa-ra comparecer A audiência .le h™*tem. o marechal Fontoura nío com-pareceu, dando em resultado °adv£-
gado dano Lassa requerer a Mia in-umaçiio debaixo do vara.

OITAVA
Perante o juizo desta vara (ol de-nunciiido José Joaquim da Sil. a norhavor, no da. 0 dc lanV»lín il- por

passado, ntroVolado í"^ / Ctio A ves, na occaslSo em „u„ d|,."~[no automóvel n. 1!, do Mi.'ts>.,rlo -í?Justiça, pela Avenida Mem de SiInotaui-adn summarlo, a fin-j-.à todiwt as phaaes legaes do prooÃto oautoa foram conclusos aS 5r Chr?soUto de Gusmilo. sendo o nw-òrhtaabsolvido, em virtude de n*n fon?*
denuncia.11 ,m"rude***"« "ticukda'^
OVAS \O3IEAg0RS DE ESCniV.lES

Dc-verfi tomar posse hoje do car*.de eecrlvao do 2" officio do Tribunado Jury, para o qual foi noinè ,H„na.

A PEDIDOS
0 SR. SEABRA E COMO 0 VELHO POLÍTICO

BAHIANO FAZIA RESPEITAR A AUTO»
RIDADE DO SEU GOVERNO

ITIStS E lECUMfi!»

da

OAA
HOMEM MULHER CRIANÇA]

P^Li0"™.?0».™ hoje do cargo:io do Tribunal
sr. Sylvestre-Torrê-r f°' no'ne*ld'-- *>
„"" Par* o carg-o de ooorlvSo ria «•Pretória Criminal, foi tàmbtV nímeado „ Sl». Eugênio Fonseca ?„tl°
^c^u^ivJeurmentado dti" «" *

NOTICIÁRIO
REVISTA DE CRITICA JVIJIriAHIA

EsíA circulando desde hon*».,,, .,lasciculo de abril, di i"It?vi.;» ,°Crftlca Judiciaria»'. Contím èomo oa
**$?% anteriores, matéria InUres-

ri^ios^lo^^^r'0'^-
nirÍ»l!1„milr!ll.3mo ? Ameílcaiilsmo noDireito Internacional", Clovis Bev".

"Irretroactlvldade das leis .roces-suaes no crime", Vieira Ferreira
Carvalha 

aCaü "° Bl!"°"* Abi"° dfi
"Effeltos do desqultertlra Braga."Extlncçilo dc hypothecaMarques."Promessa de compra c venda deImmovtiis», Antônio Pereira Braga.

»ioH4°l;ílSS,lrt:''le,,,líl.prova dil "asuali-
dade nn Incêndio fortulto", José Fl*

-\ntonio Pe-
Azevedo

ToOO^ DEVEM QEFFNDERos seiis-pacMWs.
JA1Í\)Í0\JSÚ d:c,
;ár3RIO0OÔ

-Requisitos do usueaplfío". Edu&r-do Esplnola."Promissória emlttida sem Iodaracuo do credor", Iílbas Carneiro"Crime funcelonál", Mario aamélro"Deserção de official", Octavio Mno Rezende. * '
Alím desses trabalhos co.iiem ofasciculo interessante noticiário ao-bre oi; principaes julgamentos duran-te o mez tle abril.
CORTE OC APPELLAÇAO

Primeira Cnmora
Sob a presidência do Senhor des-otnbargador Francellno Gulman.es,rcuniii-si.'. hontem, a 1* Câmara,cnmnarecenilo os senhores desembar-

ííadoi-ns Angra dc Oliveira, VicentePiraglbi*, Arthur Soares, Cesarlo Al-vim, Moraes .Sarmento e SampaioVlanna. Entevo presente o dr. An-
,¦ 

' 
.dí I.arl'1 perCíira. ProcuradorUoral do Districto.

JULGAMENTOS
"HtibrnN-Corpun"

5.Ü7S — Relator: edsembargador
Moraes Sarmento. Paciente: AntônioElydlo Nilton ou Wllton.Foi convertido o juls.iinonlo emdiligencia', *»

5.977 — Rnintor : dosombargndorCeuarlo Alvlm. Paciente: Josí- doNascimento ou Sebastião pinto deAzevedo ou Alfredo d(» Ollvolra.Foi tlenognda a ordo-n,
."1.ÜS2 — Rolator: desembargadorArtlnir Soares. Paciente: Saranhlmda Costa.
Foi donegadn a ordem.

5.979 -- Inípctrcinte: dr, Augus-to Pinto l-nn.i, um favor do.»- paclen-tos Francisco Pedro Dln-s Pereira eoutros'.
lV,r despacho do presidente foi jul-sado prejudicado.'.üSO -— Iinpeiranle: Sebastlflol-iri-elra. cm favor dos pacientesHe,lor Plcollo do Frollns. JuJM Dan-tr.s e Oosò Martlna Corríu Filho.Por despacho do presidente foijulgado prejudicado.
5.981 — Relator: desembargadorPirnBlb--. Impetrante: dr. HoheftoMall .ilachado, em favor do iiac'ent-Arthur de Oliveira Maoliado.F.il dòncgnd-v a. ordem.
j.!!S:i —- linpetianlo: Manoel Luir. •

Machado Sobrinho, em favor do pa-dente Germano Itibelro Pinto.Julgado prejudicado.
»¦ .0S4 —. Itelator: desembargadorSampaio Vlanna. Impetrante: So-bastido Ferreira, em favor dos pa-cientes Roberto Quadra o outros.
Convertido o Julgamento em dlil-

gcncla para rcqulsltar-so da 5» Pre-toria. Criminal o processo movidocontra P.oberto Quadra e Julgou-seprejudicado quanto aos outros pa-clentmi.
5.356 — Rolator: desembargadorAngra, dc Oliveira. Impetrante: Se-biuitino Ferreira, om favor dos pn-cientes Antônio Rocha c Joilo Fer-rtlra da Rocha.
Não se conheoou do pedido pelamaom-jato-icln da Gamara.5.!),,ii ... Impetrante: dr. Vlrglllno('..". bllva Paiva cm favor do paelcntíAntônio Comes.
Foi Julgado prejudicado.

Appella cArs-Crlmlnaes
X. S.1SI — Relator: desembarga-

dor Sampaio Vianna. Appéllante:
Wiriberlo Ferreira Vas. Appellada-
a .Insllija.

Deu-se provimento para Julgar
presiirlpta a acgíio.

S.-Í53 — Itchitor: desembargador
Cosarltj Alvlm. Appullnnlo: DonntoJosé Augusto. Appellada: a Justiça.

NogOU-se iii-ovinir-nto. ' :
S.i.iõ —• Relator: desembargador

Cesarlo Alvlm. AppcUuiuo: Nelson
Augusto Muclcllo. Appellada: a Jus- i
llir-a.

Deu-se **>-ivlincnio em pnrte paraannuIl.T.- j processo de fis. 52 enideante.
í,.'0l — Tli lator: desembargador

Angra dc Oliveira. Appellantes: Joi-êlloquc Holiniida da Ítocha o Grego-
I rio Alves da Costa. Appellado: oMinistério Publico.

Negou-se provimento.S.17I — Relator: desembargador
Angra dc Oliveira. Appelianto: o
Mlnlstario Publico. AppolladoB: Her-mlnlo Pereira Ribeiro o Cesarlo Fa-r'n.

.Vpgn'i».*e proviment.o, contra ovoto do desembargador Cesarlo Al-vim.
S.5P' -- Repitor: desembargador

Sampaio Vianna. Appéllante: ,i Ml-nisterio Publico. Appellado: Anto-'
nio 1'osmi' Junlor. I

Negou-se provimento, ;
5.53'j — Itelator.: dos«mbargador

Sampaio Vlnnnn. Appttllant»'. Mario!ds Soutiü. Appelladn: a Justitja. |Negou-se provimento.

Airora que o eminente ur. .1. j
.-"eabra está ao servi.-o dos ideaes
da opposlção nu Brasil, vale a
pena recordar as duas pagina
ubalxo, do livro de Ruy Barhoaa"O arclgo 6" da Constituição".

Tor ellas se verá cm que situa
ção o sr. Seabra foi governador d •
iiahia, em 1919.

Es.-reve Ruy Barbosa á pagina•J58 do "Artigo fi0":
"O DICSSÍENTIDO

Eis aa buses desse pacto extra-
ordlnarlq, taes quaes as dão a lu-
me "A -Noite" e "O Imparcial" d-
2G, 27 c 29 de manjo, bases, cujo*
.extos, divulgados, além dessas, poi
outras folhas respeitáveis da capl-
tal, estüo de pé, atê hoje, Eem con-
tradicta:

"1° — O coronel Horaclo de
Mattos nao entregará, as suas
armas e munições;

"2° — Conservará a poss.
dos doze municípios, que oc-
cupou, reconhecendo o gover-
no as autoridades, por elle Ho-
raelo, nomeadas;"3" — Serão conservadas
em qualquer hypothese, uma
vaga de deputada ístadual t
outra de federal pnra o coro-
nel Horaclo eleger os seua can-
didatos;"4° —- Retirarão de Cam-
pestre o coronel Fabrieio •
seus amigos, com a prohlblçtio
de ali voltarem;"5o — Retirarão dc I.snçoes,
nas mesmas condições, o scr.o-
dor Ccsar dc »SA e seus amigo-,
bem eomo, do Ma-.ahúbns, o
senador licrmclino, o deputadi-
Libcrato Leão e seus amlço ;" 6o — O coronel Horaclo de
Mattos não apoiará o dr. Sea-
bra, continuando a ser oppoci»
clonista."7" — Não haverá, para o
coronel Horaclo cio Mattos .
seus amigos, nenhuma respon*
s-abllldade, civil e crimina:,
pelos actos da revolução".

E a seguir, A pag. ÍJG3, continú.".
o lmmortul bahlano:

"VIOTOniA DA RKVOIAÇÂO
Eis o que vem a sor o convênio

de Lavras: o trlumpho, cm toda n
ilnha, da revolução br.hlanu sobri-
o governo, as;-im no Estado, comi.
na União.
O 0OXVISX1O DE S. FltANClSCO

Na outra, Uas duas convenfõe.
principaes quo encerraram o con»
fileto, não se nos depara coisa di-
versa.

Eis, textualmente, o que ali pa-
i.luaram os revolucionários com u"general commaiiilante da rcsiâi'
militar", como "Interventor federal
no Estado d«i Bahin";"1") — Não resultar tio movi-
monto revolucionário da vona do
8. Franolsco nenhuma rospom-abili*
dado civil ou criminal por aclo ou
taeto praticado pelos revoluciona-
rlou, inclusive o iiprislonãmento tios
vapores da empresa estadual Via-
cio do S. Francisco';"ü" ._. Soja quem (Or o govcrn.t-
dor da Bahia, teríi qua entregar,
sob o patroolnlp do comme.ndo fi»i
vegiao militar tlesíis Estado', a tll-
receita .pcilitlco-ailmlnlstrntlva dos
munlçiploé de Rimansu, Casa Nova
c Chiquo-Ciilqiic nys lovolticlona-
rios seus actu-vns çicçupantes e dl-

rigentes, que terjo como seu rc-
presentanto político o coronel Am-
pliiltiphlo Castello llrnuco;"3" — Apesar de ser unanime o
município ile Santa Rita do Riu
Preto ao lado do coronel Abílio
Kodriguos de Araujo, ficará, para
lUfiltiuer governo, este cheíe revo-
.uelonario, como responsável pelosi"stinos políticos daquelle muni-

"*i" — Não poderão voltar Ss
respectivas lc-caüdades ns autorida-
iios depostas e pessoas outras ex
pulsas pelos revolucionários, a bum
da paz e da tranqulllldade futuras
da zona do S, Francisco:"5" — Fornecerá a região mill-¦ar da Bahia todas ns garantias ne-
gessarlaa para o dr, Cnrdelro de
Miranda ir il caplial do Estado".

JVSTIS.

JUIZO OE DIREITO DA 5a VARA
CIVEL

-4CÇAO DE DESPEJO
Vutorcs — B. Lulz Chofer c Fran-

cisco Cainanho. —» Ht5o  Si-
ensio lllburri"Sentença";

Visto
Vistos estes autos de acção dt

lespejo, em quo são autoras B.
i/jir. CheCcr e Francisco Cíifiwnho
s réo NkMsi.i Ullbarri,

Allegam os autores que, por es-
crlptura particular, cuja '.• via
iuutain, iociir.ini ao río o prédio
n. 37 da rua Santa Clirlçílna, e co-
mo nâo tenha jiago os alugucre-
dos mer.09 dc janeiro e fevereiro,
isso importando cm rescisão tio
pleno direito dc contracto, em vir-
tude da cláusula (i«, alflm do s?
ter findado o mesmo contracto em
28 dõ fevereiro, requeriam fosse
.!'.*.¦-peja d o.

Citado o rio, deixou correr oleito ã revelia,
Considerando quo o allegndo na

inicial ficou sufficlcntementc pro-•mio com os dooumcntoii que a
instituem a nenhuma contestação

•ln reo: julgo procedei'.:.- n acção
para o despojo.

Custas n.i fórin.i da lei,
]'. Intlme-sc,

(inldino Siqueira.
lllo ile Janoiro, 25 dc abril de

1027.
• —• **>>4r» .-"-tna-ijT-*'* •^*— —» ¦¦ •»»*»

CASA OOS EXPOSTOS
Ao anonymo A. I... qno. poi in-

1,'i'msdln do dr. Martinho du Ko-
' h.í Junlor, ívinctteu ,'t Casa dos
Expostos a importância do rói**;,.
3:000^000 j»íti*bM contos dc réis) .-,
iimíi *"" .-lora. vem panhorãr
nuita si..iIdfio publltaniunto jii
;uv está Impedida dc o fazer á

pc.~-.aa cirldoeu a quem Deus dttríi
a recompensa merecida.

REDE DE VIAÇÃO SUL-MlMWi
\ -*••—

CONCrRRENCU ADMINISTRATIVA PAHA ACQUISIÇÂO DE
TRILHOS E ACCESSORIOS

Nc Escriptorio Central desta Rede, eni Cruaeiro, serão recebidas,
até o din 25 de maio próximo, propostas para fornecimento de trilhi*
vio »l4l<s,720 e 24ks,S00 por metro corrente e -"eus accessorlos, typ,'"Standard" da American Soçlety of Civil Engineers, sendo:

12C kilometros de. trilhos de 31ks,"20, ou 63 'ltllotnetros dc Ilnlin:
13.Í.6Ü pares de chapas de juneção, de cantonelra, paia «stes trilho

eom entalhe para pregação;
53.-J-10 parafusos com porcas e nrruelas "Orower";
150.000 tlrefonds:
€00,000 pregos (grampos) para trilhos;
Ifi npparelhos completos de mudança de linha (agulhas, contra

agulhas, contra-trilhos, corações, npr-ftrelho de manobra e demais acces-
eorlos);

124 kilomctros dc trilhos de 2'l;s,S0fl. ou 02 kllpiuotros dc Unha
13.f.0fl pares de chapas dc juneção,'de cantonelra, para estes tri-

lhos. com entalhe para pregação;
54.00» parafusos com porcas e nrruelas "Crower":
í apparelhos completos de mudança tle linha (agulhas, çonti-u-

agulhas, contra-trilhos, corações, apparelhos de manobra e mais acco*.
sorlos);

Todo o material serã fabricado do accordo com os "croquis qu,
se acham A disposição dos interessados c deverão obedecer ãs exlgen*
cias de "Caderno de Encargos" da Estrada do Ferro Central do Brasil

Os ooncurrtntes deverão provar (iue são representantes do fabrica:
que produzem o material de. que truta esta concurrencla.

As propostas serão apresentadas em duas vias. devidamente* sellr.
ilas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel das respectiva:
caso»* commoroines e mencionando do modo claro:

1» _. i'reço ni»,dig por tonelada métrica (1.000 kilo-») do trilho.»
accessorlos e cruzamentos, Cnrrcgadoíi sobre vugões (la E. V. Centra,
do Brasil, no Caes"do Porto do Rio de Janeiro, para pagamento a üll
dias da data do recebimento, de todo material pela Rede, correndo poi
conta desta sftrr-cnle as despesos alfandegárias,

2* — Compromisso de entregar um terço do material dentro dc
00 dias da data da encomnienda, um terço 120 dlns da mesma dtita t

I um terço 150 dlns depois, no í*aes do Porto do Hio tle Janeiro, em vagões
da Central.

Para apresentação da proposta, cada concurrente tara previamente
na Thesouraria desta Rêdê uni deposito dc 10:000»000 (do/, contos de
reis), tm dinheiro, a titulo dc garantia para nssignaturu de contracto,
Rsse deposito serft rcstitiíldo aos concurrentes oxcluidos, após a tennl*
nação desta concurrencia.

O concurrente escolhido substituirá, no aoto da asalgnatura dn
contracto, o deposito feito por uma caução cin dinheiro, coriospondviitu
a 5 c/o do valor total do fornecimento. Essn caução que serã resllllildil
ao fornecedor depois dc recebido todo o material o achado confon.u
as condições acima estabelecidas, respondera por todas ns uvarlan ve»
rifleadas no neto do recebimento, ou defeitos de fabricação.

O proponente perdera nlnda a referida caução eni beneficio dos
cofres desta Rêdc, caso o material' nao tenha sido entregue nos prazos
acima estabelecido.-]; ,

rfe o concurrente escolhido so recusar .i nasignar o contracto rea-
pectivo, perdera, em beneficio desta Ride, o deposito inicial do dei:
contos de reis (10:uOO$.0«0).

O contracto sfi sc tornara effeetivo depois do approvado pela Ze-
cretatia da Agricultura do Estado dc Minns Gernen.

A Ride de Vlação Sul Mineira se reserva o direito do annullar esta
concurrencla, caso convenlia aos seus Interesses, ou escolher a pro-
posta qut julgar conveniente, sem que. aos eoncurroiitos ast-lsta direito
a qualquer reclamação.

As propostas que forem apresentadas serão abertas na Secretaria
da Estrada no dia 25 dc Maio proslmo, ás 2 lior.m du tardo.

Cruzeiro, 2 do inalo dc 1927.
AIjBEHTO PASSOS
Mino-.iii'll'c Interino.

CLUB NAVAL

- *• *•»«€*»* »**-¦- —-

A SORTE
Nada interessa lauto *'; htiniani-

iladc cumo a sorte, tjerta mente,
cila. tambem, vos Interessa, J.údc,
pois, "»V Sorte", por Gnstão da
Franca Amaral. Elegante volume
cartoiiiulo: 4$000, pelo correio regls-
irado, »l$50U. fedidos á C. Postal.
.122, Riu.

I I ROOOC*

ASSlíMUIdíA t,l»H.\l> OltDlNAHIA
1* <*tmvoeat,'ão

De orilcTii do sr. proí.iil;nii-. cnn-
vido os srs. rocio» deste elub, a se
reunirem om assiiiiibléa geral ordi-
naria, no dia 15 do corroi*to., ás 13
horas, pnra eleição da nova directo-
ria do cluh, dos ropreseiuàntçs do
cluh uo Conselho Director e Con-
i-.elho Elscnl: — Heerotarlii, U il«
Maio de 102 7. (a.l Affonso ile Cu-
iiiurao, Io secretario.

JOCKEY CLUB
( 1IV-UANSANTI':

Cominunlco aus srn. uiicios que.
no dia 13 do corrente, dur*»uu< n
reunlãii mi Hlppodronío liitusljeir.o,
hnvorii um uhã-iltinsante no salão
dn iii-siiiiii-aiii, peiuilttliiili.i-.--'-' dan-
sas ditfi 17 fta lil 1 |'J horan.

Ulo df Jnnelro, i" de Haio du
1027, ~- Aillioti.ar tle Faria; I" f>-
cretario,

IMPOSTO SOBRE A RENCA
, o oscriiitorio "W,ELI»TS.CH", run
Ho-S, Pedro n.» dl, avisa que as de-
claraci.es relativas ao imposto sobre
a renda devem ser feitas até 1" de
Junho ii. futuro.

ATTENÇÃO
Antônio Ausi-.iáo, dcclarii tio nu»

bllco (iui. pnrn todos os uífeit".-
pussa n chuinar-su desta data on:
deniitc .Anlonlo Augusto Martin'.

Santa Mafnlii.i, 7 ti" mai" d/
1027.

ócuute^^ ^r^^^m^^^^^mm te
As'át»lhtfM que «stlo ctnsidis it recorri»

| divtriei me*Ji»um»ntoi para combater i dir do
lido, a pallidez. o niíu ctlir. a ulloc-vao. o
lomno agitado, o gênio irrucivtl, devem icm.
ferM-se que

a HEWOCLEINE
é a grande chuve das func-
çfles uterlnas.

A Hemoclelne regula as
funeções especiaes 3a mu-
Iher, corrige as excessivas
eu escassas, faz apparecer

ias retardadas ou difficels

ô
VIRTUDES
ADMIRÁVEIS

fREFRESCMTE
DESINFECTANTE

D IGESTIVA"

:V!ZQS

575 — itelator: desembartra-
i-ij.nl,-. Vlanna. Appéllante:

Appellada:larla Jotó.

IÜ-

1

COQUELUCHE
e todas as

TOSSES
de

CRI4NÇAS.' 2
: t* nj- YA1?APÍi"!f!AâKUi £
ÜJnegr!
•a „. a
i —* o

i irt M

i üm iodas as plianaacias
soiaogaaaa rm oiaocsa^

\*e-r,
S

[dor ,S*:m—— c-onutaiieif
OHOESS; ; •* ¦'"'--l'.'1»

I D-.u-se proviniçiilo mi parte paraI rcdualr n pena ao sráo medi»? do
|iirtl*t<> 

"OS do Cod. Pen.-.l.
. i 8.507 — Relator: Artliur Soares,
O Appéllante: Jo.-io.uiin Tel:;cira da
D| 

Motta, Appellada: n iustlca.'¦ 
Nesou-se provluie.nio.O S.riül — Itejator: lios-imbarRndor

A. Ponres. Appéllante»': Amo.-|ni Irl-
| nou da Silva e Joilo do Nascimento.
I Appallnda: a Juntlca.
| tieu-fe provimento para Julgar
preserlpta a ucção.

8.37.1 — Relator: desembargador
Piraglbn. Appelianto: T4enr TelMeirn
Alves (menor). Apptrilada: a Jus-
tlca.

Negou-se provimento.
S.b:.. — Relator: desembargador

.Sampaio Vinnna. Appelianto: Fran-
cí*!'<i domes. Appellada: & Justiça.

Negou-se pr»jvlment<~.
í.iiSx — Relator: de.icnibarsado.*".'nnipalo Vlanna. Appellnnte: .loío

Américo .Mariu»-;. Appellada: a Jue-
tlca.

TVu-sc provimento em •inrt»' para
rodur.ll a pena no Kráo íub-maxlmu
do art, 3'iJ do (.'od. Penal.

S. r,!'S — Relator: det,eni»ia.r*-ador
Moraes Haiinent**. Appelianto: Al-!
v.i:»-» Faria. Appel'(iiln: a Juitlca. |

Deu-ce provimento rai»1. absolver '
u appellnnte. -r.

ARADOS PAO
para tracção anima!

Fuliricndo-, eiprensanièiile

para trabalhar cm terrenos

planeis. ItcpresentAtn o ty-

po mai.s perfeito do arado

de disco ÍIto. Temo» oom •

um, dois, tres discos, tanto

para trat-çno animai como

pnra tractores.

PECAM PREÇOS E MAIS DETALHES .V

SOCIEDADE KNOWLES & FOSTER PARA BRASIL, LTDA,
(Siu-ccssora de VPTOX & CO. LTDA. — CASA UPTOX)
Av. Tilo Branco, I.» Largo de H. Bento, lã

Rio Uc Janeiro Sno Pnulo

À7£
>*»?

S PELLEGRIH0

Mil
qualquer outro, por melhor

. que elle t-eja

Exija...

O neneu ideal!...

Solidez,
Resistência,
Durabilidade.

Distribuidores:

Carlos CoDíeville 5 Cia.

r
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QUANDO ENTRAVA EM CASA
. a

FOI ALVEJADO-A TIROS
ó lavrador Albino da Costa, rc-

sldento ;'t rua Conde de Bomfim,
582, saiu de casa para visitar um
ami'-'"- Alta madrugada, voltou.

Teve, porim, uma surpresa.
Pouco antes do seu barracão, no
iitiiiitiii. encontrou um indivíduo,
cujo rosto não pôde divisar devido
ií escuridão da noite. Intorpellou-o
cobre o que ello fazia ali. o ho-
mem, oo invés de responder á per-
gniita. puyou de uni revólver e
apontou contra Albino, accionando
lOgll 1, a-a.VlilllO.

,\ bala passou junto ao estonia-
iú tlu alvejado, prortuzlndo-lhe es-
coriíCôcs, íim i-ieguida, o homem

INSERIU UM TÓXICO PARA
MORRER

A nacional Francisca Esteves,
de 27 annos, solteira, tentou suici-
dar-se, ingerindo forte dose de um
tóxico. O facto oceorreu np. -.-esldon-
cia Ua tresloucadn. no morro do
Pinto, onde a Assistência compare-
eeu, medicando Francisca, que fl-
cou fflra de perigo.

saiu a correi-, ganhando a rua,
onde desappareeeu.

O lavrador foi í Assistência me-
illear-HS *¦-, depois á delegacia do
17° districto, a cujo commissario de
serviço narrou o suecedido.

A autoridade incumbiu o agente
Xfac/irlo de descobrir o aggres.-or.

DE BUENOS AIRES CHEGOU 0
"AURIONY"

Procedente de Buenos Aires e es-
cala», ancorou cm nosso porto o
paquete francez "Aurlgny", qui.
trouxe poucos passageiros para aqui
e 137 em transito.

Entre estes figuram oi médicos
chilenos drs. Oscar M. Gonzalez s
família, e Bzequlel Gonzalez Cor-
tez c fnmiiia, o geometra uru-
guayo dr. Francisco Oreste Croce
e o artista francez sr. Victor Valen.

As autoridades policiaes mariti-
mas impediram o desembnniue
neste porto da artista Ellzabeth
Tendrup, sob a allcçaçâo de que .1
mesma nSo trazia seus papeis oro
i-egrn.

ftOTARY-CLUB

EKCTÇAO DA NOVA DIRECTO-
RIA

Xa ultima ressBo .lo líotnry Club
desta capital, foi eleita 11. seguinte
directoria para o exercício tia
lí'27-l!i2S:

Presidente, dr. Edmundo do Ml-
randa Jordão; 1° vlcc-presIdenV-.
dr. João Augusto rle Mattoa PI-
nicntu; 2" vlne-presidenle, clr. Ro-
drlgo octavio Fillio: .">" vice-pr';-
sidente, sr. Wiillani Mazsocco; se-
cretarlo. dr. Roberto Slntlrters;
thesourelro, t'r. Cornello Jardim,
dlrectores, drs. Oclavio da Rocha
.Miranda o Franclü"' de Ollvelr-J
PllSÜOS.
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"METR0 COLDWYN-MAYER" apresenta AS» H

|| 
Wl no seu SEGUNDO GIGANTE desta temporada: 

^1* H

Imn Direcção 

üe Ü VIDOR ~ 0 mesmo director dê THE BiG PÂW j/1] 11
I Ul Criações magnificas de: ELEANOR BOARDMAN, ROY lm H
Wk D'ÂRCY, KARL DANE e GEORGE K. ARTHUR no íí]/ H

\pR\\ <íue vae reabrir *ÁJI I

I ^lk 14"Salw,a<!o"14 Jl// 1
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A CURA 00 RHEUMATISMG
li' sabido que o fh^umatlsmo 6

11:1111 moléstia ínfecclopi quo produz
eulnigos gravíssimos nn organismo,
r.-ini á sua -.ura (ln r.-iida valem os
nnalpeâicOs iio alliviv} e.phemeros,
nem os 'iiiedieameni'.'is de applica-
(.ões externas verá,'íl tiros palliatl-
vos. \

O dr. J. JI, OísTiOs, acatado
ícieiitistn. depois de 'ongos expe-
rieneiaé,'descobriu o remédio espe-
cifico dossp • lerrlvel mnl a que deu
a deiiominaçfo de "Ijhfumallna", o
quo crtnstilue uma rletorla thera-
peiitlcá!' '.-- t

Nfio ha rheumutlsmo, «eja qual
íór ,i sun origem que r.i.o ceda den-
tro de poucos dias cr.ni o trata-
mento pela "ItheumaMna"', que ê
uni medicamento 'ntcn.o, extraído
de plantas da flora ln-1!í'ena — Em
todas ns drogarias e fharmaclas.

Depositários:
ANTÔNIO A. PERPETUO & C.
JI1111 Augusto Severo 74 — Loja

Tol. Cent. 2096

fi
Amigo leitor, sc essa interrogação

vos interessa, o instituto BEAU-
QENDRE — caixa 26 — BAHIA,
mediante 000 ríis em sellos do cor-
rolo, vos enviara discretamente,
acompanhada de um graphico viril,
a sua valiosa brochura Intitulada
"IMPOTÊNCIA VIRIL E FRIEZA
FEMININA»', cuja leitura dissipará
vossa duvida, alfim do garantir-vos
a restauração e conservação desse
bem precioso que constitue a vlrill-
dado
m- »

DE GRAÇA
A todos quo sof {rem de moles-

tln» do uolto, bronchite. asthma.
tosso rebelde, catarrho ohionleo.
Ri-iini? ou fraqueza pulmonar, on-
ilno do graça um remédio qua o»
curara om poucos dias. Manda an*
dereço a Maria G. de Andrado, tra:
Venta 'do 

Quartel, 8. S. Pftulo.

Para seu rheumâtismo
O ATOPHAN-Schering é o remédio
especifico contra o rheumâtismo e a
gotta. Reduz a formação de ácido urico
e elimina-o energicamente. Traz allivio

immedlato e ataca a causa verda-
deira do mal, sem produzir effeitos
secundários prejudiciaes.

Repare no acondiciona
1 mento original: tubos de 20
comprimidos a 0,6 gr.

0 "Western World" em viagem
para Nova York

l.M DIPLOMATA MEXICANO EM
TRANSITO

N"a manhã: (k- hontem. ancorou
ern nosso porto, vindo do Rio da
Prntn, o pa(|tiete norte-amerleanf"Western World", a eujo bordo \Ui-
juram -is passageiros para aciui e
7:: em transito paru llalila e Nova
Vork.

Kntre os riu" desembarcaram
miiii. notamos os- sn;,: V, K. [,ti'-a.
director-gorentp dn Onornl M.ii.n--
ncfiiii eidade: os artistas liunsaros
Graneis r ,\int.-i Sleyorrhofer. Al-
:i-...j ClFOholler, Ueorge Ilodco <
família, Robert iTalbratlen, .Iofí
BhvpoHos o outros,

Para. o porto nrlncipnl dos i"-tn-
dos Unidos viajam, entre outro,-:
passageiros, o diplomata mexicano
tlr. .rorst' Colomlr e família, dr. l>o-
riald \\'oüa.riii .•- Paul I'enzottl.

A unidade referida esteve algu-
mas horas na nossa balila, depoié
ilo nue-seguiu para a Bahia e Nova
Turlr. levando •"'': viajante.-: embar-
bados nesta eldade. entre os qtiucs
fil-ur.-1 o .senador João V. Santos.

Funecionarios que voltam ás suas

NOTAS MUNDANAS
Historias ...

Ha iiueiii uousóluro o século XVIU
o iniiis amável ilon séculos, cheio do
gni(,-a .-. cheio du gloria. Fm dis-
cordo. Quem 'li.-, isso, só leu Hlsto-
ria ini compêndio do escola. .v-
tiwssü lido outros livros...

i) século XVIII foi o nmis sujo.
o mnis Immt ral, o mais cxoonivci
dc-K séculos 1 Cíuciu sabo Ilistutia,
sid.i'- diato.

U ministro da Fazenda deterrni-
non que os segundos offiolaes adti.-i-
neiros. extinotos. da Alfândega
desta Capital, Oscar Kmlllo <lá
Cunha e Emygdio T-heodorlco de
Lima. ora servindo nn Direetorin
Geral do Thesouro, voltem a ter
exercício na mesma Alfândega.

CASA GUIOMAR
CALÇADO "DADO"

A mais baraíeira do Brasil
AVENIDA PASSOS, 120-RIO

expjente máximo dos preços mínimos
Conhecldisslma em todo Brasil

por vender barato expõe modelos
dc sua criação por preços e.-ivojieio-
nalmento baratos, o (|iic mais at-
tosta, a sua. gratidão peln 

'urèfe-
rencla (|iie lhe, í dispensada pelas
suas llxino" fi-eguezns.

j^^^éff//

iJantarcs
• » ministro úo I'cvu* o senhorn. M;i-

iiriiui (.iffopvfram uni jaiítar au <i">
1'lphlg-nnivi dc Salles, presidente ii" Ks-
nulo 

"do 
Aiiiuaoiias, nu sedo dii Lega-

ijfto (liKinello palr., ii" iitial tonioraiii
parle, :i!'»n ii" pessoal «iaquclla ropre-
scntai;üo diplomática, os delegados dos
Estnila.s Tiiiilns .• du México .'i Junta
ile .lurisconsultos Americanos ,• exmas.
senhor.k- ; o ministro des Relagòis I.-1X'
torioivH ti'"» Pu na tni*i, Av, Hotacio ai-
faro; o delegado da llepublica l''.--n-|
iileaiia :i .luniii d-- .lurisconsullO! - i
¦ iiiVas pessmis de nita, dest.tipie dl- |
plomniic • ¦ s"v:.-ii.

Trocara ni-si: rmlstósos 'li.-:i'-' ¦

Hospedes e viajantes

xiciir *u.v

Bra brm
• le.'!! lltil'1'

- Oh'
tcnip.-:

Snbcni •*lr' ,i",,'i

pouco agradável
"oilcur dti bo'i vi^nx teinrs",..

Basta- dizer *ni': om F*rani;a n^sse
tPinpo nfto : ¦ ff-ni.i \'n bantui' AiiU-
gamente era ••i.'-'in... U1I7. XV era
oonliecido P"'» seu in.nppMvtav-i
mtlo cheiro. K sô depois de mine dt |
Rainbottlellet foi que a França •••.•-
nlicceii -j prazer asselado •!" banho:

Antes -<i... "Hotel ,h iínniboiiie -

let", a i*:ií.H frano/rzfi orn uma est^r-
queira! Dahl » brllhanli eelebrlda-
do daquella Innovadora genial,

•eenlo V.VIIK -Mi.

Banquetes
Attendendo aos p lidoi rle \u-.-i'"1

autiaos (lo professor Abreu Fialiio, (pi
.se acliftin ansenies. a cota 111 issàn o'.'
ganlzadoiít do banquetí .1 ser-lhe ot-!
ferecldo. delibecou ii-nnsferll-ü p-t-i 1
;;h .).-,U' ni---/. 11*-' ni^smo looal. omiti- j
nuando ns aiib-siVs .1 sei imlns na
DiMgnria WcrneeU. (.'a a ib SiltiJ'. Dr- 

'

PetíiM Kraestii (1 Casa Mvreii' .
Visitas

Com destino a Fortaleza, eiubní-coiij
hontem no vapor Pedro 1. o clinK",
cearense iii'. Manoel dn .Nascimento
fernandes Tnvorn, director da. "A Tri-
buna", (pie sc edita naquella cidade.

- A hordo do paqueie "Pedro l".
pcítuÍu hontom para Pernambuco, d-
undo continuar.'! viagem para Tlierc
zina, o dr. Vieira da cunha, mvivhi
rio «Iii-; Finanças do listado do l'i
tiuliy,

lIn>poilai*am-so lionltrn '.10 Ilo
lei Uloria. -is secubiles pesoas.: i

. i ul.- l.lalile.a Alston, Jr. Kmil Slnr
Im n le ii. Oscar .MciTiflvld. r.iii-a a
Zanders, nir. e nu-. Wlll r. Uouns
Herald lliiaen Maeilíniald Stuarl, ml>
t'.-.ti-i-- siuav, Krpst ¦:. ii. lloK.--
Mortb, Aueusln IVrluga! Sanic- o sc-

, nhora, i.uiz de Banvip e .-.en!iov.i. . i
•loffredo .i.i Silva T'-:' -. dd. Ollw»

' s Peni-pilo •¦ Pu Ica dc Amaral.
l^tnbariM 1*0111 sun familia i*a:

;t i-"n'¦- :.), em vir-jr-in >\t> vt-wAO, n'
I dia lfi do c "T-1'1. pelo pii'|liet " M
1 laniM". " sr. Frn"cl:eo Jon* Cioine»
I Valenia-, presidento do Banco Com
( mei-cial do ftlo.

¦'/' •'!"¦ foi a srau
mmentu de Marl

1 'elphim !

divertida

a Anto-
t'a.i in-

>';i rn
ia rt •:>.-

. ra •

As festas.
Deus do ¦••'¦

' 
festa do ''.-ii
nietta cem "
Certiò!

Outra coisa
Fraliça. --• i«na slnem !
reaes' A rainha dava
ra o r»speitnvei publico,

Todos os principe.' de Krainja vi-
nham ao mundo num quarto revi*-
ln de gente — porque o povo "ipie-

riu vor o menino nascer"' 1».. liíctA
no.' livros.

>" f|úfi Ímmora)Ída'"le!
A isso ludo - porcaria, deseon-

fort". imrneralidade - é <in< s--
convencionou chamar — "le bou
vietix temps !''

1'EKEGRIXO
Elegâncias

^JC<h — Lindos e finíssimos sapa-
TVd) tos cm fina pellica enver-
uizada, c'6r beigó escuro com duas
tiras entrelaçadas e fivelinha no
peito do pé com furinhos conforme
o cllchí, salto cubano.
"2/Ld; — O mesmo modelo 0111 pel-
¦/Uip llea envernizada preta, ta;n-
bem 00111 tiras o fivelinha no peito
do pi- e furinhos confeccionados a
capricho, tambem com salto cuba-
110.

JCd> — Kxlr.-i modernissimos
iJ*P finos sapatos cm couro

45$

03 d
nn-

co Bolt, Kourc, com Undaa guar-
tiições de fina pellica envernizada,
cOr cereja com lindos desenhos em
furinhos. confeccionados a capri-
cho, salto cubano baixo.

— Ainda, o mesmo modelo
cm fina pellica enverniza-

da. cór beige escuro (mulatinho),
com lindas guarniçõos de pellica
envernizada, cór cereja, confeccio-
nados a capricho, salto cubano
alto.

Estos artigos são fabricados ex-
cliislviiiiicnto pura a CASA GCJO
MAR.

i'elo Correio, mais: 2-5300 nin par.
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O inlnictro da ,lustli;n <- s^iiluira
Vianna, (!o Castello, oflereceni. ama-
tiliã, um papseio pola hahln «!• Líun
i:abara, aos .luriacous.ultos fbtraaerei'
ros, ora liütpedes do 'llio.

O ministro de Cuba ¦¦ a >'^iiIí"íh
Rirnei darfto, no próximo dia. ::n do
'¦oirenie. uuiii, réi:e|igft,u nu (íxijiacalxi-
na. Polaco Hotel, coniineuiorando o '-'¦<"
íinnirflr.Kfirio da proiHamacilo da Ko-
publica, jiaijiit>ll' (oiy. dtniç""

A. recepijSo serfi daa l7".-i.-; 11 lio-
ras.

Inicia se na segunda qtiiiueiiu deste
r>-e7, n Curso de Conftjronolaa do "Ly*
céo Franjais", que se destina a rea-
Uzap um iToiitínumn d»- cul Mira lltt?
rarla. n du idí-iis geraes, por melo
d»; coofcrehclas, cota-ortoí*, etc.

A. primeira parte doto concurso 's
consagradíi íl litftratura •¦ niuslcn
fraueoza, constando do conferências,
declamai;ão du poetas fr!i.ncezes e uma
parte íimsiail do que se liicuiiiblrio
distlnctos artistas. O programma rias
conferências •'• o seguinte:

Maio — "Rabelais e o riso do rc-
nascimento", pelo rr, Honald ilo Car-
lalho.

Junho - - "hn Kontuilie", |„.|n sr,
Afranlo Poxotoj "ftaeiue", polo sr.
Ueadorstíieffer,

Julho — "A-- mulheres no llieolro
eo Victor llunii". pelo sr. Adrien
polpeclie o "Proust e Claudel", por
Trlstüo rio Athayde,

Agosto — "A musica inodonia fran-
c(za.", i>*.'lo sr. Itenato Almeida,

Anniversario»

Obedecendo ao "¦•"i projraiiiinti cie
educação soc.nl. ¦ Fcieraeãu Hrosi
1-i-ii p.. • Pi-oui-e.' •¦ !••• míeiii" ini' iou
na semana pas^iolii s.s visita- aos pen
tos v' osta beleiM men tos mnl.* nomvtíis
da cidade, de acii-ilo c«n n sírie f;
xadn. para •'¦'•¦ anuo. A- suas oonso-
oí.ií .üi liverani a opportunUiad» '<¦
conh -r o Institui'-' Oriina da Foir
:'if,', moO^Iav <íPtal)C*locím»;uto do i*?n*
sino, dlrlsíd >ni grand" proflciencin
ptlo, exma. sra. d Amélia Quincas.
\í visitantes, riev.cis rie p^t rrerem
miimiiosainentí i-li" a« ilependenciad
rio edifício, deixaram eonsigiiadas «"
livro .-riiiia-M-u'': '¦: suas nl"lh res im-
pressões. Estiv ram ;•-.-" i'-f :>¦ ¦"•-¦
dra .loa mia l.1:^'-. Bmilla Nieolfi-v
dra. Margarida U .lordiV', Aiitonletti'
ti. JorriiVo. Amello líastos. Zela da
ttocliii Reis. Muiunnii Ci. '.'íurjSo, K = -
ther p lt"rilieere Willianis. viuva nia-
rechal' Pés". fUm-ln Ávila i.illveira,
Maria Judice Werncck e Nininliu I?as-
tljv ,

Recepções
\ genliorita PiiIcí Sndrí. filha -1"

presidente d" Kst.ido ric Hlo. quo dei-
\i.ii .1. festejar, ha dias, o seu anui-
versario por ter esti colncidld-a com
o lalleeinienoi do presidente Carlos •'¦'
Campos, offerecoro, 1-ioi-", ', noite, n"
palácio •'" Ingií- uma recepeflo As
suns amigas f ^'.soas ilti suas reiíu*
ções.

A reunlüo toríi, se«ii duvida, um
eunho do alta dlstiuccftt'. dev«jjdo-'a
ella. eomivirecer ns fieurai- roprosen-
tativas ria melhor jsíelèaade, ile.,ta <i
da \i-/.iiiiia capital, em cujo ''elo des-
fruta a. jCairfilUi Fellciano Sotlrí gran-
ce» syiVipiithlas,

Commcmoratões
Comine;noi'andó ,- '¦¦'•- Bnni'-errari'->

(ie sua formatura, cs engenheiros civn
de 1001 que teruiinarani " seu.cur.o
acadêmico om mnlo de 11(02, farão
celebrar hoje. ás íi 1*2 horas, na nm-
rrlz dn Glória, umn missa i^los seu-
eolleu-n-. jj f.aa.il"ei(l"- e reinilri-Se-flo
depois nuin almoço liitjnio no -.locUe;.'
Club, tio inelo-rila.

Fnriiiii convidados cn-n tomar par-
le nesses oi'tos o senador Paulo, do
Frontln, que foi o paran.vinpho' dessa
turnin, e o profésser Sntupalo Corrêa,
i-.ctual director da Bscola Polytecii-
nica.

A missa '?errt*V^l»1bi*a*'ln por th An-
rir-"; Arcoverde, bispo de V.-ilenqa.

Conferências
Kenlizarii, " M do nier. cori-enie.

nu Faculdado de Phllosoplila, n com-
ii,aniliiiiie Itanl Tavares, sua primeira
cenferenclit conor.i-ni;|ite a historia iia
pliiliisophiii.. A entrada <¦ franca'.

Fallecimento»
!' ,V0l-''l . ,:.• \,.„~„l,. Urllti .-

",•• particulares, sa-
1....;.-. haver tnliecirio lictueni em t'«l!>

I iloi-lzoni.e, a exma sia, •!. Mine
I Josí di Almobl.-i MeMo.

O. Maria I" Alniei-ln Mcilo
.-ni ..-asHila cotn o (;¦ ¦¦ ¦¦'¦ 'co •¦ cupim
li.ia .i- \iitonlo Alves Purbosn .Mello.

Falbveu ia' !' horas, rie hontem, n-i
esta. íi.. do Pedro Uoneldo. Estado ri*
Minar. Deixa 1" filhos. Filha •!" fali
leeirio engenlieii-o dt- Honorl" ¦!¦> A'-
inelria, --'.I. Imul rio! drs, CliiaPef da
\ln- i.lii. ini-pector saiiiario. ileríon

..'o \lme.ida. rio liimci ¦!•.• P-'-il o *¦¦
nosso companheiro ." . Syiva! ¦:• Al*
molda.

Kra senhora ¦; ¦• nobi-f iirtu-1't'i
tendo i-uiiíado a .ua mor.t( o mais
fundo penar,

,i,e •/ • ./. 4 lem nr .. 1'teabiou : •',
hontem, Ss !' I..', na Igreja dft Isà'i
Fraiiel<co do Faiila, missa em sutl'1-a-
7.0 da alma d- Jorf,' l< .Vlotieai-, ft-
ibo tio saudõro e=criplp'- m irlo I"
Alencar,

jnree. df Alencar um ei.i, iniiltq
er-tlmorio nos nosS"< eirculóf litoriii
v'..s. mnnd.-aino! e jornalisiio--.-. omi-i
iodos ,-irt-ocíavem a r-u-i inl»lhsínci:j
fina. " •! um crande bondade, tovu
nina mes.- de .s- Mn-.-> rila excepiMonal-
ment -incorrida.

N,i Igreja tl' :;. Frnn -I ••„ i|. P i a
foram Imar penames .i familia \ii ••
cpr (-jiV)it.i? pessoas ci'"';*; ;i¦ ¦ l.tí»«¦*,-*.
ptirlameiilares, h"nic-ns de letras. ¦""-
nlioras e. senhorltas.

--. i:-n rpia.vlo porticiibii- ain. Peuefi-
eeiv-ia Poi-t.ucuey.ii, fullecoti no aii'i ¦'
,',, corrente, 

"o 
:-r. Diuriel rie \c.iui"

';pii"'í. eslluiado funecionario publle"
O f,.,, I,-, ,|. Kon (luva a evita. «ra.

d, .liiriílh Toi  de \ran.io, " ,''¦• l'1
l|,n. ,...a|i,..aa||.l 

¦, ,\" I I 1' lal'.:!!»! ''
Volanda.

ULTIMAS
NOVIDADES

rJSI AMMCHCATAS
Em superior pellica envernizada

de côr cereja, caprichosamente eon-
fecclonada, e debruada, manufa-
eturada exclusivamente para a
CASA GUIOMAR.
De 17 a 2«  118000
De 27 u 32  1SSO00
De 38 n 40  10$n0(l

O mesmo modelo em fina vaque-
ta chromada marrou ou preta, ar-
tigo de muita durabilidade, criação
nossa:
De 17 a 20  7S000
De 27 a 32  HS000
De 38 n 40  10*000

Pelo Correio, mais 1-Ç.íflu por par.
nemettem-so catálogos (Ilustra-

doe para o interior, a quem os soli?
tar.

Pedidos a JtljIO DE SOUZA.

MMflBB

i Procure conhecer***
o povo calcado nacional I

^5^^P'
simUiAi: das okandes

jl\ro.\s americanas
Peca» catálogos |>elo Correio

A Companhia de Calçado
Dlnlz

AVEN. PEDRO II, 331
Rio dc Janeira

¦MMWMMHR

Kit7*0tii annós liojc:
A sra. Marcellu Tapajós Xoure,
—- A sra. I.ulxlnlia Cantuaria,

- A senhorita Sabia. Illbelro,
o si-, Uiui-ii Andrade.

- O »r. Jopé Cysiic, ai muno ^o
Collegio Pedi-o II.

O nosso collega rie iiiiprcnsa
Abílio Silva.

Oopipletn bojo mais nm mini-
versario natallelo a «xina. sra, dona
Nair riu Silva. Almeida, vlrtuosii. cs-
posa do Rt*. G«mttilano Auiíustn ilo Al-
mclda, funecionario da Álfandoüu dta-
ta capital.

Nascimento»
Acha-so cm festa o lar do sr. Ab-'-l

ilo Oliveira, negociante em nossa pra-
ca e do sua exma. esposa ri. Zeiiay-
iie PinhMro de Oliveira, com o nasci-
mento de um menino. (|uo na pia ba-
ptismal recebera o ncine dc Ney.

Contractos de nupeias
Acaba do se registrar na nossa so-

ciedade, o contraeto du casamento da
senhorita Angelina (1. Ferreira Lima,
com o sr. Paulo Nerey.

A noiva í filha do proprietário e
negociante sr. Antônio Ferreira l.ima
o exma, esposa d. Francisca Martins
Lima,

Com a senhorita l.yíi-.i .Muni-
nho, filha do dr. Oldonmr Murtinli",
dircctor do secção da Secretaria de
Estado da Agricultura, contractou ca-
snniertto o sr. Eurico Jardim, do coiu-
merclo rie nossa praça,

Com a senhorlla Nlla Coutlnho,
professora, diplomaria nela Escola. Nor-
iria! do Campos, filha rio sr. Antônio
Ribeiro Coutiiibo, commerclante desta
l.raea o da sra. ri. .'.nua ria Itocha
Coutlnho, falleclda, contractou casa.-
monto o sr, Aurco Loureiro de Sd,
negociante de nossa praça.

Como costuma fazer mcnsalmen-

Nupeias
Na. rosiüônciíi J<j d*. Mario Eouri-

sues. director da "Manha", i rua
Joaauim.Nabuco n. «2. em Copacaba-
na, reatlzou-se segunda-feira o casa-
mento du senhorita Blsa- Fernanda
Santos, filha do dr. Jorge Santos e
rie d Stella Mendes Santos. cn:n o
jornalista Roberto Rndrlpues, ria re-
Oueeão da "Manhil', filho do rir. Ma-
rio Rodrigues o do d. .Maria Esther
Falcão Rorirlçues.

O neto civil foi presidido pelo dr.
Ernesto Stampa IJer?, juis da I" Pre-
toria Civel, sendo padrinhos da noiva
seu tio. coronel James Andreiv i- dr.
Jullo Barbosa e do noivo seu pae, rir.
Mario ltodri'íUa.'s e sou irmão .Milton
Rodrigues.

No acto religioso offieiou monsenhor
Luiz Gonzaga do Catmo, vigário Ia
freguozla dc N. S, dd Gloria, sendo
padrinhos da noiva o dr. Mario Ro-
drlgues e sua senhora c do noivo o
•ir. Jullo Barbosa e d, Stella Mendes
Santos.

Cercados ile suas famílias receba-
ram os noivos atfectuosas felicitações.

Festas
Fromet.i» alcançar grando exlto

mundano a vesperal Jansanic que no
próximo domingo, das 17 As 23 ho-
ras, scra realizada nos salões do Club
G.vmiiHstico Portuguez.

O ingresso rios associados seri feiu
mediante a apresentação do recibo
n. 5 e da respectiva carteira Je ioc-n-
tldade.

o Guanabarense Club. da Ilha no
Governador, realiza uma vesperal dan-
snnK. a 13 -lo corrente, em que tocaia
a Orchestra Schubert.
te, a dlrectorla do C. R. Botafogo
i,nllzarÍL no próximo dia 21 do cor-
rente, uma "solrfc" d-insanl-?, nue te-
ri'. Inicio Ss 22 1Í2 horas, ao som
de uma excellente "jazi-band",

A directoria estA empenhada tm
revestir do máximo brilhantismo as
festa* uesòt tlegaiiM centro UcsDor-
tlvo.

II ^Jm ííl^^^í

-j-DRMA SÃO
D UTERO DOENTE

«miSOflilliliSliJÍII:
1 •—InfUmmaçio do Utero;
3* - (UUrrho rio Utero; .
3.* — Corrlmantos do Utiro;
i'-~ Collcas do Utoro;
5' - H?morrhiglu do UteMI -
6' -- Dyarnflnorrhéi (rairisdolorfluf.tnonoid);
7.'— Amenorrhéâ (/alu de rígr&i);

' 6.' — Leucorrhé* (flurei braocat);
t*- l*erturbA<;iet d& Pub^rdftdi,

10' -Favorece os phinomenoi d» Onrider,
11 * — Combat* oi enjòoi • vomltoi dft Oravldea;
12.' - IviU oa Aborto» t outru FerturbaçÒM;

4l3.'-rtdUUoP»to;
íl * — Aulcift fti Dorei d* Oabeç*, Tertlftm, «te
IS' — ReiUbelece o apjwttu;
li.' — Tonlflu o Du».

í A VIDA DA MULHER; DÁ I.NI. SALDE. AlEOtlA E VKMI
MIDICAKENTO DA EDADE CIITIGA
«AS PHABMACIA8 E DR00AEIAS

Í>S SIOlííitKDOS l'\ * ' TIS Kl ¦- \
\ i:i,Mi-i- l'ÜH UM UKHM \- 5

lOl.lK.f '
i 'iti" i- 

' i *(JJ T; - lida i.

i.B'.ão dn ciiil • t

11 gran .i i-" ' " ' ' ""¦

i i'>" rio .i.-iK ¦ ¦¦ iu" -nii ilo r
1(1 consisie na e.-Jill
nula morta". Oi- nu celebro der-
malologo. I'í' ¦'•i-.i bem sabidn ,
filie i cp'0 rm ¦ •'¦ "' bai eni um r
i -; n|.. ,ie ronslruite renoviuinò. J
pois a.s . ,'liula-'. iiiniiH.a. ne des- f
prendem ",t |i0'l'"íi iiarticiilas s

a'."iiiitiii.-iin- ntr». 1'(ie in. se por
vio motivo i|ii:i.ii|i.i'-i. ns referi-
dns celliiUis não (-.rio, aponas
niorins, ficam ailhflda» i flor
du pnlle, f.olirlinlo &.•> ccllulas vl-
\us ria,«i)lclerme Neste caso lia-
veria t|iie recorrer a i,m especia- ;
listn (ierm-.tnlo?.! i;a'-a. (|llo pro- «
(.c.Iii-m- .'i extracção ria pelle do ;
rosto cm unia '." '>•:• i-.-n.-io. mas •
(¦:?to 0 um ;iii.i'.a.a.a-(0 dolorotío o ¦
c.-u-ii. Ifciiiiilado kloillieo se põrin
obtor, gradunlnienic u sem peri- ¦
ito. applio.ind • a ( '•ra inercoll- ;
xeil (om luglcz: "puro inercoll-
zed \vitx"), aubíiianclu une se cn- ¦
oontrii. em (itiali)ue.i pliai iiun-iii. ;
Applic.-i-.a¦ ¦ (oiiin se fosse cold- ;
creurii. Co.ni pouco dlEpendln so
procede á/èotiiplct". ' strne>;ím du
pello do roMo, som dõr alguma, .
nliMirvoiido a.s ccllulas mortas >¦¦ :
fazendo -i pareci r n nova. sü ;
o rosada rn.lls nue '¦' acha lm- ,
nicdlatamonio pnr baixo.

Tome banho!..
USANDO

o
SABONETE W

RS. I«0:0008000
Correm h"i" 'Imw lulurhi ¦ ^ d-

(.-ini Couto: de rMü, uniu d" '""•
tos por 15? e 2ii Conlus por 2?
meios 1$. d' zcmis noKHliliw ou sor-
tidas 2i>í, com 10 flnae.s-reo.lanifi
do Ao Mundo í.otcrico ~- ruu Ou-
vlilor, Kll). Ucpols do amanha 100
(Vontus Federal, Inteiro 10$, ineloti
f,$ c fraci;òes l->. — l'li  populu-
rissimo.

GYMXASTlt A TAllA CRIANÇAS
— Hollothorupla no solnrlo do
í)r. Masslllon Snlioln — 5-, 1'raln
rio Russell, K. XI. 3 003.

HIPPODROMO
BRASILEIRO
AMANHA. 13 DE MAIO

GRANDE CORRIDA EM
HOMENAGEM A'

AVIAÇÃO

HONRADA COM A ITIESKNÇA
DOS BRAVOS AVIADORES VOR-
TCCCEZKS SARMENTO DE UEl-í
RES, CASTILHO o GOUVEIA

DISTRIBUIDORES a BOBINAS

* M

^W,
PAPA

IITODOS 
OS

AUTOMÓVEIS
JRACTORES

ETC.
• !

COM

0E4E6
CYUNDROS

ACCUMULADOPES DE 6«12 VOLTS!

STEINBERG&Cia
rio de janeiro

AVENIDA RIO BRANCO 31-33
CAIXA POSTAL 1281 - END.TEL i STEINBERG

REPRESENTAÇÕES
Precisam-se corrcspondcntcí tmx praças ondo linjnm «Rriiclas

hnnrnrlns. Cnrtns imrn HIT.O COSTA & C. — Hna Municipal M
RIO.

V
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VIDA SUBURBANA
se A .da succursal nos Subúrbios j Aua Dias da Cruz, 153 (Io andar) telephone Jardim 1026 - Meyer

gtnnnn»m..i.mmiiii!tmn!iMiin.jMm

í 10 Governo Ia Republica e o Governo fa idade |
&l*UlUlUMtU.UIlUUMUIUlllUMUUIUUUUIIUMUIUUM

HOMENAGENS AO PREFEITO AMARO CAVALCANTE. - RE-
CLAMACÕES. - GRÊMIO iNTELLECTUAL CARIOCA. - VA-

RIAS NOTICIAS E INFORMAÇÕES
O A..IH.0 UOS .«.UllltfjJUS

ll inoiiumrolo da RiutiilSn — Mereci-
Un liiHiionnRtni a Amnro Cavalcanti

Uni i.'os nossos represen Lan tes na
zona sciiürii-nia, dr. Antônio Augusto
Pinto Machado, teve a feliz iniciativa
de promover uniu. das mais justas ho-
wenágens uue pudessem ser prestadas
ao saudoso cx-prefeito dr. Amaro Ca-
Ytidoantl.

De lacto, cmo.ua.nto a maioria dos
3:otnens de paisagem pela governança
da cidade tem orientado oe seus cuida-
dos e serviços paru. a zona urbana do'Rio do .ranoiro, o dr. Amaro Cavai-
canti sentiu' com mais intensidade do
OUO qualquer outro, aa urgentes hj-
cest-idades dos subúrbios.

Sem .dei/cuidar-ise dos interesses do:-;
demRjfl serviços, a.uo preencheram o. aua
administração, rompeu o dr. Amaro
Cavalcanti' com o precedente oue fo-saliza a acção dos prefeitos exclusiva-
mente para a zona central.

Fòw assim quo se fizera a tradição*!e unbelliiüar somente ti parto da cl-dade que lho servia de .sela de visitas,
1icu:,do o resto do üistricto Federal
abandonado quasi, sem elementos que,¦melhexrando-lhe as condições, lhe cs'.i-
mulusse a expansio e o progresso.

Xão é nosso intuito enumerar acpii
a sério de serviços que aos subúrbios
.prestou o saudoso ex-prefeito, poreiue'•sites aht estilo evidentes aos olhos dc-iodos, lembrando diariamente o nome¦daquelle que es prestou.

Não era, pois, Justo que taes ser-
vújos ficassem apena* nessa evidejnoia,
principalmente porque ti administra-
'-ão do dr. Amnro Cavalcanti «e des-
laçou singularmente pela maior som-
.ma de attençSes dedicadas d zona ssub-
urbana.

Fazia-se mister etue o gratidão dos
t-uburbanos assignalasse de um modo
fri.íante e positivo tox>s servidos, «ral-
tando a mcFiioria do ex-prefeito.

Foi, pensando e scnt.ftdo, por esta
fôrma, quo o dr. Pinto Maohado tomou
a iniciativa da ereccão de um busto doo.-. Aiy.aro Cavalcanti em uma das
pragas da zona rural, tciidô sido lem-
brado para isso o jardim fronteiro â
matriz de Campo Grande.

Com c-sssso intuito, foi convocada mn*.
ír.uniüo de suburbanos e de amigos e
«(irmradores do ex-pre£oito, para a pro-
ximii quinta-feira, VD do corrente, sâs
17 horas, na £sédo da Associação Por-¦luxuosa Beneficente Memorta. a Lula
do (,'ainõeíF, ú. rua Luiz dc Camões
n. 22, «obrado.

Xestsa reunião serão assentadas as
primeiras resoluções o planos i«ira quet.âo louvável iniciativa de justiíjS e de
gratidão chegue a transformar-se, em
bre.e, numa. realidade.

Estamos certos de que ã cila. não
fallanio adb*sõcs dedicadas o enthur
siastlcas, apoiando por todos 03 me!o*j-.-. execução da homenagem projectadüs,
spor melo da qual o povo «uburbanotés-
rerroiiiharâ què nsâo so esqueceu do3
Kôrvlrjos prestados pelo «rando amigo

los subúrbios que foi o dr. Amaro
Cava-loaiM 1.

ENGISXHO NOVO
OS MOIIA1IORES O.ls IlUA MARTIAS

l.AGE HECXAMAM
Ou moradores <ia rua Martins Lage,

no -Engenho .Vovó, reclamam, por nps-
.so intermédio, providencias a, quem de
direito, afim de que seja devidamente
capinada essa via publica, que fica
mesmo defronte da. ei*tarjâo da Centralilo Brasil, o local mais movimentado
..Io bairro.

Encarecer « significação elessae re-'"IsmarjScs é dispensável. — Baeta qu»ei; considere quo vêm ellas do ptfblleo,

l.RE.MIO IXTELLECTTJAU, CARIOCA
Realizou-se no domingo a ssessfio or-.dmarltt do Grêmio Intellectual Cario-ea, sob a presidência do sr. Arnaldo

Nunes, secretariado pelos grs. Álvaro
Costa o Dagobcrto Crua.

1-iida o apprcvada a acta d» eesaão
anterior, passou-ee ao expediente, con-
stame de vários officios, durante o
qual foram lidas, respectivamente, pe-i is srs. dr. Moacyr Silva, Baptteta Gar-
cia c Dagoberto Cruz, as seguintes
tartas:

"Kio, 5 dc maio de 1SÍ7 
Caro Eaptista Caroia — Como me
tenhas sugsgerido lia tempos «pre-
lentar-me candidato ao Gremioln-
elleetual Carioca, venho oom toda

i satisfação autorlaar-te a, levar a. ffolio esse caeo, apresentando a
uroposta â m. d. dlrectorla dâ-
luella instituição.

Penso que apenas uma bôa dose
de força do vontade, mas nunca as
ínfimas capacidades de que dispo-1110, poEssa talvez cooperar juntoo ll c os teus dignos confrades,
em beneficio do engrandeciniento
do G.I.C., mun deves 'oomprêfnsn-
der que o enthusiasmo crescente
que tenho pola maroha ü'lum*Jhal
que segua aquella associação deve
ier um factor poderoso pata. In-
uontívar no itipo espirito, uma cui*tura mais elevada, para poder
Foi-responder ao grio em <jue se
ncontrem todo* os membros da-

.'(iiellc, solecclonado melo socilal.
Um atirai» do amigo Nelson

Villas-Bôas."
"Rio de Janeiro, " de maio de

1027 — E-xmo. s«r. dr. Moacyr Sil-
v a — Utn abraço — A. presente
-erâ por(«dora da resposta que
devo :l stu?sests>o qup. em nome
do v. ex., «ie fól tre4ierrüttldfsi' por
l.uia do T«a*jcimento: dir-lhe-ei
quo bafit^íite mo de*sn*aneee a idéa
oue teve, lembrando*»?' dé que eu
poderia liuj*-ç*aar no Grêmio Intel-
ic;tual Carioéá. Áoelto*a e decla-
rp qu*p v. ei. eerji, por obséquio,
o mediador de. uiinha aandidàtura.

Ccwi oe protestos de uma parti-
eular «dmiraç&o, sou eeu "ex-cor-
de ia.) Othonltl Izldoro de Si-
queira, e Silva."

"'Meu caro Pagoberto — Com
um abraço. 00 meus \etos do
ssude. Tende, onírno 6 natyr«^ que
so tenha, a mais prof onda. adm;-
vacâo íxslri sooledado do letras e
artes ern geral, de. que v. faz parte
f. 6 um dos inals dignos ornaroen-
ics, o vindo eu, deede os prlpit-l*
ros dias dc eua fundação prçstan-
do os meus humildes o dispensa-
vciB conoui-sos a seus protrram-
jiiae. peço-lhe sser o modla.nelro do
meu IngrefFso nesse nwio culto, ji
como iniciada ua arte do bel-can-
;.->, jii, no conhecimento da musipa
¦líieorica.ccimoalIsFta é Jusstoqueuip
cintpr *»ssu'a. ' ••

Bstou pssMpararKlo um trabalho
cm prosfc. sobre musica, para, op-
portunamente, aubmcttel-o »o Gre*
"de.

Dcnde já, porím. pode v. at-
firmar que cursei o instituto Na-
clonal de Musica, o, sob concurso
-.-(¦Bllzado em 28 de abril do cor-
rente anno, fui admittfdo cantor
do quadro lyrico do Theatro Mu-
FiiciiuH do Rio dc janeiro.

Certo de qu° •'• aceitara ci^n
benevolência o enoarco dc apre-
sent.".r-ine, aguardo eereno r. de-
isIsJo do futuro.

Oua-o nhraco do amigo num*
berto Evilazio de Almeida. "*

í,MA FE8TA W SOCIBOÀPE

ó er. CesiBio Miguel McKilia. com-
inerciante e presldento da Assoclaçío
inmtnercial suburbana do Rio de Ja-
neirü, por motivo do annlversarlo na-
tallelo de fua esposa, d. Mairj-arlde.
MossiiiH, olfereceu ás i>eesòas do «suas
relacOefl "ma feíU, em* 10 do cor-
imte cheia de encantos «For servido
lauto banquete, sendo ao ser servido
./.lainpasne. trocado* multo, brinde:,,
f((tó quais respondeu agradecendo, o
ar. Messlna. j

\' noite, M servid» um» mesa d«
doce» o aguuc. lunoidu alndn fauda-
iy5efi i «iu.ilv.s-rMrlar.te, que gora do «lu
estimo ra n"5:>!i 1 «ledinl**.

1 m animada baile, perdurou fttí alta
n.MiUá, nowndo**!» entrs a a«J.:unela,

as seguintes pessoas: sras. ils/rga-
1's'da Messlna. Aliee M^galhües, Bote-
Ujo Cunha, Carmen Cabrita. Regina
Cunha. Isabel Peccgo. Adelaide Pel-
xito o Yrma Beneehi. senhorltas: Elsa
Slcssina, Zilda. Messlna, Direi- Messi-
na, Burydlco de M^galhücs, Etlith Bo-
telho, Arlette. Peixoto, Ja.í.v Pinto, lis-
lher Benachi e Yvette PeV.voto.Cava-
lhoiros: Damiao Maralhües, Ceslnio
Messlna, Francisco Muaclliãos, José
Monteiro, Paulo Cebrlia, d'"A. Van-
guarda": Gonçalves Silveira Martins,
.los/: Luiz Peixoto, Mu rio Cunha, N'el-
soa Cunha, Ildefonso Fagundes, Arlcus-
to Mondes, Basllío Pinto Machado c
dr. Pinto Machado, d'0 JORNAL.
TODOS OS SANTOS

RUA ARCHIAS CURUU1RU
A rüa Archias Cordeiro C- illumi-

nada â luz eloctrica até ao Meyer.
Dahl para elme, prissue as antigas

lamparinas a taz. Xo emtanto, esesa
rua, em Todos os Santos, tem hoje
construcçõe-s rmiKnificüs, devendo a
Inspectoria do Itlumltiauão concorrer
para o embellezam6nto dâiiuella loca-
lidade, em franca prosperidade.

Ahf fica o podido, reflexo da recla-
maçüo que nesse sst-mido nos foi dlri-
gida.
ENGENHO DE DENTRO

A VÍLLA OPERARIA DA CEMItAL
DO BRASIL

Yae para annog que a Vllla Ope-
rarla da Centra! do Braall, situada arua Dr. Padllha, foi destruida porum incêndio.

O sinistro altingou acerca do ein.coenta famílias .de ipobres operários
que se viram ao reíento, desampara-
dos, de um momento para outro.

Passsidos os primeiros dias, quandoo curso dos acontecimentos posterlo-res, relegaram ao olvido aquelle de-
sastrc, a dircetoria da Central do Era-
sil que solicita se mostrara no pri-melro momento em pW>ver os seus
auxillares, mandou destruir as pare-des que as chammas pouparam, ro-
movendo o entulho. Os Jornaes ,*.n.
t5o notlelarsom que jã estavam feitos
ó projecto e orçamento para a re-
edificaçío, e o governo estava, como
de seu dever, em compensar os pre-
juizos as famílias pobres, offcrecendo-
lhes casas hygicnicíis, pequenas, po.rim, dccentcmemto confortáveis.

Os operários, que pagavam um alu-
guel pequeno pelas casitihas, cuja prln-cipal vaotsjgem, unlco conforto, ora
estarem a cinco minutos do distan-
cia das pffieinas da Locomoção, onde
trabalhavam, nao cü tiveram de es
mudar para bairros a/astados onde o
preço ds» casa* «stava k altura de
suas bolsas, como de pagarem-nas polo
dobro do preço.

O tempo passou, tem passado « a
Central apenas construiu uma muralha
de -pedra separando a. rua do terreno
que lhe çertónçe, onde outrora se visam
as casas operárias.

Em contraposição, em S. Francisco
Xavlsr «rn S. Chrlstovao, ein Tria-
gem,' em Todos-os-Santos, fez a Cen-
trai levantai- esplendidas vivendo para
chefes de eorvlço, que faz a gente so
considerar ventürosa num cargo te-
chnico da Estrada.

O problema das casas de operários
ficou eequecldo; o das casas dos en-
genhelros resolvtfa.so maírnificamente
com palacetea o villlnos.

Os 'Operário» do Engenho de Dentro
pedem-nos que para o caso solicitemos
a boa vontade do Dr. Lauro Mlran-
da, sub-director da 4.* divisão, e do
Dr. Zander, dlrector da Estrada, dois
espíritos justos e progressistas para
quo o problema seja resuecltado. .. e
resolvido.
ENCANTADO

OS "pAPAGAlOS"
Com permanência dos ventos reinan-

tea nestes últimos dles aproveitaram-
sa 03'amadores dos "papagaios" para
empinarem uma infinidade dessas ar-
maçôefl de flexa e papel multieolor.

E' supim que, todas as tardes, a
zona suburbana, principalmente, fica
constellada de "papagaios" de todos
03 tamanhos e de todas os feitlos, sen-
do um prazer para oa olhos contem-
plal-03 no ar, pra serenos, ora dan*
sando, a sacudirem as caudas ao ea-
bor dos ventos.

Infelitmente esse prazer nüo é i^n.
to de desgostos- e aborrecimentos de-
comentes da -pratica desse dwporto dc
mandarins.' E* que a cidade está. coberta de
fios de transmissão de força e luz
electrica e esta verlfloedo <jue as cau-
das dos "papagaios" e os próprios "pa-
pasaios" têm uma terrível affinidsade
electlva por esses fios, «nroecando-so
netlsa oom tal abundanola quo os dei-
xam cobertos de farrapos de pope! e
de panno, peturbando o funoclonamonto
doa fios.

Acontece ainda que enredado ura
desses apparelhos de voar nos fios ele-
otrleos, os scn« proprletarles fercejam
por ln-ral-os âs sacudidelss vlol«WA8.
resultando froqosntemente romperem-
se os fios e interromperem a iiluml-
naçà.o electrica ou aà communieaç*;3
tolephonlces.

Alguns moradores da estação do En-
cintado, vlctimas deuses' "papagaios"
vieram trazer-nòs as nuas rcclamaços**?
que endereçamos á policii. para quo
intèrvenha coblbindo e« malefícios que
sstao causando os "popagaios".

| quo vao Eervir urna zoilji. ondo não ha
bondes, sondo certos 0^ lucros.

PIEDADE
ASSOCIAÇÃO COMMRRCIA1. SUB.
tlUÉANA — A ÜITIMA RE1CKUO

DB DIRECTORIA
A. 10 do coiTente vealiaou-se. n» sédc

desta asneociaçsJo a cottumeira eessão
dè dlrectorla. Na ausencisi do presl-
dente Sr. Cerlnlo Miguel Messlna,
píetndiu o sacto o Sr, lüueiroz Mou-
rto, VIoe-prosMente, que iniciando os
trsiialhos etítava ladeado pelos Sr*.
Damião >í»falha<5s e Francisco An-
torüo Pinto, 1.° sesretarlo c thesou-
relro.

X>,*mi a acta. «anterior, foi a tneema
aptUE*^*'*!**. Do esípecüenta constava:
no<ajs proposta:! de soelos. ofFciò d.i
Devoção de S. José, agradecendo 3er-
vlçoa prastWfn*. parecc-r clalwrado pela
çommiiteiío r.óm*>«id.ii. para tal, tonve a
proposta <io Inütltuto CommercJ,'.i do
Rio dc Janeira; sevico de accordo que
Inicie ns auleis em ijma dupêndencid
da táoisie, estabeíceendo condieC-es: ba..
lancete dft mes de abril, f-emlo nome:.-
dos os Srs. Armando ds Andrade, Jüsí
SÍepu Moi-eliiv c SVsnciuco Bai-.doia da
Silva Junio:, para darc-i parecer fso-
bre contas,

No bem geral, o Dr. Plnío M£<svia-
do pede cons. te da acta dos trabalhe*
um velo congratulatorio pelo anulver-
sario que se passava naqucllo dia da
Sra. D. Margarida Messulnsi, esposa
do Sr. Cerlnlo Miguel Meesina. pie-
sidente da AssssociaçSo. Koi approvado.

O Dr. Pinto MsüA.-hedo, cm nome
desla secção do O JORNAL ofTerece a
cas» esseuu prestlinos. Foram acel-
tos com applausos da assistência.

O Sr. P.iiiuSo Magalhães propõe um
voto de pesar pelo falloclmento da se-
nhorlta Nair. filha do direotor Sr. Va-
lentlm Machado Fagundes, sendo sus-
pensa a sessão om eua homenagem,
por proposta do Sr. Eunlslo de OU-
velra.

foi onçtrrada a sessssâo s 13 horas
e mela.
CAfSCADURÃ
FOR OVt. A CARREIRA DE OMM-

BUS »AO CHK$A ATE' ESTE
BAIRRO»

P«»deni-no3, ooBimerclapte3 de Cas-
cidurn. :: nossa intervenção 110 Intuito
de solicitar da empresa dc Ccnnibs:s do
MaracaussJ, que Ji leva csus carros 50
Meyer, e^talipleccr uma linha até Can-
caduru, subindo pela Avenida Amaro
Cavalcanti, rua Ellas da i*!l\;s, até em
frente A cstaçüo.

Oert-iiiicnte. rsra empr,*r:i altonde-
rtí aoa Imoresses da populaçSo, deter-
i^r.--:v : .,..v ^luv uctejH, tanto mala

[¦nOCLAMAü li.V 7" [•ItlüTOItlA

Pelo cartório da 7" Pretória Civel,
do e»0rlvâo Lino A. .Fonseca Junlor,
eslão :;.F habilitando para casar: lio-
raclo .Manoel Bordallo e Sltirietta
Guimarães Avelltr; Antônio Kernan-
des' Fagundes c Alda do Oliveira
Tavares; Florencio L.ima do Queiron
1: Maria Jos6 Guedes; Jorge de Mo-
deiros Coelho o Edlth Comes de. Oli-
velra; .Vartinir.no Alves Carneiro e
Alexandrina Carvalho da Silva; Ma-
nocl Bapfista de Souza, o Antonia.
Josepha dsi Silva; Isuurdo Martins
da Silva o Nair Xavier de Brltto;
Francisco Franco e ilaria Xavier dt
Brltto; José. Serra Filha o Mngflale-
na Léo e Antônio Ignacio da Silva
e Isabel Med.eiros.
JACARlH*AGUA'
LVAVCrURACAO DO OHl'HA\ATO

PHESIIVTKIIIAXO
Es'á marcada paru amanhã, ás 12

horas, a inauguração solemiio do
novo edifício do ürp!iam:to Presby-
teriano, á rua Edgard Werneek uuO,
em Jacarepaguá. ,
MADUREIKA
O.IE3I aiER COMPRAR CARVÃO

VEGETAI, f
Na sédc do deposito municipal de

Madurara serão vendidos, em leilão,
110 sabbado próximo, ãs 12 hor-ss, 4(1
saccot dc carvão vegetal, pertenceu-
tos á Antônio Fernandes, e que fo-
ram aprehèndldas por infraecão de
posturas munlclpaes,
REALENGO

ABERTURA DE SEPULTURAS
A partir do dia S dc junho proxl-

mo vindouro, serão abertas 110 et-
miterlo municipal dc Healengo, as
seguintes sepulturas dc. infantes,
cujos prazos se acham extinetos o
nào forem até aquella data refor-
1'na.dos — ns.:
591 — 5H3 — 58j •- 507 — 110! — B03
GO.-. — 607 -- 60!) — 611 — 613 — Clã
617 —¦ 611) — 621 — 6ü:: — 62fj -- 6^7
629 — 631 — 633 -- 635 _ 637 — 611
643 — Ü',ri — 647 — 64U — 6;'il — (!ú;i
65j — C57 — 6D0 — 661 — 663 — 66ã
667 — 661) — 671 — 673 — 67Õ — 677
670 — «SI — 6sS3 •— 6S.'i — 6SÍ — 5ÍIÍI.
LEILu\0 I'l 1(1,11 o NA. AGENCIA DO

JS» DISTR1CTO
'Depois de amanhã. 14 do corrente,

ãs 13 horas, serfio vendidos c-m lol*
lio publico, 11a sedo da agencia da
Prefeitura do 28" districto, a rua
Eernardo do Vasconcellos 170, em
Realengo, os seguintes objoctos, quo
foram npjircliendidos por infraecão
de posturas munlcipacs

Auto n. IS — Um caixão de ma-
delra, uma thcsouru de cortar folha,
um compasso, um inartello, um pc-
queno pfi dc cabra o uma Colha de
zinco, sendo todos os. objectos usa-
dos;

Auto n. 10 — Tres cabras, sendo
uma de côr branca, uma dita ver-
rnclha c unia dita pintada;

Auto n. 20 — Tres frlgideiras dc
ferro, duas bacias dc folha dc flan-
dres para rosto, cinco jarvas de vi.
dro para flores, um jarro para água,
uma garrafa dc vidro c um copo
também do vidro;

Auto n. 21 — Tes cortes dn tricoli-
ne dc algodão com dois metros e
melo cada um, seis metros de chita
e oito grampos de massa;

Auto n. 22 — Quatro jarras de
vidro para flores, um jarro para
água, seis copos de vidro e seis vi-
dros de brilhantlna;

Auto n. 23 — Oito chicaras de por-
celana (Japonesas) c duas bandejas
de folha;

Auto n. 24 — Duas caixas com
phosphoros, um vidro do brilhantlna,
pito espelhos pequenos, quatro vi-
dros de extracto nacional, quatro
espelhos pequenos, uma caixa com
botOes de. molla, quatorze papeis
com agulhas, sete pentes de alisar,
dezeseis pregadores para cabcllo,
trinta e cinco alfinetes dc fralda,
quatorso passadores para collarlnho,
sete caixas para jogo e dezeseis bo-
toes para collarinho;

Auto n. 25 — Quatro vidros do Io-
«ão, tres vidros de brilhantlna, e
oito vidros de extracto ordinário.
BANGU'

RELIGIÃO

"PRAZER DAS MORENAS'*
A reunião marcada para o dia 15

tem um motivo do grande attracçào,— a peixada á bahiana promovida
pelo blúco "Dos que nâo negam".

Não é, entretanto, a peixadaa razão fundamental da reunião; os
elementos daquelle grêmio Inventam
razões para dar demonstrarão dc
solidariedade.

As senhorltas Zulmlra Correia,
Ondina Martins o Marlclta Mattos,
constituem uma embaixada de exce-
pçtio, que representará a "Posa do
Ouro", dc Villa Isabel, nessa poi-sada.

Após a peixada haverá baile.
Aq que ouvimos, vae ser uma festa

magnífica.
CAVALCANTE

O UniMCIO UA ESTAÇÃO — A
PALAVRA ÜO DIRECTOn DA

CENTRAL
Publicamos, hontem, um registro

sobre "Cavalcante", o bairro esque-
cldo dos poderes públicos, cuja po-
ptilaçSo com perseverança accentua*
da tem conseguido melhorar pela
própria iniciativa,

No momento o que mais reclamam
06 moraíorps de Cavalcante dos po-deres públicos, è a eonetrucçào de
uin edifício para a estação local,
cuja falta não 6 necessário funda*
nientar.

Nfio obstante a publicação que fl-
zemos, prftcuramos ouvir o dr. Ro.
mero Fernando Zsnder, dlrector ds
Central do Brasil, sobre o caso, ex-
cluslvamente do sua alçada. O dlre*
ctor da. Central i1 um espirito pro-
grcssststa, além de um homem fran-
co; não reveste o seu pensamento
com rebuscados e fleçoes de modo
a deixar 110 animo do Interlocutor
quelqv.tr duvida.

— hou o primeiro a reconhecer —¦
as3im nos dísse n dlrector da Ccn.
tval — ouão legitima e a aspiração
'lon moradores de Cavalcante, lietc.les» io, ; orCm. não é maior nem mais
sincero do que minha vontade em

.altar.óiV no iiiteresso daquelle hair*
ro. portanto, da eldude, do palz, A
qtiostij de numerário no caso 6 de-
flnlt)•.-,-*.. Não corresponderia, aos- de-
Sujos da população e aos meus dc-
veros, mandando lllusorlamente ata-
car a. reinstrucçãn do edifício paranova estação, acuenandò-llies oo|u
um beneficio e cm segyida ser for*
çado a sustar a^ obras pela falta de
verba, Não seria sincero, nem lão
lunjco patriótico, pois ss obras inl-
ciadas e nào concluídas tornnm-sc
caros, inutilmente caras. Os mora-
dores dr Cuvalcante, estou certo,
concordarão coinuilgo; não quero
prométter para não faltar. Espera-
ram at S a heni do próprio Interesse
local, esperem um pouco mais. Logo
que tenhamos recursos, scráo áe
obras iniciadas, e continuadas até a
conclusão eom a mulor rapidez."

A palsivra do dlrector da Central,
como se ve. c animadora. O interesse
do dr. Zander t ser utll. não pude,
porém, multiplicar verbas. Dahl a
postergação de trabalhou, eomo a
eetsqSo de Cavalcante, dc iucotiUs.
tave-1 nteesFldade.

Esperemos, portanto: esperemos
"... continuemos a pleitear a nova
citação indo . ro soecorro do própriodlrector da Central, cuja beg venta-
de reconhecemos,

VARIAS NOTICIAS
OS PREÇO» DA» VÇ-vÚAfi NA* VM-ras 1.1 viu;- uo uisnutro

FEDERAL,
Pela tabeliã organizada peia Dire-

ctorlá Geral ,ie Abastecimento c to-
mento Agrícola, .-*.té o dia 15 do cor-

Ministério da l-azenda
p Ministre, eemeedeu ia.-n.-ã.-, rir, sf«'-os na Alfândega de Santos, paraa mala. d plomatlca contondü u. cor-respondencla officlal icmetiidii coloMimsierio dos Negócios BstwnwtaSd«i Itália ao consulado desso pafz i*uEstado d« S. Paulo,No requorlmomo cm quo ,,Banco do Credito Popular o Agrícolade Santa Catharina, pode «ntoflSX

pais. transigir com os funeeionario3deste ministério, a ministro proferiuo seguimo despacho: -.Selle cem rcvall-dfleuo o requerimento o paeue o sellouo documento que o nccinpa*i'ia ::
,. —r Vai nutoriiada ;¦. dc-lè**ae|.ifiscal «11 Goya-i a abrir .-so;,cunv.snc'a«an"**Jrt«*t-W para aaiulsicüo de aí*oi. de exDedlento ¦ dc consumo lia-bitual nc-cesFsarlos i. mesma roaarti-çau, no corrente a::.,.. >ojnrt.-
¦ ~— O ministro deferiu o renuerl-n^nç c-mque E. .lohnston pon , ¦'.
consideração ,\o despacho que mentévco acto üu Alfândega do Santos, imwm*do- he a pena do pagamento, còm r"-validação do sello do freta.-n.nto d"o\a.iA,r "Majiszaiiillo",

. ~:— Remetienilo 
'ao 

sou coll;•"•: .1-,Agricultura o proeesso relativo ao ±
gamento do 112:150? a Waldcm-ir í=-.o.n.1}., por fornecimentos feito- ,1

sedaria da II m nus noroa, em.j.„, o nunistro solrcKou providencias10 sentido do «er essa Importânciaincluída un deupltoe,-, C6 a«*rto coo U.,cre'.o 11 17.430, do setembro ul-limo, si *, despesa fo! empenhá-la op-portonamente; devendo, no caso co'>
vinÍÍ0' 

SC'"i-R nl.e?***a„.t**,coe£.iada pola\eibc — fcxeroicios findos - do or-'•.tic-iitç- ua Despesa, do Ministério daAgiicultura, para o corrente exercido, Pol concedida isenção do. dire-los, na Alfândega deita capital, parauma cncomimenda postarcoiuondo fa-sendus âo daihasco do soda o algodãodesunas.ds ao Asylo e S, Cornelio—— A' Alfândega do Pm-j. o .dire-ctor oa Rec-.'lta Publica remeiteu paraprestar infor.-nsi.jõt*, o processo em quea Companhia Port of Pára reclama
contra actos da Inspectoria daquellarepartição.

—— O director da Receita Publ.caremetteu ao 3» procurador da Repu-bllca diversas certidões do divida ue;
totaes de :íü :7õõí660. 200 nossos uru-
guayos, So librae, 10 holiillings e ss
rieiico, provenientes de saldos devedo-res, «ertfifados para com ... Lloyd Bra-
slleiro,.. quando Patrimônio Nacouul,'Tendo em visto ao quo üollci-
tou o *cu collega do Exterior, o mi-
nistro autorisiou _o dcspaclio livre de
direitos para H'volumes vindos p?.lo"Poconé", contendo roupas do cama,
mesa, tapetes, quadros, serviços rio
crystaes, livros o um autocnovcfi per-tenoenus ao dr. Raul irornandes, cjue
exerceu o cargo dc embaixador oj
Brasil cm Bruxellas.

Pol indeferido o requerimento
r 111 quo o si'. Uaul do Uma àaiitoa,
conu. agente da Companhia il<- Nave-
gnção "Chnrgcurs Rounis", cm Porto
Alegro, no sentido do sar ríconsldc-
rado o defipaolio quo lhe negou pro-
vimento ao recurso Interpocto do acto
do delegado fiscal, quo dou, etn parte,
movimento ao recurso da Alfa/lidera,
do Porto Alegre, multando-o em di-
reltos em dobro.

 Foi OKiofc-riilo o requcriiuentu
cm quo o agout.-: fisswl do imposto do
consumo cm Stmui Catharina, Domes*
thenen S?-jui, i-^dc iaira a: r dispensado
do rocoihlmenio dc pane dc multa que
lhe coube.

O director geral do Thesouro
declarou ao Inspector federal dc Por-
¦10$ Rios o Canacs, ji haver autor:-
zaflo a delegacia fiscal na Bahia a
designar urn funecionario para. fauer
parte da commissão de tomada do con-
tas da Companhia Industrial de Ilhéus,
tende-, .'io::ta cinta, recomuicjiôado á
mesma delegacia (íue Informe o mo-
tivo por quo não íoi ainda cumprida
sua determinação.

r- Dando provimento a um rconr-
so "ox-oíflcio" da collectorla federal
em Parahyba do Sul, imi- iufracção
do regulamento do scllo, o min.íjtro
mandou impor ãs firmas ,1, Bisaglla
& Irmãos e ,losí dos Santos Silva a
multa de ÍÜO.?, a cada unia. minimo
dos dispositivos regulamentar,:...

O director gorai do Thesouro,
de accordo com o d:<sf*acho do minls-
tro declarou ao delegado fiscal no
Ceará que o 2o escrlpturarlo da iiicíf-
ma delegacia, José JDemosthenes de
Hollanda Cavalcanti, foi Julgado livro
do qualquer culpa pela falta (pie dc-
terminou a sua suspensão administra*
tiva, e recoiiunendou infoiinaçòcs sobre
so foi levantada pelos meiOFri retrulares,
o eiueindo, a interdição do alludldo
funecionario.

Tendo cm vista a ultima parto
da informação prestada e intendendo

rente inez vigorarão os seguintes
preços máximos dos gêneros de prl-
melra necessidade nas ícirae livros
do Üistricto Federal:

Assucar, kllo, lí; arroz, kilo, ?700
a 1?100; abóbora, uma, sf700 a IssJõOO;
agrião, molho, $100; aipim, tampa,
?400; anil, tres, |500; alho, (5 cabe-
ças), 5500; batatas, kilo, Í600 a $500;
banha, ern lata dc 2 kilos, lata, õ$S00;
bacalhào, kllo, 2*000 a 2Í200; bana*
uns, ouro ou prata, duüia, $500 a
$700; bananas da torra ou S. Thomí,
dusia 1$200 a l.$800; batata doco, tam-
pa, ?400; bertalhn, molho. $100; ba-
gre e sardinha, kilo, 11000: corvlna,
tainha e encliova, kilo, 2$i')0: cama-
rão grande, kllo, fi$; camarão miu*
do, kilo, 4$; café dc t», Uilo, l?200;
cafí- dc 2", kilo, 31100: carno secea,
regular, kilo, l$000; carne secea, es-
peclal, kllo, 2f: cebolas, kilo, 11200;
couve, inolhn, $100; farinha do man-
dioca, kilo $-100 a $.">00; farinha dc
trigo, kllo, J{)no; feijão preto, no-
vo, kilo, >i00; feijão preto bom, kl-
lo J>""; feijão niulatinho, litIo. M00
a ?ih.'0; fcljflo manteiga, kllo, l$200;
feijão branco, kilo 1$200; feijào do
cores. kllo. $700 ,i $800; fubti de ml-
lho, kilo, $600; (ranges, um. P,$000 o
t$000: gil6, tampa, $400; gallinlmí.
nina. 4$000 a õíiOO; garoupa e robal-
lo, kilo. i$0'i0: lombo dc porco, kllo
3Ç600: laranjas diversas, dusia. $S0il
n l$000; leite frosco, litro. 5700; lei-
te condensado, lata, 1J800 a ?$ono;
milho, kilo, $400: maxixe, tampa,
$100: manteiga fresca, kilo. S$nnr>;
massa amarella. kilo. 1$400: massa
branca, kllo, l$S00: ovos frescos, du-
ala. s$:;.i0: polvilho. kllo, fSOO: <iuti-
jo de Minas, kilo l?600; repolho, iiiji
?C00 d I$ã00; robaleto e- namorado,
kllo, 3$; sFcmnlina. kilo. '.'$200; sabão
ospecial. kllo, líion a 1 ?000: sabão I
virgem, kilo. $SnO: toucinho saliçado.
kllo, 2íS«il: tomatfis. tampa, $400; ta-
Iharlm frpsjeo, kilo 1$500: vagem,
tHinpa, $400 r xu.-;ú, duzia $600 o
1*100.

O-: barraquelros não poderdo ultra-
passar cj rreços «cima.

A Prefeitura manterá duranto a
feira, uma balança dc afcrençia do
peses.
PAKA.MENTO VtV. IMPOSTO DF. !,!•

CEKCAÍI UE r-A8AS COJOIER-
C1AES

A Sub-Dlrrotoria de Rendas da
Prefeitura es.tl f.cleiitlficand.o aos
Interessados que a cobrança do lm*
posto di licenças de caeias conimcr*
ciaes, sorã agenciada, atí o dia lõ
do corrente mos, pelos cobradores
inunicipne:.

Os que não cffectuaram o alludi-
do pagamento no prazo legal serão
cnn*. idades a fechar os seus estabele*
cimentes, sondo o debito remetlielo a
Procuradoria do; feitos da Fazenda
Municipal para a cobrança executiva.

TELEGRAMMAg RI:T!DOfS
Acham-se retidos na -Maçã*, '.ele*

fraprclca -jo Meyer, os s.guintc-3 te.
lcfrramni.-s.is:

Ma tll lido Guimarães, J:yrnc Por-
clunculp, Paulo Coutlnho da Rocha.
Rodrigues Pedra, Casal Fróes da
Crur, Sodré. Celina Ferreira. Manoel
Ribeiro, .lesf- Guimarães, Jr. Alber.
tu Marques, Sebajtièo, Coronel Klin*
6-r.

PHARMACIAS l»B PLAXTAO
Enão dc plantão, hoje. ;.¦ si-guin-

t.-s. piiarmaetus .J».*- BUblirldor:
Dlstrlcto do E. Novo — fluas: l.l-

U-inli. Cardoso Ji« 1- 21 dr Maio "73 I
Dlstrlcto d" M«o--r -- ituass; Uns

io Vasconcellos S: Archias Cordeiro I
21S-A r lll r Arlstldet Caiic 215.

Pir-irloto de Jacarnpr,£iia — nua i
Cândido Honl.io 122S.

Dblrlcto de Campo ürdndt — riui jFerreira fiorjej S. i

a que ut isrua! modo j^ s: tem proc-
dltlo, o ministro tii,'.,i..-.i lõvantii* a
pat*cnijJi;âo ôc ilun ae í.'a*.a no caso
cf.i apreço, pura n fim o*. ps*der e. Re-
cebedorlíi Federal examinar .} mereci-
menlo do p-Jclído feito pelo dr, Pedro
Augusto Tavares .iunlor, uo ileníido de
sor roconsideradn o despucho dc 2S
de nutubro úo 1022, quanto .'; rciu-
cção do valor locaiiro elo prédio do
sua propriedade ;'. run d-. Biepo n. 7S,
para os cffo vos rio pegameiuo da taxa
de pennit d'.-igu.*s. no citado exercício.
Ministério da Guerra

Km inspoeçâo do saudo foi Julgado
precisar do 2 mezes dc licença o 1"
tenente pharmaceulico Marcai Cariei
da Silva, llcençR essa que lho íoi con-
ctõida pelo commaudanto desta re-
gião. Os primeiros tenentes Jor;re
Conçalvcs de Pinho Junlor f-1 JofIo
Baptista Mattos foram transferidos,
respectivamente, do 10» R. I. para o
2C R. !. o desto para aquelle,

Em aviso ao cheio do Dtparta-
monto rta Guerra o ministro decla-
rou não sor permlttido nes offlciaes
aceitar commissão de qualquer natu-
reza ler.ipora-.-i;-. ou permanente que
colllda de qualquer modo eor.i o des-
empenho elas funeções propriamente
militares, *?cm a-.storlzação do.--, seus
commandanles do roglflo ou fio ml-
ulstro. conforme so achem cu nf.o
subordinados ãquelles.

Tiveram permissão, para Ee de-,
morar mais 3 dias nesta capital, o.ca-
pitfio Vlctor François o paru agiíar.-
dar aqui o despacho de um requeri-
monto, o 1" tenente Jo:".o Carlos Be-
tim Raes Leme.

Está oc viagem para a S>= replão
militar o coronel Antônio Odoiico
Henriques.

Ao tenente coronel Pedro Chry-
sol Fernandes Rra.sil foram concedi-
dos 00 ('.ir..*, do licença para trata-
mento do snude.

O capitão nenedicto Augcsto da
Pilvr., qae sevve no Collegio Militar
de Porto Alegre, teve ordern úo se
recolher á unldndo a que pertence.
Ministério ela Marinha

O ministro da Marinha e:;o:i<!re:!,
hontem, do serviço da Diroctoria de
Nsivegiição. nomeando-o para ó cargo
eic commandante do tender "Belmoii-
t, ". o capitas-, elo fragata João Au-
gusto do Souza c Silva tendo desse
ultimo cargo sido exonerado o cnpl-
tão de fragata Agerlco Ferreira do
Souza.

O capitão tononto Oscar Scnr.s-.
Freire do Pillar foi nomeado pnrsi o
cargo de Immcdlato do contra-to-.-p. -
dolro "Matio firosso",

Ao governador do Estado de
Santa. Catharina o ministro da Ma-
rlnha tllrigiij um officio solicitando
do s. ox. ...- bons officios no sen-•ido dc ser desviada a estrada mu-
nicipal nuo. acompanhando o üttoral
da cldado dc Florianópolis, frontêr.
os prlnclpaes edifícios do Centro do
Aviação Niivnl. naqüello listado.
Essa provldencln tem por fim ser'solado o devidamente cercado o ter-reno do referido estabelecimento.
Ministério da Justiça

Foi exonerado, n podido, dc los.%rdc professor da Escola pára Snrecn-tos do Corpo do Bombeiros, o coronel
Alfredo Carneiro.

Foi nomeado para o logar de
professor da aula rie incêndio, ea Es-cola elo Sargentos do Corpo rio Bom-¦beirou, o tenente coronel Ernesto doAndrade.

Foi naturalizado brasileiro Am-1'i-osio Joscphii Cernes, natural d^Portugal o residente nesta Capitai.Foi suspenso por 30 dias, porfalta do exacção uo cumprimento ele.-,devores, o continuo do Instituto .Me-dlco Legal, Manoel do Carvalho Fi-lho.
Concedeu-se licença do ro dias,no guarde, civil do 3" classe, J,uls Ro-drigues de Oliveira.

POLICIA CIVIl,
Está do dia, hoje, á Policia Cen-trai, a 2» delegacia auxiliar.

GUARDA CIVIL
Serviço para hoje: dia á sócio ceu-trai, 1° fiscal Augusto Ci. dc Almcl-da. e 2» fiscal Rcynaldo do Mar.-.lhâesUniforme, il".

PromoçfleS! por portarias do dr.chefe dc policia, foram promovidosde accordo com o art. 38 c suas ali-noas, á 1» classe o guarda de ?' cias-se n. 478, Raul Nor.- do Carvalho; á2' classe, o dc 3" 11. ÜS8, José Rodrl-
gues Pimenta o i '.,' classe, o de re-serva n. 3.275, Gustavo Gonçalvo::.—¦ Apresentaram-se hontom, prom-
ptos para o serviço: da suspeni:£o, os
guardas de 2" classe 701 o de 3» cias-
so, 1.142 o da autorização, o do 3«
classe 1.1 OS.

Compareçam hoje, ás 13 horas,
na 1" secção da secretaria da policia,os guardas de I1 classe 47S. do 2*
classe 888 c dc 8» classe 1.275, afim
de asslgnarom o termo do ':ompro-
misso.

Tem permissão para usar crépe
no braço esquerdo, por espaço de. um
mez, o 2o fiscal Interino Josí F. da
Conceição.

—* Foram autorizados a fallar ao
serviço por 2 dias, os guardas ns. 930
e 1.063; por 6 dias, a contar de lt du
corrente, o guarda n, 4»iG c hoje, o
n. 579.

Foram transferidos os s.guin-
tos guardas: do "Destino Especial''
(vehluulos) para a 3* seceao, o de 2"
classe 447, que se acha doente em
residência, visto ter requerido licen-
ça pnra tratamento de saúde e. para
a 17» secção, o dc 3» classe 1.152; quo
ectil suspenso do cjterclcio ele suas
funeções; da 3" secção para o "Dos-
lino Especial" (vehloulos), o dc 2*
classe Si", c. da 17» secção, o ;,- itru;...l
classe S-C; da "• secção para n Mr\fj
central, o do 1" classe 513 o o dc re-
serva 1.322; da sédc central para a
II* secção. o do 2* 'ilas.FSe ISl o para
a '.'• secção, os dr reserva 1.311 o
1.315; ela Ia pari a 17' S"cção. o de
tl" classe I.OBfi o pura a 5" .locção, o
de 2" rlassfí 5031 sendo rju» cate non-
linuarã. no serviço 0111 que ie achava.

Compareçam hoje na ncerelar!'*:,
ás II heras, pura registrar 5rul'a do
licença, 0 guarda n. 417 r afim d- re*
coberem offlclo para depor, 03 guar-
elas ns. M6. 72?, OiS, 1.204 e S?7: na
Escola Policial, .1.3 1" horas, í pro-i
scuça do 2o fiscal Armindo Pereira,
os guardas ns. 601. 717 e* 1.278: iiu
pub-lnspeclorla, ás 13 boras, os guar-
das lis. 731, 3!i6. 1.08',, 8S3, SIS. 1.143,
I.ÍS2. 1 .'JP 4. 1.328 e 980 e na 1» se-
cçsn, lambem ás 13 boras. pira fa-
lar com o l» fiscal Pedro Leoilcio ele
sHouza. es guardas ns. "Sf e 'no, de-
vende, o 1' flsc.il da 8êde central pro-
vldcncl&r quanto ao guarda n. «16,

POLICIA MILITAR
Serviço para hoje: milíorni^ ii'; ry.

(terlor de dia. capitão Pereira Júnior;
officlal de dia ao quartel sçcnera), 2-
tenente Dantas.: medico de dis, S'
tenente dr. Chave,; medicp dc priWl*
plldão, !•"' tenente eir. Cunhii: phsir*
maeeutleo de dia. Io tenente Agnisr;
de-iitiita de din, 1» tenente Sáyfib"; in-
terno dc dia, acadêmico Floriuno;
ronda ("ni o superior de dia. 2* t**
nenf*- Sepulveda: 0" dlstrlcto. aspl-
rante Cunha: guarda ;..i eyiartel -pe-
neral, sargento Duque; guarda Ua
Jloedsi. 1- tenente Abreu: guarda do
Thesouro, 1' tenente Lsge: promptl-
díe- 110 quartel general. 2" .enento
Ãrchanjo c -i;pirantc Almeida; prom-
ptidão na Companhia de MiytraJha-
õn:-^..-:. aspirante .1":-^,-*; ronei-i espe*
i-ijl, rargentos tvini<.s. Cavalcante,
Florcutlno e Olegarlo: ..si::ilirr dn pf-
flclal de dia ao quartel general, sur-
gente Pereira; enfermeiros do prom-
piidãn ab quartel general, càrg-ento
rinhelro; musica de promptídflo, a do
5o bat&lhfto; piquete ao quar.**l gen*-
rr.l. 2 cnriietairos da p. p.: orden»
i Assistência do Pessoal. 2 praças
dn C. M. t motocyclista dc 0!l. cabo
Josí.

-- N.-.r corpos: 110 \» 'u.itaihao, en-
pltâo Prado c 2" tenente Mcttob-; nn
V. i-npltiin Ferraz e 2" tenerue PI*
mentel: no "*. '." tenente Loümrlô e
2- tem rte Gastão; no v. capitSòPe*
relr.i 0.* Mello c 2' itnentt Kuclydci;
n-- ... .ipilSo Martins e arplrnr*.c
V;I. .-: no 6o, 1" tenente Fortocar-
rem >' 2' tenente Camargo; no reri*
nv-i.ío de caviiHarla, capltf.o Kftcl-
llts- ¦ tenepte Ajpedt. .1 no Corpo
d J. Au-lllarfí, aspirante Luclo.
Miiiisterin ilsi A^ri' tiltuiu

Pelo dlr •• ¦¦: úo. •rr,j,i>K..J,.t *,- -
úusurl.il fornii .le-vpsçliiQot oe s:gjl.i*
ic*s roqucrlntfntos:

sTunt' cm pro*

I.F

I.eonh.-i-.l Pínk, Her*
Company, Fordlnaiulc

iTeokct: íi C, Chsrr.ica I.idustficl"Bayçi*.-iíeister*lj'.ieids* iquatro reque*
rilOciHÓsji Abelardo *5a!gH.de> it C.
r.coÍFi .-íqiitrimentee-), Ernesto Pcl.mn-
Isribergi Joaquim Dantas, !. C Far*
benlndustrie Aiitilfnsfcsolli.-cliatt, .•*..
Loiin. Goorges Val«t, Aúsüatb Cessr
ae Sampaio Vlanna c Fioriuno <ie A-ie-
rede Coutlnho — Lavre-se o '.or.,-,o.

fcllhl Jnspectioii .Machine C''.mpan>'i
Ir.c. — Concedo o ;..r!-.zo, Lsvrc*sí t
tem-.".

Kuejie.:'.; & C. (dois roquerltnc-ntos)
e Nelsort Mascarenhas i C. -- Publ:*
quü-Ko a d*isorÍpçâOi

Oeorçe Urant Hntiburii, Joiisi l>
Tiiorbvti-ofe t Ci Ijlmltad. Toin Thor*
nj-crofi t John F<dward Tiioruycrott
e Companhia Ertisil Clnematefraphica
— Deferido.

bavid Nlgrl
cesso.

Affo:,..e Port,
Exspeçam-SF! gul

Manoel Mar
requerimentos)
culcs Povcler
Perraclni o Klchnrd II. Rots e a So-
cié'.r Anony.v.o Pr.-"l'.iU:. Chimiqties Co*
verlln — Prestem ijSCliire^iinc.ntos.

I G. Farbenlnãus.rle- Akticn:,-tí:;el-
Isehaft — Satisfaça a eiclscnula ao
consalípr technlco.
.Ministério dn Viação

O sr. Vlctor Konder promoveu hon-
tem si inspector do l' «lnsre da Re-
partição Geral (les Telegrui he;s, o
gu: rda*írolo<s Manoel Ildofsnso eie
Souna Martins.
BÜTR/jllA tlll FERnO til.MllAl,

OU UKAüIl.
A éFítsção D. Pedro II forneceu, por

conta dois diversos ministérios o ou*
tra.. repartições publicas, 03 pasi»-
o-cr.s, nr. importância total dc rela
l:45i?600,

—O dr, I.iiirn Miranda, sub-dlre-
ctorda 1' divissão, resolveu extinguir
a .tufina do conservação da estação
.le Bruinaiüuhò, em vista de não ser
necessária a sua manutenção nii.

Por abandono ile emprego, fo-
rar.i dispensados do serviço, d* ao-
cerdo com o artlf.ro 113 do regula-
incuto, os trabalhadores lldefonso
Mendes da Fonsei a, iiu. estação de Se.
nadór Vasconcellos o José Comes da
Silve., da turma auxiliar rta reside::*
c:a do ramal de Sau Ia Cruz.

—' Foram cffectivados': Antônio
Rocha, Manoel Izanu Machsdo, João
B;ip':sla de Godoy, Joaquim Buptla-
t:t 2°, irabr.rriudáres.

Aü orficlnas dc Engenho do Do:i.
tro vc. .1 entregar ao trafego e^te mez,
alír.i de d::;:;; compouiç&es dc trens
do Kiifitirbios' e pequeno percurso, o
carro.", da serio FF. dotados de cor.!-
nha, afim do melhor aceomortar e,;
paesagel't*'o's dosj trens do Interior.

Dotvpachor, .ia dlrectorla: il. An*
(irada c Cln . ipedintíò '.•ertítulção Co
excesso do frete  Rostltua-sc a
Importância rto 585000. conforme pa*
reser d:; Contadovia: Cortuvnes DlcU,
Idem leiem — Idem, a quantia dc réis
7035700. conforme parecer da Con-
tadortài Carvalho c. Magalhães. Idem
Idem — Idem, a importância do reis
3CJ200, conforme parecer da Conta*
dorla: Cia. ¦ Mineira de Lacliclntog,
idem idem —- Rostltiíani-sc as ini-
porta nelas dc 1 õ**600, 12». 2C*;".00,
3Hs*800, 491300. 28(i-;oi), .í>tf800, ònJAUO,
27S700, 15», 157M00. 7i$2("l. 7l$100,
758900, 58>T0n. 29K?800 o 3|s«3"e, còn*
for.mc parecer ¦ da Ce.ntadorla; Fer-
nandes o Filhos, Idem ido-.n — llleni,
as • importâncias 'de' 319, SÔSsJíiOO,
26r.$-100, conformo parecer da Con-
tadoria; Al.vhn Pimentel e cir.., idf:v.
tdt-m — Restitiia-se a importância
do 63.'., conforme parecer da Corttà-
dorla; Carvalho c Magalhães, Idem,
Idem — Indeferido, tendo ejn vista o
parecer da Contuirirla: Elias'Miguel,
Itler.i Idem — Junto procuração do
destinatário da expedição: Lloyd «Sul
Americano. Cia. do Seguros Marltl-
mos c TerrestreF!. pedindo rcstltul-
ção (io documentos — Restituaiii-sisc.
mediante recibo; Duleinn de Maga-
lhães Azevedo. Grcgorlo Josò do An-
drade, Judlth Martins da Fonseca e
Silva, Lylla Campbell dc Barros, Ma-
ria Augusta dos Santos Monteiro Le-
pes, Luiz Jauffret Guilhon, iiedlndo
passe escolar — Concedo, dc accordo
com as InstrucçCcB cm vigor; ítalo
Rarblirl, pedindo 2» via dc recibo —
Attondc-sc por certidão, quanto r.o
despacho n. 1.55<1. Quanto ao dc nu-
mero 1.555. não pôde ser attemllüo
por nfio ser o consignatarlo do de:i-
pacho; Antônio Pereira Lopes, po-
filndo pagamento âo 118 dos venci-
mentos — Deferido; Phlladelpho de
Souza Rego, pedindo readmlssâo —
Idem, nos lermos da Informação dn
i» divisão; Mayrink Veiga e Cia., po-
dlndo dispensa dc fornecimento de
material — Idem, tendo <-m vista a
tnsignlíicancla da falta: Cnnstantlno
Ribeiro, pedindo restituição iln Un*
portancla de 200sí — Idem. IY >'ist:i
(ítt informação: Rita dn Costa Mnr-
tias — A concessão feita a Rita Al-
ves Coutlnho t oriunda dc nelo per-
fell#. e acabado da Dlrectorla, que ;•
mantém integralmente: Josí Ramos
de Carvalho, Waldemar Gonçalves do
Souza, Álvaro da Silva Costa, pe-
dlndo readmlssâo — Aguardo oppor-
tunidade; rlavlane de Mattos Macha-
elo, Jorí dc Magalhães Alves, Silvl-
no de Souza Pereira. idem idom;
Aloyslo dt França Mattos, pedindo
permissão para praticar o serviço rto
trafego — Indeferido; Augusto Oli-
velra, pedindo entrega de um guar-
da-pó — A' vista da Informação, nflo
ha quo deferir: compareçam n secre-
tsj.rlà os srs. Nocl da Cruz Mer.scder
c S. de Carvalho.

Despachos dn 2' divisão: T.lbe-
rato Pereira Gomlrte,'Ignacio Braga.
Alceu Pereira MenUinger. Aleblcs PI-
res, João Telles Menezes Junlor,
TIieopMlo Raphael, Avelino eie Oli-
velra Vureiues. Aldeies Guimarães,
fernanl da Silva Rosada», e pcaeoa ei"
família de Kugenlo Smith — Cnm-
pareçam ae escrlptorio do Irafegn.

José Gsilmcrãe.! JIncede. Joir. i":\-.
Ins Cotrlm, Anlonlo Caninos, Se-a-
nliini Bernarde d" Magalhães, l-'ra'i*
elpen Rodrlgue;! ele Alencar, Tir-lile
Vr.rr I.erííe Gama. Pedro Maria Vel-
gfl fichrnp^), Teimo de Meflelwr. ran-
triss, ' JoSto *.'lcte)r Xeves. Sebastião
Cruzeiro ''o Souza. Ó.-mor Silva, Al*
varo I.esndr" de.s Santos n Josí T:-:-
ford Wúrlcy ¦— Compareçam í. 2* r,r-
cção do t-.ifepn,

Be-neciietn Rapisftf- Barbosa, 'dal •
tis. Corra NevOfi e ('iuípereindo Ferr'1-
rc FRoi-gr-» —'Irreleferido.

A RE.VD.» OA CENTRAI- HO
ÜR.-uSII.

A renda òa Central *jo Brasil, dj-
rapte a ultima «eininu. atHnglu a
Importância de 2.Í9S:*I!S**71:4. quan*
tl» r*t.i. qu« foi recolhida ao Tbe-
souro Nacional.
Prcfritnra Municipal

Pe,r act" do hontem, o prefeito
exonerou o eícrevent»- interino do
.-.(fciiela, Lourenço Fernendís 'Srasra.

Fòlíelevfda a 30 <-Ci f -ç^tlfl-
cação .tddlclov.;:! ejue perotóe o prl*
níeiro escripturs. rln dn Diretoria de
Obras. Joaquim Antônio eib T.-rrr.
Passo:*.

For doer Cf* tí- hontom, o pr-*-
feito esínrneiu dr. -oro» "Mateilsl"
pr. ii "Pess-iB 1", in «lotação or-t.roon-
:r.r:a fia Dlrcetnri,-! de Obrlis a fir
cie o--.-orr.-r .10 pagamento u-. 'vn.-l-
rnentos «ie operario*s tltulueios neli lei
de I» de maio, a importância dc 'ríi.i
e^resono.

Foi dispensado da àBSÍgnatirn
Ho "ponto*" durante tres hicccp» «^ *••»**•
pregado do Matadouro, Itíynaldo
Benjamin.

O prefeito coneede.y « -mcuíi.-
:cs licenças: ò>- 6 meaeí, ás'adjunta"
V. Odette Wlntcr Vlanna, Regina Le-
•:¦:¦• Marinho e .Maria ' Carib/- SalVf.t
c de um anno ,i adjunta D. Hllde*
branda de llesquiia.

-s— *for acto de hnnt.--m. o dlrector
de Tnstrut-cão dlspe.njou a substituta
dc adjunta Dulto üouçttlves dsi Costu

0
GRIPPE
FEBRE

DEFLUXG
cse pílulas sudoríiicas

r;*ew curiós

CATHOLICISMO
l.ilíS PERE.VNE

A nuornsjão poráiino dc Jesus Sa-
cvamehtado será 

'hoje, 
diurna come-

candõ ás 3 1-2 he..;-;:.'; rt.--. nlatrlü de
Jacarépaguí o nooterna começando
ã-: IR 1|2 ho -.:•¦• na matrl*: do N. S.
SisnrÁrtria tcrrr.lntnao k-m ambas
com r. benção 1

SA.NTISS1MO SACbAMBXTO
lioje. QuiuUl-f.eirr.1 dia vondi\*ürndo

A S;S. Euohsrir.tiii sorio reíadus I
misns em :*'.i-..j.-' >ie Jo.-is Sticritnlfch* 1
tsvJ.-'. dentre outras r.::s uegillntoi' [
Igrejas;

A.'* í hoi-A». 110 Santuário do
Meyer, ns'. matríc dei :":'. João Tiaptls-
Ui da LngOa e na igroji do Parto.

A's 8 horau. n.-.s matrizes da Sa-
leite, de pansa ltitr. o da Gloria e
*:t; Capelia '1- tt, S. Auxiliado:-.-.

A's 8 l's! hor.-1 na Cnthcdrtil Mi-
tropolltaiiii;

A's 0 hor.-.r, :.:: Igreja fie Ü. J.osfi.
ME/. OF. MÁ Itl *

O autos do mez mr.rlnno eerão «*«•
lebrados boje .-ko; seguintes templos
deita nrchldlocese:

A's 7.30 liorns, na Igreja de Sslo
Joiuiuim; 14 li.iras, ua lg:ej:t de X.
Senho:-.. ,?o Terço: ás 19 horas, no
Convento do Carmo, da Lapa: na
Igrej.'. Jo i. .:os'io B.-.ptlst.i e Nossa
Senhora do Alílvlo, em S. Chrlsto-
\-ão; na igreja do Shuto Antônio dos
Pobre?. 11,1 igreja de X. S. do Parlo,
na csiliolssi do NoBsa Senhora Appa-
recldm no Meyer, nn capelia do Asylo
do Collegio de Maria Iramaeulsda, .1
rua. S. Francisco 'Xavier, 035, este
c*im predica pplo padre Gregorio
Pieiros ur, matrla do Kngenho Novo.
n:> matriz do Engenho Velho, na
matrla de Cnscnrtura, na igreja do
Divino Salvndor, na Ipreja do mara-
ofsnã c 110 Colleglü da Conceição, do
Caaeadura, s'i ruu Miguel Rangel.
ICO: ãs tO.Sd horns. na Igreja dc N,.
Senhora da Snude; As 20 ho.-iti, na
matriz da Gávea.

SANTA teDWIOKS
Santa Edwlges, a proteciora « «d-

vogada 'io.-: pobres e dos Indlvldados
será \eneradFi hoje. si-* S 1|2 horas,
na Ig.-ejsi matrl» do S. Chrlstovào.
celebra ndo--se mli.sa eeu: csiiitlcos o
coinmiinhfio. sendo fio finnl dndn ao-.:
fieis a benção do Santíssimo Sacra-
mtnio.

im no "souniso ma virgem
A SA.VTA TUMHll/.t.VMA"

A Pia Lniio P. Vlctlmcj comme-
mora, amanhã, dia 1.1, om obedlen-
cia a uma cláusula de seus estatu-
tos, n dia do "Sorriso a Ssmta The-
roütubaha1!,

A coihmèmoração constara do ex-
posição solemne. do .''..S. Sncrnnisn-
to, dos 0 1(3 ás 1G horas. O dlu t\o
amanhfi 6 considerado peln Pln
Fnião. di Misericórdia, cem n flr.i
do pedir .1 Deus especialmente P'|as
alihás d<>s apóstatas.

O acto se verificara no Santuário
ele Santa Thereslnlia .d-i JI-*:iino Je-
sus, a ruii^Màrlz o Barro*'.

SIIMIOB BOM JKM>
;;a igreja d.> N. S. dd. LanipudoriK,

a Avenida Puuaos, terá rezada Uma'
tilifjea. cnm acíiin|ianhanie.nlo do hr.r-
liioiilum c eaiitleòa o sacros, cm lou*
vo.- Co Senhor Bom Jesus.

HIV.F.tlSAS
H-aJc, .i; 7 1:: hojri(s, sor.i celebra-

d.- missa, com eaiiiloos; c couiniu-
nhão das Damasi dc Caridade. d,t ma-
trl/. do Engenho Novo. hàvi ndo ao
terminar, a benéSo d<i KantissImO
Sacramento c reiinlfio da associação.

Na Igreja dn Lumpadeisa s'rá
celebrada, hoje. :ií S I 2 horas, mlscia
em louvor do Senhor Hum Jesus, com
conimúnhfió c acompanhamento do
tórgfto >• canticoo.

Na m:ilr\r, .le S. João. Baptista
ds'. LagO» rennem-nu, ás IS horas,
40 I>am:ii dc Cnridadç. Finda 1: rc-
união será celebrada nilssn, 1*0111
cânticos .- coininunhiin com n expo-
Feição eio Santíssimo Sa cramento,

HF.r.MOKS
Rcunem-se, hoje, ás 10 horas, as

seguintes conferências vlcentlnas:
na matriz de São Chrlstovfio, a de
São Vicente do Paulo; na dc Santa
Rita, a do Santíssimo Sacramento;
e ;i:-. 10 1|2 horas, 110 santuário, a do
Sunto Affonso de Llgorio.
lRM/.iM)AI)i: IM) «I.ÓlllOSO PA-

TRIARCHA SAO JOSÉ*
Do modo brilhante, a mesa adml-

nlstrr.tiva desta Irmandade comme-
niorou. domingo ultimo, em sou ma*
gostoso templo, :: festa do excelso
otugo. Constou .•- Holemnldade do mis-
sn pontificai, di tino foi offlolnntc o
revmo, moiifienhor Luiz. üonsisign iio
Curmo, itcoiytado por outro:; sacerilo-
tes o solemne Te-Denm, que teve e.n-
mo nfflcluntc o ruvino. monsenhor
Egydlo Lari. eiicarrcRinio dos nego-
cios da Santa Si. Na missa pregos: o
conego Benedicto Marinho o no Tn-
Doutn o conego Gonçalve-s de Roí'a-
de. A oratória dos dois sacerdotes
mullo agradou a selecta assletencln
presente ao acto.

O Te-Deum ;"e.i precedido da leitu*
ra da nomlnata dos irmãos eleitos
para servirem r.o anno çompromlssa!
do IS27 si 1028.

O templo, vlstoiiamcnto adornado,
bem Indicava o 7.0I0 com (|ue « ad-
ínlnlsiração cura do s^-u templo, ver-
(indelramcntc um dos e|iio rnalorcs
Ira.ileflee. tom nesta cidade.

K' a seguinte a nomlnnta dns Ir-
uiáos e irmãs (|Uc têm rte servir os
diversos carjço:; administrativos da
Irmandade do Glorioso Pütrlnvcha

S. José, durante o anno con-.pror.il.>'-
sa) dc 192Í a 102S:

Provedor, Oscar Josf. DnminiTues
Machado; vli-e-provedor. .\biliti I-!'-r-
dy Alvos; secretario, Antônio Ulbci-
rn Duarte Silva: tliosourclrc, Manoesl
Martins dc Castro Neves: procura-
der. Albino dr Mr.:;M Meseitiltn; s-i-

•rei;,ri-, da c?l-.a benetlc-níe, Ana*
rim .i" BcaF]-.- pair. Rohail. Uiern-i-
relro da eal:>n beneficente, Josí Au*
t.ini'1 Ro(lrl?ue..,: definidores: Adel*
pilo Peres Ttlxeira, Juveiielo Cabral
ôf* Mfnc7.»:*'¦-. rirmfno '1o ."*'« Borgeüi
nr Fdnarilii Gusmão Alues de rtrlt",
Pancho.il Stnvnle (]<¦ Oliveira, Urbano
RortrlgueB Martlner. Carln'- .ie >lc*
doiróF, Antônio Mr.rUnlio d o Andrade
Jricf Cândido Pernandèíi Moreira,
Aiif;'i*.tn Noguotrii ijonçalves. dr. Al-

lm Martins Horfiadas. Jo...'- Serpa
Monteiro Junlnr. Dlrector rir. culto,
'.k-!iirlndM de A-evclo Mesquita: re-
Indorea do culto: Manoel Martins
>'otto, F'i.inji.1 Sallos Borges. .l"a-
rjiilm Mapiiadn. José Maria d' Oli ei-
ra. .Tosí de BrlU Costa, Pedro R¦••
eirigues Lema: provedora, r). F.lvlr-4
eic Carvalho Machado; vlee-provedo*
r%, d. Adelalejc Rlmcnta Alves; viga-
ria do culto, Franclsca. Maria PI*
nheiro de Mesquita; íeladnra».. Cio*
tlide de Andrade. Iracema, de Anira-
d* N'e*'??. Aurora Lcssa Basl^s Brum,
Amélia Candiiln do Andrad', Laura

'PíTodi Lima. Maria ApPiJfrecIda Goih
vôs Horcaejtii. Vcrida Hari-etn rio 011*
velra. Augusta da f>neelçfi'j Rnr-
gr... filaria de Lóurdeji Borge?. Ma-
ria Isabel ('iop.-.-.l-es. Fújftni: Tule-
dn Abronn. Hcrir.sullla Vlanna Kama-
rjo.

O IS DE MAIO NA IGREJA 1)0
ROSÁRIO

CorirncmofaiíVio a piüsfiiv»'lTii ^:i
sVií-íoff;!! data dn Lol Anresi, a Ir*
mandado de ,S. f. do Rosário. - s.
Benr..]íí.to ,)os« "Homens Pretos reali-
síari as segnlntss soleiínidaijcs cIv 1 -
ro-reliclosa'.:

A':= 0, 0 1 2 e *'' hnrua. missa pe-
Ias alma_i cjos CfPtlvos e aboli In.
nlstas e em aeciio de graças ao3 ann-
llclQniktai hobreviventos.

Findos or. ae'.os-i roljsloses, sesfílo
solor.ir.p im consistorio. sendo ora-
dor nffiílal o nbnljclonicta dr. Josci
Agostinho (ícií* Uoíí;.

A Irmandade enviará aos r. mlt>-
rios, ennimlssles de irm&os que Irão
4«posllar fli'rc*3 sobro or túmulos do*j
sbolIflonUtas.
mtCJA CATHOLICA LI8CRAL

Cíl.KHKVCJE» FlBtirtAS nt SA-
<-n.\UA El CHARISTIA

Quintn o sexta-feira, ,-;-fibau ii*.- 10
bons, Lsln Ultime » para co:nm"-
i.io.ir a liber.i.ção dos éccrnvoB no
Brj:il r. no niundt.. Portanto, r. yc-Ia d-tn eommeniorailvai um motivode ; fjo^íjo c e ce obradu em aeeSo•te greçar.

Como femp-e, a ce!f-h-m*F-io rer.1
fciia »m Dormiiotn r levada a «f*f-lui i rea r*onde dt Bn.-.-.fir.i n, T.tiQro Santuário privativo d* i.njr. Hum»a, pcl<- ruce.-doie. Ai'::;o Álv.a dt

I Bm ne*ne do Mestre)

CONVOCAÇÃO
Domingo, ãs 16 horns. á praça Tl-

riulentes. 48. sobrado, aFsrembléa ge-ral. Pede-se o coiiipai'ce")umu:,j oe
todeti os membros.

OCCULTISMO
OROHM MYSTIGA OO rBXS»

MENTO
Rscreveni-nos:
"FlDuioRcinomouin — Hoje. quintafeira, As'20 '-• horas, o professei Jo-

set Kstevcs. diirá mnls nma uniu .,.-
bre a.sclencla que descrevo .. cnnt-
ctor das pessoas pelos traeòs pli; s'o-
nonilcos. A entrada C rinue•-.

Coiunllna — Das 0 ãt> 12 o ,la>
10 svís, à0 ia íioras. pelo dlrector da
Ordem; das H. ãs Iii horas, mr un*
médium e das 12 As 14 horas, mis se-
f,-uiúias, qunrins c sextns-felrns, por
um agente magnético.

Hiironeopim — Em consequí n-hi,;.
boa aceitação que vão tendo ..s trr.-
balhoa nstrologlcos do Venefiivel
Mestre sr. Anandii N'ebl, avisamos
que os Horóscopos sei serão entregues
dentro do prnzo rto S dias, pois cm
pedidos augiueniam,

Asctin Aitrnl — üraças ii mediação
de uni sor *:hiral quo desejn icuilltnr
o sou nome na ultima encnrnnção, :..
ugun por sl aconselhada J;l vao fn ¦
aendo prodígios. Tomes em nossa.
mãos urna carta de uni Irmão (|ue
soffrcndo do hemorrliaglns, edtnn-
cou-a com a appllcaçâo du citadas
ugua.

Si'««»o publica — Na sexta-feira.
ás 20 horas, antes da conferência dc
dr. José Cuetano de Faria, u:i:ir4 Cs,,
palavra o nosso veneravel Irmão d<
legado Internacional sr. professe"
Georgo Zetlker, quo dirá. algo sebr.F
a data de 13 do mulo.

Nolt» —• Toda it correspondência do-
ve vir acompanhada do endereç •
completo, dia do nascimento sym-
ptomns da moléstia, sempre oue ffrr
possível, uma photographla para a-;
ourns •" distancia c o .scllo pura a
resposta, sem o qual nSo responde-
romos. "Dac do graça nquljlp gue
de gruçr. recebes". Dlrljam-ãti no di-
rector dr. Ordem, sr. Elyseu D. San-
fAntus. — Rio, )1*;-'J27. — Oaftaaar»
dnnn."

THEOSOPHIA
SOCIBD.VUU THKOSÓPHICA

Hoje. qtilnta-felm, La 20 hor:ts. •¦
loja perseverança reu.ic-se etn sesaú"
publica do propaganda,

Falarão o general roformádo lia>
mundo Pinto Seidi e n professo/ O
«aldo Silva, (pie abordarão pontos ln*
terossatifes da gubedorln Divina.

Oiirantc as rnodliaçfms, n dlstlnct i
professora Mathllde Fuírtomberg ex'1-
cutarft, ao plano, trechos Jo musicir
s-iiavc.

Entra .'u frietiesi.
Traça Tlradoutea, IS (sobritlo).

I.OJA PEHSBVERAXCA
Sessão publica, bojo, .í« 20 hovass,

Praça Tiradòntesr, 4f, sobrado.

ORDEM DA ESTRELLA DO
ORIENTE

A VIJÍDA MO SKNHOK IIO »>IOn
A vinda do Sonho:- do Amor re-

premeu tn. para nó-i umn esperança
sublimo e umn fome (!•• alegria ln-
esgotavcl. A po; •. porOm,, dessa
herança que Elle  traz. destina-
dr. il Humanidade destes rtlat». c dn
futuro, repreneutn. por parle dos
qn.> .i possuem, uma grande ros*
pnnsabilldiidc; a que decorre d<> de*
ver (|uc tSm eio fnaer com (|ue o:
outros deliu, partllllom —- dever que
tS Inllludlvel o inclucl.-ivel.

Eüte dever, .ro.ilr.iente, represen-
t.i, inmlieiii. um dns maiores praüe-
res para iodo o membro sincero dn
Efilrolla. qne iã sabem oue t> Sc-
¦boi* ae encontro, prrftciilrniiciite. en-
trr nOn.

Os tempos magníficos da Palegtl-
mi levlvein-so, em iiciito maior, em
malór escala, o folizei os quo «ou-
berem compreliondel-o c 'fc colloca-
rem ii. altura do privilegio Iminonao
que a huninnldr.de sú des"ruta a In-
tervallos d,: mlllennlos.

C. portanto, umn oxcepclonal fspo-
est de trabalho. E nes quo souberem
comprehondel-o o >..;• lançarem si"
trabalho para ajudarem a Obra d--.

,Senhor do Amor. asses terão uni gu-
ardfio --• no qual não devem pen-
sar --• porím ciuo excederá turte
qiii-.nto n sun Imaginação conceber
pudesse; — o galuvdíio dc sorvif
meliio.-.

Sejamos ardoronos no trabalho po:
amor do trabalho, ou, aisida nlelhe>:¦,
p-.s- amor do Senho;-, do Orando So-
nhor do Amos- o da Compulsão dn
Chrlsto quo nos visita fl velu sa-lvnr
n mundo, —- nüo pnr meio dn tinv-
evunlfl.vilo physlca. porfim, polo der-
ramo da Sun Vida Espiritual e pelai
Puna palavras de Sabedoria que po-
dom redimir e guiar ã Fellcldad'
cujo ltelno osterã dentro dc tibe
mesmos.

Romdlto sei.i n Seu Nome e a S1..1
Pan depra sobvc todos oís seres!

r.o. 1! — 3 — 1027.
Alelin Alre» de Sonaa

Ml,/. IIA AÜNEGACAO
Continuamos, n reecber donats-¦i-.i cnm este fim. Ouo todo o meu-,

bm r.rdnro?o da Uclrollit não .*••
esqueça deste devor 'íue 6 um gF,
Inrdfio Invejável: o de. dar pnra a
Obra do Senhor, em eondlefícs exce»
pclonaes como ec!n."Dlxlt".

r.-J.i Oeneiv.l sBruce, 112. P.io.
SUSSAO IJI, MEDITAÇÃO

Hoje, ds 10 '.'2 horas», ã praça T
r.identca ti. **, sobrado. Pfi para -r
membros do. listrei!*).

ACTOS RELIGIOSOS
MI8S.VS

nesawae ar. scgulntei
-- Hoje:
?'.i mntrlr.de >*. fi. rln CindelTia,

ás 1 ft hnrns. por alma do Manoel 1'Ju'.-
Ihcrmc dn Silveira;

Na matriz do Sagrado Coração, v.:.
0 hora:, per alma o> Antônio doí San-
ton <'',,'csj)-'i:

-';¦ niatrlz de SSo .10!'-. &•: S hor.ei*,
pnr rima dt d. I.oultH JonC \'eullen
Medrado:

Na matriz dn H.S. Sacramento. á« S
e ra*'.*, horae, |>or alma de Carlos Eu-
ler Junlor;

Nn Isreja de N, B. do Cinn", ai
i 112 horae. po.* alma. d« d. Esporl-
diana Neves Rlbeisro.

Sylvia dc Moraes Costa

tO 

coronel Manoel b".U£'-
nio de Moraes Costa e eua
aenhora Cecília Kuiíenia de
Moraes Costa. José Fellcla*
no de ..Moraes Coata e sua.

jBejihora Fanny Marx dn Morafp
Costa, dr. Ijiiir Eugênio do Moraes
Couta. Evelina Ceçitia de Moracp
Costa, o o dr. Faulo dc Moraes Cóf-
ta, agradecem multo per.horados »
teclas as peKsoag qu»* ssc 'lign'^rut.1
aiioinpanliar ã. sua nltlrn.i nioradsi
os restos mortaes dia siiil estreme*
cida fliha. Irmã e cunhaõu SVIjVIA
e novamente convidam seus parcn-
te.<-, o sinigFis p^ra ,i r.i!(*ya de setl-
nio dia que eerú rezada em sijffra-
gl.i ele sun ahr.a, âs 9 hora*,
hoje. quinta-feira, 12, no altar-nier
da igreja eiu Gloria, Largo do Ma-
chado.

Antônio Pinheiro Ma-
chado
(NÊJife)

"Palleciilo «*ni Parií

.

A tua familia monda • '¦"¦<-
brar amanhS *?,. ás !i hor.i".
r.o altar-m/lr (in igr«»jj de
S, Francisco (Je Pjtilti. umn
nilsfa d»: J» anntverbnrlo de

eeu falleclmento ti convida neusí pa-
rentes e amigou paia HVtKtirãttl ott*
plcloao acio r""'0 quo anleclp»di.
mtnt-s «Brudece,

i
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ELEIÇÃO SENATORIAL DO PIAUHY
A contestação do marechal Pires Ferr eira, apresentada á Commissão

Poderes do Senado
ae

BI.EIÇAO DO ESTAOO D» PIAI HY' 
senhores senadores — Nüo vamos

viroprUimeníe fazer'unia c.ont«BtB.çâQ>
a om diploma, mas sim o restabele*
cimento da verdade eleitoral no plçl-
to quo i»-e feriu a 21 Ao fevereiro
ultuúo, no Estado do Plauhy, uma
ver. nuo a acta expedida pela Junta
\piir.dora dc tace clelgoes vem ei-

-.adia do vicio congênito, que a. torne
desde legJ um «locumctito absoluta-
mento nullo, som íé o, sem valor.

Ue fado, são seus subscrlptores
Ires cidadãos, dos quaes um aesl-
irnou u manifesto eleitoral quo in-
tilcava o sr. Felix Pacheco como
candidato de sun. agremiação poli-
tica ao eleitorado 'piauhyense, nolici-
tuiitlo-lbc votos para senador 1'ede-
ial na eleição acima referida, o ou-
tro firmou um. boletim que se dis-
tribuiu profusamente ua capital da»
quelle Estado,' çoucitando o eleito-
rado a votar nos candidatos que
teria posteriormente dfe diplomar, fl-
nalmente, o,' terceiro, ex-secretarlo
do governo dó Estado, destacado
expressamente pelo candidato Felix
I»acheco para, como membro , nato
da Junta, pugnar ali por seus Inte.
resses. .

Não se diga que a asslgnatura do
juiz federal foi retirada do mani-
festo político a que alludime* por
ter sido falsificada pelo governa-
dor, como falsificadas haviam sido
as do senador Eurlpedes de Aguiar,
do ex-senador Antonlno Freire é
deputado Pedro Borges, porque es-
tes, como ob demais peeudo-signata.
rio», entre .os quaes o vice-goyer»
nador do Estado, que protestaram
coátra a felonia governamental, se
.achavam fora da capital do TJsta-
do, emquanto quo aquelle magls-
trado privava e priva Intimamente
com o governador, sendo um ''dos
assíduo? freqüentadores de Karnach,
palácio do regulo piatjh.yense.

A retirada da assiajjnatura do juiz
fcdenal foi motivada pelo acto de
rctieldia do»' chefes mais proemi-
nentes do partido, contra a exclusão
do sr. Antonlno Freire, a quem o.go-
vernador f/eu primeiro signatário do
celebre manifesto. A machina go-
vernamental nào podia prescindir,
no arranjo eleitoral, da efflclente
c-aliaborayüo da Junta Apuradora.

A aisalgnatura do jul-! federal no
manifesto, desde logo o tornaria
suspeito ua presidência da Junta
Apuradora de uma eleição om <jue
a sua 'agremiação política estava em
cheque, era preciso não perder 3
trunfo e .para. tal . .fazia-se mister
a,uo não mais figurasse como estalo,
da trlpeça. do sr. Mathlas Olymplo;
eis porque, depois da scisão, nio
mais figurou nu manifesto o nome
daquelle illustre juis. Mas nem por
isso dc)xou de sç tornar suspeito,
tendo no desempenho daquella mis-
são oo revelado accentuadamento
parcial. Não consta o nlo houve
mesmo, posso affirmar som contes-
la'jão. lím acto «equer, por mais (n-
signlfieantc, pelo qual aquelle ma-
glstrad»' debite. Intervenção no piei-
to como memiiro do partido poli-
tico quo apresestou o. ar. Felix I'a-
checo pelo manifesto de qiie era si-
gnatario' ao Kuffraglo do • eleitorado
piauhyense, a sua Incompatibilidade
para presidir a Junta.' Apüraflora,
vor suspeição absoluta, tornou-se
por isso-evidente.

Quo valor tem, portanto, esse di-
yiloma, "trapo dc papel", na phrase
.io senador Pires Rebçllo, so nada
exprimo do legitimo, se nelle não
so espelha a verdade eleitoral, mas
«im os actos de compressão e subor-
nd erlmlnosamepto exercidos pelo
governador Mathias Olympio.

O eleitorado piauhyense que se fes
representar no pleito db 2i do leve-
relrb, affrontando as violências, sup»
portando todas aa vlcissitudes e cur-
tlhdo as àprufáa qúó' o despotismo
« a insensatez podem gerar, prô-
cura1 guarida' para''seu direito con-
culcado, opprimido c postergado, no
seio desta augusta commissão, que
vela peia Constituição da Republica,
que solemnemente promotteu» cum»
prlr. com perfeita lealdade, obser-
vando fielmente as leia que delia
emanam.

Antes dc fazermos o estudo ciei»
t tarai do pleito, onde démonstrare-
raos 6. luz evidente da verdade quo
a maioria dc euffragios iogitimoa
foi obtida polo marechal Flrmino
Pires Ferreira, submettcmps como pr,.
liminar ao imparcial julgamento des-
ta commissão os motivos de inele-
glbllldádo do candidato José Felix
Alves' Pacheco, evidenciados em tres
aspeatos dlstinctos cm que a lei
fulmina, annulla e deatroe os suf-
íragios que lho foram dados,

1" aspecto:
A Constituição federal, no art, 24,

dispOc: I ¦
"O deputadp ou senador não

BOúe. também ser presidente ou fa-
«cr parte de directorias do ban-
cos, companhias ou empresas
que gozem .do favores do gover»
no fedei-al,'déflnldos em lei."

No» art. 20 sentencia:
Os deputados o os senadores,

desdo qué . tiverem recebido di-
ploma ate a nova eleição, nfto
poderão.'ser presos, nem proces-tsados' criminalmente, sem llcen-
ca prévia dc sua Gamara, etc."

Assim, ate que o Senado annulle o
diploma conferido ao sr. Felix Pa*
checo, tS elle, "cx-vi" do" disposto no
art. 20 da Constituição.-senador fe»
deral; entretanto, s. ex. é, concomi-
tantemerrti» dlreôtor do "Jornal ao
Conimorcio", na qualidade de sócio«JommiMidltario e gerente da firma
Jtodrlffucs &. C. A lllustrada com-
.missão sabe que nas sociedades em
commandita por acções ha, duas ca-

..-agoflM de associados uma, a dos
sócios commàndltatjos, com rospon-
isapjlidadô 

'feoIldáüIáLc 
Ullmitada pc-J«a. dividas, compromissos e obriga-

«8et. sociaes, e outra; a dos sóciosi-ommanditarios, citja responsablllda-
do nio vae além. da quantia- r»»pre-
«fnifaiila era suas accBes; '

Carvalho do Mendonça, estudands
tis -característicos essências», das ao-
tleiades- em pón-mandlt» por acenes
em cotejo cam os daa sociedades ano-•lymas, diit-Jul mesmas sociedades são dis-

cipH»a«Sa« pap prlnolsios e íc-
. sjras, uri* communs ás aocisda-
des e*n commandita simples, no
qtie. concerne aps sócios com-
m*ndItwlM,"-è«ttÓ8 ;«»««)»uns is
sociedade» anonymas"...

O mesm;o^iir«Rta.ia)s «ue.-com pe-quenas urodineacSes devera ser ap-
nlicadoe i copsiluilcao das soeUda-
d'Sa«hi coram»***.»» por acçSas es
dispositivos ligas» sobrsaa «.irl*»]»-
de» anonymai, aos» quaes, em regra,
ficam aqucllss aujgitas depois de
constituídas".'"Os gtrentís renreseatam a soclc-
ca.de em commanditf». por acções cm
todas ae suas -rolacO*» com terceiros
pois são de facto • de direito seus
üirectoreu. (Decretos'ns. 431, de 4 de
julho de 1031, art. 27; 8.SÍ1, de 1Í82
art. 156, e 164, de Janeiro dc ISSO!
art. 35, 8 jl»).

Ora, o íi». Felix Pacheco é, na qua-lidado de gerente da firma Rodrigues
<*- ç,, direetor do "Jornal do Comnier-
cio", quo goza de reduc;ões de lm-
posios u taxas aduaneiras para a
importação do papel, bem como as
que incidem sobre o seu servloo te-
lographifo''. E', portanto, ik/itiva-mente, inelegível, "ex-vi" do artigo
••'i, ii. 1, da letra "g", I 3» da lei
n. 3.SOS, Us 27 de dezembro de 1016,
que assim dlspOe:•Ari. 37. SSo inelegíveis para o
Congresso Nacional;

I. Km todo o território da Re-
publica:

Exmo. sr. Inspector da Alfândega
do Rio do Janeiro — O marechal
JFlrmino Pires Ferreira, para fins
eleitoraes pede que mandeis eertifl.
car Junto a «tsta. se o "Jornal do
Commercio" (Rodrigues & Cia.), tem
gozado da reducçío de impostos e
taxas alfandegárias sobre o papel
importado por esta repartição pura
o' mesmo jornal.

Rio dc Janeiro, IS.jtc abril de 1927,
Marechal Flrmi-aií PIkh Ferreira.

Ao sr. Brlghtjnorc. — O chefe, T.
S. Mma.

Em cumprimento ao despacho su-
pra, certifico quo. revendo os livros
ce registro dos jornaes c revistas,
inscriptos e registrados para o fim
fie gozarem dos benefícios da lei que
reduz t; Isenta dc Impostos e taxaB
aduaneiras e papel destinado A lm-
pressão dos mesmos, encontro nelles
o "Jornal do Commercio", dc Rodrl-
giies & Cia., inscripto nos annos
passado e no corrente, tendo des-
pachado e retirado todo o papel ne-
cessaria A sua Impressão, na fôrma
t: gozo dos favores acima. E, para
constar, eu, Francisco Brlghtmore,
quarto oscrlpturarlo da Alfândega
dp Rio de Janeiro, com exercício na
primeira secção, passei a presente
certidão aos dezenove de abril dc
mil novecentos e vinte e sete. Visto.

O chefe, Theotonlo Carlos de
Almeida.

Exmo. sr. dr. direetor da Receita.
-r- O marechal Flrmino Pires Fer-
reira precisa, para fins eelltoraeis,
que mandeis certificar se a lirma
Rodrigues & Cia. ("Jornal do Com-
naerclo"), goza de reduecão de taxa
federal ou do imposto que Incide so-
bre o papel importado para o. im-
prensa.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 1S27.
Marechal íirmlno Piresi Ferreira.

Certifico, em cumprimento ao des-
pachd do senhor direetor da Receita
Publiaa do Thesouro Nacional, exa-
nudo na representação annexa ao
prouesso fichado «ob numero deze-
sete mil duzentos e sessenta, do cor-
rente anno, que, nesta primeira sub-
directoria da Roccita nada consta a
respeito; entretanto, nafdrma da Iti
em vigor, a importação do papel
commum para impressão de jornaes,
goza da taxa reduzida de dez réis
por Uilo, desdo que tenha. a.marca
dágua e haja na alfândega por onde
tlverdo ser feita a importação o re-
gietro da quantidade do papel neces-
sarla á tiragem do jornal. E, para
constar, eu, Oauro Ctarlos do Maga-
lhâes Breves, terceiro escrlpturarlo
do Thesouro Nacional, com exercido
na primeira sub-dlreclorla da Rcccl-
tá Publica,'passei a presente ce.rtl-
dao, aoa dezenove dias do rnoz dc
abril do anno do mil novecentos e
vinte o sete. Primeira ísub.dlroctoria,
da Receita, dezenove de abril de mil
noverifintos e VÍnte e sete. — Hyprliio
Xnvier Pereira de DrHto, subdirt-
ctor.

Exmo. sr. direetor gera) dos Tclc-
graphoo.
.; O marechal Flrmino Pires Ferrei-
ra., para. fins eleitoraes, pede que
mandeis certificar junto a esta, su o
"Jornal do Commercio" (Rodrigues
fc Cia.), tom gozado dc reduecão de
taxas sobro telegrammas para o seu
fcervicò; no caso afflrmatlvo até
quando?

Rio de Janeiro, 18 de abril do 1927.
•— Marechal Flrmino Pire» Ferreiro.

Certifique-se o que constar. — 19
«ie abril dc 1027. — P. Çiomide.

Certifico cm cumprimento do des*
paclio retro do sr. direetor geral que,
examinando os livros do arrecadação
de taxas da imprensa desta Capital,
encontrei o registro do pagamento
feito pelo diário "Jornal do Com-
mercio", A razão dc vinte e cinco
reis por palavra, conforme o estabo-
lecldo pela lei orçamentaria vigente.
E, para constar, cu, Pedro de Frei-
tas Gonçalves Castro, primeiro cs-
crlpturarlo, servindo de chefe da pri-
meira seoçAo da «ub.directorla da
Contabilidade, passei a presente cer-
tidão que vae por mim asslgnada e
rubricada pelo respectivo sub-dirc-
ctor não pagando sello por se tratai
de serviço eleitoral. Primeira SecçA.
da Sub-dlrecterla da Contabilldad.
om dãzenovc de abril do mil nov».
centos e vinte c sete. — Pedro «i
Freitas. Osufalves Cnstro. — Vis!"
IS. de Barros.

O aénado Federal sobro esta ir.n
mentosa questão jã so pronunciou
pelo voto da Commissãc dc Poiàe
res, quando, em 1915, reconhecei'
Inelegível o sr. José Bezerra.

Posto não tivesse em plenário sh.
votada conclusão alguma expressa
mente no sentido da Ineleglbllidati.
comtudo a discussão se. feriu nes-.'
terreno, brilhantíssima, entre ps sr.
Ruy,Barbosa c Joilo Luiz Alves, sei
do de incontestável juatiça reconhe
cer que a razão jurídica estava com
c sr. João laulz, coin quom votou o
•Senado, approvando seu parecor poi
36 votos contra 10.

A Qommissão conhece bem o as-
europto, pelo que passamos ao

2» aspecto — A Constituição Fe •
deral, no art. 72, ! 29, dlspOé:

"Os qu» allegarem motivo de
crença religiosa com o fim de se
Isentarem de qualquer ônus quo
au leis, da Republica imponham
ao cidadãos; e os que aceitarem
condecorações ou títulos nobl-
llarchlcos estrangeiros perderão
todos os direitos políticos."

O sr. Felix Pacheco, em discurct*,
pronunciado no Senado Federal, af-
firmou não ter aceito a condecora.
ção com que fora agraciado pelo rei
Leopoldo 11 da Bélgica, accrcsçen-
tando:

"Se não bastou que eu juntas.
se a papel»*» em branco a ser
devolvida ao governo belga oo-
-nio signal do-rainha acquiescen-
cia .4 Investldura, quero çomple,
tar o meu gesto dc lealdade re-
publlcana, depositando epn Mesa,
não Ja a alludlda; papeleta, cuja
auUitntleidade foi aqui absur-
dameirte discutida e duvidada,
mas a própria condecoração em
si mesnr», na sua caixa, com a
cqrfta rea! belga impressa na
tampa.

Em carta aberta que terei a
honra de endereçar a b. ex. o sr.
-ministro da Bélgica, explicarei
do melhor modo e ao publico
est» apparento falta dc galan

g) os presidentes o dlrectores
de banco, companhia, sociedade
ou empresa quo goiem 

'dos se»
guintes favores do Governo Fc-
deral:

¦<", Isenção ou reducçSo de lm-
resto 014 taxas (uderaes conce-
tildas em Iel ou cotilraet'.";

Ao c riidúes que i.hlbo. fornecidas
pela Directoria da Rccóltll Publica
p.'ia Inspeetoria da Alfândega douta
Capital, o pela Repartição n.-.-.tl dtn
TtlegraplioH. provam a naclíd;iUc qu"
o "Jornal dn Compiercio'', o -jue lan-
¦ •¦ valo dizer, Rodrlguss L C gotaao reduecão ilo Imposto do Importa»
SSo quo incido sobre o papel pira o
*a«u periódico, como de redqccOo ds
taxa federsl sobro o seu serviço ic*
I'.ITS lllll. I, (JiJJi

ali transcripto do Instituto da Or-
dem dos Advogados Brasileiros, pro-
nunciodo na sessão de 20 dc abri!
tíaquclic anno c assim concebido:

"Deante dos termos claros o
precisos do *j 20 do art. 72 da
Constituição Federal, o qual se
harmoniza perfeitamente com o
riispostaO no art. 71, o çldadãc
brasileiro que aceitar títulos ou
condecorações tlc paiz estran*
geiro perde os direitos políticos"
(Revista do Instituto. Tomo
XIII, pags. 304 a 321)). "A imi-flo
eorren.tr. depõe lealmente o se-
nador Ruy Uarbos-a, d que essta
texto (S 20 do art. 72) abrangia
todas ellas (condecorações cs-
trangoiras), seja qual fôr o seu
caracter, Índole ou predicados,
Em aceitando uma dessas dis-
tineções terá ip*o facto perdido
os seus direitos políticos dc cl-
dadilo brasileiro."

Outro não C* o testemunho do sr.
Epitacio Pessoa, preclaro membro d.'.
Corte Internacional de Justiça, nas
informações que, como presidente da
Republica, prestou ao Senado Federal.
quando disse:

"lX-ixiindo-nie. levar ao sabor
da opinião corrente, que conside-
rava prohibida a aceitação de to-das o quaesquer condecorações,
tentai evitar que me fossem tia-
das taos mercês".

Era essa, pois, a opinião vigenteentro os leigos e juristas, em iodo o
nosso palz, o s6mentc de certo tempo
para cá nova interpretação começoua surgir, segundo a qual"só é vedada
ia-iu Constituição a aceitação de con-decorações nohilitarlas, isto é conde-coraçõos que conferem predicados danobreza."Essa doutrina appareceu brilhan-
do pela sua originalidade. Ella nosofferecia, sobre o assumpto, uma no-
Cão singular, opposta ao entendlmen-ü> geral, contraria a opinião corren-
te, a esse modo geral pelo qual o ti»
nham coniprehendldo, a.itá então, to-dos os interpretes do referido precei-lo constitucionol".

Os commentadcres mais antigos dar.ossa Constituição — João Barbalhoe Aristides .Milton — ambos consHc-
ra-m "absoluta." — a prohibição de
aceitar coiidocoraçües estrangeiras etítulos Mobiliários —¦ sejam ou não
aquellas igualmente nobiliurias.

Dos novos couimeiuariores, o mais¦iutorlzudo.—. o sr. Carlos Maxinillia-
uo — também se manifesta de opl-iiiào radical neste sentido. PedroLessa, em memorável uceõrdão, de-clara que a Constituição fulmina cora
a perda de todos os direitos políticosaoa quo aceitarem condecorações es-traageiras,

ClrcumsUincins imprevistas a qu»aforam levadas alias summlUades donosso mundo político, criaram a Ks-
cola BpheEia, pela (1ual os seus pro-selytos, decifrando as letras da Con-
atítulcão de fôrma a. satisfazer oa
s.aus desejos, concluíram quo a mes-
ma nüo veda a aceitação de conde-
corações a que nàu esteja lisatl/i a"idéa de nobreza". Condo coiicluln*»
que existem condecorações uoblliarlas
o não iiobillarcbltíiisi islo (; condecora-
Cões que conferem foros de nobreza 6
condecorações meramente honoríficas.

a\ verdade, porem, é que essa cios-
üüioação 0 Inteiramentu imaginaria.

lOlia importa em uni deplorável b<v
relhamcnto dc ideas c cria uma at-
niosplicra de tiensa inystificação.

Nunca houve nem ha condecora-
ções hoblllarchicas. Os titulos sim, o
que. o são: noblliarios ou nobiliarclii-
cos. Ha, í- cerio, cóndccoruções quosó podem ter conferidas uos quo tthn
titulo de nobreza, não ücndo cilas, en-
tretanto, quo conferem caso predica-
do, mas um privilegio ale quem já ai
tem. Nüò e tanibem verdade que a
nosea Constituição prohlba a a,:elta-
ção. de condecorações estrangeirai.'
porque so tenha inspirado somente no
sentimento dé Igualdade quo deve
existir entro todos os brasileiros, por-• quo se assim fosse a disposição cln
apreço, não poderia ter existência nos
Códigos das Nações monarciiieas, en-
tretanto a Constituição do Império,
antro nós, não conssiuia quo cidadão

rasiloiro aceitasse condecorações ea

mo tão complacentes na sua niorall-
dade'.'

Mas, felizmente, não 6 essa a nos*
sa -doulriiM. -constitucional. Conua
ella se levanta' a tradição do nosso
direito político e sa oppõeni.os ele-
mentos históricos do discutido, mas
claríssimo texto-constitucional.

Vi ir.i-S,. -.-ara demonstrar essa ul-
üma asseveração, basta umorer .-jue
tt.Jos os projectos, anteriores A Con-
stituição vigente, consignam a prohl-
bicão de aceitar qualquer brasileiro
condecorações do qualquer espécie, da*
das por paiz estrangeiro, sx:m licença

i do governo.
O projecto da Cor..missão nomeada

peio governo provisório preccltuava:"Perde os direitos de ciladâo
brasileiro:

O que, 
'sem 

licença do gover»
no, :, a-nar emprego, pensão, tl-
tulos ou condecorações da qual-
quer governo estransbirò",

Os do governo provisório estaktVe-
cem. Perdem-se:"Os direitos de cidadão brasi»

leiro

Por aceitação de emprego, pen-
são, condecoração ou titulo es-
trangeiro, sem licença do Poder
Executivo Federal".

A propósito escreve João Barbai!»
nos teus eontiecidisslmos Commeiita»
rlcs: "Condecorações ou títulos es-

trangeiroB, segundo o projecto d"
governo proviaorlo (artigo 71, Pa»
ragrapho 2!1), poderiam ser acei-
tos, mas mediante licença do go-
verno brasileiro, sem a qual o
agraciado Incorreria na perda dos
direitos de cldadilo. Ao Congresso
não pareceu Isio bastante; ap-
provou a auppressão das referi-
das palavras do artigo c para-
grapho citados, para .os aceres*
centar (por emendas do roi*i*e-
sentante Bulhões) ao paragrapho
29 de que ora tratamos, "o qu»-'
tornou absoluta a prohibição de
aceitarem-so as mencionadas dis-
tineções honoríficas"'.

O pensamento, pois, da Constitu:-
çâo ficou assim evidenciado do modo
claríssimo.

A palavra autorizada de Afranio dt
Mello Franco. do3 mais abalizados
ccnstitucionalistas que com lustre e
desusado brilho tão alto elevou u rio-
me do Brasil na Sociedade das Na-
ções, se féz ouvir em parecer sub-
scripto pela Commissão de Constitui-
efio c Justiçai ala.Câmara desfiozaiuio
as mesmas considerações que võnlio
de annunciar.

São de s. ex. os seguintes concel-
tos: "As ordena honoríficas nacio*

naes, instituídas pelo Império,
não «ram "r.oblliarlas" o os seus
•privilégios "nSo passavam do pre-
cedencla noa *xtos solemnos d.i
corte, continências e honraria»
militares, faculdade tle passar
procuração de próprio punho, de
fazer assentarem praça -le cadet-i
os dêsendentes dos agraciados, 0
n prisão em estabelecimentos não
destinados a. criminosos"; Ora, se
aoesnr do não sarem "nobilia-
rias" ns ordens honoríficas na-
oionaes, foram ellas exiladas
pela Constituição, co-.n o pensa-
mento de estabelecer-se a igual-
dade de todos perante a lei, não
sa compreha-ntle que tenha a mes-
ma Constituição admlttldo « acei
taçáo cio taes mercês, outorgadan
por governos estrangeiros, ainda
que estas não sejam também no-
blliariaa","A nossa, Constituição 6 pro-
fundamenta Igualitária, timbrou
om abolir todos os privilégios, to-
dns: as dlstiricçoes artificiaes e-i-
ire os. cidadãos, toda*i as regalias
Paisoaes e rompeu coni todas as
instituições dc caracter, ostenat»
va ou veladainonte poiiticu, Inhe*
rente.4 uo regimen extlncto".

Finalmente, srs. senadores, as con-
decorações, não sendo senão expreí*
sõos o/ dlstlnctltos do unia ordem M
cavallaria, sun atéilaçilo Importa em
cciinprcrnlsbos assumidos perante pai?.
estrangeiro, A revelia dus governos J-à
origem do agraciado, compromissos
quo podem ser nocivos aos Interesses
políticos da .Naçüo. dalii a prohibiçãoou necessidade tíe licença para a acei-
tação da mèrcS, sob pena. de perda
rios direitos do nacionalidade ou dos
direitos políticos. (*)

Nos tempos niedlevaes, quando fo-
ram organizadas as primeiras ordens
dc cavalaria, sustentaculo do feudal!»-
ír.o, nenhum cnvalleii-o ou peão do
iiriia ordem podia filiar-se a outra
sem f;ne para isso fot.se licenciado pelo

I iirâü-nicstre od suzerano a que se
rangeiras de qualquer natureza, aeu I adiara ¦ preso por voto de' submissão.
leonça do Imperador.

A violação desse pre:elto importava
n. punição maior ...uo a perda dos
Jreitos políticos. Ell.'. aletennini.vh. a
á-1'tia da nacionalidade, Dil-c. ea.prea-'mente o seu art. 7°:

:Perde os direitos ce CiJíiüAo I
brasileiro:

2" — ü que, :.. in licença >o
impara.ior, aceitar ..-.mproBO, pon*
sâo ou condecortação üe qualquer
paiz estrangeiro",

a',inda hoje, na liilgie:., na Itália.
. Hollanda, com gerein iiaizes mo*•..rchlcos, nfio 6 licito cos nacional..*

oceberom tiisi.incçõcs dessa natureza,
«•in prévio o expresso consentimento
.u seu rei,

Na Bélgica já a lcl de 11 de Ju*
lho de 1S32, a respeito dã Orfíem dt-
Leopoldo, declarava, no seu art. 9".
que a cqndecqr.ucão de, uma üt-dt-m
estrangeiro, hãó pôde ser usiraa pêlo»
leigas sem autorização du rei".
(Théorie do Cod. Penal n. 2.2H.
Chauveaaj et Ilélle)..

Na Hollanda a Constituição se ex-
pressa também em termos eattgori-
cos:"O rei e, co.n o seu atfiisentlincnto.
os príncipes do sua casa podem acei»
lar ordens estrangeiras a que não es-
t«ja ligada, nenhuma obrigação. Em
caso algum os outros hcibandezes. õu
o.s estrangeiros au serviço do palz,
podem aceitai' ordens, títulos ou di-
gnldades estrangeiras som autoriza-
ção eSpoeitfl do rcl" (art. 67), Ahi
a 'prohibição vao «lím do naçiona.
ostendendo-so att- aos estra ligeiros qu'a
C3tejnm a.o .serviço do governo.

Não é menos positiva à Constitui*
Cão italiana, no artigo SO:"Ninsuein pôde receber condecora-
«jões, titulos ou pensões de uma po-
tencla estrangeira sem autorinuçâo ri"
rei".

A mesma exijencia dc consenti-
mento do governo observa-se em ai-
guns paizes republicanos: na Franç,!."Ea t;& fl"i ooncfernti les »¦-¦
C-trangeret, dia Gai-raud, il est tle ri-
glo qu'ejle-; no pauvant étre acccptc'--'
ei- portles par un Françáis, tm-a\eo
l'auto:'lsati..|i du chef do l'Etat, ac-
côrden dans de» couditions détertui»
iiées". iTraite Tbaorlqiie et 1'ratlq'ie
tiu Droit Penal Fraiiçais, Tomo •».
PS. 36).

O art. 25.9 do Código Penal pune
a violação desta regra, coni penas d*
prisão per 3eis niezos u »'ois minos.

Na Suissa, paiz essencialmente d"

«..^mort^iôhlr.no oue vIVe "-inm funecionario. civil ou militar,seu immortal soDerano, que M\e ..celta ou eon«orve titulos a.u coi.de-no .nosso coração como um «ejnl- | 
-W^.^^J^S^ ''Slíos

por gòvorhò ostrangeir.... E' positiva
o ter.-.iiiuiiile essa prohibição, _ r.otiDi*
gnáüa no seu numero 12."Nfj-ihuni militar j.-õdc acíitar cop»
deçoriçôes estiôiigairas,. ainda que ti-
vei-st.- u consentimento do seu govír-
no Se j't as r-á-JS'-"'- devo renunciar
•iú'seu uso, duraiile a^ suas funcçOes.
O mesmo.sa dn. com o funecionario
civil, a não c'er que te trato .Jo em-
pregado* subalternos, com autoriza»
çâo do Conselho Federal,

A Constituição iioiiv-amtTi.ana es»
tibelece:"Os listados Unidos nü.a oú::o-.'jJ-
rão titulus dc nobre?::; e nenhuma
pess.'a, que exerga a-argo retrlbuirtt.
ou do confiança i-ob b seu gova»rnt.-,
aceitará, de qualqtiei rei, príncipe, ou
estado estrangeiro, presente, subsidio,
ero-arego ou Ütulo da qua Ume:* gênero,
sem o consentimento do Congresso.

"As Constituições do México, do
Chile, peru', Uruguay, vão além du
Constituição Americana, Estendem a
todop os cidatiãoò a prohibição d-'
aceitar empregos, dlstincções, titulo*),

•condecorações, spm prévia o especial
licença da Assemblêa ou do Congrah-
so, sob pena do perda dta-> aílrílt.qç
politlcos,

Não bonheee-noa uma s6 Consutui
ção lia Lluri;»; tu na Amerlea quo
periui:ta no cidadão que exerce fun-
ações pubilem. lio spu palz, aaialUT'
Indepéndciitoiiumo ,i. autorlaação, 11
cínça ou ' onsi*lilIntento Ju Pod»:"
Cixeuutivo ou Lcglelalivo, conda.vora-
Cões darias por chefes de qiKilqutr lis-
tu.!., estrangeiro,

E por quo haveria de ser o Br»-
sll o único novo cjli" do mundo quu
adepta ria, sobra o àMUippto, princi*
rlna lão frouxo., lia sua lmprevld»n»

vm, ttia desleixados no s«u cati-idia-

.. '»

Deus da bravura o um legitimo :
herde da liberdade. |

E;;iste nesU Casa uma Com- i
missão, «jue pretendem retalhar J
em duas*; u de Constituição c til- ,
plomacla. Antes quo tal tlivisão
seja feita, acudo com-esta Indi-
cação, *a 

pedir quo os autorizados
jurisconsultos e intcrnacloiialis-
taB.do-Senado se prónuncJcm de-
anto desta venera dCGrandp Ca-
valleiro da Ordem de Çeopòjdoll
dizendo sobre a exacta Intelll-
ycncla que st deve dar A,Con-
stituição da Republica, no seu

j art. 72, í{ 2" o 59, e como con-
vém que t;c entenda » lei *•• ÜS9.
de 7 do Junho de 18D0, no que
concerne A perda e reacquisição
dos direitos políticos c de cida-
dão brasileiro, propondo outro-
sim, na alludlda lei, &s altera-
çôes que forem precises para
aocenluàr dc modo insoplilsma»
vel aquillo que acaso verificar
ter tllrtò psnaanjento cffectlVo io
estatuto republicano.

O assqmpto i grave deraai* e
nfto pôde passsr como simples
episódio burlesco de uma eon-
itestação eleitoral sem base.

Submettlda a iiidlcaçào n. I. de
ttISl, ao estudo .|a Conimlsslo de
Conhtltuiçlo c Diplomacia, promm-
CÍCU-se ella, pela palavra .ujterlja.la
dc uma das mais (Ilustres nionlall-
dades do Brasil republicano, 'lue,
com desusado brilho, fulglu no. trl-
buna d'j Senado Federal, o.sr. Mu ,1
Sodré, em luminoso parfer' V* V>*
ilfAtueo .tlgiins tópicos • conceitos
que víiri esclarecer o lllust.ar o tue.
in» que me propoulio elsmenslrar*

Desde logo. chamo a attenção .lei*
im. Egrégia CcnxDJlí«fl9 «uru u voto

t .1

Os reis de. Inglaterra, atí- a guer'-a
õos Cem aVnnos, prestavam em virtu-
d., de taes princípios expressos cm suas
ordens ou estatutos voto dc submissão
uos reis de aTrança.

Dahi terem quasl todas as XnçCes
tio _ MunOc adoptado em suas Consti-
tulções a :.'ecessltla.1ai da licença para
t,ue seus i-ubriltos pudessem aeeltar
morücs estrangeiras que envolvessem
ccmproinlssai ou reslrlceão .1 iiberda-
de, :»..b pena da perda dos direito»;
poüticoti ou dr. naclonalíàade.

Jã vimos como hoje procedem as
nações moi.archicas e republicauai.-.

A Constituição Federai, posto que,
no paragrapho 28 do uri. 72, declare
que, por motivo de crença ou fun-
cçâo religiosa, nenhum cidadão bra-
sileiro. pederít ser. privado de seus di-
reítos civis e políticos,. no paragrapho
seguliito pune com a perda, de todos
os direitos politicos o» que, alleganüo
motivos do crença religiosa, se -Isenta-
rein de qualquer ônus quu as leis oa
Republica impuzeram aos cidadãos
brasileiros, bem como aos que acei-
tarem condecoração ou titulo nobilia-
rie, eoliocí.iido-sü no mesmo pe Ue
igualdade-, isto *, quiz, com isso, lm-
Tic-Ji:' que fizessem parle do corpo ciei-
toral indivíduos quo tlveesern aliena-
eio em vi:'tudo de crença rells'°sa ou
disposições dc estatuto dc uma ordem
qualqiler ti^ cai-aharia; a liberdade in-
dividuai 'quo é o elemento substancial
e ba:iico nr. constituição dos governos
democráticos

Quem não pode escolher li''rtrnonte
nâo deve ter o direito de volar; o que
tanto vale dizer: não pôde ter eircito
político.

nal em toda a sua puridade seni £c.-
phismus ou tergiversações e o que é
mais, quiz quo cfficicncia tivesse o >lc-
creto n, 56S, de 7 de junho de 1839,
que no artigo 5" dispõe taxativamen-
te:

Art. 0' "Fardem tode-s oç direi,
toa políticos:

§ 2» Os brasileiros qu? aceita-
rem condecoração, art. 72 S 211).

Ari, 7o "Readquirem os direitos
político.;:

i 2' Os braslieiros desliaturali-
zados que, por um termo identic,
arfirmurem que têm renunciado :i
condecoração ou titulo que haviam
aceitado, devendo ser tr.insmlttida
ao respectivo governo estrangeiro
a communlcação da oecurrencla
pelas vias diplomáticas reinila.
res''.

Attendam bem, senhores senadores.
na redacção deste dispc-siii-.-;. interpre*
talivo do preceito constitucional, sane-
clonado por Campos I5nlles e referen-
dado por Epitacio Pessoa; por ella ue-
rihuma duvida p.'.de restar sobre a .;».»-
tlncção syblllna entre condecorações
nobliiaritis on não nobiliatias.•Naquella ípoca, o sr. Felix Pacheco
não fazia questão senão que não fos-
«cm confundidos "os Grã Cruzes o Me»
dalhados ostensivos que passeiam a
todo o Instante noa olhos da Nação a
sun. fldalgula dinheirosa, anti leiga o
anti republicana com o seu fardão aca-
demic."." que, accrescenlavi::"... em mim .obre apenaa a

ausência alisoluia de quaesquer
outros títulos ou diplomas e sú
valo pela certeza que me dá do
que sou tão pobre disse tudo
hoje, que entro nesta Casa, como
quando comecei a minha vida no
logar obscuro de reviso.- de pro-
vns".

Dada, portanto, como evideiit» a in-
eiegibiiidade do senhor Felix Pacheco,
por olle mesmo sob oste segundo aspe-
eto Implicitamente confessaria, eó resta
á illustre Commissão de Poderes do
Senado applicar ao caso a saneção do
artigo 35 da lei n. 3.20S, do 27 de so-
tembro de 1D16.

Passemos ao terceiro e uliimo aspe-
eto:

Diz a Couólituição da Republica:"Art. 23. Nenhum membro do
Congresso, desde que tenha el.lo
eleito, poderá celebrar contract03
com o Poder Executivo, etc.""Art. 21

Paragrapho único. A inobaer-
vancla dos preceitos contidos neste
artigo e no antecedente (3) impor-
ta perda do mandato."

A firma Rodrigues &- Comp.. rio
que é dlrector-gerente o sr. Felix
Pacheco, por eacriptura do onze de
cutubro de I92G lavrada en. notas
do tabelllão Cas.ro, rio 1» officio de*.-
ta capital, fez, contra expressa dls-
posição rie lei, tltiçílo In tiofiitnm ao
Banco do Brasil do predio alto ã
avenida Rio Branco números 117 a
123, sido do "Jornal do Commercio",
para liquidação o pagamento do do-
bit., du mesma firma ce.in o alludido
Banco, "na importância dc réis
15.1164:1M'$56», além dos juros o ao-
ceesorlos ria mesma obrigação",

Não queremos entrar na aprecia-
ção da operação sob o ponto de vls'.-'i
commerclal, porque nio é noáso In-
tiiito provocar escândalo com retalia-
ções no momento do todo descabidas

Pedimos licença A Commlssdo pa-
ra estudar a quest.lu tão somente soli
o pomo dc vista oleilorai, tendo em
consideração o dispositivo constitu-
clc.iinl citado, o que faremos com cie-
vação o respeito pelo muilo quo no*
merecem os seus illutlro- membros.

Dissemos que a operação havia si-
rio ultimada entro a firma Itodrígüos
A'Comp,, ell representada pelo sr. José
Felix Alvos Pacheco, aquello tempo
no exertilcto pleno do ministro daa
Relações Exteriores, e o Banco tio
Brasil, por sua vez rcpiesontudo pe-
lo sou presidente, de nomeação c ü-
vre escolha do governo uc que fazia
parte t. sr. Felfx Pacheco, Instituição
ercadü. ,-, regida por leii. federaes, cu-
jo capital é na proporção de. u 10 (no-
VC décimos) da União Federal, sendo
seus directores na sua totalidade no-
meadas ou eleitos pelo governo.

Aecrcice que a operação Incriml-
nada por contraria A letra expressa
do art. 14 dos seus estatutos sõ foi
levada a termo depois de. ordem ex-
pressa do então presidente da Repu-
blica cm aviso do ministro ria Fa*
zenda, no quaI so tlclerininava quo"o immovc-1 assim adquirido permlt-
necess».' cm poder do Baneo até que
o governo lhe dés.rc destino". Se.p.tlc
certo que, alntla 'jor escriptura pu-
blica tle 13 dc outubro do mesmo nn-
no, nas mesmas notas do referido t.".-
belllão, foi lavrado com a alludlda
firma Rodrigues &. Comp., o contração
de arrendamento do dito predio. na
parte, oecupada pelo -Jornal rio Com-
mercio", pelo prazo de 7 annos, con-
tEdos de 1 de novembro tle 1926, para
terminar em 31 de outubro de 1933.

O que vimos de allegar se prova
com as certidões e documentos que
oxhlblmos, podendo a Commissão, so
assim o entender, para melhore.", es-
clarecimentos, requisitar por inter-
medita tia mesa do Senado que o go-
verno lhe remetia:

a) copia dns actas das reuniões da
dlrectoria rio Banco rio Brasil em que
foi esse assumpto tratado; "

b) copia ria correspondência troca-
da a tal respeito entre o governo «-'
a directoria do alludido Banco;

c) copia do relatório da commissão
nomeada pelo actual governo par."
verificar o eslado da conta rio g.i-
verno com Banco, na parte relativa

precisa liberdade para bem rtesernpo
nhar o mandato político de que se
achasse investido?"A renuncia da liberdade indivi-
rtual''. rie* ..uo nos fala o art. 7u, pa-ragrapho 1", n. 4, da Constituição F<>
rit-ral. não se encontra aqui perfeita-
mento caracterizada?

Não seri es?? um caso typlco d-"Incapacidade moral'' de que cogita
o paragrapho 1". letra a), do art. 71
ti;; Constituição Federal quundu man-
(In suspender os direitos políticos de.
cidadã., brasileiro?

Deixamos á douta Commissão dn
Poderes o encargo das respostas a.-
questionário que formulamos

Se pel;i aíflrmatlva forem as con-
.'lusõr-r' comn parece lógico, ninda
uma vez inelegível é o sr, José K-.lv
Alves Pacheco ",-x-vi" do an. a''.. 11.
1. Constituição Federal, que assim
dispõe:"Ari. 20. São condições tle elegibl*
lidado para o Congresso Nacional:

1». estar na posse .ius dlreil >s de
cidadão brasileiro... "

Assim, .:¦ positivamente inelegível
para o Senado Federal .. sr. .losé V--
lix Alves Pacheco, devendo, portanto,
nos termos do nrt. 36 riu lei eleitora'
vigente, ser reconhecido o proclama-
dc senador pelo Estado do Plnuh:,' o
sr. marechal Flrmino Pires Ferreira,
uma voz qne obteve, segundo u i.--»-
temunho ria Juntn .-\ptiradora, que
diplomou o inelegível, mais da mata
tle dos votos a ello da.Ins.

Entretanto, .«.- escolmarmos :: elei*
ção rios vícios quo a d. tur: am, ilas
hullitlnries que r. Invalidam, íuin (cr-
mói precises tia Iel, o sr. mnrcclV''
Firmlno Pires Ferreira no aproc n-
taríi com rnnlovín tio puffra,irioc so-
bre seu competidor, como passam"*
a provar no

KSTl 1)0 1)0 PLEITO
Parti.lo Republicano Plaiihycnso -

Thereslna, 3 de dezembro de 1 -J-Ití. —
Prezado correligionário o amigo:

Devendo realizar-se no próximo
mez do fevereiro as eleições para :.
renovação do terço tlt. Senado *• de-
putarios federaes, deliberou o Parti-
do Republicano Piauhyense Indicar
seus candidatos os nossos eminente."
Correligionários senhor José Foll*»"
Alves Pacheco, para pena.lor, e con-
tra-almlrantc Armando César Burla-
maqui, drs. Antônio Rllitlro flor.-
çaives e J..ão Luiz Ferreira, para de*
putados-'.
to tio pr.-zario correligionário e aml-

Levando oste facto ao eonheclmen-
go, vimos pedir o sou concurso nas
urnas, para que seja completa n vi-
ctoria do tiof»sti partido. Desneeessa-
rio •'• salientar os nifirttos -2 sorvi*
ços dos candidatos acima a ponta ile.»
Todos elles jã mereceram os sufíra
gios do eleitorado piauhyense cm
mais tle uma oceasião, rieseiiipenhan*
lio com o maior brilho •¦ '.-lira ns
mandatos conferidos pelo povo do
nossa terra.

Estamos certos rie. que. mais ume.
vez, atlentlerels ao appello que ora
vos fazemos c com os vossos applaii-
sos e votos suffrr.garels a'riellbera-
çã.. do Partido quo bem consnltr., não
sdmeiito ao? seus interesses, como
também c sobretudo, ãs altas aspira-
ções tio Plauhy.

Com a maior estima e considera-
çiio, subsi^rovomo-nos. Ami&os atto:-.
G cros. — AnvmSno Freire i!n SMvri. •—
José. Pires Ki'7n*llo. — llnyniiindii üor*
¦teu dn Sllvn. — Liioreolo lliuitits \v^-
llno. — Tli.unas de ArPn I,e.1n. — .Itiflti
O. P. dn Mottn. — Jnslui, .Itu.é Fer.
relrn. — Antônio I.roncfo IIurl:itniiqti(
Ferrnz. — «íll Martins fiomr» Ferrei-
rn — .los,'- .Iodo do» Snii*»». — Pedro
Augaisto iU- Souxn MMirt-fH — '-nlji
Mpiidcs nibeiro Roncnlves — sim-
pllelt, dc S»ir/.:i Mendes.

() bacharel Oabrlel Martins tios San*
los VIiinYin, «ecretario do Sui-Tcmu
Tribunal Federal, elo. :

Certlfleii) .mio revendo '.- autos do
habcns-còrim.1 numero seis mil oito-
contos o oltenia, ri:'. Capita! Federal,
0111 que é paciento o marechal Fliinino

Pires Ferreira, delles consta de folhas
o folhas e. .-.e-Jirr-ão do teOr sesuinto
que mo foi pedido por eoriumo íi-rbo
nd ver.bum: Vistos e relatados esios
autos de /itiòfns-for.Hiti'. da Capital
Federal, em que é paciente o maré»
chul Firmlno Pires Ferreira, verlíl-
ea-se que a especlo .» a seguinte: Al-
leg-a o ítapetr.-.nte ..ue o paciente sof-
re um constrangimento Illegal, peiofacto de não ter sírio d:plo«iitido, cano
senador eleito, peia Junta Apuradora
de Therezlna. Kssa junta conferiu di-
p!c:i',a no outro candidato, .losé Feü\-
Alves Pacheco, quando e.»se l.aviti por-(lido os seus direitos políticos, iic-s ex-
pressos termos do urtigu a-etelltn a
tluts. paragraj.lio vlttie c nove. por ler
aeceliado u:nti condecoração do rei dos
belgas. Pedo quo no paciente, coni.. se
diplomado fosse, se assígur. ti liber-
.'.ii.ie necessária para penetrar no e.ii-
ficio ri.» Senado, e defender sau eleição.
Isto posto. Considerando que, postosojn unia regra evidente da Constiuii-
ção I-c.UimI u perda, rio tc-.lais c-j .li-
reltos |K..:;.:.-es por aquellés iiuo acei-
tam conetlcorciçães ou títulos nobiilar-
ciilcos estrangeiros, no caao tios atiu-süãai et 'r.;'.-;e ao Tribunal apurar .>
facto| o applicar .. preceito constitu-
cena!; pois do ijiie se iram, é rio ve-
riflair o reeonliecer os ii.ni.-ros .ie um
senador, e eani (iineção, nes termos
do artigo den. Ito, paragrapho unreo ia
Consiltuiçãn da Iteptiblion, s,'. |ie!o i
Senado pude ser exercida; ... SuprimoTrlbuitul Federal nã.. conhece .1.» re- '
curso, não tendo o paciente, ou o un-
pelrante, tilquer nllesaido que Aqui":.»
tenha sido vedado .• iao;-...».* . no Se*
nado. custas, rj--lcgc, Supremo Trl-
bunnl Federal, vinte 0 cinco d.» abril
.te n.:i novecentos •• vinte o um.
Hcrminlo .io Usplrlto .Santo, preslden-te. — petlro Lessa, relator, — André
Cavalcanti. -- Viveiros do Cnstro. —
Hermeneglldo de Ilarros, sõ pelo fim*
datnento ri.- não ceinpotir «o Tribunal
o reconhecimento rie poderes, som en-
Irar em qualquer apreciação solire per-da do direitos politica» pelo fneto tle
aceiuição de condcc-irações estrangel-
ras. — Leoni lòlinos, — Muniz t.i.n-
reto, nüo cor. , . ti,, laarililo .1.- ftniictts-
fiopita-, p..r incablvcl im espécie esto
remédio judiei-.!, instituído exclusiva-
mente para assegurar a liberdado
jie.ãsoitl ..ii physlca, evitando ou fazen-
flu ocSí-cir a vrolirnoUi ou coacijílo por
illegaüriarie ou abuso rio is>(ler (Co.i-
stituição dai Itcpubllc.i. artigo setenta
e dois, paragrapho vinte e riols). —
I'eili'o .ia.s Santo.'*, rie accordo com o
vut.» do senhor ministro Hernienegilrio
tle lilurriis. — Cíulcnar&es Natal. —
Clodofredo Cunha, não conhecido pe-
diri.* tit- luibeas-forimn, unieamento \k>v
so não tratar do direito do locomoção,
de iiccôrdo cc«n os meus votos anti»**
rlorcti em eas,.s análogos. Nada nuiin
ee ctititiniui e em o dito o mencionado
aerúnhio, aqui liem o fielmente tran-
scripto ã vista dos próprios originnes,
nos autos u (jur mo reporto, a&signou <•
dou fé. Secretaria do Supremo Trl*
bunnl Federal, ein vinte e rioivi ao
nbrll tio mil novecentos o vlnie e solo.
Ku, Oabrlel Martins dos Sintt.s Vlan-
ha, tãecretario, a subscrevi o asslgiiu,
a...i 22 de abril de 1027. — üntiri.'!
Martins dos Santos Vianna.

Pedro Bvanuelista de Ca sir.., ser-
vcnliiario vlt<ili'elo do priiuelrp .,ff,c 1.j
rie Notas riosia cidade d». Rio de Ja-
neiro, Capital da K.publica dos lista*
do.t Unidos tio Brasil, ete. :

Certifico que rovendo nesle cartório
o Livro .it- .Votos numero selsaentus
e noventa « dt.is, dellt- a folluiB qua-
tentai c seto verso cousia o < rn '"•' 6
apontado e verbalmente podido por
coni.lã., a esci-quiirn ilo teor seguinte:

!•:.» Tlpture, do doação In soliiíiim, ua
fúi .... abaixo.

Snihain quantos este virem que :^o
atino ri.» \a-.ii'i.'iil.i ri.- Nosso Senhoi'
.le.ius Christo ri., mil novaicontosjs \iiiio
e sois. ain» onze rilofi tio mez rio ou-
tubro nesta clilarie rio Ri" rio Janeiro,
c«n meu cartório e permite mim In-
bcU.ílo, com pareceram Juiitos c con-

tniot.-idos, a'.-»no outorgantes transmiti
tentes Rodrigues & Companhia, socie-,
dado cm commandita por aeçõea
Jornal do Comincrciu, cmn sede nestaj
capital, .1 nveinria Rló Rrano mnner..
cen:.. a riozese-.e, representados pon
seus gerentes senhores Osc::r Rodrl-!
giies ria Cosia e Jevsé Felix Alves Pu,"
checo, devidtimente autorizados poliu
assemblêa geral extraordinária, reali jzada »«ii vinto de lullio do correiitai
nnno o conforme et.'-..', piiblifadn noj
Ijlo.rio Official iie .*¦»¦;-¦» de ngcslo a-
folhas quinze mil duzentos e nuveir.aj
o quatro o eonio outorgado adquíreníq
o Ilanoo tio Urasil, sociedade .uiüiiyiiiaj
com sedo ttimbem nesta capital, A rua.
Primeiro .!.¦ Mnrço numero sessenta u
seis, representado por seu presidenta
doutor Ji.mes Iiurcy, todos conhcuVlos
de m.'m, titli.rillft.i e rins le.itetiimihiia
.:'..!:\» íu-! ....:...» o as-»i.::i,t.i;'.s', .pia»!
lambem conheço, do que dou f's, ba»:n
como .!¦¦ me haver .-•;!.. riistrlbulrio esto)
escriptura. K. perante :is mesmas tos-]
teiminh.i: pelos ntitorgatites int» foi]
tir... que são senliorps e possuidores.
.:¦> pn\iio sittiiidti na avenida Rio"
liraii-M iiiiiiieros oo:\io e dezesste a
cento e vinte •¦ Ires, fazendo esquina!
com ti run ri • Ouvidor, íreguez.V» dti(
(.'ntulelaiin. al..-;-.i eiaiutle, u lendo o.»|
.seguintes ciracíerit-.iios: esso pretlioj
fazendo frente .1 rua tia» Ouvidor o AI
avenida làln I'.ranço, e face A rua]
Saclv*i( onti'i' "•-. numoros vinto *' síío,
d trinta o sete, destiica-sc n,. ..-rnudo
colijuiit" tia edificação da avenida,
pela sua helloin nivhitertonicn, ele».
K«iie.'.i ¦• tnnilitni pelo luxo de suosi
fachadas, iieinio sua cor.strua-ção ex-J
treiuamcute «olidn, t'.e «notl.. que per-
mino receber ainda sobro suas pare-
jc« .i.q.s on mais andares. Occupu oi
preillo uma Arca do mil qustrooentos
„ nevenin . quatro metros quadrados
e sessenta o aeto cotlllinotros, sendo»
a Área coberta .Io «tail duzentos e oi-
tenta e «ois metros quadrados e cln-
cociita centímetros.

(Continua).

(¦*) O Código Penal Brasileiro, no
Titulo que inscrevo "Dos crimes contra
a existência política da Republica',
riiz, no art-. 101;"Recoüliecor, o cidadão bra-i-

lelrõ,- algum superior Wra do palz,
prestando-lhe obediência effe-
ctlva.

Pénã — de prisão cellular por
quatro meses a um anno".

E»»o, principio 6.0 mesmo que resuia
a situação dos rollgiosos de qrdens
monasticàs,' coifipânhias, congregações
otr.commuriialadeí-, 6iijeites ao voto dt
obodiencia, A praça de pret, aos meno-
res e aos incapazes physlca. c moral-
mente.

Faço do sr. Felix Pacheco, do quem
tenho divergido mais de uma , vez. no
terreno politfco,' o í-nolhor conceito.
Se outros tnàtivos não tiveasse, bastei»
ria o da sua- "lealdade republicana",
confessada.- pírante o Senado Foderal,
"que sômo.at.j por não ter aceito a vc-
nera que. lhe ljavla offertado como um
mimo de túbldo valor o rcl Leopoldo
II. *re julgava elegi vel, pelo que multo
bem se sentia entro seut; pares". Por-
tanto na convicção cm que me scho c
quo com prazer proclamo, ajppello para
que s. ex. diga, alias aquillo que. todo
mundo político sabe de sciencia pro*
pria, se durante o tempo que exerceu
:ts ràncçí-es de niinislro do Exterior
ío; ou. nio agracia/Io por diversas po-
torveias efeiriuigeiras com ac mais hon-
rosas 

'mèrdês' e^cpl-eesas em gran-cru-
zes, comrnendail e offlclalatos das mais
nobres ordens de Cavallaria'.'

Se de facto asrei-ebeu publicin.c.-.te,
etn audiências a Tpio fbn.rn pretent"*
embaiaiadorcs, ministros c encarrega*
dos de acreditada-»»* por naçõ;»,. amigas
Junlo ao nos-so governo?

Sc, finalmente, em solemnidsale-ts of-
fla-.ia-es foz uso das insígnias dessas ai*
ias mercês?

S. ex. 6õmente pô-lo responder -ula

Veito íe Terrenos
Zona Barão Mesquita - Uruguay

Vendem-se os últimos lotes esplendidamente situa-

dos, á vists nu a prazo, em módicas prestações mensaes;

livres e desembaraçados. Trata-se com o proprietário, á

Rua do Rosário 142, Sob. — Phone N. 3259.

«fl

Motocycletas

Harley
liiodclus 10.'T. completas com

huslnns, pliarul, iaiileina, porta-
bagagem c ferramentas

I

Baixa de preços
Roçam catálogos o os preços

espcclacíi para revendedores.

iilcirn,s-oc. An. lir;

MESTRE e BLATGE,
Rua tln 1'asselò 48-5-t

V O T Y L.
0 melhor dentifricio medica»

mentoso

affirmuilva, porque os fncio« tão no-
torlnmem.;' sabidos e divulgados to-
rum, mesmo pelos . jornaes caitatc*
que se editam nesta capital c em Sáo
Paulo, em pholosrupWas tire-des na-
quellas (iolemnidades."O-J-bochc" rocalcltrantô que íol na
Câmara a vergonha eterna da uiiioa
vo» dlssunante contra » declarsij&o aic
gut-n'a ,V Allemànha" soffrerla o mais
acerbo caetltjo té «¦ ev. meiitlsve ft
v«rriad« dor- factos sabidamente conhe-
cldoe de quanto» freqüentaram ,i lu-
maraty durflnte o quatrlennlo tm qu*
n. ex. rol o encarregado dos Negócios
Exteriores.

S. OS. Dão tir. dlstlncca» alguma,
ãquell* tempo, entre condecoração no* .
blllírlB. .f-Jioii o orcçtUo conitUuc'0.1 Iromtulati • Ipiercent

a este assumpto;
d) finalmente, cApis tia conta cnr-

rente do Banco com o Thesouro re*
forento ao 2'' semestre de 1926.

Entretanto, a- certidão que passo a
I.-r talvez dlsp.ense a Commissão n
trabalho tlc fazer ao governo taes
requislçõe»».

T,f:"Exmo. sr. dr. contador geral da
Republica.

Em cumprimento rie autorlr.ação
vorbal de s. ex. o senhor ministro dn
Farenda, o marechal Kirmlno Pires
Ferreira, para fins eleitoraes prccl-
sa que lhe mandei:-- riar por certidão
se da escrlptura.-ão geral consta- l»:r
ritlo levada a conta do Thesouro pe-
1" Banco do Brasil a importância p"r
quanto foi adquirido o predio ria avo-
nlda Rio Branco ns. li" a 125, ncsln
cidade.

Rio de Janeiro. 2:' de abril rie t'.i2V.
Marechal Flrnilno Pire» Ferreira.

Certifique-se. Contadorla Centra1
da Repiit.ll.-n, em 22 .ie abril rie 1A21.

Frnnrliteo d*Acnriu, contador ge-
ral

Em cumprimento ao despacho acl*
nia do sr. contador gera! da Re.nu-
blica. oertlfioo que, uevondo o Archi-
ve, desta Contadorla e os seus respe-
ettvos livros. eiicontrc*l um officio r'-'-
serva»!., do Bainc», de. Brasil, de 0 tlc
novembro dc 192Í, dirigido ao exmo.
sr. ministro da Fasenda, no qual «e
comtnunica que. em cumprimento 4s
Instruc.joes do officit, reservado da-
quella autoridade riatado de 10 do ou-
tubro de 1926. adquiriu, pela Impor-
tancia de V-.lKii :15IS560 (quinze mil
novee,ento3 e sessenta c quatro cor.*
tos cento « cincoenta e um mil e
qulnhentoc e sessenta réis i. para o
Thesouro Nacional, por escriptura
lavrada em notais rio tahclllào do I*
Officio, livro n. 0811. fls. 17 verso, cm
11 rio mestui* mez. o predio sito â
avenida Rio Branco n». 117 a li:').

Cont-ím mais o referido officio quf. ;
ainda rie accordo eom a.s InstruecSes j"o officio cHuii'.'. fica o imroov.el oejima |
mencionado sob a guarda c admlnls- -
tra-câo do Banco, ate ultcrlor deli»
bcraqão do governo.

B para constar lavrei a presente
ce.-ticio. ao: Vinte • dois de abril de
mil novecentos e vinte e sete, nu»-
vae por mim nstignada. — Adhcrhal
SUva. guarda-livros cm commissfto.

Visto. — Contadoria Central da
Repuili.:*»., er.i 20 d-, abril de 1927.

Frcnrlrcu d".\cnrlu. contador go-
ral.

Reconheço a firma de Francisco
ti'Acorla. Rio, 23 do ab:'il de 1927. Kin
testemunho da verdade, làdunrdo Car.
neiro dc Mendonça.

Itto posto, só podemos concluir que
contracto existe entre a firma Rodrl-
Sues & Comp.. de que í direetor go-
rente o sr. Felix Alves facho,-o, ,» uni
proposto rio 1'oder Executivo Feia-
ral; que esse contracto <-e encontr:-.
em perfeita vigência e assim perma-
liecerá ate que o governo actual uu
o que lhe venha suecedor resolva
promover a sua nullldade e*.prc-i.»-»
em lei.

Pergunto: qual a situação do sr.
l'iil\ Pacheco, como sensdor, peran-
tt o gover;.o. sempre que tiVCSSS de
dlssentlf do «ua orlentagfio política
011 naininutraiivu, na contiiiscnels
de ver snnulladn a operayso c con*
triici.i i-.u apn.e.i.'.'

<"> sennrior at-ini comido por seus
oücría ict a

»\ ^-.- . t -^w mfm
^^4v ^ Mm

mm^^ ^á 1
Mg B

WW y^~ ».^mw// jm m i\ ^i
^^i^i^i^i^i^i^i^i^F T-§ "S*xt* mX «¦ 8 If ^r^nliiAi. \l m

B mi:!', .i"i fllin lintlri — iii.u* 111.1 tiiilinilit, niagiiifl'1) que s'rá ^H

MÊ Nelle lm o roinun.ee enioclonnr.lt- em que ^H
M DORIS KF.WON é a mãe a quem arrancam o fllhlnlin adorado, em- H

Wm quauio o esposo liifinnt* vive 1*111 orsliis. ^Mr

I I.IXO — AKTF — GRAMMOSIOADI3 !>!" MONTAGEM B
¦ INTKKPHKTAf.Ão ESTUPENDA ¦'

H| Toilo- o» pleincntiif, pura o cninpl' tn iriuniplin ^H'

H Segunda-feira no ODEOU I
H r um _ ri.(M.i;-,MM\ sr.ititxixin H
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A^iA^AAA/V^/^^^/^-^A'^M^^V^^^ TODOS OS SPORTS
FOOTBALL
Os grandes jogos dé domingo no Campeonato da Cidade. — Reali-

zsr-ss ao-- hoje, as provas aiiiietioas do "Campeonato fo
"" da AmeaNovíssimos'

FOOTBALL

(\ DISPUTA lil» CAMPKOAA ro CA-
ItlOCA

OS Jljtrf l,S |l|;i I il ' ! I.v

li. V

oe

run

Estes oi: logou do roal
liiinaclii pi In luli. Hn ii-,
para o pi onimo ijomiiq.

Dotal'.,;., i \ .|..,,.j, _
fis 'i::.:in .• i ¦¦•• (piatlnii.-, as ] ,..i

Campo Oo Liotafom, !•'. •'.,
General Si vei-lano.

Juizes .-orlcados, dr. \ndaraliv AClub.
Ruiiresi manto • ¦ Dr. Oulolitio Hon-

Claves, do Kluiniiii¦"¦ i !•'. i'.
Aiiiei-ioíi > Aniliiriihv - ""' 011:1.

dros, As l:;,30 o l ¦ i|iiiu!,v.s, ;i« |.,.i;,
Campo do ,\ iiorion :•'. i •, ,-, •,-,;•, d,.

Campos ¦•jaileK.
.loir.es sorteados - Du ^liunliien-

Be F. i.'.
Rupreü iitiint" - Di' tiapliai ! Afia-

3o, do c li. Fiam. nr,'o.
S. Christiivíiii •. PIsiiilni-iiMc — -""

quadros, ús iii.so .- i" quudrus, As
15.1b.

Cumpri — Do S. Clirlslovíio A. C,
ã run Flgueiri! de Mollo.

.iniz.-s sorteados -- Do C, •:. Vas-
co dn (!n mu

Representante - IJonjumlii Musa-
IhíloH, do Amerlcn o' c,

FiaiMciiííf» x Uv.yM -- '!.••"> quadros?;
iis 13.30 .-¦ ,'¦¦' qpaill-HS, :::. JS.Ifi.

Campo — Do r. n. Fiam -nuo, ,-i
rua Paysnhd*!.

Juizes unrleados —- Do BMnCogo
F. Club

Koprofieiilinitfi ¦ ¦ Krni -:t" IV.Hireí-
ro, dn Andarnhy A. C.

Vllln I/.nhcí \ Uninvfí — L" " ífiin-
dro:-. ds 13.30 <¦ !¦• quadros, <is 1.1.1"..

Campo - • Do Vllln Izabei f. (.'., .1
rua Hllva Telles. uo Aiidarnbv.

Juizes sorlendos —- l >. s. i' Hrasll.
Representante - • Dr. Alberto Rol-

lo, du S. Ciirlr.trivno A. C.
OS .lOfíOS UA MIüTIlOPOMTAX.l

A. l.iv.-: Metropolitana Inlebtríi do-
iiüiiyn " sen campeonato do Ciotbnll
íii/.i-11'l" roa lixar os Hiifíiiint.us iopos:

Oiiiiiji-t) Cir:itiílc: v AiurrlíMiio —
Campo, estação do Campo Orando —
Io" <• ;:"" quaíjros.

nrotro|io!Íf:thn *- lír:nii:tíI(,o — Cam-
po, estação de Quintino Uoca.Mivii —
1"" r 2 "• iiuadros".

ÍJa^cnití) íl<' noutro "\ S. Paulo o
Rio — Campo, rua lingenho de Deu-
trn — - | ¦" le 2"" (junOros.

t}3:ivilí<';4 > Esiicrniiv" — Campo,
praia tio Retiro Saudoso — I"" o 2""
quadros.

|i'iil:il«ii *i "!oii"'<!<> — Campo, rua
Domingos Lopes. — l"" u 2"" 'jundros

OS JO«0H 1)\ nitASil.KÍRA
PT:RIE A

1"i*ifi«» \ r.rn.vf! —¦ 1"" o L'1"1 i|UJi(lrn3.
Vovin",!f'."."! \ *'<iiiiií'ft»:it —« l,,r x 20n

quadri.-.
Kcrroini 1*1 nio v Dois rte •Siiníio —

1"" e «•••• qll,ldl»OS.
AfWrnuo x ttumuYuiy --- 1"" e 2"u

qundri >!¦'.
Itfo Auto \ .M:»fíj[if/;t —¦ •Lg0 c 2""

quadros.'
Mil (.:•'•:( \ Snnín íleleiia — I"" t*

ViiNcnlnii n Pelota - - 1"" e 
''.' • qua-

TtttilNGS
in i.;-•.;:;;' oo \h,:.a i/miiüi,

O director sportivo do Vllla Iznbe!
F. ('. soüeit.i o eonipareeinie'to de

ilorr i d"s 1" e "' teams
íul, . ei nli;":, 13, rospó-
s ! ! o ln Vs hor.iH, afim
I .ui o i iimpo do Ano-
nde tronarão eom esso

todos o.i
na si' 1 ¦
etlvanie'
do s 'vu!
rica í".
cln:

•i ;•:•-.: • n> l;ti CAÚlOi \
A i'i . :'¦¦¦¦ ' dc sport pu .'-. poi

ne i iii: rn i ¦¦¦' •, o coinparcciiiiMiti
do '.< di ¦ f ::i .:¦ lores cio, liui'' nll iu-
at!i'iptcs ii' pri- "i:io campoor/tto, no
campo d:i li ilriiila D. Cnstorln.i, nma
íui". sexta-feira. 13 do corrente, ás
1-1 borus, pura utn rliroroso trono.

NOl'AS OFFICIAES
:; \ ,\, ji. -•;. A.

Iteunimt tia Cnnnnl.síilo M\ítsiÍ;'*:i
«~ Jini nome do presidente, c invoco
os mombrns f!a Cíuunilssíln Kxi-outl-
va, parn a reunião de hoji', dln 12,
ás f horas. — li. Viveiros do ('astro
|;ui r. l.ilio.

Hointino tio COn.soilio ilo i!u!tvnmvn-
ins - - Em iitiin» do prcsiilenlo do
Conselho de JuUpitiK-nlos, convoco os
membros deste eonsolho, paru n pro-
Xlmii reunião u ronllziir-so sulihado.
1-1 do e irrénte, ás Hl horas. --- li. VI-
Veiros dc Castro, secretario.

IKI S. ( . Cl HUPAÍTV
Kstus as ultimas resoluções toniii-

das pela dlrectorla do .S. C. Curupal-

lly, im reunião realizada oni D .Io
corriinto:

; uj Approvar a aota tia .s^-ssfio an-
torior,

1 hl Aceilar us convites dos Combi-
nndos Arkos u A. I!. C.

'1 Tomar conlieeliiiento do officio
¦lo a1IIhih.ii i'luli.

d i Aceitar para sócios os sra. An-
lonlo JosO d. Oliveira, Santos For-
i--ir.-i Uu barril, Oetaclllo Cunli.i., Ma-
rio Fernande!; e Casimiro rt-jdrlg-iu-s.

r) ISnvlar á ooininfs.são rii.- syndi-
rancia ilu.-ir propustas para a de-
vida InvüKiiguçfio.

t'i Offieiar ao sr. Humberto I.a-
hancii, pedindo seu compareclmento
fts si ssões dt: dlrectorla.

;n Orsaninar uma commlssilo para
tratar dn (rrandi festa em homena-
Keni no 13'' anniversarlo do ehib. —
/riniudo Losullos, 1" secretario.
Tino

IM (,'O.VCl'RSO KM tA.VAMni''
CAXAMDU", 11 i"0 Jornal") —

Realizou-se nesta cidade um -111111111-
clt» torneio tlt* tiro, 110 qual comparo-
coram o dr. Oscar Kontonelle i o eo-
ronel (.'hrl.stlnno Alves Pinto respo-
cllvamonte, chefe do poliria • oom-
mandante da Força Publica do Esta-
do do Hio, que lambem -«oncorreram
ás provas.

Foi 1. seguinte o resultado-
Tiro do pistola — 1", 2" o 3» Iorii-

r ¦:;: dr. Oscar .Fontenoilo, dr tul/
do Souza Aguiar o tenente Mnr:o I'In-
to.

Tiro il. earabinn reduzida — 1", ;--
e 3" logares; dr. Eduardo Santos,
Walter Pinto 1 Geremarlo Lombar.

Tiro de cnrablna reduzida .wra ?o-
hhoras -¦- I", 2" c 3" logares sonho-
rlnlia Isaura Leite, sra. Ophoi!-i Fon-
tone!In 1; senhorinhn Liiciola Pinto.

Os prêmios serão ,distribuídas fes-
tlvamonto no Hotel Bragança.
ATHLETISMO
ltK\l,iy.\ll-SF-AO, HO.IIi, VO STA-

1)1111 DO Fl.l MI\ri\SK, AS PHO-
VAS ATItliRTICAS I»0 CAMPEO-

NATO !Jti NOVÍSSIMOS OA
A. JI. Ii. A.

Iniiugurar-se-fi, hoje, eom losusa-
da nnlniiHião a temporada do athle-
tlsmo, com a realização do Janipeo-
nulo do Novíssimos da Associação
Metropolitana de Esportes Atbloti-
eos.

li' um promissor inicio para a tem-
porada do corrente anno.

Usi.o o programma do campeonato:
A's I-i horas — 100 metros, priII-

mlnares.
As lü.ló — Lançamento do peso.
A's 13.30 — sou motros, prelimina-

res.
A.'s II horas — Salto com vara.
A s 11.IU — 200 metros, prelimina-

res.
As 14.211 — 100 metros, semi-flnnes
As 14.1o — Lançamento do lisco.
As I.i horas — 400 metros, prell-

niinnrcs.
A's lê.2n -• Salto em altura.
A's lõ.illí —i 100 metros, fir.nos.
A's l£i.r,0 --- 200 metros, -semi-fl-

iiauii,
As lli horas — Lançamento do

dardo. N
A's I0.2O — 1.500 metros.
A's 10.40 -- 200 metros, finaes.
A's 10,43 — Salto em dista leia.
A's 17 horas — 100 metros, flnr.es
A's 17.20 — 800 metros, flnaoo.

AS COMM1SSÕES
Arbitro gorai — Edvvln Hime
Director geral do campo — Frita

Itopsold.
Apontador — Hora cio Werr.n
Rcgistrador — Dr. Sylvlo Netto

.'.Incluído.
Juiz de saida — Affonso de Castro.
Dlrector de chegada - f.aulo Huar-

quo de .Macedo.
Juizes do chegada — Henry Mepcr

\rthur Hepsold e Cello do B-irroa,
(Jhrnnoniiitristas —• Otto '-lepor,

Itaul Wellisch o João Coelho "íetto.
l.nspcclores — Ulyssos Mal; guttl

do Souza. Ernesto Loureiro, Kuflho
do Almeida, Adriano Rodrigues, Luiz
Vinhíies e Vicente Jaconnlanl

Juízos do saltos — José Manoel
Labanoa, Jorge Ribeiro o Jorce da
Cunha a Abreu.

Juizes de lançamentos -— Carlos
vVouncken, Ignaclo Cuimarães e Kd-
gnrd (louçalvos.

Aiinuncladores — AflliberS Ober-
lalider e tlllborto Pacheco.

IÍ!icarrog;i/los dos athlctas — Max
llupsold.

Hncnrregado do material — Dr
iuilcidio Uonçalves.
Lll AA ISO AOS ATHLKTAS DO BO-

TAFOGO
Realizando-su hoje a fosta do ath-

liit.ismo lie novíssimos, o director de
athiotismo do Botafogo F. O pede.
por nosso intermédio, o pontuai com-

*%eJf '%B!^ YCLUB
PüíKiü.l.lIMA OVVXiü.VTi DA S' RKIX1AO, ERt
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HOMENAGEM A' AVIAÇÃO -—):-:(-

lloiii-ail.i cem :i lllustre iircscuça tia trlpulm/io do "ARGOS": snrmcnto
di- Dcirvs, .lorgi! <lu Ciistillios e Manoel GouvOa

Pramios: "ARGOS", "JAHÜ" e "GUIAÇAO NACIONAL"
A'.-¦ I2.-HI  r carreira — Premiu

CRIAfJAO XACIO.VA,!.— (!¦' pro-
vn 1 ¦- i.oiiii metros-— Prêmios;
5:111)0$, 1 -i'0'.i.s o 5OOÇU0O.

Kilos
J S!:.\t RUMO 53
y lil/KOTRlCO ¦'-.
:i HAP.110  -r'i
'' SINO :-IX<i ô:;

A'--' 1:1.10 — :';l cari'¦ im —- Prêmio
IM.US ULTRA -- L.001) metros

Prêmios: -l:tioo.,, ,. SOOÇOOO.
Kilos

Actlvti . .
Soiiio . .

I! I.m nniile .
Romanso

fi' Tietê . .
tl Ccrvantos

Domínio ,
Derby . .

I Granlti 52
\2 (looil Star 53Tlnií 50

13 Mtuiliilin 51
I Allki 54
A's 15.25.— ll" carreira — Prêmio

SANTOS DÜJtONT — I.CO0 mo-
li-os _.. prêmios: -1:000?, e 800$000

Kilos

•17

Danúbio . .
lil Pele . ,
Marinheiro

•I Oirovy . .
Centauro .
Monroe . .
Lógico . .

55
51
53
51

54 ! A's 16.00 — 7:: carreira — Prêmio
•10 PAIUS-AMKRIQIHO LATINK —

Prêmios 4:u00?

Kilos

40
54
54

1 .000 metros
c S0OS000.

I Itaqttera
A's 13.-10 — 3a earrolrn — Prêmio | ', "¦"i,",,:1

> SANTA MARIA - 1.30o metros I - 
,*!,","" ,.'.

t\..  i.íinni"! .. onncnnii i •' LMiniílSi-fl

parocimento dos athletas abjixo, na
sido do club, ás 12 horas d osso mes-
mo dia, para receberem os nuneros o
juntos seguirem para o stadium do
Fluminense F. C.

Alamlr Cruz Santos, 02; Adhomnr
Serpí, 63; Alfredo Mello dc Carva-
lho, 64; Allitndar Dutra de (.'.istilho,
US: Almlr Paranhos Ferreira 6fi;
Carlos Rodrigues Imbassaliy 07;
Carlos Everardo Nunes Plvtss, OS:
Cláudio Torres, 69; Clovis Dutra 70;
Eduardo Vldal Leite Ribeiro Filho.
71; Francisco do Paula SantliiR-o, 72;
Hu?h Edgar Pullnn, 73. Jeionymo
Bastos, 74; Joio Mllanez, 7 5; João
Santos Ciilimarfles, 70;. Jollbel do Ll-
ma Paes Berretu .77; .Toaó Felix da
Cunha Menezes 7S: .liirandyr Eastns
70; Luis Fellppe Hiilduulin da Gama
Coelho, S0; Marl/) Pereira da •"'ouse-
ca, 81; Nelson N-vnres. S2: O'íwaldo
dn Itegij Macedo, 83; Pedro Araújo
Júnior. 84; Ronato Pessoa, S: : Knv
dos Santos Carvalho 86: Sylvlo Sor-
pa, 87 « Sylvlo Valgnercdo, --.';.

lílo de Janeiro, 11 de maio de 1027.
—• Jorge da Cama •.- Abreu, lireutor
d« athletismo.
TENNIS

pela

rua.

do

ho-
pa-

uma

OS PRÓXIMOS .lOKOS F.M 1IISPV-
TA DO CAMPEONATO IM CIUADF,

Kstes os jogos dotermlnadc
tabeliã:

Sexta-feira, feriado, dia 12-
Vasco x s. Chrlstovão — t"° ipia-

alros, ás 9 horas — Ia partida, 110 mn-
lhor de 3, pnra decidir o '.|jo pro-
encherá uma vaga na 1" Divisão dn
tennis,

Courts do Andarahy A. C. A
Prefeito Serzodello.

Arbitro -•• Ernesto Loureiro,
Andarnhy A. C.

Domingo, 17:
Vasco y. S. Chrlstovão -- A's P

ras — 2» partida, 110 melhor d.- 3
ra decidir o club i|iio preencherit
vaga ha 1' Divisão de Tennis.

Courts do Andarnhy A. C, '1 rua
Prefeito Sorzedéllo.

Arbitro'— lirnosto Loureiro, do
Andaraliy A. C.

Tijuca x America —.2"" e I -" nua-
dros, ás 9 boras — Courts do Tl.iu-
ca Tennis Club. os 1" quadros;
eourte do America F. (."., os 2'" nua-
dros.

Botafogo > Urasll — Somente os
l0'' quadros, fis 3 horns — Courts do
Bota-ogo F. <-'., á rua Generul Se-
verinno.

Flamengo x Fluminense — 1'"' e
2"" quadros, fts 9 horas •-• Court.' do
C. R. Flamengo, os i<"> iiuadros.
courts do Fluminense F. C, os 2'"
quadros.

O ENCONTRO DE 110,113 ENTRE OS
ÍIOXHIHS S1I.VA.NO COSTA x HttU-

NO SPAI.I-A, NO MliVIill
HAVERÁ' UMA DBMONSTF- VCÃO

DU "AZ" SUL-AM15U1CANO "FIR-
PITO"

li' finalmente hoje que se realiza
no Parque dc Diversões 00 Aloyor, o
grande match "rovancliu" entre os
uonodados pugilistas Sllvnnu Costa,
campeão do ('. lí. Vasco da jiim^ o
i'-runo hpalhi, "O touro romano" in-
vlcto pugilista italiano 0111 1 ossos
rings. o empresário, que ha nulto so
vem esforçando para agradar o pu-
blico suburbano 10111 essas reuniões
pugilistieas, mandou adaptar o loca
com o maior esmero, afim do "Ue to-
dos apreciem as lutas comm idanien-
le.

Alími desta luta teremos de ar.óls-
tir a importantes preliminares O
grande "az" sul-americano Firpl-
to" fará os seus últimos trein s hoje
i nolto ,para quo o publico julgue as
condições em que se. acha.

Ü programma para esso espeeta-
culo 6 o seguinte:

1* inla (amadores) — José ivlxotr.
ij, João SanfAnna — Km 3 rounds
luvas do S onças.

2* luta (prolisslonaes) — KU Cai-
los x lidgar França, (peso penna) —
Lm 7 rounds, luvas de 4 onças.

Intervallo.
Exercícios de sombra, cord.'' e gy -

mnastleo de "Firpllo".
3« luta (principal) — Hevur. lie —

;!ilvn.no Costa (portuguiiz), c unpeão
do C. R, Vasco da 1,11 nia x Bruno
ypalia (italiano), "Touro romano". —
Em 10 rounds, luvas de 4 ônus

As entradas para o eapeetaiu lo de
boje no Meyer, serão vendidas .-.o pre-
i;ü de 0? cadeiras e 33000 geraes-
PINfi-PONQ
X C1IANDE COMPETIÇÃO OE HO-

JE, NO S. C. CVHUPAIVV
Provlno-se os associados qui hoje,

nulnta-fclra, 12, haverá um grande
encontro de plng-pong, com 3 prell-
mlnares. assim discriminadas

1» preliminar — A's 20 horas —
ifantos-David versus Comes-Vlctorlo

2a preliminar — A's 2" \i\ horas —
Rilbens-Costlnha. versus Jalui-Cui-
ribas.

3» preliminar — A's 21 horas —
.Tayme-Gomes II versus .Miranda-
Templar.

: A prova -do honra, disputada en-
tu Luii Dias o Ilonorlo verau- Mario
Dias e Antônio Silva (Chanfrador),
sorà disputada cm 200 pontos, caten-
do 4 duplu vencedora uina rica taça
do prata offereclda pelo amadir flo-
norio de Medeiros. —- F. Castello
Branco, 2o secretario.

Permanentes
Kecebemos da secretaria do Indo-

pendência F. C. o permanente paru
1927.

Gratos.
1URF

A CORRIDA DEB AMANHA, KO HIP-
AfrilClilUO,- EM HO-

MENAUEM A' AVIAÇÃO
Para o "meeting" de amanhã, no

..'ockey Club, são oonhecldas us se-
gulntes cotações:

1" pareô — 4» Eliminatória—"Cria-
ção Nacional" — 1.000 metros:

50.—-Prêmios: I:0(HIS o SOO$000, I, _. .
I -1 o lorao :i2

Kilos r, Campo Novo 54
H Argos  55 (; t'oriní.T.1 51
2 Romtilnn . ._ 531 7 Tatteriil 54
á CastnliM  51 

| ,s iiailia 51
4 Nonuat  51 ji p, rdiz 50

00 '! '.'¦•• l'i.35 — .s' carreira — Prcmlo
s 14.15 — i' carreira — Premiu .\l'.i;oR — l.SOO metros — Pre-
BIJKXOS AIRKíi — I.OOil meros | niios: S:000$ o l:000$000.
— Prêmios; 4:000? . S0OS0OO. K|10S

Kilos I FAIXVHO 56
55 | KKPARO 51

. 5:; ! PATUSCO ."'0
r,n . TUPY 50

. .Vi ! i-TLTAXA 47
. r-n : PKCCADOR 53

5:1 ! ti MOURO 50
.' 5:; ; AtlUAPKHY 53' 
. 52 : ': PRRSONRRO 54

Prcmlo 'V's 17.10 — fr1 carreira — Prêmio
.1AIII" — i.SOil motros — Pre-
mios: S:000$. 1:C00$ c 4OOSO00.

Kilos
IVANHOK' 51

.-,„ I CiAUY 57
;,n RIVAJ 57
5ii. PKRIO 5.1

5fl ' l'1'API'ÜV 5S
5 1 

' (1 ytTRATO 51
51
53

:i !.n Prlncf/a . .

;; Rn tinir d'Or .
'i t-'ch:iTin!,v . . .

Tramptilln . . .
ll l';i.-k:irl . . .

Asmodca . . .
li Mac

A's 14.50 — I
UV.ITANMA —
Prêmio.": l:ilQ(>§

can eirn
111 motri
SDOÍiOOO

Kilos
-1 Kasi-isi.: .
:: Hindu' . .
:; Uavoin . .
¦I l-':li:,'r:i:i.i .

Hlnccriilade
'fi D. doai . .Itòvlntn 

. .
Chi nora . .
Ronlnn . .

ii Uafled . .
3n Dlctador .

A

«S9SBMMÉBÉHHMHAM

ltlo de Janeiro, 10 tle Maio de
il 1!

53 A COMMISSÃO DIRECTORA DK
531 CORRIDAS.
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Som Ilumo
lilectrlco
Sapho . .
Slng SIng

2o parou —
metros:

Activ.i .
Sônia , .
Datmldn .
Renianso
Tieti , .
Cervantes
Domínio .
Derby . ."° pnreo —

metros:
Argos , .
Itoniuhis .
Castalla .
Xenuza .
Roolt . .

4" pnreo —
metros:

La Prince;
Maestro . .
Balteur d'Or
Sehiniiny . .
Trampollu .
1'acknrd . .
Asmodt-a . .
Mac . . . .

f.» pareô — '
nutres:

Fr-eíi-a . .
j' Rindu' . . .
X Unvota . . .

Filigrana . ,
Sinceridade .
D. Josí' . .
Revista . .
Chlnezíi . ,
Bonina . . ,
Raflos . . .
Dictmlur . .

Plus Ultra"

iti
40
l«

- 1.000

5(1

00
lli
50

Santa .Maria 1.30'J

Buenos Airei

za

3(i"—1,

60
40
60
:in
CO
40

Ü0O

. 50
. 60
. 50

. 50
. 80
Dtunont"

. 30
. -10
. 35
. 50
. 30

— "Pi!.rln-Amériipia Lati-

30
li'J

10

60
60

.SOO J

60
10
40
40
60
60

a SOO

¦10

so
50

Oranlto .....
CSod Star ....
Tietê 
Maninhd
Miki

f," pnreo — "Santo
1.600 metros:

Dn nublo ....
Kl Pllis
.Marinheiro ....
Carovy 
Centauro ....
Alourot!
L-inie

7" pare
ne" - ¦ 1.600 metros

iiamiéni .,.,....
(¦jullo 
l-'.-i:ii."sl:i
Kiorã
(Vunpv NOVO
CwingH .,..,...
Tattersal ....'...
I.iiilim
Perdiz

.'-• pareô -- "Argos" --- 1
Itbsl

Falucho 
Reparo
Tatiiseo  ,
Tupy
Sultiinn . 
Peciüidor ,....,,
Mouro
Affimpoliy 
rjL»rscinet*o 

3° pareô •¦- "J.ilni" — l.SOO mo-
tios:

Ivunhoí
i.i abi .
Bi vai .
«¦rio .
Itapuhy
Quirato

JOCKIiV CLUB
Km sessão realizada hontem pola

Commissão Directora de Corridas, fo-
iam tomadas as seguintes resoluções :

ai multar om 200$ os jockeys Car-
meio Fernandez e .losê Salfate, por
Infrncçâo dn art. 160- do código de
corlrilas, nos prêmio.-- "Ijiniers" e••Clássico Prefeitura Municipal", em
qr.O montaram, respectivamente, os
animaes Mouro • Brasileira.;

b'i confirmar a suspeiisSo imposta
pelo starter uo jockey Arruando Ro-
ca, até o dia 16 do corrente.

DERBY tll'B
Ficou hontem organizado pela fór-

nia abaixo, o programma da reunião
dc domingo próximo, no Itamaraty:

Grande Prendo "Derby Naclona.'"
2.500 motros — 15:000$OO0 -- Cln-
(iarelia, Itofale, Kaol, Florio o Sor-
lote.

Prêmio — "Sois.dc Março" .— I*
turma — 1.500 motros ¦— 3:500*000

Ancora, Miki, Lontra, Vara, Sida.
Dlctador, Tagalio e Good Star.

Prêmio -- "Seis de Março" -- 2*
turma — 1.500 metros -- 3:500*000

Hindu'. Blsturl, Ponii, Riachuelo,
UhoJesia, Wortor e Tictí.

J-romio - "Brasil" -- 1.600 mo
tros — 3:500$000 — ltaquCm, Por-
seus, S. Cionçalo, Perdiz Campo No-
vo, Filigrana o Tattersal,

Promio — " Vfilocidadc" — J.!"*»
motros — ;i:50o$ooo -- Tijuca. As-
ínodéa, Pola Nogri, Kotnulus e VW
n 1011 th.

Prêmio — "2 d- Acosto" • 1.60.»
motros — 3:500$000 — Aventureiro.
Monotombo, Centauro, Carovy o Prin-
cozinha. — "Itamaraty" — 1 .bOa

I -ooiifoiin -- Aguaiichy,
Carovy, l-i Prhíceza o Lu-

Prêmio
metros -
Caravana
qiilllas.

Prendo
metros
ca dor
Piho,

"Ur. Frontin" — I .'•••*>
.. :II0Õ$Ó00 — Patuseo, Pec

Bsplendor, Ma run mw;;-, EI
Menino, KrtiB e Pluhlman

jvwi/viriVi*'*'"*****^****^**"**""*""**"**" *" ¦¦¦*****^*"

SPORTS AQUÁTICOS 1
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A regata inaugural da temporada de 1927 foi transferida. —
Reunião da Directoria da Federação do Remo, —

Varias noticias
d C. R. BCKJEIRAO J>»' l'\S-

fíKIO PKDE O AI>1.\MI'.NTU R.\
RE4ÍATA

O ('. r:. Boiiueirâo do Passeio
dirigiu nm officio :i Federação do
Remo. solicitando o adiamento da
primeira n^rata da presente tom-
porada náutica, parn o diu 20 dc
junho próximo, a qual estava mar-
rada para o riiu 10 do referido
mez. O referido club allegou como
justificativa para transferencio da
•-.un regaia. de 19, visto sor esso dia
consagrado a um grande nvuch de
:ootb:ill entre seus co-irmâos Vnsco
x Flamengo. A directoria da Fe-
deração, fni sua rounlão de hon-
lem, resolveu adiar a regata, at-
tendendo desse modo o pedido justo
do C. R. Boqueirão do Passeio
concorrendo para melhor brllhan-
tismo das pugnas náuticas, as
quães estão sendo esperadas com
grande animação.
REVXlAO I>A DIRECTORIA DA

FEDERAÇÃO DO REMO
A directoria da Federação do

Remo. em suo rounião de hontem,
resolveu o seguinte:

.i.i — Approvar a. acta dn sessão
anterior:

b) Negar o apoio ao festival pro-
movido pela Associação dos Cbro-
pistas Sportlvos. por ter sido fixa-
dn a, data. fora. da temporada nata-
toria. tendo -om vista critério jã
adoptado;

o)  Adiar a regata de 13 de
junho, promovida polo C. R. Bo-
<;ue-irào do Passeio, para. o dia C6
do referido mez, tendo <-';ii vista o
realização dos jogos d» footbail
Vasco da fiama x Flamengo;

d) — Negar unanimemente pro-
vimento ao recurso do C. R. Ica-
rahy:

d) Adiar a discussão do Código
de Water-PoIo.
O RECURSO DO (.'. 11. KARARY

O recurso do C. lt. Icarahy, a
tavor dos jogadores de water-polo,
sobre a suspensão por sois mezes
dos sous associados: Oswaldo Wad-
dlngton, Álvaro Silva, Celio Braga

de Souza, inte--
ítoria da Federa-
acto do director

oi negado provi-

OA

pofü-
cato-

Lusitânia I.30C | ,

70
loo

•10
50
S0
35
50

100

Prêmio — "Derby Club" -. I.i60
metros — 4 -.0007000 — Rolante, Bom
barda, Estylo c Sírio.

DIVF.itSAS NOTICIAS
Conformo era esperada, chegou hon-

tem, a esta capit.11, a egtin. Clndarclla
Km sua residência, falleceu non

ten ft tardo, o veterano jockey san
tia-o Villalba, e que ultimamente ser
viu' iie conflrmador om ambos os pru •
dos, sendo aposentado pe.as socieda-
des a cerca de seis moses. O sou ca-
tíir.i sorl reaii;a'.o hojo, fi tarlo. par-
tlndo o feretro para a necropole de
S. Francisco Xavier.

o jockey .T. saUale, tem con- ,
tiactndas para amanhã,
de Sarho, Trampolim, D. José, -Marl-
r.helro, Quito e Rival.

 O peso [,ublio:"-'o com o qiml cor-
rei-a a égua Gaby, ê 57 kilos o mio St-

eox
CHF.fiO' i ADVERSÁRIO UE

MA.YTA
FIKPITO VEM DISPOSTO A VEN-

CER — FEVRADE TAMBEM NO
RIO

Pelo pnquetn "Mondozn" entrado
hontem, de Kuenos Aires e escalas,
chegou ao Rio o boxeur argentino
Miguel Ferrara, "Firpllo". que aqui
vem bater-se com o gigante itultnnu
,TosC Sniitii. com o qual feü, ha tem-
pos, "in.-iteh-draw".

"Firpllo" entrevistado a bordo do
"Mendoza" pelo O JORNAL, dielarou
que ostíl^tm oplimas condições do
treino e que espera vencer o seu for-
llsslmo adversário.

A propósito da sua luta com Cam-
pollo, o "Gigante de Qullmes". denn-
to do qual "Firpllo" foi abatido de
fôrma fulminante, disse-nos o boxeur
platino que Campollo í um ven'adel-
ro assombro de força, .resistência e
agilidade. Seus 2 metros de -.Iturn.
o comprimento de seus braços, o seu
poso, 103 kilos são um terror para
os adversários.

A victoria do Campollo sobre Spal-
la foi, Igualmente, fulminante, pol«
o boxeur italiano que, Incontestável-
mento 6 senhor de uma technica su-
perlor, demonstrou demito de Cam-
pollo notável inferioridade.

No mesmo paquete chegou o, cam-
peão de mwios-mfidlos, Eduardo Pcy-
rade, que se vem bater com Toblas
I3lana.

o ESPEOT.icri.o nu hoje mo
CENTRO rORTlIfíAI.-IHlAíilIi

A iniciativa dc Aníbal Fernandes,
fundando o Centro de Cultura Phy-
slca Porfugal-Brnsll, parece que vae
conseguir alcançar, rapidnnierto, re-
sultndos dos ninii brilhantes, tal o
enthuslnsmo que despeitou.

O primeiro combate da nolle seri
realizado entro os meios inédlos
Csér.s de Freitas e Henry Luiz, que
so vem impondo, entre os nossos
amador os, como excellentes boxoa-
dores.

Fernandes da Silva c Euzeblo Ma-
xlmo, que nos proporcionaram, ainda
lia bom pouco tempo, um combate
sensacional, realizarão a segundn
prova, luta revnnche da maior lm-
portaneia, em que o primeiro proten-
de demonstrar o 3ou vnlor.

Adão Santos, qu; Iniciando-so, ape-
nas. r.o tablado, jíi se lmp>z pelas
suas grandes qualidades, vae-se ba-
ter com o meio pesado argentino Dl
Loreitzo, o primeiro adversário de
.Santa no Brasil.

Não obstante a dlfferença de ca-
egorla entro os dois adve-uarios,

lompen.-r.d.i. pela força ex*rnc.rdlna-
riu de Adão. ê de crer que o inmba-
to seml-finnl da noite de bojo, seja
dos mnls renhidos o Interessantes,
optima opportunldadfi para que o for-
mldavel médio patrício fuça utna de-
monstrnção empolgante do set valor

Aníbal Fernandes, qne lã realizou
entre lids combates dos mnis bri-
Ihnntci?, vao-ac bater ptl» toroeira
voz. com o temível sul-aírlcnní Peter
,7ohnEon, um dos mei.-: respeitados bo-

xeadores estrangeiros auttialmonte
entro nós.

O SPORT NO ESTRANGEIRO
TENXIS

OS HINDU'S DERROTARAM OS
TENNISTAS HESPANHOES

BARCELONA, 11 (lf. P.l -- A Ilidin
derrotou a Hespanha hontem, nos
niatchos do tennis, provas de íliipliis
para a conquista da Taça Dav's.

Fyzcc o Frasada, da índia, batorán
Fl.iquer e Mornles, da Hespanha, pe-
lo score de 0-6, 6-3, 6-3 o G-3.

BOX
TEX RICKARD E OS 'i'RES ML LHO-

RES BOXEÜRS
NOVA YüRR, 11 (U. P.) — O em-

i presarlo Tox Rlckard espera poder
annunclar qúarta-felrá a aceitação,

! por parto do Dempsey, do o>'fereci-
i monto do tres encontros, inclu.ive o
j da Paullno Uzcudiini, mais ou monos

a 8 dc Julho. Os outros encon' -os so-
rão com o vencedor da luta Sharkey-

tem con- Jlaloney, em agosto e o ultini . evon-
montarlas tualmente com o campeão Geno Tun-

ney.
TURF

O PÁREO "NEW MARKET"'
LONDRES, 11 (U. P.) — Cerreu-so

boje, em New Market, o uareo "NeW
Market Salkcs", quo foi ganho por
quatro corpos pelo cavallo "Ciillboy"
de propriedade do sr. F. Curzon. ,he-
gou em segundo logar "Hossiui", do
príncipe Aghan Nhan e. em t- rcelro"Rornany", de lord Woolavingi.oiii

Correram fiets animaes.
O "betting" foi da 2-5, "0-1 o

I00-S.

• Arnnlilfi Nunes
i-o.sto junto á Dlre
ção do Remo, do
d<- Water-Polo, f'
monto pnr unanimidade dc totós.

ci referido recurso foi defendido
pelo dr. Antônio Antunes de Fi-
gueirerio, quo o discutiu dentro do
ponto de vista doutrinário. A dire-
ctorla negou provimento baseado
nos seus aetuaes estatutos.

O NOVO CODICO DF. REMO
!'. B. S. R.

(Contimiaç/io)
Art. RH — .Da. medição

gem d.i* embarcações d>;
goria, feitas de accordo oom as es-
peclflcaçôes acima o com a respe-
diva tabeliã de aferição, o director
technico do remo lavrará um ter-
mo, no qual dará os caracterlstl-
eos, dlmensBes e pesos encontra-
dos, mencionara qualquer peça que,
porventura, tenha, sido incluída mi
pesagom. bem como o dirá se a
embarcação esta ou náo em condi-
çíies de ser registrada. — obede-
cendo assim -1 nlinea ",i" do artigo
102.

Paragrapho unico —• As «mbar-
cações de 1' categoria serão apenas
constatadas pelo director technico
de remo, que dirá se. ellas estão ou
não de accordo com a. sua cate-
goria, para o devido registro.

Ari. 57 --,. As yoles tranches,
gigs e óutriggor?. serão armados em
voga. e com patrão; .-. os skitfs.
ílnuble-skiffs, double-sculls e ci-
nôos, om pa lamenta, e sem patrão.

Paragrapho unico — Nas yoles-
franches ou yoles do mar (¦ facilita-
tivo o uso de castellos, sendo em
toda e qualquer embarcação per-
nifttldos os paneiros.

Art. 5-S — As yoles-gigs, oiltrlg-
gers. doublcs-scnlls, skifft-, double
skiffs e cnnôes terão braçadeiras e
usarão canões avante c a rt,

Art. 50 — A deficiência ovei!
íual de peso morto deverá se-
compensada com pesos fixos, qu"-;.'> poderão sor retirados tia embar-
cação quando esta tenha attlngido
o peso exigido por oste código, de-
•¦ondo para isso sor pedida a sua
verificação, mediante n taxa Co-
brada para o registro de embarca-

Penalidade — Desclassificação'.
Paragrapho unico — No dia de

rada regata, compete ao director
de remo fazer a verificação deuses
pesos lixos nas embarcações que a
oll.i concorrerem.

Art, 00 —- Todas as medidas e
pesos das èmlxtreações deverão se'
verificados sempre que so suscita-
rem duvidas ou reclamações sobro
a. sua regularidade.

Art. lil -- Todas as embarco-
ções pertencentes ás sociedades
federadas são sujeitas a registro na
Federação, nn fftrma do seu Regi-
mento Interno.

Art. 63 — As transfereiicííiS de
embarcações, do um club para ou-
tro, serão pormiUIdas, uma ve?
uitisíeitas as condições estabeleci-
rias pelo Roginu-nto Inlerno.

Ari. 03 — Sõ poderá ser inseri-
pta ou tomar parto em regatas, a
embarcação que tiver sido registra-
da nu Federação atí o diu em quo
se encerrar a inseripção para os
mesmas regatas, ou cujo pedido de
registro já esteja, nessa data, pen-
[1'endo Oe parecer do director te-
clinico dc remo.

PeualicDade ¦--• Desclassificação,
se vlctorlosa; ou multa de 200?000
an club, em caso contrario.'(Continua i.

| AOS DOUTORANDOS DE 1927
Pedem-nos a publicação do seguinte:"Vem chegando o motncnto que

tanto nos enthusiasma uo utimo anno
do nosso curso acadêmico; — as nos-
sas próximos eleições.

E' indispensável muita calma, o, por
isso, nada so deve fazer de afogadl-
lho. Jl so fala na formação da mesa
que presidirá a todas as reuniões,
como tambem já se fala em cominis-
são de quadro, do festas, om paninym-
pho, om orado»- official. homenageados
etc. Perfeitamente. Falemos em tudo
isso, mas, por emquanto, tratemos só-
monto do organizar unia mesa constl*
tuiila do rapazes quo possam repre-
sentar com vantagem geral ostes pa-
peis.

I/embremos quo não existo nenhum
avisn convidando a tunnn paru ",,ia
reunião, Façamos tal aviso c divul-
guomol-o o mais possível para se po-
dor eleger uma mesa do agrado de
todos, a qual tomara n si a incum-
bencio. dc convocar-nos para as re-
uniões e de presidir os trabalho.-.

[•!' apenas uniu suggestão que fa-
eemos, aliás despretensiosamente, por-
que só nos interessa a. harmonia na
turma.

Nada de resoluções precipitadas,
collegas, quo só podem acarretar dos-
contentamentos I Procuremos resolver
ludo àr cia-ras o na presença do maior
numero de coltegras possível.

Assim e que se devo proceder, para
agrado do todos o. harmonia joral.

Portanto, convidamos todos es ci1"
legas paro. uma grande reunião no
dia IS, quarta-feira, próxima. As lo
horas, no pavilhão Torres Hotuem, In-
stituto Anatômico.

Todos í reunião: O dia Hão está
muito próximo o este convite está son-
do divulgado tanto quanto nos (: pos-
slvel. — Alguns doutorandos".

FURTOU E FOI PRESO
Um soldado de poiid.i. prendeu,

hontem. r.a. rua do Ouvidor, Arthur
Gonçalves de' Souza, do 30 annos d'"
idade, que havia furtado uma peça
do fazenda quo so achava sobro o car-
rlnho de mão da firma Oscar Félippe
& C, estabelecida aquella rua n, 11.
O larapio passou o fazenda pura as
nulos do um companheiro, qu-- com
ella desappareceu.

Arthur foi -ecolIiMo ao vaiir--;.

;

ALflNETEIRO
AUTOMÁTICO

CAIXA BENEFICENTE MIGUEL
COUTO

A POSSn DK SITA lURECTORlA
Revestiu-se do maior brilhantii-

mo a posso da. nova directoria .-i;,.
Caixa Beneficente Miguel Coir,. ,
associação acadêmica da Faculda-
de de Medicina, resultando des?;.
fôrma o grande prestigio quo des-
Irutu no seio éstudantino da Praia
Vermelha.

Além de numerosos estudantes
foram presentes a e.-sa solcmniiia-
rio os professores Abreu Fiai' o
que a presidiu. Maurício Oe m
deiros, representantes dos ministro'
da Marinha, .lustlça o Viação di
Ronco de Arruda, representando o
dlrèctorio acadêmico d.i F.scoi-i
Polytechnica, representante do <ji-
roctur do Pepavtamentu Naclona!
dn Ensino. ''!ç. .

I/£>om

*^.-J!r' I jA* 1
M *^^ \

Cabellos brancos?
A Loção Brilhante tas voltar a

côr primitiva, em S dias Náo pln-
ta. porque não 6 tintura Não quei
ma porque não contêm Bác*; noci
vos. E' uma formu'a ^cientifica i-'
grando botânico dr. ("round, cuji
segredo foi comprado por 200 con-
tos de rfls.

vy recojnmendada pelos pri!'
clpaes institutos sanitários do os
trangeiro e anal.vsada o autorizada
pelo Departamento d< Hygiene Oo
Brasil.

i^'(5ni o uso regular ria T.oçáu Bri-
Ihante:

1» _ Desapparecem completa-
mento as caspas e afíecções paV.i-
sita ria1-.

2» — ("essa a quidi do eábollp.
.",? .... Os cabellos brancos, dos-

coratlos ou grisalhos, voltam á sua
cor natural primltivq r<m ser tln-
gidos ou queimados.

i" — Detém o' unsci.V-cntc! Ue no-
vos cabellos hrnne:i-

â' ¦-- \'e« oasiis .le calvlcie 
'faz

brotar novos cabellos. .' ,
0o .--. Os cabello--. ganham vitall-

ilade tornandg-so lin les e eodosos
e a, cabeça limpa , ífosaa,

A l.oçáo Brilhante ¦'• usada pola
sociedade de s Paulo * -Rio;

A' venda em loda.Vts Droparjas,
Perfumarias o Ph.i.-!iihcins de prl-
meira ordem.

App. D. N S. P. - N. 11113.
G-2-ni.'.'l.

Peçam pruapectos a 'Alvim &
Freitas — Cnicos :-Vi)!,inai'i'o3 para
a America do Sul — Caixa-, ISTO --
S. Paulo.

I ípio
V. ?. r.o escriptori.o, eni c.AFn, '¦•

no consiiiiorio, no a'., iter ilSdo -j
obter uma economia Je •¦' "i" "

nos gaston do alfinete.', com ::3«e
apparelho.

A venda nas prtneipaes -i.ifieia-

rias. armarinhos o eaoas le ts-
pccialldades.

jj fJnlco distribuidor para o Brasil
í C, POIA.O — Rua da Quitanda

:*2, 2." andar. Phone G090 Norte
Acento: S. Paulo. .1. S. Cireavcs

- Rua C. Furtado, ,15 -- Phone
Centrai 17 IC.

!

\tapus lisas, ,. chapas em
rolo, barras para fundição,
-.ramo, chapas riscadas para
«strlbos do automóveis, can-
• onciras. pó pafa pyrotech-
'.icoK, p:'i 1'ara pintura, óleo
oara preparação do tinta de
...'.íminio. («bos «lo ulumlnld
•.'fnrviilos com ulmti (le aço,
,iii"'i i pas -.rulssão ,1e rn«rj;la

. -'"ctrien.
;i'u!s :-:m "rro-.-K'

MISl'.\l rOMRANV ''¦'.¦

siiiTM A.Mi::ti( »

DERBY-CLUB
PROGRAMMA l).\ fl' CORRIDA XO DOMINGO

1.-» DK MAU» DE ll»27

GRANDE PRÊMIO DERBY NACIONAL
Ü.BdO METROS --

pi parco — VELOCIDADE -
metros — Prêmios: 3:500$
— Animaes de qualquer
(Handlcap)

PRÊMIOS: 15:000$

3

1:000$ Õ0?000

1.100 ,
a 700$ j

paiz. . •1

Rola Negri
Asmodea .
Romulus .
Tijuca . .
Vermouth .

Kilos |
. 53;
¦ lll) I

. fll

. fll
. 4S

4 Persaus . . .
li Campo Novo
o Filagrania .
7 ltnqucra . ,

0 ÜE
1.500

MARÇO
metros ••

¦ (l"i
Pre- ;

l

' Pareô
turma)
mios: 3:000$ c 7005000 — Anl
mae.s nacionaes. (Handlcap i.

Kilo

«o Pareô — ITAMARATY -- 1.009
motros — Prêmios: 4:000$ e -S00$
— Animaes de qualquer paiz.
(Handlcap.)

Xilo-í
. . . DO
... f.4
. . . 54
... 43

. , . 411

' 
UM GRANDE TORNEIO RIO-S. PAULO

25 pontos
Quarta-feira. 12, ás 21 horas

EGUIA e NILO (cariocas)
contra

ESCORIAZA II o BÍ.ENER (paulistas)

Um encontro sensaciona*

no Electro-Ball -• Rua ¥. Rio Branco 51
————

(i
2
:!
4

(
(

Riachuelo
Hindu' .
Rhodesla •
Dona . .
Blstury . ,
AVeitlier .

4 ¦— (
( i>

Tietê .
Gávea

49!

47
50
4S

caravana .
Luqulllas .
Lógico . .
Aguapehy . .
Carovy . . .
La Princeza

i pareô --- DR. FRONTIN — 1 .S0o
metros — Prêmios: r,:O00S e
1:000$000 — Animaes de/jualqu i
paiz. (Handlcap.)

IP i
l\v\ «ha t.-> A-i Movwatirt» •:. •'<» i

mm ':V— i • i ri -r-™*"" *¦ ^

Ilima Mensag m aos laivos
i MA ROA NOVA: A i IRA 1>\ CAI.VR1K

O nroCessnr allainíio. dr. /.unlx. :u-:il>u do :lcs.:nbrlr que o cn-

rraquêciiiienii, iiCUa dos cabellos •¦ a calviele são devidos a «le-

flclencla üe oisxofiv nos • ibellos que, para |.ü.lerc„, ser fortes,
¦tbuii'1-ii' - <• lindos, ilrveni conter .•.rainl.- .-(tliintiilailc dcnsu mi-

neril c ,ue u '.inico tratamtmto racional c el'1'li'az 6 » :ulniini.s-

traçilo lutem., (Io ciiNutre, au» nma ,'.:.rn.n .loluvcl •¦ assimilável.

O proles.-;,..- ikriarelll instalou o- resultnilos stirprnhcmlontes

deste novo tratamento, |tm faz crescer om cabellos muito ileprossa,

tornando-os alo.1111lant.es. lindou, brllhi s - rcsist.mtes. ISIh uma

bOa nova para os raivo?, q»o já OKlnvntn desilllididos das loques,

que sú .'azeiii cair mais ilopn---¦•ü os calicllos.
Portanto, nada .le : . ;-V--: i|U«in qnlzcr conservar un cabellos

o fazer nasciú- novos deve usar sdmcnle o Kl.lXlli SUI.,KUR080,
de sabor o aroma deliciosos, que dá nova vitalidade no bulbo pi-
loso, aos cabellos o ao organismo.

Aiém disso, o I2MXIR SUhFVUOSO, eliminamln-flo Inmhem
pelo couro cabelludo, age sobro a scborrliéa, os parasitas' o todas

as mole.iti.is -Io couro cabelludo. o KI.INIIt SUU-'UROSO>, sendo

ainda um poderoso depurativo, tônico, altera nto, antl-fheumatlco,
antl-arthritlco, combato por isso outras eansao da queda dn eabelio:
a syphills, a fraqueza, a escrophulose, o arthrltlsmo, o limpha-
tlsmo. o rheumatismo, e as impurezas du sangue. O K1.INII!

SUL.KCRÜHU, combatendo tambem as doenças dn. pelle, as es-

pinhas e as manchas do rosto, multo contribuo para a bellexa; dá

uma linda cabeilcira o uma pelle tina e coiaila. Usnc-o <: terels
SACOU, FORÇA 0 BKU.KZA.

\R\r.IO FREITAS, Ourives, SS - RODOLPHO HESS, 7 dc SÃ-
lembro, 61 — GARCIA LIMA, Buenos Aires, 114 — UROC1AR1A

ANDRÉ', 7 dn Setembro, 30 — F. R. HA PTISTA.

parco — 2 DE-AGOÇTO -*• 1 .liUO
metros — Prêmios, 3:ÕOÕS e 700$

Animaes de qualquer paiz.
(Handlcap).

Kilos
1 Zorro 5-
2 Carovy 

Monotombo . . .
Centauro 
Prlncezlnha ....

fi Aventureiro . . .

2

:i

4

f.

li

— (
(
(
(

52

no
4S •
51 !

(
' Parco
DERBY
metros -
3:000S c

Patuseo . . .
Peccador . .
Explendor .
Maranguapo
El PIbe . , ,
Menino . . ¦
Krug . . . .
Pichiman .

Kilos:
. 54 :

49

r.i

GRANDE PRÊMIO
NACIONAL — 2.500
Prêmios: 15:000$00o,

75O-J000. (Tabeliã I).

*«T MOTORES *^MOTORES
MARÍTIMOS

"O Kermath rttponde tempre"

AMFMIOR 
prova da superioridade

d'um produeto está na satisfacção
dos que o empregam. Mais de setenta por
cento dos construetores de hiatete pequenas
embarcações em todo o mundo consideram
a maraa Kermath de motores marítimos
como una das preferidas.
Todn M ví*» ds uniforme» e permutareii. Mil•

, otto» Bo»cb amokjoo». Unira de vos* áeimputao.

Potencial de 30
• UO civtllo»

Motoreu de I •
6 cyliod.ro»

Motoret • a,**-
(ro tem p ot

4" Faret) —
turma) —

Dl", MARÇO -
.500 meros —

- (2
Pre

Kilos

mios: ?,
nuclona

1
2
3
4
5
«

4 — 7
S

j* Parco

0 —

500$ o 700$, —
s. (Handlcap.i

Miki
Tara
Ancora . . . .
Dlctador . . .
Tagalle ....
Lontra . . . .
Good Star . .
Sida
— BRASIL

Animaes

Kilos ;
. . 48
. . 4S

50
1i\

40 i

FLORAO . .
RAFALE . .
SERROTE .
KAOL . . .

-- CINDERELA

" Pareô — DERBY CLUB — 1 .750
motros — Prêmios: 4:000$ e 800$.
Animaes nacionaes. (Handlcap).

MESTRE e BLATGE'
RUA DO PASSEIO. 4»

RIO DE JANEIRO 
'

Kermath Manufacturing Co.
Detroit, Mich., E. U. A.

tddttphica: KERMAT"

%

Kilos

1.00u me-
tros — Prêmios a:rjO0S c 700$ —
Animaes nacionaes (Handlcap),

Kilos
— 1 Tatersall 03
— ( 2 s. Gonçalp 49

( 3 Perdiz 53

P.olanf- .
Bombarda
Estylo . .
Serio . .

I I

i L

O r pareô
12.15 da tarde.

será realizado fw

MANOEL VALLADAO
2o secretario

azeite Cysne puro salada, o melhor no mercado
FABRICAÇÃO DA

COMPANHIA MECHANICA E IMPORTADORA DE SAO PAULO
tu — AVENIDA RIO BRANCO — BS

L Monteiro í í LM.
Importadores e exportadores

— AÇO — COBRE — FERRO — LATAO —
PRODUCTOS TITAN, tubos cm cimento armado parn

anuas e esgotos
Escri ptorlo:

R. GENERAL CÂMARA, 100
Io tnúar — Teleph. N. 197

Caixa Postal 14 H

Fabrica e deposito:
; RUA BENEDICTO OTTONI,

Teiephono Vllln *fi
RIO DE JANEIRO

¦II

(I .'•*»-* É
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AS GRANDES NOVIDADES DO CINEMA
—¦ ¦ *> ¦

John Gílbert* "0 Cavalheiro dos Amores" e a reabertura
do Rialto

/'* -*;'*:¦'' :- '^T,;:' ';, ": "1'^*^^*^^*?552
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Ele.titiu IJoiiiilmisn, n «nraiitailorn "cstrolln" uuc ao lado dc John«UUhcrt niipnrcic cm "O Cavalheiro dos Amores"
i'.' depois de amanhã, sabbado, queeu verifica ;•. reabertura do Cinema

Rislto, Localizado no ponto mais cen.
tra) da hoEsa primeira artéria, betn
uo coração da cidade, o Rialto depois
elos mellioramontos e roformeie que soí-
froj, esta destinado a tornar-se um
dos cinemas preferidos pelo nosso pu-l.ilco, levando em ci.ntu, como clumen-
to de capitai importância, a producção
ultra-excellento que ali lhe vae ser
proporcionada.

O fiim ae estréa, por exemplo, f um
dos bons trabalhos que a "Mctro-Uold-
wyniMnyor" nos pronietteu para esta
temporada. Sua interpretação está
confiada a um ooiijuiuo cie artistas con-
.'agrados, tendo íi vanguarda o nome
nreétlgloslssimo de Jolm Gílbert — o"astro" da tela em maior evidencia,
depois da divulgação de "The lüg Pa-
rade". TOsse fllm intitula-se "O Ca.
vallieii'0 dos Amores", e a «ou propo-
sito muito se tem eserlpto, não eendo
demais afflrmar que esse 6 um dos
trabalhos de maior suecesso, dos uitl*
ínns tempos, n03 Estados Unidos.

.Sua permanência nos cartazes cie ci-
nema daquelle paiz, assim fazem crer,
oom todo fundunienlo. Entre os faino-
sos lheatros que conservam "O Ca-
valheiro dos Amores", por mais tempo-
que o dc costume, contam-se: Cutlmy
Circle, de Los Angelcu, onde a sua
"prcr.ilere" foi feita cie maneira en-
thuslaatlãi, e onde foi exhibido du-
rante sete semanas com o mais com-
plelo êxito; o Capitól Tliocitre, de Nova
York, onde o director Major Kchvards
Bowps foi obrigado a exhi'.iil-o umn
segunda semana, devido á grande af-
fluencln que teve nos primeiros sete
clinrí; n Madison Tliealrc, do Detrolt,
onde tticiibcm foi exhibido oom um 6uc- ]

Amores"

cesso invulgar durante dues semana*
e outros que nao é preciso releunbrar.

E.S30 film, adaptado do celebre ro-
mance .io Sabatinl, "Bardelis",' the

Míisnlficent", foi dirigido por King Vi-dor", tendo o concurso snonographico
de Dorothy Fai-num. lSieanor líordman
e a "IciKlIng líidy" dc John tlllbert,
em "O Cavalheiro dos Amores", cujo
bellissimo enredo de aventura o dn
amor passa-se na corte do rei Luiz
XIII. u cieiico compúe-se ainda de
Roy D'Arcy, Lionel làarrymnre, Karl
Dane o outros artistas de renome.

A criação de Jolin Gílbert, nessa
pelllçula, lia de ficar memorável, II-
ílcindo-se ua categoria dos seus bons
trabalhos quo este anuo nos vêm apre.
sentando, "o Cavalheiro dos Amores"
f- o cognoni/- du Marque?, de Bi.rd.-iys,
Intrépido conquistador, assediado pelardamas que delio se orgulhavam em
merecer as bons ntteiifSes...

Tanto cri. o numero do dainaa se-
qulocias ile galanteies dn amável gan-
tllhomem, «jucj em pouco se tomara
elle um 'inalquislo pelco rlViiecj e uni
lemidu pelos maridos... Joven, bello,
attrahento o sabendo fc.zc-r cia palavra
uma arma de irresistível seducçüo, o
ardoroso conquistador, comtudo, ji,.mais escondia o lcnima que lhe agra-
dava: — "Ue. mulheres, o mais que
se lhes Implora — o menos quo dei.
las se alcança!"

Nessas roupagens românticas e a.ven-
turelrai, o cpierido artista vao surgir
dentro de quarenta e oito horas, aos
olhos ansiosos (lo sua vasto, legião
i!r- tnlniiradornr, ua tf-ip rcsplandes.
cc-nte dn Riallc, cuja. renberlura soríi
c «contf.eimonto máximo da semana...

Varias noticias
O DO .111 MC DE VM CIRANDE

MORTO
Os sesrpticos não haveriam dc que-

.-er acreditar, certamente, se tal lhes
illssessom, que menino depois de
morto Rodolpho Valentino ainda ex-
ercla sobro os corações femininos,
o* corações de todos aquellos quo o
Idolatraram em vida o o prantearam
depois de morto, um estranho poder
clu attracção. K havemos do concor-
dar (Cie nüo. í crivei, a menos que
hajam provas irrecnar.veis do tal fa-
cio, que. um morto, illustr.r ou não.
nuo Unha depois do mai."» du um
línr.u a sua-lembrança muito apaga-
il|> no espirito publico e ainda pos-
aua o mesmo domínio que possuiu
cm vida. '; ,

"Paixão dc Rcriia.ro", que consti-
tulu um suocssso indiscutível quan-
Oo por nucnslíio do sua apresenta;
ção ii-, platéaa do Brasil, tem con-
qulstiiilo nestes clla.ii passados nina
victoria oomo Igual* -nflo 'tem sido
dada a muitos films que uppareeem
no mercado clrcumdado por uma
aiirebla de. fama quo'«is «levo colhi-
irlfr, apesar dc tudo. na apreciação
popular.

Deve-se poríni dizer,
verdade, que outra coisa
esperai' de um trabalho

a bem ela
nâo era ile
onde alem

CllllO.tl-i!a..art j na. enucunacãu a. da—^^

viciada rto enrede, ha ainda, a mara-
v:lha do trabalho de um artista in-
igualavel. Consta ainda dc program*
n.a a desopilame comedia Paro-
inount "Arrellns de um Repórter",

O FILM «|l f: O IMPÉRIO VAU
E.YIIiniR HOJE

Mudando o programma que alfr
l-..'.'nteni exhibiu, c Império começa r.i
a apresentar hoje uma esplendida
comedia Pnramount, nu qual voltam
a apparecer dois artistas de grande
valor, que fizeram, ha poucos me-
zes, a delicia de quantos assistiram
um dos s.eiiK melhores trabalhos.

Segundo esta annunclndo, outra ri
para o cartiiz do popiilarlssimo clne-
ma das comédias, "Dois Araras no
Mar", que é um 1 ru ba I ii o de lances
admiráveis, apresentando :is nventu-
rus m.iritimns de dois improvisados"marinheiros", IVnllaco Iieery o
Tlaymoml llulten. quo são as princl-
paes figuras desía producção, mais
fortalecidos agora pelos suecessos já
alcançados, duo ao publico um e.on-
junto ile serenas admiráveis, todas oi-
las graiidemonte coniiças e cada qua!dc mais imprevisto ilescnlace.
GLORIA SWAXSOX XV PRÓXIMA

SEMANA
.Segunda-feira próxima, o Capito-

'lio começara a exiiiblr um .novo tra.

balho de Gioria Swanson, o milhor,
.1 julgar pelo que disse a critica, de
todos ob quo a genial artistas jâ
produziu."Este Mundo 6 um Theatru" ó um
drama de grande sentimento, em que
.ie assiütc á vida de uma modesta
c.-iadinha de restaurante, uma so-
nhadora infeliz a quem o mundo ati*
ríira para o canto escuro do esque-
cimento e da indifíerença. Gloria, a
a=...4.raordlnaria criadora de "Macia-
me Sana Gene", encarnando Jeiiny,
a desbenlada da sorte, cria um typo
cie valor Inimaginável o profunda-
mente commovedor, sem que. as exi-
genclas do dlfflcil papel que inter- I
preta lhe roubem a belieza admira- |
vel de expressão que fez delia um |
ídolo do publico.

Apresentando "Este Mundo 6 um j
Theatro", a Paramount facilitara a i
Olaria opportunldade para mais um
indiscutível trlumpho. ao mesmo
tempo que darú ao seu publico uma
occaslfi.0 unlca dc vibrar agitado pe-
las mais emocionantes sensações.
LM DLELLO ORIGINAL E FORMI-

DAVEL
O duelio tem a sua origem na Ida.

dt Media, nos julgamentos de Deus,
e proseguiu, através dos séculos, ai*
cançiuiilu ainda os dias actuaes, em
alguns paizes da Europa, Ásia e
America.

Outr'ora, elle se fazia a espada e a
punhal; mais tarde, foi usada a pis-
tola; e hoje em dia tanto uma como
outra das armas são empregadas in-
distinetamente.

Ha, entretanto, ducllos originaes o
fora do commum. Tacm são os de
bebidas, empregados pelos estudan-
tes allemães, principalmente na Uni-
versidade de Heildeberg, e os a chi.
cole, usados pelos habitantes dos
pampas argentinos.

Ura duelío a chicote *• uma coisa
ti emenda. O instrumento, que pare-
ce Inoffenslvo, transforma-se nus
mãos do gaúcho em arma terrível,
que muitas vezes mata o quasi som-
pro cega.

Voltejando no ar como uma cobra
viva, o chicote do i metros de com-
Plimtlito sibilla, retorce-se, uiva, o

i vae encontrar a victima, lanhando.
lhe o corpo. A cada vergastada do
liilego Inclemente, o adversário «sol-
ta un. urro de dor; e a luta proso-
gue num crescendo phantastlco de
dextruza e força. Por fim, um dos lu-
tadoreir cáe íior terra ou foge .to
circulo traçado pelos padrinhos, E'
o vencido.
AOS ADMIRADORES DO BOA E

DO... AMOR
Boxe « amor, parecem, leitor, duus

coisas antagoincas. lloxe 6 violência,
brutalidade, ferocidade; amor 6 de-
licadcia, carinho, mcÍRuice, se bem
que, multas vezos, necccisite tambem
de certa dose dc brutalidade.

Mas nunca, ao que sabemos, as
duas se conjugaram num mesmo
acto, num só momento, salvo nas
questões domesticas om que a arto
do .Murro tem, ás vezes, as suas
vantagens praticas.

O. nosso caso, porém, .não cogita
das relações amorosaei post consor-
tium. O açto de amor a que quere-
mos nos referir, deu-se multo an-
tes do casamento, servindo o boxe
apenas para approxlmar o Instante
fatal do conjugo vobls,

Foi herõe Buster Kcnton, o leader
dos cômicos clhematogrphlcbs, e foi
o acontecimento na America.

Buster Ivealou desejava icuiquis-
tar a mão de uma linda joven; inu«
esta possuía um pae e um irmão,
que er.un duas verdadeiras foras,
admlradoras unicamente, di, soeco.
Para obter o cpnsentlmento dessas
duas angélicas criaturas, Buster
Kenton so viu obrigado a Uaucar o
boxlsta — mais ainda, o campeão,

IS dali!, uma serie iihmensa de
episódios ultra burlescos, quo fazem
morrer de rir o que a Mctro-Gold-
wyn.Mayer filmou com o titulo de"Uoxc por amor", cujas exhil lções
publicas o Parisiense promette paraamanhã.

"VARIETP."

Haverá quem não conheça i quem
niio tenha appláudido osta glgan-
touca obra da L'fa, um dos assuni-
hros da eincmatographia actual, com
o VnlIosiSBlmo concurso de Emil Jan-
nlngs o Jjy.i de Puttl, duas celebri-
dtuleu mundlnes da leia.'

.Se alguém existe, que não tenha
vii.to este film, a osso aconselhamos
ler o noticiário cinematographlco.
Verti então annunclada, para, 2;t des-
le mez, a re-oxhiliiçào desta gran-
diosa pcllicula no Cinema Odeon, a
pedido da sua grande, da sua sele-
cta platina,

Kste anmincio de certo animará
ao leitor, que desconheço esta pclli-
cuia, a )r no Odeon e como nõs' ap- I w-mf."" ;. ,h1^'
piaudlr, eiithuslnsticaniente, este ! "tAA.AUA
grande trabalho da LTa, que, pelai UL1KL'"
montiigcm, pelo enredo e pelo des- jemponho artístico, mereceu a fcli::
denominação dc- "Fllm que assom*

romances c.r.re conhecemor. e ..-erno
servindo der moldura para tssas see-
nas, ha outras são tambem be'--
llssimas c, o que d- rr.tis, de ura luxo
formidável, cor..o esses que a Uni-
versai sabo pír nos seus films.

ü film mais l.eüo da semana, esti
sendo exhibido no Oiie"::.
"DAXSAKINO DE MINHA ESPOSA"

-- NO (.LOKIA
Qciin gosta ue duiii.r, ou ràe ver

dansar, nflo deve perder a opportu*
nlaiade du ir ao Gloria, omie se exhi-
I.i* o fllm adorável "O Dansarino de
Minha Esposa". Nnüe apparei..: Ma-
ne Korda, apossada da munia ¦-.-£
dansa, de tal modo que, no roman*
cr', ella vae mesmo ao divorcio, por-
que o marido náo gosta d.t dansa.ijuinii ia:: esse papol i Victor Var*
Kony. sui-a.--^ a figura de Wllly
FrltBch- na do Uan.surino, um :¦:*!>--
epie fazia íurur em Paris, conqUis-
tando it, smulhertrrs pula dausü. !r.
tudo Já motivos paru vermos :ox-
tiots, charlestons, shymmycis, tangos-. àrlack-batonis e;:i cabaretís ,:e Pa-
ris. o quo quer dizer nus logares
onde mais se dansa rio mundo:"O Dansarino dt mlnlia esposi" é
um fllm da Ufa, {jarunlin de eucets- i
so e explIcaçSo dos triumphos queestá alcançando o Gloria,
"LOUCURAS DA MOCIDADE" — O I

CHAXDE FILM DESTE ME/1
Mais quatro dias, e o publico terá

euc fllm estupendo, mais uni dos ;
trabalhos formidáveis apresentados ;
pelo Programma derrador — "Lou- jcuras ela Mocidade". Mais quatro
dias e todos teremos occasláo du
ver Oorls Ketiyou nn jiapel quo u
critica amerloana disse o mnis for-
m;c'.avel íe.Ho por ella atê anui. Mais
quatro dias e o Odeon passará a ro*
gistrur novo» «uceessos Iminensos
como tem alcançado com as grandes
producções qut ali surgem, como
os que íulguram o eclypsam tudo
o mais.

tíegunda-felra, dia li! — (rln quan-du veremos esse grupo esplendido ile
.'.rtistns — Doris Kenyon, Warner
Baxter, Phllo MacCoulough, Mae Al*
Usou, Charllu Murray — em ucenas
ciue oiv. são patlioticas, ora ele um
docCranfargo que agrada, ora. eoml-
cas — Ou então de um formidável
luxo, como as seeuiis da festa orgia*
ca no palácio da Quinta Avenida.

-Mas o ciou da fita está no traba-
lho de Ooris Kenyon — o bastaria
isso para quo todos aguardássemos
com ansiedade esse film. Esperemos,
pois, pela próxima segunda-feira.
Suo apenas mais quatro dias.

UM FILM HISTÓRICO — "O
MILAGRE DOS LOHÜS"

Raros são os films históricos bem
feitos; nue apresentem um cunho derealidade histórica o que nSo passempor cima da historia, não se incom.
modando com os erros o as varia-
ç,òo6 qut oíforecem em face dos
acontecimentos. "O Milagre dos Lo-bos", que o Cinema Gloria vae apre-
sentar na próxima segunda-feira, 6
um film histórico por cxcellencla,
feito sob todos os preceitos tendo avlsáo experimentada elos estudiososde historia o dos conhecedores dos
costumes da £'PQfa. Esta pclliculateve. além do tudo, a intenção do
govorno, trances, que auxiliou uo seu
produetor, Riiymoiid Bernard, em-
prestando utensílios, artnadurue, ar-mns ir objectos do roinado dc LuizNl e que se achavam guardados nosmuseus do Paris.

A pelllculfl fui filmada, em suas
prlnclpaes sconiia, na cidade dc Car-cassonn, a 11'i.tlca que ainda conserva
0 seu uspecto medieval e que serviu
para representar Beauvals, notável
pelo cerrntlo cerco que Carlos, o Te-merario. lei. durante os dias ter.ri.veis el.-.s lutas civis entre Borgonliá
o o rei."O ÜRIagre dos Lobos", como fllm
histórico, nada deixa a desejar, mo;:-trnndo-su superior a mullo trnballif.
quo já se viu na tela, rivalizando
mesmo com as maia notáveis obrasclueniatographicas que já aportaram
a esta cidade.

O Cinema Gloria, levando esta pro-cUicção francesa, que 6 distribuídaentre nõs pela United Artlsts, vao deencontro aos desejos dò publico, o
mesmo fazendo a querida empresa
americana, quo sabe escolher entren producção europeu alguma coisadigna de, ser vista, e applandlda pe-lo:; "fans",

O FILM ODE A PARAMOUNT VAE COME-
CAR A EXHffilR HOJE NO IMPÉRIO

! «

OS PIlOGItAMMAS DE H0.1K
THEATRO CASINO — "Terra ti*Todos", Meiro, com Grota Garbo eAntônio Moreno.

Xn Vruçn Floriano Pclxoin
ODEON — "Sol da Meia Noite",

Universal, eom Luura L<i 1'lnnto c
Georgo .Sleginirp.

GLORIA — "O Bnna-arino de minha
esposa", i:fa, com Maria Corda e

mi — mi mn i ii».—mmmtm i ii.,.»...,—.
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O MÁGICO", COM ALICE TERRY. SERA1
I EXIBIDO NO CASINO DENTRO DE

POUCOS DIAS
O magno problema em Existência —

a razflo dr ser ela hiiiuanldaJc — foi
i sempre motive de conjecturas aprofun-
Idii.iarr. Uo philosopho tl* maior capa-

cidade, ao mais leigo etn assumptos
I iie tal natureza, mio br. quem ulaiiin
| dia fugisse a reflectlr sobre o enigma

da criação.
Rebuscando a origem .io primeiro

.... nue veiu á '.erra, qucimani-so P» s-
I taruit;, escrevem-se volumosos livros,
consomem-se existências precn^ns, sem

| ai^ hoje ar.;- descoberto qualquer es-
olareoiincnto positivo, rea!, a esse vro-
posito.

A "Metro-Gohhvyn-Mayer" pausou íin
produzir utll grando fllm. cujo ar-
líiimehto te ba«seai»£ti nossa üic-se. K ne
liem o pensou, melhor veiu a realizar
esse emprehendlmento syinpathico. aiia-
mando para nelle collnbornr, uni .K's
mais af acuados dlroctoros, Rex ln-
grani. O argumento escolhido foi
"The Magielan" (O Mágico), offeri-
eendo opportunldade excellento paru o
fim a que se destinava est-. film. Era
a novel Ia Impressionante, v.' *lanccs
nltnmonto draniaticos, cheia de mys-
te:in3 indecifráveis, sltu.içCies angus-
tiosas... Um sclentlsta, que scismura
JesvenUar o segredo <í*l crlacào hunwinu,
enloqueconi, c sob u. ncçilo »i.i lou*
oura, viera a .ras ar-se com uma linda

Wuliucc llccry c lluymonil Ilnttoti — a inlmllnvcl dupla fumica
tia 1'nrnniotini — <an "Dui.-. uiaras no mar"

Conformo annunclou, « Paramount I £j rea ao te r.-.jo da sua apresentação,
fnrfl, mudar, ii"je, o programma elo | Reappatecondc, agora, cm um novo

film, AVallaje e Hatton revelam uma
dosconhecldn modalidade do seu ra-

Império,
"Noivado de Abril", a tltllcicsa co-

media da 1». D. C, que liurantc or
(li;'!', passados, foi a alegria

ro talento artístico o mostram-se
possuidores do recursos iiilmaglna-
vols pnra a seetr.i muda.

tos rrcquouladoroii do eloganto cl- O flh:» narra as desvonturas do
nema da Avenida deixará o earlasH t"1, r Idnttacs ia calos, a quem a sor-

te leva lni<iru\islanic-ute para a vida
paru dar logar a uma srar.il, pro- nziirusn dc unia náo de guerra, sem
diieçã.i, unia dns melhores no acne- '-''¦"' "Hn '".'>..'""'V'.""' mesmo co*iihcc-r os ruciímcntos da disciplinaro comieo que n grande fabrica ame- . ipirltimn.
ricana loiu dado ultiniamcnto a na! K' liss!l" iuo, Inccnaelenteinento,

j "ilirs pratUnn a-m um ambiento quequal upparcccrtio dois artistas que lhes * Uç-scmiiiecldo, loucuras de to-
ainda ha pouco Ic-nipo conquistaram ll;i a espécie, atê que o acaso lhes

I I.iii a um tido d- Ignorado horolstno,sinceios appiautos das plaluas do a gloria, seanipro eaprlcllosa, chega a
Brhsil, Wallncu ljoery e Ilayrnúnii coroar-lhes o nonie, mas depois do
1-Ititto-i I l)01'll,t!cías múltiplas, algumas das¦¦"'¦'¦¦ quae..'! apavorantes... paru quem nol*

••ni- »,...,. \. n 'as '¦'¦'- vê niettldnj1 ' "'""¦ -'Mar i a produ- Quem viu t. desempenho dos dois
artistas em "Somos da I'.'itrla Amai
n.i". ua.. i .:!( i, i* duvida sobre o quo
setú "lio:- Arnrii.-r nn Mui", tantu

- mnis quo c certo, Wallaco lh
a, , UiiynvMul ]J;ittnii umuii

cçao que eloarto hoje ocmeçnrft n ser
e::;hibi.;.i. Nella ns dois jfi atmnailos'
Interpretes cômicos lüni uma acltia-
cau admirável em lm"r •in'ner'oia 'i ''aymniiri Ilaftnn uniíquistarflo nes':U" ; ' ' ' ' trabalho um grande trlumpho;
(!'.'.' aprciscntarain em "Somos iln Pn- | j: á Paranioitnt, ipii vae npresen*
iria Amada", trabalho oue foi ilecla- ; ;nl f''. duls Brandes Interpretes de

sltuiiçoes conilcas, caberá a gloria dnrado ••¦ :n competidor e quo marcou lexhlbir a melhor comedia da semana,

O próximo suecesso do programma
Senador

1 brov. o mundo"
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MUSICAS? PIANOS NOVOS?
Casa Mozart-Avenida 127

terfi o
ensejo de assistir a iiiuis uma lieili»--
slma producçilo da Ufa — "Ciúmes",
com a lnegualavel e esplendida
octuaçiio de Lya dc Puttl, Werner
Krausn e G-Jorg Alexander, a pri-
meira muito nossa conhecida a cujo i
concoito se firmou ilcfinltivumento,
entre nOs, com o assombroso desuni-
ponho que deu a Borthn-Marln, em"Varicté", e os dois outros, portado-
res de legitimas glorias na cinema-
togrnphla motlernu, foriiiiindo-se a
respeito delles, junzo e conceito ele-
vadlsslmo, na Europa e nos Estados
Unidos, como elementos de grandevalor artístico,

lstu qiiiiutu A parte clramatloa do
fllm.

Quanto á sua monlagom, a pre-
sunga dus tres artistas mencionados,
sõ deixa antever o que seja a mlse-
cn-scélie desta pcllicula. que s6 pode
estar íi altura dos artistas, que a
animam, com a sua arte maravilho-
sa dc interpretar.

No qne diz respeito, porém, ao on-
trecho deste delicioso fllm, tendo
por motivo o ciúme, podemos asse-
gurar que, alíni de profundamente»
emocionante, 4 lambem inetructlvo,
sobretudo par.i os espíritos clumen-
tos em demasia.

Tudo em extremo (: prejudicial, af-
firmam os entendidos, rocommen-
dando o meio termo, como medida
salutar, como factor de equilíbrio.

Paremos abi. Estamos aqui, paradizer quo estu film scr;l exhibido,
(.'entro em pouco, no Cinema Odeon,
e não para fazer pasychologia barata.

SOL DA MEIA NOITE" — O ÍILM
DA SEMANA

O sorriro d..! Laura La
Bastiina cile rara att.ralr
dC"'s. Bastaria cile para*i":iii grandioso. Ila no
l

ro". Paramount, .
tino.

IMPÉRIO —
Pnramount, com
seph Schildkraut.
Sn Avenida

PARISIENSE
Metro Goldwyn,
o Sally 0'Neil.

CENTRAL --

"Paixão de Barba*
om Rodolpho Valon-
"Noivado de Abril",
lic-nsie Love e Jo-

— "Box por Amor',
com Buster Keatou
"Suiier Velocidade",

Olanimnnd Programma, com Reed
Hoiver.

PATHE- — "Um Homem de Pala-
vra", Unlevrsal, com l-Ioot Oibson.
\n tiirioen

IDEAL — "Kiiii" First National,
eem Norma Talmailgn e "Glgolo"
Pnramount, com rtod La Rocquc.

TRIS -- "Alma Isrrnellta", Fox Film,
com Marlon Nlxon. Careth Hughes o
George Sydnel e "Mimi Melindrosa",
Parnmout, com Eehfi Daniels.

>'n l'rnç:i Tirnilentcn:
! S. ,10SE' — "A Noite de Amor",
' United Artists, com Ronald Colman: e vilma Banlt.v,

PARIS — "Bandido mascarado",
I Fox, com Tom Mix 13 "Lody Robl-
nhoo'!", a.or.i Evelyti Hrent.

dez nia.iilamcn-
mi Theodore Ro-
Rlohard Dix c

hraneas",

p6 de
Elaine

Piciite...
as multl-

.ornar um
sorriso de

uriiiha a promessa ele um beijo,
o o Interessante 4 quo nosso fllm em
que triuniph.i a bella artista nesiu
momento, cm "Sol da Meia Noite",
cese sorriso promette beijos, m.is
não os solta nunca! li' que Lauru
faz ii papel elo umn linda dansarlna
que, íollz delia, tinha por ama unia
pobre mulher que fora tambem bella
e artlatn, c cila lhe ensinara o meio
ed VMicer: — agradar cs homens,
promettendo muito, mas nada conce.
.'..•udo. E nôs a vemos se deixando
enlaçar, sorrindo parn outros lábios
qúe porcuram os seus sem jamais
aicangal-os!

Mais alnd.".. "Sol iia Meia Noite"
possuo um dos mais emocionantes

Xo* Itnirro*:
MEYER — "Us

tos", Paramount, c
licrtg, Nlta Naldl.
Rod Lu Rocque.

POPULAR — "Garras
omn Charles Murray.

PRIMOR — "O mestre tle musica",
Fo:; Film, com Aicc Franclu, o "VI*
clssltudes do um ferreiro", com Tom
Mis.

MASCOTTE — "Rouge
nrroz". com Stuart Holme:
Ilammersleln.

MATTOSO — "Alma quo volta",
Fox Film. com íUeo. Francle, Janet
Gaynor e Willlnni MacGratll, e "ü
novo patrão". Fox. com Buck Jones.

LAPA — "A cobra", com Rodolpho
Valentino, e "As mães erram mui-
tns vezes", com Eva Novak.

HOULEVARD — «Os últimos diari
ile Pompéa", Pnramount, com Maria
Korda, Victor Vnrconi, Emílio Gblo-
ni e a condessa Rita de LIguoro, e"Sally. Irene o Mary", com Sally
0'Nell.

FLUMINENSE — "Leviandades dc
um teennte", Universal, com Richard
Bartholmess, e "O guardltlo dc abe-
liias". com Clara Boiv.

MODELO — "Sally. a ongenlada",
First National, com Colleen Moore.

VELO — "Os últimos dias de Pom-
pia", Paramount, com Maria Korda.
Victor Varconi, Emlilo Ghlone e a
condessa Rita do LIguoro.

AMERICA — "Evns do hoje", Me-
tro-Goldwyn. com Norma Sliearer e
Conrad ¦ Nagol.

>.. t —— - ..,*.-.—.tf— ¦¦ *-l .•*_. ."•.,'•; 
•-—¦-¦*.—¦'¦—.

mullnir, com o fim unlco de arrancar-
lhe o coracio, submettondo-o 4 expe-
riencias soíontlflcae I

>r;it uma seria diffiouMnd,» surgia
então; encontrar nrtlstns especializíidoa
para cs personagens de "O Mágico",
o npíis minuciosa escolha, selecclona-
rain-s.» Alice Terry e Pnul Wergener,'
para cs protagonistas, Nüo podia ser
mais ticertadu a escolhu. Alice Terry,
a loura interpreto de tu mas pelHuulat*
«.le >?u\.**?es.*o, encontravíi nu heroina »le"ii ?.!.;::ki". um trabalho ,1 sua fel-
çilo, Tí :nperamento privilegiado do
ii.nor genérico, mais apropriado, eu.
tretanto, para os g:r.*tndta o enisnía-
ticos papeis, Paul Wergener adaptou-
so maravilhosatitcRtc ao personagem
.in "Mágico", ;:«n philosopho soturno,
que enlouqueço proeurnndo a milagrosa
essência, >'iipaz do .lar vida e. um
corpo luauiinado!

As»aii!i m' confeccionou "O Mágico",
uma pnaaiuo-iia. do gratialo montagem,
sumpluosa •• impresslonantie, que o
theatro Caslno aununcln « seguir no
fUcrt ora ^iii cartaz, o ijue deve r«Bffi6*
trar maiei uni novo êxito para a "Ate-
tro-Coldwyn-Mayer", ilete»ntorti dos
grandes o legítimos Irluiiipho*" cinema-
wgrapliicos nesta temporada."ii Mágico" tom a sua estréa mar-
.'.i.iii pnra dentro do breves dias.

Camisas e Pinas
aos milhões!...

Abre HOJE
ás *& horns
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COLLARINHOS
AOS CESTOS!...

GRAVATAS e MEIAS
A GRANEL!...

O MAIOR SUCCESSO

no MUNDO das CAMISAS!...

OS
GRANDES
SALDOS 8 o i
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iRisivío ! A VM»A -B3«&m CAMPOi
A E. Catholicos de S. Luiz Gonzaga, de Madureira e a sua festa

Torü. ini, ki amanhã. A grando íesta
promovida pela Associação «los £s-
i:,,'.,'iros Catholicos A. S. laiiiz Oonza-
Kn, do Madureira, cm commemoração
ao «ou 3" anniversarlo ile iitndtiçiio.

Hsta festa constará do 3 partes
rjuij s.a rirnllüarfin, amanhil, sabbado
,• domingo, rospoctivamente,

Amiuvhfl, haverá, íi noite, fuso do
Conuelho o conferência sobre a data,
jvitu pelo 1" tenente Manoel P. Frei-
ias. terminando assim esta primeira
jitirto.

Sabbado, 14 ,1o coi rente, havarft
missa, As 7 horas; íis 1G horas-, rece-
pijão nos lilseotclroa do Fluminense
e outras tronas, terminando a sesun-
iln pan.,' com mn grande !fof;o de
nonsPlho.

PoniiiiRO. dia lã, terá or«tãn logar
n terceira pari,: da grande íesta ,'om
i, seiriniii,' programma:

A'.« .", horas — Alvorada; íis 7 lio-
ras, missa; íis J.*> hora?, formatura
tremi ii;is tropas para receber o dr.
Affonso Penna .luiiior, presidente da
TJnlilo dos Escoteiros do Brasil e ou-
iras autoridades; ao meio dia, almo-
eo. no acampamento; fts 1.1 lioras,
sessão solemno ao ar livre e üs Iti
horas, desfile pelas ruas du loeali-
ilude, si -min pnr esta occaslão sus-
penso n acampamento, terminando
«lesta fíirma n grandiosa fnsta, com-
•jnemoratlva do 3° anniversarlo da
fundaçilo da AH.sociaqão de Bscotel-
ros Catholicos du S. l^uiü Gonzaga.
ESCOTEIROS CATHOLICOS nr. s.\o

I.ri/. GON/aAGA DE XIAfllUHBIHA
Einlinriilie «Io procurador rin jtittocln-

v&tt

Xo primeiro dia 15 do corrente em.
barra para a Knropa. em viagem da
recreio, o capitão Albino Machado,
•procurador dn. Associação dos Esco-
teiros Catholicos de Madureira.

O capitão Machado leva cartas do
apresentação para os escoteiros dí
Talsbou, Pon o o Braga, dadas pelo
sr. David .V..s(|iiita de Barres, ex-
commissárlo internacional.

Os escoteiros de Madureira vao
apresentar suas despedidas ao seu
grande amigo no dia li. a noite, por
becasião dn fogo de conselho.
CONSELHO PUOTECTOR DOS ES-
OOTBIROS CATHOLICOS DE S. LUIZ

GONZAGA
Conformo noticiamos, effectuou-se

.-, grande reunião do Conselho Pro-
tectoi* dns Escoteiros de Madureira,
sob a presidência do dr. Almeida
lATarqu es.

Foram tomadas todas as provlden-
,•',.;<¦¦ com relação à fesia de 3" annl-
vorsnrio dn fundação e o aberto pa-
rn ns tlcííposíis.
\ ItELT.A FESTA DE AMAX1I1, DOS
ESCOTEIROS DE X. S. DA SALET-
TE, EM HOMENAGEM Al. REVMO.

PADIIE SIMAO ROCELLI
Amanhã, na sédc dos Escoteiros

rle X. ti. da .Salctte, haverá uma. en-
rantadora festa, em homenagem ao
revino. padre dr. Ftimão Boeelll. dl-
rector espiritual desta Associação de
Escoteiros,

D programma desta festa, optlma-
mente confeccionado, vao por certo,
.-agradar a quantos lá comparecer-
r,io<-, constando o mesmo de duas par.
rev. realizando-se a primeira dellas
ás 8 home, o a segunda terá inicio ás
.'."• horns.

Esta fesia. que vinha sendo cuida-
rln eom carinho pelos directores da-
uiieila. Associação, vae alcançar, por-
cerlo, grande exito, concorrendo tam-
liem para tnl a animação de que so
.-.cham possuídos os escoteiros deste
grupo. pela. realização da mesma,

programma desta festa, já divul-
gamos minuciosamente, liontem,
\,<t BANDEIRANTES DO S. CORA-

10 DE JESIS. NA F2STA DA
SALETTE

As batuleirantes da Companhia do
,'•'. Coração de Jesus, que obedecem
ao comniando da sonhorinha Lourdes
7,ima Rocha, vão tomar parto na fes-
ta ei tt ti n Associação de Escoteiros

EITTCA»

em iodos oy casos de coque..
Incho * cocjucluchoide, como
curativo * como preventivo.

Catholicos õ,- N. S. da Salette vae i
promover, om homenagem ao revmo.
padre dr. Slmão Boeelli, realizando a J
prova N. S. da Salette. j
.1 "RIPA-MEAI,IIEIHII" EM RECIFE
FOI GUARDADA PELOS ESCOTKI-

KOS PEIINAMIH f AMIS
A '•Pipa-Mealhoiro'' que estava co!-

locada nu cidade de Etaciíe, foi hou-
tem aberta nauuulla cidade, isto por-
que ella estava sendo guardada, pelos
escoteiros pernambucanos c estes já
se sentiam cancados ria tarefa, se-
gundo telegrammas recebidos do r.e-
cife.

ã pipa 'oi aberta, dentre outras
autoridades, do chefe dos Escoteiros
de Reeife.

Isto e uma demonstração do eleva-
tio conceito em que tem o esenteiris-
mo o povo pernambucano, confiando-
lhe tão importante tarefa, que con-
corre para as grandes homenagens
que serio prestadas aos üeroicos
aviadores do ".laliu".

As grandes manifestações dos
escoteiros, hontem, ao "Janti"

IM MOMENTO DE VIBRAÇÃO PA-
TUIOTICA, NA GALERIA 'Kl -

XEIIIO
Hnntem, atteudendo á solicitação

feita peio Grande Commissão, eom-
pareceram innumeros escoleiros á
praça Marechal Floriano. i.m frente
ao Theatro Nacional, ás 17 (', horas,
donde formados em columnu nor dois,
seguiram pnra o local da homenagem
ao som do "liataplan", commnndadoa
pelo 1" tenente Maurício Braz de
Araújo.

Viam-se ali escoteiros de S Cliris-
tovão, Vasco da Gama, H. Vicente do
Paulo, Antônio João, Fontinha, Flu-
minense, Amerlea, Gloria e de outras
tropas, além de vários chefes, entre
os quaes Roberto Eifeld (ex-ohofo ai-
lomão); Mario Moura Brasil do Ama-
ral, Aznmbuja Neves, tenente Carlos
Proença Gomes, .Mario Franc, Go-
mide, Abel da Silva Pereira e o re-
presentante do O .TORNAI/.

Estavam tambem presentes varias
delegações cCUeglaes, entre a- quaes
o Collegio Prythaueu Militar, '-hefla-
do pelo tenente Alclndor A!v>s Pe-
reira e o Instituto Munlz tiarreto,
com o sr. Andrade.

Em frente á Pipa. que está ccllo-
cada na Galeria Crunsiro pararam os
escoteiros, entoando hymnos pátrio-
ticos.

Em pouco era grande a massa po-
pular uno no comprimia para ver os
escoteiros, iniciando-sfi entilo a ho-
menagem, que era simples, mas si-
gnifieatlva; discreta, mas expressiva
e tocante, como o são todas as accüçs
escoteiras.

Era apenas o seguinte: cada esco-
leiro ia eolloear na "pipa." ume. quan-
tia. qualquer que estivesse ac -eu ai-
cíitii.'", orgiioiido-se então calorosos
vivas ao "Jahu" e ao Brasi!.

Esta homenagem foi um incentivo
ao publico; foi um convite escoteiro
para que os cariocas os imitassem, etn
tão nobre gesto.

Os escoteiros mais cedo compro-
henderão o valor de tal iniciativa,
vendo que emquanto em S. Paulo,
duas pipas já foram cheias e em Re-
c.ifti uma tambem já foi abena, no
Rio de Janeiro, onde a alma brasilei-
ra tanto tem vibrado de ellthusins-
mo pelo glorioso felto-dos nos&os pa-
tricios, aquella pipa ainda não fora
cheia.

Realmente, foi uma iniciativa di-
gua de louvor, quo produziu effeito
rápido, pois quando se retiraram os
escoteiros, já a multidão de pátrio-
tas que ali se achava se comprimia,
disputando cada um a sua vez para
chegar junto á "pipa", onde deveria
deixar o seu nickel. ondo ia um pe-
daço do seu coraçãn."Ananõ" escoteiros '.

REUNIÃO DOS CHEFES DAS TKO-
PAS DA FEDERAÇÃO CATHOI.ICA

Haverá, hoje, ás 20 horas, mais
uma reunião geral dos chefes das
tropas da. Federação de Escoteiros
CaHiolIcns rio Brasil, no salão do
Circulo Catholleo.

O presidente da 1-'. E. C. !3.. pede
por Intermédio do O JORNAL o com-
pareeimento do todos os chefes, com-
municando ao mesmo tempo que,
<após'a sessão, haverá uma outra ei-
tiemíttolSTiiphiea, com fllm instru-
etivo.

Influencia dos adubos chimicos
sobre o aspecto e o colorido

das plantas
Parece que são devidas a G. Vil'a

as primeiras pe.squhtas serias (tüsl)
realizadas sobre a Influencia ,;-,i"
os adubos chimicos exercem sobre
o faoies c o uoluridu nuo apresen-
tam as folhas das plantas cultivadas
nos diversos terrenos. Por expeli-
oue ia a do •eâtrumaijílo DMia.s em
plena terra, ello observou que a'
differoneas quo se notam : ;..- p';an-
tas, nas diversas parecür.s de um
campo de oicporiondas, não ?<¦ mu-
nlfestam somente entre «na produ-
etos de cada umn segundo <, sen
peso: a altura, <, Cacleu gi'":il. a cô.-
das plantas, espocialmento a das fo-
íha.s, aceu.sum tambem eon ira si*» a cm
quarii todas a: t'-;i<v;is do Kfii dos-
envolvimento, sobretudo no periodo
que precede á floração.

O ce.nhamo, por exemplo, com uma
estrumaçSo completa, apr-.-:. i.ta um",
haste rígida e grossa, suas folhas
sáo largas, ben: dispostas, de ei",r
verde escura, o uniformo, tanto aa
inferiores como af superiores,
seus tecidos sáo mais cheios, ,ttr
gidos, e engorgiiados de seiva
Sendo, porém, privado de una,ia>. a;
iKtfites .são mais curtas o menos
grossas; as folhas novas têm uma
edr verde amarollãda, ficando as
inferiores completamente amarella-:;
em terra sem estrume, a planta tem
um p<U'te reduzido, as folhas áão es-
troitae, de uni verde pallido, gri-
salho, finas e dobradas nos boi-
dos; quando falta no solo a potassa,
as hastes são pouco vigorosas, as
folhas são pequenas, estreitas e
contornadas, de eílr parda nos bor-
dos, Us contrastes sáo bem nota-
veis, principalmente nas folhas; a
Intensidade de sua cor augnienta ou
diminuo; ellas ficam verdes ou
amarellafi. Independentemente da
idade das plantas, segundo o Snlo
carece de phosphato, de potassa ou
de azoto. O conjuneto da colheita
dá, a este respeito, indicaeíies multo
características, que não podem
passar despercebidas a , cultivador
dado á observação.

A mesma coisa, mais ou men.->0.
occorre co?n os outros vegetaos cul-
tUados.

No ca.íeeiro observa-se coisa
mais ou menos Idêntica, particular-
mente no quu concerne no desen-
wilvnnento e colorido <\<-d galhos
novos e folhas nos arbustos rnclo-
nalmonte estrumado;--, cuja colheita
('¦ Rempr-1 mais pr^roc\ Os caiVeiros
que creficem em solo que recebeu
uma ostruhinçSo completa são o?
nuüw desenvolvidos em todas as
partes, apresentando suas folhas
uma cõr verde escura, luzldn, sendo
muito accentuado, pniticularmonte,
o desenvolvinumto don faijos e me-
rlthalos, das folhas o até das pro-
prias flores, tendai os arbustos um
crescimento uniforme ern tod:ts as
suas partes. Os que crescem em
solo estrumado exclusivamente com
adubos phosphatados o potassicos
1'lorescem mais cedo. porém o dos-
envolvimento geral dos galhos . í
particularmente da;, folhas é muito
fraco, o que acarreta uma colheita,
relativamente, pouco rendosa. O'
quo crescem em terra adubada ro-
mente com estrumes azotados e po-
tassicos apresentam grande desen-
volvimento, mas nem por Isso dão
grande colheita.

Os arbustos que crescem cm ter-
reno privado de potassa são os qu.'
meno-; produzem, notnndo-sc que os
galhos não têm um desenvolvimento
normal i que as folhas são menos
abundantes, não raro apresentando
uma configurnçãaj irregular, umas
mais e outras monos onduladas nas
margens. 0 mesmo suocédo cum ot.
que crescem etn solos exclusiva
mente estrumados com ácido phos
phorico, os quaes d&o sempre umi
colheita muito fraca, sendo os galho5
novos fracos e flnqg e a floraçãí
parca e, por vezes, Irregular, de
onde resulta a formai.âo de glome-
mios (rosetns) muito desfalcadas de
frnrtos.

Quando o húmus abunda no ter
reno, ab 'plantas eresoem íinpicka-
mente, mas a haste e os galhos ,
suas ramificações são longas o fl-
nas, e o colerlrie geral apresenta-
se de um vf.rrt" elarr. )cvemci'U!

.iu.:--, iludo, prodiuindo rosotas poti-ea providas d,, fruetos, embora >•<-
tes sejam grandes, o geralmente
multo polposos. Um terras não es-tramadas, tuas apenas caldadas, i<
planta" têm uma côr vordo mais, '.;-.¦.-¦ gada e um doionvolvlrnonto
mais inorci-o em todas as partes
pr.Mlarjiud,, fruc os de pai:,.. „;íiís
filia c menos polpa.

Kslas favoráveis características
geraes não tã., absolutas, mas náo
sempre mais acoentuadas nas plan-tas que têm uma vegetação normal,:!•¦ •¦ terrenos sufficientemente pri*vidos dos quatro elementos fértil:-
zantes, aiéin do húmus, tendo, par.tlcularmeiite, a potassa e o acidt
phor.phorico uma influencia espe-
ciai sobre o ilcsenvolvlmento dos
galhos e colorido das folhas e o
augmento das colheitas, üo todos os
elementos fertilizantes, apiilicados
Isoladamente, a potassu parece ser
o que mais: contribuo pnra que ,-s

j cafeeiros apresentem uma folhagem
I de côr verde sadia e mais escura .•
I fruetos de maiores dimensões, cou-

tendo grãot mais grossos; são estas
a.i mais bellas cerejas qne se obtém.
Entretanto, são muito satisfactorios
osi produetos dos cafeeiros adubados
eu: que. além do ar.oto em quan'.;-
dade fiifflclente, a potassa e o aeide
phoaphorlco estão sempre presentes.
Nestas condições as paroellns nsslm
adubadas, uo meia, de utn enfezai,
destacam-se bellamente pelo seu fa-
ceis e. sobretudo, pelo , olorido
verde-,..--,-nro da basta folhagem.

Estos factos c características, eu-
tretanto, estão sujeitos a variar s.>.
srundo as condições climaterieas, da
regiiiai o com as ostrumações sin-
gular.-s, em que, sem motivo piau
slvel, se empregam, por e:;empKi,
exeluslvamento os phosphatos. na il-
lusorla esperança de se obterem
succosslvas cargas de café, eomo se
com semelhnnto pratica não se com-
pror.iettes.-em os arbustos, inhabiM-
tando-os, no futuro, para as pro-
ducções normaes ou regalares.

CORRESPONDEM!/,
C.AHniNril.O HEMATICO í

Floriam, (.'criiiinintip. Vllla ltio Pe-
rcficnlm. — Escreve-nos:"Apesar de náo ser asslgnnnte do
seu presndlssimo periódico, sou por
elle fanático, especialmente da se-
cção dos campo.--, do onde tenho t im -
do sensíveis resultados por diversas
orc:}z\ò*x.

aVãn sou vosso nsslgnante porque
sou pobre, mas especialmente porque
moro multo longe da agencia dos
Correios (20 kms.l.

Mesmo assim teimo a liberdade de
vi,s incommodar com utna consulta,
de que espero ser relevado e atten-
dido.

Sou criador 'le g'ado vaceum mu
escala multo resumida, porém de ra-
ça selecoionnda.

Xrsta zona tem ápparccidn uma pa-
ra uns aqui desconhecida doença c
que tem dado grandes prejuízos a
mini e aos meus vizinhos, que nua-
bem criam,

Por nài» saber o nome dn dita doen-
ca tí-nics ii)-' chamado "Peste df Ca*
deiras".

.V t.:: appareCe cnm ollioa espan-
tado.:, parece enxergar pouco •¦ tr,,-
pega, (.'-'in f-sitaf;'" dr- tempn muito
curte, fica completamente dorreadn,
ari*a:'íando i>s quartos trazeiros e
com tres n sete dias morre. Do,sla
maneira, nesta zona tem-se poníldo
muita criação.

PiTncas so tem podido abrir , exa-
minar internamente, pnrque quasl
sempre acabam em buracos fi des-
penhadl-iros. Mesmo assim tenho con-
seguido abrir duas e nada t, nho no-

tado de anormal nas vísceras. C<ó o
(sangue me pareceu ser mais escuro

que o normal.
! Tenho indagado dos vizinhos; ai-
! gifns acharam os intestinos pretos e
j outros o coração e o figado conges-
I tlonadüs.

Kxiern.imente a rr;: não apresenta
| li são alguma.

Emquanto a remédios, temos rxpc-
rimentado diversos dns caseiros -

| mo purgantes, infusão ale plantas
consideradas mcdiciiiaes n sangrias,

, porém sem resultado. Todas as re-
I zos que têm apparecido doentes mnr-
I reram nn espaço minlmo d,- ires diaa
i o no máximo do sete".
I llespost» — Supponho que se tra-
i te de carbúnculo hematico. Quando
i morrer um bovino examine-lhe o ba-
teu, órgão que vulgarmente chamam
i "passarinha". Caso esteja crescido e
preto «5 positivamente carbúnculo

i hematico.
O tratamento 6 a vacclna prepara-

,',.-_ pelo Instituto Oswaldo (.'riu. Mau-
jguinhos, iàio .Devo portam,, vaecinr.r
j todo n seu gado. Junto ao remédio
j vem ;; maneira tio usar.

A doso a empregar é 2 cents. cubl-
,',,s para cada animal. A vacclna de-
ee ser nova. quer dizer, ter menos
de nm anno. Nas nmpolas vem a da-
:a. — I-I. S.

IMII IIIIKl IIK I.MA GATINHA
l.ehoia constante ((InelmadOH). —

lCserev,-.-uns:"Leitora constanío que sou do s,-u
ii JOHN Al., venho pedir-lhe a fineza
de uma consulta.

Tenho uma gatinha que soffre
constantemente do uma erupção fjue
muito a incommnila: coça-so muito.
a ponto de fazer teridas. Km alguns
pontos essa erupção c em fôrma de
raspas com peciuenas feridinhas. «T;'i
tenho posto pomada de enxnft-e. A's
Vezes sara. mas depois torna a vol-
tar a coivira com as feridinhas".

KcNpofctn — Siio (: facii atinar do
que se trata peln simples informação
que v. s. nos ,iá. .Muitas sáo as ma.-
lestias da pelle que affectam os ga-
t,,s ,¦ cães.

Assim v. ^. experimentara, para
acalmar a coceira, <.- seguinte non, -
dlo:
Il.vdratn de chlora! .... 2 grs.
Ciiyeerina '-"
Água fervida IS" "

Para lavar as partes affectadaa,
apôs. pulverize eom ,, seguinte pó:
Camphora pulverlsada. . , 3 grs
Oxydo de zinco  1 ">

Amido etn p,', l'>
Internamente dê-lhe:

Calomelanos :: centlgs
Lactose I" 

"

rara um papel. Kaça oito: dar nm
pola manhã o outro rt noite, nn leite

Caso apôs 8 dias não ceda, então
trata-so d,- outra coisa.

Ksereva-nos neste caso, enviando
este retalho do jornal, que llie dare
mos outro reu,,-dlo. — K. S.

nrorj'* Falhos ou esens-
li COT — sn?. Colicas e In-
flinmiinçõcs utei'0-ovnrícas. Csnr
GYXOSEDOt "GKjVNAnO".

FLV-TO.V E FI.V-PAPKIt
Ci-rnliiii l.iiteir». Glorlmiollii. - Es-

creve-nos:
"I.i na secção "Vida dos Campos",

que ha um preparado denominado"Fly-iox", de real effleacin pura cx-
linguir mosquitos, por isso. venho
vos pedir o favor de me Informar
qual on f.uaes as casas, abi na Ca-
pitai, ííug têm esKe preparado á ven-
da. afim do tiue ? -".i poüíia adquiril-o.

I.i tambem na mnsma secçüo, de
nutra edição do O TOítN.M,. o meio
fácil de evitar n estrago dr,.-- formi-
ga;-, appllcando-se cm torno dos troa-
cos di.s arvores de jardins e pomares,
cintas d„ um papel mata-moscas, sob
o nome de "Soaled. Stick Tangleffat
F!y Paper". .Se fôr possível, vos pe-
eo igualmente a fineza de indicar-
me algumas das casas onde deverei
encontrar esse papel mata-moscas."

ltexiioNtit — 1'i.ra adquirir Fly-Tox
|dirija-se á B!ra:ília:i Warrant Cn.,
¦ Caixa TT;,, r.io.
I Uolalivnmente ã nota anui publi-

,v.da sobr- o Fly Paper, lemos a lhe
iü;:er que não sabemos quem o wn-
dr.. Entretanto, dirija-sc á Casr Ame-
rica e China. A rua do Ouvidor ou á
Casa riortulnnla á mesma rim n. ',",

qúe talvez tenham artigos semelhan-
ter.

.\o caso d>- querer preparar em
cava *:.n artijro para <• mesmo f'.r\,
bailará com auxilio de ttm pincel
grosso pa^y.u' em redor d" tronco da
arvore, formando um aimel de tres
;¦. quatro dedos de largura
te eomporlção:
Alcatrão de hulha . . .
Óleo de peixe

Misturar bem <¦ applica
Outra fórmul,--

.Alcatrão da^Korticga • .
Azeite de oeixe ....
Pixe
Ob •• mineral

RADIO-JORNAL

. guln.

i kilo

kilo

3RADIVERSAS
'Profiromiíiu nnra o tlfii 11! de maio tK*
11137. «In rs<n«;ilo SUAII, llnall,, Cluli
•In llrasll, «.-«nl ondn d«. SIO metros

A'.i 13 horas — Boletim noticioso.
D.-.s 13,30 á-i 1-1 horas -- Oiscos

VEriados.
Has IC ás 17 'uras — Disco; varia-

dos.
Dns 17 ás 17.'.e — Boletim commer-

eíai *' noticioso — Previsão do tem-
PC.

Das lt' ás :0.4;l — Orchestra do lio.
tel Avenida, regida pelo maestro Hu-
riqtie Sancnes — Discos variados e
notas de Interesse geral.

Das 20,40 ás 20,53 — Boletim eom-
merclal e noticioso para o interior
do pais.

Das 20,'..". ás 21,03 — lutervallo
rara recepção dos siíynaes hurarioõ
de spy.

Pas 21.03 m diante — Concerto
vocal >.* in trumeníal do Studio ila
Radio Club do Brasil, com o concurso
do barytono sr. Adacto Pilho, do pi"-
nlsta prof. Hadamfs Gnatale, <l„ e«-
iri-,'-ur sr. Collo ,1c Cnslelmar e da
orchestrn do Hadio Club do Brasil,
sol' n dlrcci;ão úo maestro fVlphons
Ungerer.

nrogranima drs!.' concerto ficou jaislir, organizado: ,
1» iiurie

-- Tsc!;alkov,-sl;y —, Ouvertntn
iriíniatura — da Suite Qu'bra noaos

Orchestra iio Kadlo Club do Ura-

II — ai F. Schuber — I.e roi Au-
nes": b) Hriihms — Serenata inutilo

Canto, pelo barytono sr. Ada -to
Filho.

III — Liszi — Poema sympltonico
Orfcns — Orchestra do Radio Club do
Brasil.

IV — Recltntivo, pelo escrlptor •-.
! C^lio de Castolmtir,

v — Tsclmikowsky —- a) D;r..-..
árabe: b) Dansa chineza; c) Va:>
das flores — Peln orchestra >io Ha*
dln •'!",!, iio r.rnsil.

No Intervailo da I1 para :• v par:.'
o eserlptor sr. Collo ,i, c-.¦.:•¦;¦:: •
dirá v-r.-,- ,1 poetas br.-.siiettos.

- |iiirte
— l.ir-.t —- Phantasia de «ia,-

musicas — Orchestra do lladio >,'; .
do Brasil.

II — Uocitatlvo pelo os.^riptor :
Celio dc Castelmar.

III — a> Fellx Otero —¦ "A '.er
a fonte": b) Davld Souza •-- "A
atiileira — Cinto, pelo barytono s:,
Adr.cto Filho.

IV -¦¦ l.i-z-, — Phanlaí ia sobre tve.
I tivos da P.hapsodla liunsara n. tt

Solo ale piano polo professor p..i,l:
tv.és Oustavo com iicompanhami.:.-..
ilu orchestra do Itadlo Club ,1,, Pr.,-

I sí;.
j V — Rocitntlvo paio escrlptor s.\
I Celio de Castelmar.
I VI — Tschalkowsky — Chant -a•• ¦;

rarole — Orchestra do lladio Club
| do Brasil.

Tridigestivo "Cruz
Assegura uma bôa digestão. JC

fi o remedio mais PÍflcar para
debellar as doenças do Estorna-
go e Intestinos. Aos velhos con-
valescontos o pessoas fracas, s
todos o útil. Em drogai In« o
pharmaclas. Polo Correio J<.'00
—-Uno dn Livramento 72 — Itlo
iio «lilueiro.

F0RH1CIDA
1'nrn a cxllncçâo completa

<l» SAUVA só com o

INDEPENDÊNCIA
Ue suecesso garantido

flUA S. IMCDUO. III — KIO

I¦¦
I¦¦¦
I¦¦¦

Sentes Noves
Acíibai/ios do receber a so-

;,".i:idít grande remessa da ul-

tima colheita, abrangendo

II \ talk-ns. Flores, Forragens,

';r::111¦ ¦..-. Fruteiras, etc, etc,

HorlulaiÈ
OlVUMIlt 77 _ HIO

¦

CHOCADEIRAS E CHIADEIRAS \\
íAIiFA-PIUíTO' 

I!
Em stoek ilivei^os ttimanliof ;; \HonhiDs, Caoser & Hopblns

Kn.i Sliinlolpiil. 2'i
HIO DE JAXEIKO

|li= _'T  ,.(^f

\ SAtlSMOAll CAUASIirM OU/ JY mvouçto tw mi oi.iinnii//
\ x. t"'1 Oituo a>i *** fOs Tapetes Congoleum

addicionam a belleza da casa

I - i

c\GARRqs
'•idrucas Para latão e cobre Para viaros e nickel

)/&m%.
'-'-t^tmhXJ-\v^^

Cara alumínio

^i^Ê&g?

Líii(i'..'.btn e Congoleum

BüfiÂmi
E suas Innumerat appIleaçOes

Sem duvida, V. S. usa BON AMi par;,limpar espelhos e vidraças—isto todoí
i> fazem. Mas, muitas donas do casa
descobriram vario? outros modos de
utilizar o seu "bom amigo".

BON AMI é iiicgua.avel para a Iim-
peza de banheiros e azulejos, para to-
dos os utensílios de latão, cobre, nickel
e alumínio, bem como para madeiras
brancas esmaltadas. 5

Absorve rapidamente ?. cordura «,
sujeira dos tapetes tle Linoleum e
Congoleum.

E assim percorre todos os recantos;
da casa — tudo fica brilhando pelo!
toque mágico do BON AMI,

i

!

Para .sapatos branco»

ÀÊzamfyt/V'Jfrt»/vt»« VÍ^Sk

lei N%^/'

LOPÈS^SA S. Cl*

¦¦¦¦u
1

Para espelho^

| Clinica do Professor RENATO SOUZA LOPfcS
DOENÇAS INTEKNAP — H:\IOS X

li.itniiicnio csneclnl das ilounçns do apiwrcllio ülgcatlto, da nu-'¦ 
iiiriür. (illulicliB. olieslilaile, nnigrcza) c do sistema nervoso.

'Jratamcnto moderno e cfficnz im1'»» Sondes uuentus nliysiros —
it.AHIS UI/rUA VIOLETA, SIATUEKM1A, KI.LXTKICIDADE — d«

i ljni|ilintl?nio, da tnlicrculose local, «lo rachltlímo, da nnomla. íiicrln-
I iolcrosc, nilliritcs, nevrites. pnralysia, rbeumatisiiio, rari/.cs, licuiorrhol-

des, uleeras, fi.-ltil.is, cezemas. furiirifulos etc.
UBA S. -lOSE', 39 —Dus lõ ús 18 — Tclcphoiic: Central *2SS

s¦

O 
TAPETE que V. Excia. vê acima é um
legitimo Tapete Artístico Congoleum

"Sello de Ouro." Foi collocado nesta sala
pelas suas altas qualidades sanitárias, pela belle-
za inexcedivel do seu padião e colorido, pela
sua longa durabilidade e porque, sendo abso-
lutamente impermeável, líquidos c gorduras que,
põr acaso, sobre elle se derramarem, nenhum
' ' lhe causai ão.

Lindos Desenhos
Tambem paru a sala de visitas, quartos d*

dormir e quaesquer olras dependências da i^isa,
ha uma grande variedade de desenhos apro-
priados.

Os Tapetes Artisticos Congoleum "SeBo

de Ouro" são muiro mais duráveis do qi»
quaesquer outros tapetes estampados.

Ficam assentes sobre o soalho
V. Excia. não precisa estragar o «oaiho da

sua casa com pregos nem colla, pois os Tapeies
Artisticos Congoleum "Sello de Ouio" tt
adaptam por si ao soalho.

Nada ha mais (aeu do que conservar um
Tapete Congoleum sempre limpo. Basta
passar sobre elle um panno molhado c a su*
limpeza está feita. Não é preciso lcvantal-o i
sarudil-o-nada de trabalho inútil.

TXpetesArustioos

(5ngoehjm^ Sello de Oura

Procure sempre o "Sello de Ouro
Só ha um Congoleum verdadeiro, que se

conhece pelo 
"Sello de Ouro" que reproduzi-

mo» acima, o que lhe garante 
"SatisfacçSo ou

devolução do seu dinheiro."
Nâo compre tapete algum sem certificar-se

de que o "Sello 
de Ouro" está collado em

uma das suas pontas. Si lhe mostrarem qunl-
quer lapete que não tiver o "Sello dc Ouro",
V. Excia. o recuse, porque lhe querem impin-
gir uma imitaçcTo ordinária, que rido possuc
nt cxcJIeiitcs propriedades do Congoleum
verdadeiro.

Note os preços baixos
•J"T.*a l I 'TiS ',! I nyiitiu-y-'* t :i"'n(i irimiiiii
2-r.-, * :i",-.*o i:,r,*iMM)
r"7f> » 'l-tf, ItltSIIIIMl
!!¦"«» „ 2"7r. 111(11111(1 ' ll"t« » ll"'»l

i-Kl r L"";r. ^TüàiHKi
n"'iia i i'"x:i ttiiKiimi
o,nli!4 » r"iir Uitf.iiin

r»si»u
Vim |->fniln« «• iirrroT nflo iir^lrn-
w*n(i< rtinfí* nl'f*K« *"'*"*• ''!'» '"> ,fT**1**

Outras Formas de Congoleum
O Congoleum "Sello de Ouro" vem tam-

bem em peças de Im83 ou 2m75 de largura.
E' usado quando se deseja cobrir toda a su-
perficie do soalho.

Para corredores, etc, nada ha que se
compare ás Passadehas Congoleum.

Para usar-se cm volta dos tapetes, quando
*t quer dar ao compartímento um aspecto
•umptuoso, ha as Quamições Congoleum,
cujos desenhos são maravilhosas reprodueçCcs
de madeira embutida.

A venda em toda$ tu bôa$ como»
Vendas por atacado:

Congoleum Company of Delaware
Avenida Bario de Teffé 7 Rio da Janeiro

Mande-nos efle "coupon*"

e teremos muito prazer em
remetter-lhe gratuitamente
um bello livrinho mostrando
os padrões em suas cores
exactas.

Grátis Lindo Livro Colorido
Sm No

Sto Endereço.

Etaevi elusmeale

Vi ImWtWfAmm*****'**!

Para banheiras UnÍC0S ^Positario$ Para ° BraSÜ: Para esmalte branco

TELLES, IRMÃO * CIA. LTDA. o o RÜA FL0RENC10 DB ABREU. B - Sã! Paulo
Representantes no RIO o ANTÔNIO BRAGA A C. o Rus da Candelária, 3^30

#
^ arAm^9,^mmMttvS^J^^ám amam

«¦unaMiM*** iwwíhwh ww»

>. J. SI

¦¦¦¦¦

¦¦

TAPEÇARIAS Si PREÇOS BE RECLAME SS TAPEÇARIAS
Crctonc p.' repostclro mO, 2S."00 ^

I ISeps Florista, lar». 0,80. fcS^0 tf f Iwl
melro 3S500 | ^t^0 f* 11 1"*

Keps c|2 barras, larg. 1 t s _rf»V^ -/%! W
nic:ro 6S5WI

Tecido Pompadour emp. mt. TtOUO
Ltamlnes c lianas sort. va-

I rlailo mt 3S0OO
I Guarnições cm madeira,

completo 251000

co1

C
>**V m*t'.OHÍ klm-ntmW&»*%C*

;.o#
***>¦

Capachos de coco cjbarra . 8$(M)||
1'assadelras de oleado mt. õSnoii
Passadeiras de juta met.,. 3$(ion
Tapetes avcllndados para

«murlo 13$0ll'1
Tapetes avclludados para

grupo 2t)$0.)0
i lapete para sala ....... «iOStJW

xnA.NGVLAS ESI MADK1R A E EM METAL. EM BRAÇOS, FRANJAS, LISSARDAS, CORTINAS, '
STOKEis, ETC. ETC.

A NO!VA - Rua da Constituição, 22

AJRJMEI^TMCX* - IODADO - CttMIffPOSnrO
Eslc iiicilicaiiirniii. pelo tcstcniiinlio de iiiilliiires dc pessoas ijue oc m elle recobrai am a oixiíXk
(i-iiiu, » niii^rc/Ji excessiva, a debilidade nervosi.

eojwlltue umn brllhauic vlctorla ila lionitcopiitliiii contra a fraqueza geral, ftuntica pulmonar, a anpmia. a* impuremâ do simíiie. as c«crophiiliis. ot catiirrhos olironleos, o nulii-

1'clti sua prefiaração lioiua<opathk>a 6 o rcconstltuintc Ideal para a- orlança«,. |«nia o* moco.s e i>arn o<. vcllio*, porque opera a reconstiluicão oignnico sem prejudicar «> estômago «• nenhum ouiro órgão,
s.' Hu- falia voniade para o trabalho, se lhe falia appelltc, se tudo lhe protlu/. ean-Mço, nio e«iocça i)ii" são íjmptonin» de essotainenlo dc fiirija* e «iu«- n .Mt.SEMCO IODAVA) (OM POSTO < «• melhor remedio para mie elhis uiltcrn n lhe dai saude e ali-tria — VIDRO MOOO-— i elo Coitcjo -IJÍHIO.

V «emiti em UnXtt na Drogarias e Pltarnmclas do Brasil — Fabricantes deposltartu» — GRANDE r«ABO^TOIUO MOMOiOPATHICO du DE FAIUA K COMP. — lll A DE S. .lOSF.' 7^ — mo DE JANEIRO — Telcplione fon irai 2217 — (aiva Pontal 2561.

¦r-a-Ta T.\?l'Jm.-m±-

I
N f m\., . ...J«i.,j.«.uumi««á—IH<1M 1. i.
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A CULTURA SYSTEMATICA DA

nii ( UltK.MOMA SIGNIFICATIVA
NO lIOnTu FLOHESTAL

Purante o sr. Lyra Castro, ministro
da Agricultura, direetores du Industria
Pastoril, Povoamento, Kscola Supe-

rlot* do Agricultura, Sociedade Macio-
nal «io Agricultura, Junta Commerciai,
Museu Nacional. Instituto de Mantpil-
nlios, inspector do Serviço da Lepra e
figuras do destaque no mundo poli-
tico <¦¦ social, realizou-se, hontem, nu
Horto Florestal, a primeira plantação
systctnatloa du "Sapueuinha" (Car-
potroche brnslliensis) — cujas sêmen-
*."s produzem o oleo applicado com
vantagens ua oura da lepra.

A ceremonia, por sua natureza, sim-
plés e significativa, eonstttue utn
iieoateclmento que multo interessa a
kclvncli'., e merece registro especial,
«Isto haver o dlrector do Serviço Flo-
rtiRUil, sr. Francisco Iglezlas, em lou-
ravel iniciativa, destinado grande
;.rea em que serão cultivado:; mil pes
ju precioso vegetal.

, i professor Parreiras Horta, "u
discurso, enalteceu a Idéa da dlrecto-
r!:i do Serviço e descreveu os estud"S
niio tem feito em tomo da aupllcaçJo
iio oleo earpotrocho no tratamento do
mal de Hanson.

A confecção das tabellas orça-
mentarias da Fazenda

O DIHI-.CTOR DA DESPESA I-TBI.I*.
CA XAc ATTEXDK AO 1'KIMDO DE

DOIS FII.VCCIOXAIUOS
Xo pedido dos funecionarioai da Des-

pczit Publica, Alarico Soares e Arthur
Dias da Costa, recentemente desioiiu-
dos para confeclonarctii «is tabellas or-
çanientiiriiis do Ministério da Fazemiu
para 1928, o director daquella repar-
tição proferiu o segulnto despacho:"Não 

posso aceitar o pedido do dis-
pensa da eonimlssão pura que foram
designados o.s dois essrlpiurarios de
representação, e espero do •«.cilo, dedl-
cação e competência dos mesmos, que
envidem todas os esforços o dedkiuem
a maior boa vontade para que o ser-
viço seja feito ¦> concluído dentro do
prazo regulamentar, ficando os mes-
moa funccionarlos desligados do ser-
viço das suas mesas o podendo faze."
o trabalho fira da repurtlçüo",
*AAAAAAA^AMAAAM^^I>a<a>I^*^«I^Vl<|^M,l|a*aAA4»A

Conselho de Contribuintes do lm-
posto sobre a Renda

O ministro da Fazenda exonerou,
a pedido, o dr. J. <!. Porelra Lima.
ilu logar de membro do Conselho
de Contribuintes do Imposto sobre
a Renda.

AS ISENÇÕES DE DIREITOS
ARCniVAMENTO DB "Ot PEDI-

DO I>E VARIAS COMPANHIAS
DE ESTRADAS DK FERRO DE

S. PAfJX)
O ministro da Fazenda determi-

nou fosse archivado o requorimen-
to cm que diversas companhias de
estradas de ferro dc S. Paulo pe-
dium para continuar a despachar,
com isenç,"io de direitos, os mate-
ri.ies que Importarem, visto já ter
sido o assumpto resolvido deflnlti-
vãmente pelu circular n. IC, de 10
«1c marco ultimo.
0^^^^^^^^^^^^m*e*e*********^^t^*^^^^^^^^a*s I

Liga Brasileira de Hygiene
Mental

Está. convocada paru se reur.ir hoie.
lis 17 horas na séde da I.igu '.a Da-
te su Nacional, u 10* secçflo do ..-stu-
drs do. Lisa Brasileira de Hygiene
Mental (medicina geral o especializa-
ca cm sua.í relações eom o systema
nervoso).

Do accordo com os Estatutos uu
Llgn, deverA. nessa reunião, ser eleito
o i residente da referida secção e esl.i-
beleuida a norma do trabalhos parn
este ariao.

PAPEL PARA IMPRENSA

IM MATUTINO ATTEND1DO PELA

FAZENDA

O ministro da Fazenda deferiu '•
requerimento etn que a firma Oscar
Filhos & C. pedia permissão para de'-
pachar, na Alfândega desta capital.
40 bobir.iiB do papel, som marca
dágua, com reducção de taxo. Impor-
tr.das etn agosto de 1925 e dostinadus
ao matutino "A Pátria".

«MMwvwvywMywvwvw^w^M-Vi^*-»^

As contas do ex-thesoureiro da
Delegacia Fiscal em

O Tribunal de Contas, em sur.
sessão de hontem, resolveu mandar
trancar a» contas do ex-thesourei-
ro da Delegacia Fiscal cm Minas,
coronel Emygdlo Rodrigues C,cr-
mano, dc 1 de janeiro ile 1311 a
IS de maio de in 16, pela respon-
sabilidado material dc se poder
¦apurar com a máxima exactidão
um re.-:iiltado definitivo, tendo-se
em vista tambem, os antecedentes
do funecionario responsável.

Um accidente no Ramal de
Santa Cruz

ErVTIin SANTA CHI "*'. I. PACTEXCIA
DBSOARitU.lll O $.'* .fi

O trem S.S 12 soffreu, hontem, um
descarrilamento entre Cnmpo Gran-
de e Pacleiici.-.; sairam dos trilhos,
o tender, uni jorro da machina e outro
do carro tle *.*• classe.

A causn fo: unia rez na unha. Não
houve accidente pessoa!. São Dlogo
forneceu o guindaste. Apenas a linha
soffreu ligeiramente.
m0******^^^*a^**^t*^t**é^A*^*^y***A*tAA0

0 SUICÍDIO DE SILVIO MA*
GALHÃES

Procurou-nos o sr. Narciso Braga
Filho, cunhado de Silvio Magalhães,
que ante-hontem, cm Campos, p6z
termo ú existência, declnruiulo-nos
ser absolutamente inexncto que o
motivo do gosto tle seu cunhado

.fosse um desfalque na agencia da
firma Hcrni Stoltz naqu lln cidade,
firma que Silvio Magalhães repre-
sentava o fl quul servia ba muitos
annos com ..elo e probidade. A causa
do acto foi todn de caracter Intimo,
completamente alheio ã firma Herm
Stoltz.

0 trafego mutuo da Leopoldina e
da Victoria a Minas

A Contadorla Centra! Ferro-viaria
enviou ao presidente da Associação
Commerciai do Hio de Janeiro, o se-
guinte officlo:

"Tenho o prazer de cenununicar-
vos que, tendo os governos federal, do
Kstado do Minas e do P.l i Je .landim
r.pprov.id ¦ o projecto de unificação
das tarifas para a Leopoldlna Hallwav,
de accordo uom hs instrucções expedi-
dns por estu Contadorla, o trafego
mutuo daquella listrada e dn E. Fer*
ro Vio tor iu ji Minas com todaa ua a-
Iradas filiadas começará a ser exe-
clu.iJo a partir de 15 do corrente.

CoUoTatulando-tntí oom es«a Asso-
ciaçãu por tão importante melhora-
niento, qua: seja n nxpansilo do Ira*
fogo mutuo fcrvo-viarlo, aproveito u
opportuniduilti Í-.U.-Í j..V íi, 'Uspc-siçft '
dessa lllustro associação os meus pres-
limos pessc.i--* e da rípartlçãn t|ti'.'
t':rijr?. concretizados este.i em quaes-
quer esclarecimentos e Inforamçües ro-
ftrentes ao assumpto.

Oi-.trosim. junto nn: axetnplar .'."
aviso rit:o nesta data cx^eço fis estra-
üfts filiadas para ser afflxado eai to-
rins as suas estações. Attenelosas sa.:-
ilações. — ta) fellclano ií': Soico
A<jui<!'', lnspector".

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO

CURSOS 1'* lONIF.KK.NClAS
O professor Roquette Pinto, do

.Museu Nacional, realiza hoj«-, quln-
tn-feira, A.s ¦20 \ :: horas, no am-
phUheatro de physlca da Escola
Polyteehnica, a primeira conferen-
ciu du s.'-ri'.' desu- anno, sobre o
thema "a missão educadora do,
mu seus".

Esta coiiferencin, como todus ns
demais promovidas pola A. 13. li,"• publica, podendo assistil-o qual-
quer pessoa interessada, Indepen-1
dentemente de convite ou in-

si ripçio.
****^'VS**^^*^***>^******S%*i*J\'S**ii***m****m***i*^*- |

DINHEIRO PARA OS ESTADOS
O Thesouro Nacional, por inter-

I medlo «lo Banco du llrasll supprlu
dc dinheiro as «!••!• ;.i. Ias fiscaes

: tio.-* seguintes Estados: Aniuzonu**."0ü:íi00?000; Maranhão, róis
j 500:000$000; Cea ríl. 200:000$000.
líergipe, 100:0005000; Santa Catha-
rina, 200:000$000, no totul de réis
I.300:000$000 para despesas fo-

deraes nos alludldos Estados.

Ainda as differenças de venci-
mentos por substituições,

na Vianão

O (Jl'1*. 3>EC11)1U O M1MS-
TRO DA fAZEXOA «SOBKE IM.V

F01.1IA IM* 1'AGASIKXTO

Remetter.do ao seu collega du
Viação uma folha do pagamento ¦!<•
differenças do vencimentos, •>":
substituições ofíoetutulus na Socre-
tnrin de Estado daquelle ininistcrlo,
iiurante o me*, de janeiro ultimo, ••
ministro .i.i l**uzcndn declarou que,
uno podendo haver substituição

i :*.tr-.a funecionurios tlu mesma elas-
so, ike fun.'t'**e*< l.ii*ntli*a**. ii'.i<- dif-
ferem apenas em vencinicntos, não
pôde o ministorio a seu cargo ns-
se::t:-.- no pagamento da «Iludida
folha, concedendo a oííiciaos dn
mesma secretaria <ie listado, «bu-
nos a titulo do substituições, p.tr.i
igualar os sras vencimentos aos
,ios officiaes de categoria mais
«levada, pelo facto de estarem es-
tes afastados de suus funcções nor-
mães.

PEQUENOS ANmMJlOh
300 réis a linha

Os annuneios nesta se»
cção são cobrados a ra»
zão de 300 réis a linha.

AMAS OE LEIlk

\L0GA*S13 
uma ama de leite, portu*

guoía, levando uma filha dü dois
mezes o meiOi cm caía dc tratamento; á
rua dai Laranjciraa 09, caaa 3 li.

V.MA 
do leile, chegada do Portugal,

do 1 uiozc*-; oíferecese; na ma
.SanfAnna 1-10.

MKYKU 
— Precisa de uma ama de

leito, de 4 a 8 metes, nio Impor-
i:i tlu «-r.r c do criança; a ma ilisuel
(.'errantes 13-A. (.'acham!)**.

PRISCISA-ST* 
de muna do leite; na ma

Marquez dc Abrantes 13. Casa doã
Kspostos.

AMA8 SECCA8 E CRIADO*

t MA SECCA — l'reelM-30 de tuna
j"\ que seja muito carinhosa e todn
rdiifiança, .'ira criança de collo, saboti-
do coser, ordenado 100$; á nia l'aj-
wnihi' 181.

A itltf.MAllüIltA — reolsa-íe; 
"il 

nia
«T. llr. .lo-6 llyslno tõ'.', Tijuca.

("tOPEUtA 
— Precisa-se de uma,

à branca, i;ue tenha prntica do ser-
viço c dõ bons referencias; a ma dao
I,n.M:i>'ira.; _\K\,

CiltlADA 
— Precisa-w; A ma Ama*

j lia 8. Uiilntllio HoiMjiiTa.

OOSINHEIR03

ALUGAM-SB 
boas cozinliciras, lava-

deira**, arnimndeiri-*-, copclrau, amas
lôecas, commlsâfio lü?. vindo buscar; á
rua dos Inválidos (10-A, escriptorio; te-
lopbune Central *220H.

\lTÜGA-SE 
rana cozinheira do forno

e fonílo para ousa. de família de
Itfttaincnfo; urdenndo 120$; fi pesFoa de
lodil ll i'oiifi»m;a; ã rua Jardim llolnni-
a- lútl, cata 1.

AI(UCíA-SI'3 
uma cozinheira do forno

o fonílo, portusueza; á ladeira do
I.ivr.imento f. quarto 211.

AI.UCA-St: 
uma cozlnlieira do fino

trivial, levando tlois. filhinhos: or*
deitado 80$; dá bofts hiformaçõoa de sua
condueta; ;l nu líomflm T.3.

LAVADEIRA8 E ENQOIVIMAOEIRAG

1«U0A*SK uma perfeita livadelra; .1
A1«U0A*SK 

uma p
rua liarão de I tíipaRipc 3HI1. casa

3*A .

A t.Cf!A*S8 uma hoa lavadclra o on*
¦* V (íommadeira para casa do trata*
nie.it", díl referencias de tua condttnta;
trai 11 r á nia Curvello (15. Santa The-
roxa.

\ I.rtiASi: uma iavadeini e cnsom-
ii madeira; ó ladoíra do Kscurra Uli,
Uraníeiras.

LUfSA.SK uma lavaileira e encom
mn loira dc pequena familia de tra-

i'-i!o; á nia Álvaro liamos .13, cas» 8.
A'

A

COPEIROS E AJUD4NTE3

l.fíSASi: casal porti-cnei*. imito ou
separados, para todo Rirvi',t)( me-

nes cozinhar, homem pratico de copei*
rn; i. nia Haraia Itiboiro '1. 'fcloplicne

Sul UIO.

A M,'(iA*8H um casal sem filho», por-
t\ tuBuezos para tf>lo serviço» cIj*-
ísdos '!u terra; ;i rua das Laranjetru
421, l";a.

Al.Uf!A*S15 
v.m raiia.* de cúr parfla,

para i-a.ia dc família (lo tratamen*
tn, sabendo todo o serviço, da sala a
i.pzlnhii, cnm bons apresent&ÇÔGSi 6 fa*
ior talar para Central 1Í2ÜV.

«nOPKlItO o coílnheiro — tlfffrecc-nc
V-** mn rapaz com bastante pratica dp
rttólnha o copa; \ quem inleressar 6 fa*
ror falar pelo telcphouo B. Mar ÔTSC.

«IARD.NEIR09

A l.n;.\-si; um ianlinclro dc meia Ida-
de. du côr parda, dando refere»-

rlaa o mala s-.'rri(03; tel. Viila Sll.*.

A LflSA-SU um ianlinelro o hortell.
i"* encenidor; dando referencias de bus
condueta. 'ivi. Vllla 21*20. __

i l.IJOA-SK um ianlinelro e chacarei-
•* •• re, r: ra e i\\ boas referencias.
Tel. Sul 1JÜ.

*. I.rtSA-si; um bom Jardlneiro pho*
-TV r.ulnr ¦• hvarador de autotnorpis, com-
prclicnde bem Iodou Ires senrlcoj. uuem
prc-i.=r.r tclophoiliir Pira .**ul 11*111.

\l.fCA-Si; 
nm bom linlir.elm fn-*o*

ra-lor, larador de automoveip. co*
nhcci» Wm " sen servÍ*;o, uuem proclMT
tolrplionar vara Sul 2S1.

ALFAIATES E COSTUREIRAS

\ 
' nia fiamMns 1(1, Dot&foco. prccl*

*v sa-w dc costureiras,

|i l.litASH uma moça (le cor, par»
-•**• aiudantu de costura, pura rasa de
f.i.nii..-. de tratamento; rua Conselho!-
to s.irniüt .'.li. eom o cr, Alexandre.

\PUt'.SPl** 
do costura. r«clsa*« dt

um*» que saiba bem coser a raachi*
na . nue wja ile-ímbaracmla; i rua Ba-
r'.o tle liiuratlb» 21. Cattotc.

i I.IAIATK 
'"— 

rrecisa-K"do üm
•»» aprendia para paletol», paca-se bun-
d na Ueeento Fcijô 100, sobrado.

OrFKKi:i*K-SK 
itmâ"moça"para coitura

em ra«a de familia do Irntametitn.
:om pratica etn vniiilns e roupa» bran*
fas; njo fai questAo de cíir; reipojta a
rua <;.is I.anníclraj, 2S1, casa S.

CAIXEIROSAJUDANTES

OH-T.ni-:CK*SK 
um rapai chesailo b»

Poucm tncui de PortiUfAlt do to«la
» confiança, pira botequim ou casa de
pasto, tem bom comportamento e sem
fr.v.fiM. \\\ reífrciiria.*; _. nu SotíWlor
*'fr-ueiro 105. Tol. Pelra Mar 415Í1.

t \' i I ttl.ri.SE um eaiuini portuiuu
^' ;¦ *r.i armazém, d4 lodu •* ref***
.T.-u.-; a nu íi-iiilor 1'oopctl fl. Tel.

¦ ARIEIROI

pRRCIBABE rtt um melo officlil Ut-
•*.. txiro; i tua dl Mlacrtcorll» IOH.

PRECISA-SE 
de uta bom offlclal bar-

beiro part effectlro; paga-tu 23üf;
í rua, Carollna Meyer 12. Meyer.

P~RECISl-SÈ~de 
um 

"õfficfal 'barbeiro,

pan effoctlro; paja-se bcn\; K rut
Camcriiio 52, fundos.

PBBCISA-SE-d*rüm"õfficlãi—barbeiro,a rua Evaristo da Veiga 114. Quar
t«il do 1° llatalhão da Policia Militar.

pKECÍ.SA7SE~do~iim—ótfictal barbeiro.
*¦ para effectko, ordenailo o percen*
tasem; i. Avenida 28 do Setembro 173,
fundos.

SAPATEIROS I AJUDANTES

PRECISA-SE 
um official «apateiro,

p.sja concerto» e obra nora; A ma
Affonso 1'eiuia 180.

pitncISA-SE"de"uin-bõm viradõTpãra
¦¦• obra do senhora Luiz XV; paga-se
bem; á praça Tlradentes 43, 1» lindar.

PRECIHA-SE"de"l'im" 
boin""offielal «a-

pateiro, para concertos; a ma Jar-
dim liotaiilco 484. IJavea.

PKKCIS.\-sE~de 

~m "official 
lapatUiro

bom; a rua liarão 147. Praça Sec-
ea. Jacar-ípaguá.

CMPRE0O8 DIVERSOS

/-"AUrlSTKIKO — Offcrccc-se para
Vv qualquor senico pertencente a ar-
tc! A rua .Tos^ Iíomingues 52, Kuean*
tado; tel. Jardim 22, com o sr. Al-
berto.

pOItltEEIROS 
— Trecsa-w de offi*

*-« clae.i para costura; ll nia General
(.'amara 145.

COMPOSlTdlTdêYlco 
o oncãdcniadoi*^-

Procisa-sc; A rim Dina da Cnu
120, Mcj-er.

COf.'CIIÒElR"ÕS^---_rrecis.a,"-jí;* 
á~rtia

do Latradlo OBíoTü). Contrai IT.
ürsente.

MOÇAS 
E RAPAZES

EMPREGOS
A Escola livre de enBino por corres-

pendência, vos habilitará em íl mezes
para qualquer empreno no contniprclo.
bancos, repartições publicas, Interpwan*
do*fo nela rnltnefiçao de letis âlumuos.

A única que de srcArdo com a mn
organlsação, cada alumno poderA Tht ei
uma machina de escrever. No mez de
março p, findo foram contemplado*" m
seguintes alumnos matriculados* n. 48.1.
marbint Remlnston; (ill — Royal*. 210
a 211 — ttndenvood; 310, Sll. .'IJ2
«13. 314. 315. 313. 317. 318, 310 —
Pat; (Portáteis).

Os portadores daa matrículas acima,
residentes no Interior, dererilo ordenai
sobre a entrega nesta Capital de «nflí
machinas, Às remtttldap para o Interíor,
ccrrerün pnr cont» dos interei-t-ados tnlat
ax despesas de transporte, frete e pocuro
Os pedidos de matricula dererín aeo-npa-
uliar a lm[»rtancln de BS00I) da prl-
meira monialldado em vale ponal r.u :r-
ulstru-lo e dlrlcldos a: «I. Pael Leme
(.1.1 Calva Postal 2742 — Rio de Ja-
nrlro — Praia da Guanabara 301 tllbe
do (ioTcrnador).

CASAS E COMMODOS

ANDARAHY

VI.tjíSA-SE 
um apoi^nto com entrada

Independente, próprio para um ra-
paz ou senhora nuo trabalho fora; para
tratar íi rua Harilo de Mesquita 1-13.

ALCÕÃ*SE 
uma sala o quarto, com

todos os direitos na cana, a rua
l'auta liritto 107, caaa 11. Andarahy.
"VLUGA-SE 

um"quarto em caaa dc ia-
j\ milia. a rapatei wltclros. ou uni
casai aem filhos; .1 rua Taula liritto Sõ,
caaa 1, Andarahy. __

TlÂJGÃM*813 tres casas acabadas de
A construir, á rua .Tiiíí do l-'6ra 20;
as chaves estão nn II. 22, Andaralir; pre-
Co do 3005 a 300$000.

BOTAFOGO

» IXGA-SE o pre.lio da ma S. Cio*
A luento 813. Chaves o tratar lia tua
da Matriz 12.

\1.UGAM-SE 
quarlus bons o baratos;

A rua Voluntários da 1'atria; in-
fonuai.-«e« nu Caaa Imperial; A nia Vo-

llliilarloa da 1'atrla 333.

YlT.T.A-S!-' esplendida caí» para la-
A railla do tralamcnto; á ma Vis*
condo Silva 1*1-1! trata-so a rua do Ou*
Tidor 00, 2» andar.
"\"lCGA*SB 

ura quarto mobilado com
A pensio, em casa do finillia. Rua
Scmulur Veríiielro 14S.

I,UGAM-SE pora rlajaiites. uma sa-
Ia ou ou quarto, para casal. Ulilco

ll.qullinoi i Praia de Ilolatoso 461. Tel.
Sui 117-t*

CATUMIV

A UT.A-SE Por 1001, casinha dc tc*
A lha de zinco, a lamilia; á rua Ita-

plru' 28».
*A 

LUO.\*SÊTior £l~Qt,y* casa da rua
A Itapiru' 31, a cliava ostii no 32,

1,UGA*S1" um bora quarto a casal
«cm crianças: á rua Gonçalves 64.

Catumby.

ALUGA-SE 
lnêtBilê"do uma casa lnde-

pendente; a nia Miiuel de 1'aiva
27. Cítumbr-

A1

OATTCTE

t LCGAM-SE quartos • sala», a pes*
A'«cas de fino tratamento; pre;os mo-
dicos; a ni» do Cattete 203. sobrado.

Ln5Ã>I-sn~í»'ar*o7com "u pom l,cn"
süo, prosimo do Flamento; 4 rua

2 dc Dezou-bro 78.

t Ll'GA-SE um liom quarto a moto
*"\ salieiro ou a casal sem filhos; t

rua Cassiano IU.

AI,rGÀ-SE~salã" 
ou Trartamcuto de

frente, encerado e mobllailo. cm
casa de família; .1 raa Benlamlu Con«-
tant 143. sobrado.

OENTRO

4 LfCAM-SI" K'ns comnio.ii.) a mo*
«*v cs ''-" i-ommercio, no lar.o do ***io
ttanolscü is. sobradu.
"\ 

LÜOAM*SB"po» 130$ s.la c quirto
A mobilado, e cora i«cnslo, a rapa.-ri
do i*ommfrclo rm casal; em ca»» dc ta*
milia à rut do Rlach-cto 383-A. «¦•
brado.

A~~ 
lOÍTiM-SE íi|il«iiilii!o« r.immodo).

In-tependenUti á ni» Lari» 112,
tem teltfiihonr. 

" 
\_tr

ALUGAM-SE 
salas e quartos tan pre*

dio noto, com todas aa accommo*
dacõt-s, próximo 1 praça Tlradentes, *
rua do Larradio 23.

OOPACABANA

LUG
itt

lhos ou
ferreira

hW
nel

A i.n
íx nE

A
w.nhu-'
ratfe; á
cabana.

Ti.r<
rt. do
pausâo,
liuctas,

Xu''«rV do
III beiro

A-SK um quarto m-ffcllado ou
í, com per.jílo, a cassl sem fi*

duns senhoras, A rua Iloir.in:o3
l.v.t. Copacabana.

.L._: um bom quarto com Ia.
Ias paru » Jardim, par?, casal ou
•Io tratninenfo; a case. tem ua-
praça ScMídcIlo, casa VI, Cepa-

A*SK em casa do familia d? to-
o rvspeito, um roínniodo com
a uma ou duas senhoras dis*

em Copacabana. Tel. Ipan. 41.

AM-SE dois quartos e uma sala
frente, mobilados; A nia Barata
21(5. Tel. Ipanema 45ü.

ESTACIO DR SA'

\ I.1C.A-S1'
i¦*. ca.sa du tuna senhora fú, a um se-
nhor dc tratamento; na travessa do l.o
pos fi, Avenida Salvador tle Sá; tem to-
leplmrlc,"TlüSÃíFí
A ri::.|o ltalmllo 11).

VI.ÜGA-SE 
bom quarto; A travessa

Ollzo dc Maio 32.

ALUGA-SE 
tuna sala de frente em

casa de família multo seria; a ca-
f«nl fiem filhos nn a moços solteiros; ft
rua II. Julia 30, perto da Avenida Snl-
vatlor du SA.

QAVEA

4 LDGA'*SE por 8.10}, a caaa da rua
A dai Âccaclas 32. na Gávea; trata*
n na nia General (.'amara 24. Pchoío
,<. Cia.

Vl.UGA-SÊ um quarto para rapazes ou
A casal, A nia Jl.iria Acaelica 114.
Garoa,

*A 
LUGÃM~Í3E os prêtÍlos-d»"rua Frei

A Leandro ns. 23, 20 e 3.1 (Lagoa
Ko-iri-,''! da Kreltíis), com cinco quartos,
tinas salas, banheiro com aquecedor, co*
pas, cozinha o i;arase: para família de
alto tratauisnto: trata-se nn llanco Por-
tiwueí do Brasil. Candelária 24.

LARANJEIRA!!

A LCGAM-SE salas o quartos mobila-
«*v dns ou nSo; A ma das Uranjoiras
320, Tem tolephone.

\~I,'t!i;A*SE 
uni quarto a casal que tra-

bal.-e fora ou a moços ou moças;
A ma Pereira da í-tlva 112, casa
ranjelras.

La-

*A"l,nGA-SÈ 
unia casa com dois qnai-

A tos, duas sales; A ma Cantoso Ju-
nlor 193, alur-ucl 210J000. Lanuiiei-
ras.

LUGAM-SE cm casa de faiailla, uma
espaçosa sala de írontu o um quar*

to mobilados e com pensão, a ca-sal 00
r^nliores dc tcxlo o respeito; pedem-sa e
d&o-se referencias; A rua das Laranjel*
ns 233.

LAPA

ALUGA-SE 
um» sa1» mobllad», com

ou sem ponsAo, frento par» o mar.
A rua Augusto Severo 08, sobrtdo, Lapi,
casa de familia.

\"lT"JGA*SB_ím 
c»s» do famlll» espa*

cosa salis o quartos mobilados,
fronte an mar a casaos o cav»lhoiros dc
respeito, tem telephom; A m» Aueusto
Severo 230, pral» da Lapa

4 LUGA-SE um» aala do frente o um
A quarto Indcpcnilonlo, mobilado; A

ma Joaquim Silva. Tel. Central R033.

MANGUE

A
~\ 

luga-se"
J\ um casal

LUGA.M-SE commodos desto 10$ a

SOJ; A rua Nabuco de 1'rcltiu 203.

um quarlo. cm casa dí
um casal sem filhos, a outro ra-

sal nas nicsnías coiidiçies; A ma Pr.
Carmo .Netlo 10. Vidodc Nova. Stanmie.

\~ 
LDiA-SK um quartOi cm easa de fa*

miüa, para casal wm filhos; com
direito á cosiulia c lavar; tambem nra

para moços solteiros; i raa Presidente
IlamfO 40. Mtuicuo.

A ÍiCüa5k uma Poria para uni pc-
J\ qucr.o iu*.:'K-io; A ma General Te-

dra 20S.

4"H1GA~SE unia poria rara qualquer
A quer nc-*o.*io; A rua Maurity 00,

esquina do Visconde dc ltauna.

PRAIA FORMOSA

ALUGA-SE 
saia c quarlo dc frente; a

rua Coiiunciuhdor Leonardo 3C.^
"ALUGAM-SE optima sala e quann,
A juntos ou separados, unico inq-iili*

no. a cisai i«*m «l*"" ou a ral"""" rt"

coimn-nio; á rua Coronel redro Al*
.Ci ô>. ___

» LUG.VSI."íiinã-pequena ca»i, com
A sala, quartn, cozinha, lus, ar.ia c

to«U« as sorteutlas, por SO* mcn.'acs; A

rna Barão da Gamboa 4.

nio COMPRIDO

\LUGA-SE 
por 

"Oi. uin quarto com

jancll»; A rua Aacvedo Lima 108,
•Ultica Noi» dc S. Luli, sobrado.
"\"LUGAM*SE 

quartos para famílias;
A A nia Itapiru" 173. ralacetc.

LÜGÁ-SE por 3505 mcns»cs e taaas
o prazo dc tres annos, por contra*

cto. a cam rto n. 6T, d» ru» Sampaio
Vianna. fiador idôneo.

LUGÃ-SU um» boa sal» p»ra duas
rno.*as quo trabalhím fira; » tr»*

vessa da I'aa 33. Itlo Comprido.

ALCGA-SE com contracto do d» tns
A annos o ctcellento c»sa com es-
plcndld» chácara, da ma Sam» Alo*
lan.lrlna 33. locaf pltlorcsco o aprarl*
bllllsalmo; ver dc manhJ ou A tarde;
trata-se A ma Uelii da Cutiia 40. Tel.
Vllla 313?.

«ARTA THERES»

I.Ut.AM-bK l*or.« ii!iürn*3 cm cai» de
l familia de respeito; t mi M.itll

. Sault Tiicrcia.

A LUGA-SE • eiplendld» cas» A ma
Monte Alcire ST4, era Santa The-

res»; podl Mr slillad» das 14 il 18
bons; tratar na mciuia, '_t**

ALUGA-SE 
uma esplendida sala mobi-

lada c uni quarto eom ou stm pen-
sio em ca-sa de familia a casal ou cata-
lheldos; A ma MauA 02, sobrado, Santa
Thciesa, em frente to ltuso do Gul*
mara es.

LCGÃ-SÉ um» sal» e um quarto com
frente do nu, i ro» P»ul» Mattos

174, Santa Therei».

(AO ONRIITOVAO

ALUGAM-SE 
eiplondldsj ralss de

frenle, sem mo.eis e sem pensio;
A mn S. ChrlstoiAo Ü<1, 2*> andar, cn-
trsda p;la Arvnld» Taulo do F.-on-
tim. -

iCGA-SE a cao» X da tra-.enA Jo-\ i.nc

Rrin; nc chaves eslio por faror na ca*a
10, em frente; tra'.»-ie A ra» Visconde
d.: Inhaúma 311, casa de Cambio.

i.ÜGAM-HE » cas.il de todo o res*
.-cito ou a pequena íamilla, uma

¦asa do Ininte c nm quarto, com direito
á cozinha c demais dependendas; fr
praia do S. ChristoTSo 11.

A I'U(
i"V pc

TIJUCA

ALUGA-SE 
em casa de um casal sem

filhos, uma linda sala do frente e
um quarto bem areiaduB de todo cou-
ferto para solteiros ou moços do com*
mercio, cul rada independente; ver o tr»-
tar d.ui 11 As lt hora:'; A nu General
Kocca 6fl*A casa 12, bonde do Ftbri*
ca A porta.
"A*liÜG«í*SE~inbella 

loja d» ma Ha/i-
A doca I*obo 201, chaves no n. 2b'..':
tral.i-50 á ma Visconde de Inhaúma i)&,
sobrado.

A' 

"LUGAM-SE""um~bom~qü»rto e ula.
a uni casal ou duaa senhoras; A ma

Carlos de Vasconcellos 80, caia 5. pra-
ç.i Sacnz Pena

LUGA-SE a casa n. IV, da Aveni-
da n. 145, da nia Mariz o Bor-

roso trata-se A ma Mariz e Barros 407.
fabrica.  "pÃSÃ 

moblllad» n» Tljuca. Aluía-se
Vj uma por seis mezes, a casal dc tra-
tamento. Ver o tratar A ma Alves de
licito 23.

VILLA ISABEL

\LUGA-SE 
uma confortarei casa na

ma Campos Sallts 7S (l'raça). As
chaves cstflo no armazem da esquina.

A~ 

" 
LUGA-SE*"»" casa"sltuada A raa ro*

reira Nunes .40, ondo podo «cr
vlíta; trata-se A ru» do S. redro 26,
loja, com o sr. Pacheco.

LUG.C-SE o—iSnde irmaiem da
Avenida 28 do Setembro 20; com

commodos para morada; aa chaves no
n. 40.
"TLUGA^SÍÍ""» 

casa d» ma D. Maria
A Roman» 34, ™m tres quartos, duas
sal.is. quint»l eozlnli» com fo-iSo a tn,
banheiro, etc. ach»-M aberta, trata-so
com o ir* Cortez; A ma do Senado 213,
lo andar, das 0 ás 10 hr&s.

A' 

""LUGA-SE "Vim" 
bom 

"quarto, 
A ma

H. Francisco Xavier 723, Viila
Isabel,

SUBÚRBIOS DA CENTRAL

ALCGA-SE 
a boa casa da raa Ham!-

ro MasalhAcs 17, Enjcnho dc Den*
tro, bondo dc 1'ievlade.

A~ 
LUOA-SE ou vende-se uma aasa com

tres uuartos, duas (-alas, etc; A rua
Küsa dc Albuqnerquo 3S. Todos ns San-
to?.; rliares na Cnsa lirancá, esquina da
rua .lo&tl Ilonifaeio.

ALUGA-SE 
cm PaqnolA A Praia da

Itibeira 13, caso mobilada — Vil-
Ia 302(.

PENSÕES

ALUGA-SE 
um quarto mobilado a ca-

sa], A ro» Furquim Werneci 63.
Ilha de I'aquctA.

TRASP ASSA-SE

AI.nííA-SE 
— rtuia*w o contracto

de dois annos d« uma pequena casa
para casal sem filhos; A rua Paj-sandu',
alusücl 150$; trata-se 4 rua Maratigua-
pc 0. narbearía.

BOM 
NEGOCIO — Tnspassa ic um

bom contracto para botequim ou
ca.»* do pasto; predio novo, tem Quintal,
doia quartei, indepcnd^iiteaj Ínfonna*ções
no larco do redreffUlho S. bondes do
Domaucccíao c Cascadura.

CASA 
— Copacabana — Traspassa-so

o contracto da casa da rua liar-
cellos 31!; rer c tratar na mesma.

PREDIOS E TERRENOS

IJHEDIO 
-- Compta-sc par» renda

nas proximidades do centro ató 1-iO
i-ontos; tralar com Ferreira, A rua SAc
Podro 131. sobrado, dis 14 ás 17 ho-
ras,

I)UBDlÕS"""*ã."*r" 
IIRCA--*---—Võiítioiíso

i rista ou a prazo, tres modernos.
Todos slo ialrulos c tem sarase. qidntal,
terraço, etc; íi m.i dos Ourives 51, 1«
andar.

PltKDIpS 
— Vendcm-N! Quatro peque*

nos prisllos, juntos ou separados,
próprios para renda, bem localizados!
trata-.** com Ferreira. A ma S. Pedro
131, sobrado, das 14 ds 17 lioras,

^~7!¦,^'1>EM•S^• 
quinze lotes de terras c*u

Bclfort Hojo, Linha do Ilio Douro;
trata-se; ma Italla dé Iucau', 77,-'Esta-
ção do Thomaz Coelho.

A CEITA-SE pousloiilsta aralso e A do-
** micilio; A rua líncuos Aires Ü00.
Tel. Xono 17ti0,

ALIMENTE-SE 
bem se qner gozar bôa

saudo. Avulso 35; A mesa 120f; A
domicilio 130?; A ma do Ites-ndo 31.
sobrado.

ã;;í 70,Uua do Carmo
¦Ke-s. optlma pens.10

for*2* andar,
a mesa, co-

niitU limpa, farta o variada; meia pen*
sSo, (idí: inteiro. 100*; esquina da ms
do Ouvidor.

DA'SE 
pensio » domicilio por ptecn

moalíco; nu i.uvj ¦••' Machado 4'2.
IV.. Beira Mar 21 ttl.

PENSÃO 
S. GElt

luberrimo bairro
; El! ALDO — N.i aa*
írro das Laranjeira —

Casa — centro crande Jardim i« aui.i-
tal, Quartos amplos e todo í-onforto ps
ra casara t cavalheiros do tratamento,
A rua Pereira da Silra n. 128.

ADVOGADOS

Or, EDGARD ABRANTES
Assltteute ds faculdade de Uedlcin» do

tttr ds «Janeiro
TUBEROULOSK

(PneumoUiorai «nifielall
Consnltorio: Larso dt Carioca n. 18, dss
lA A* 16 hora» — Telepbone U. 4333.
Itealdencl»; Parlo dr Flameuio n. 17,

t«lerbon»_a M. Süífl

DR, J, M.~DA"lUZ~MOR£!RA
MEDICO OPERADOR

Especialidade cm vias urinarlas
Consultório; Tr. S. Francisco de 1'au*

Ia n. 0, ssta 12-1» «ndsr. — Telcplic-
ue: Central 4371.

rrevine aos seus cliente? QUO acaba de
cliesar da su,i Tiasctn de rucreio.~DR7OCTAVIO 

PINTO"
(Ha Academia da Mi-dictaa)

Cirurfia e StolcEtiai de Senhoras
CARIOCA, 33 — 24 DE MAIO. 78

Central 2815 — Jardim 447

GONORRHÉA:

GONORRHÉA E SYPHILIS
acuda ru chroulca, etn ambos oi wios,
cura «adlcal em poucos diaa. Srpnllls,
InjecçAes tndoínrei. Avenida Almirante
Barroso (Harín S. (íouçalol, íi° an

dar, U is 19 Tel. Central 1000.
DR. PEDRO MAGALHÃES

suu coupllcaçdra.
Cura radical e rápida,

no homem c na mulher. l!.*-,1ri.-o Silta.
42 — 4.0 andar — elorador, da»
S 112 As 11 e das 14 A, 13 boras. Dr
Itupert Porelra,

Oura rápida • Qèr-antl*
da no homem* oem

como d» 'rleii seiuai na mulher. Proce».
io notle-amerlcano atnda nâo praticado
aqui, jorm-.ldo. Or. Rupen Pofelr»,
Rodrljo Sllvn. 42 — 4» andar, ale».
dor — 8 1 2 os 11 • 14 ts 13 horas.

HYDROCELE

\ 
D VOGADOS — Drs. Poil.-o llapti-.ta

Martins * Antônio Leal Costa, i
Causas eiveis e eotmnerclaes. Escrlpto* i
iio: Ouvidor, 00-2° — Telephone Norte .
ÍÍ3-I7.

~BKC '" ""***

DR. FERRARI

Cura radical •» carantlda, sem operaçlo.
FCill dir, uciu febre. — Dr. LEONIDIO
RIBEIRO — líua Gonçalves Diaa 61,
de ,'l as 4 — Tel. C. 82111.

LIVROS •iv*]

TERRA OESNUMANA — Vm ttm-
do sobre t perwiialldada do ei-preeldem»
Heraardes, por Am, ChtlMubH.no Vo-
lume — bSUUU. Cedidos 4 lierwi.-ia do
0 JOUNAlu ru» llodrijo Sllta 12-14.

? curatlro das
Ju dc ilarcot

DU. 
BKÇXO PEItf

cíveis, cominercla

MOVEIS USADOS

A TTENMJAII - Moveis usaiios e tudo
quo representa" Talor, compram-se c

vendem-sa á ma do lllachuelo 21, tel.
Central 23211, Casa (.'nines, assim como
avisa sua dlstlncta frctiuc/Ja Que (cm
Brando Quantidade do loilctlcs, tuar.las-
vestidos com meia iwrla de espelho, me-
sas dc cabeceiras, dormitórios de quatro,
cinco o m-is peças, tudo p;ira Tendsr aos
mais baixoa preços.

ATTESÇAO-— 
Comprawsc moveis,

machinas de costura, metaes, cr.vs-
tses, . loucas o . tildo .gua l-epresento vr«-
ler; é é quom melhor pana» à só tel».**
phonar para Viila 30U2, com o sr.
Souza*

DINHEIRO ;.?,*-

A I.CGA-I
t\ 130, com quatro quartos, barra*
rio, (Ium salas e uma chácara com to*
da-, as frutas, aluguel 800J; trata-se na
mesma.
"aT/CGÃ*8E 

um bom quarto srrjailo e
tt- independente, 4 ma S. Francisco
Xaiicr 452.

SUBÚRBIOS DA LINHA AUXILIAR

A LUOA-SE ou Tcnde-sc uma cs*a com
-Tv [res quarto?, duas KVl«S, um bar-
raclo habitavel; k rua I.ydia 53; «-.
chavos estio no n. -II. Terra Nova; Ira*
tas: no armazém Goyanoj â nia Sona-
dor Euzobio í6.

A LUGA-SE um» cas» n» Estrad» Ve-
•*» III» da 1'anjna 1022. prosimo do
ponto doa bondes do Inhaúma.

DINHEir.O 
— Um particular cm-

presi» sobro hypothccai e promls*
sorias o duplicatas; iufomiaso com o
sr. SloUicus, á ma D. JulIaJiS.

ÍNHÈIUÕ. a íuros módicos, com o sr.
Santo», das 11 ís lfl horas; á ma

S. redro 37. sobrado.

INHE1HÒ sob hj-potheca» — Em-

proít»*M i;ualaucr quantia. Cartas
nesto jornal a Z. 1571)5, ^

IKI.EÍHO sob hypothecas. em qual*
quer ponto do Pislricto; i m» do

Ouvidor 133. 2» andar. Hodrisucs,

AUTOMÓVEIS USADOS

AUTOMÓVEL 
— Ver.de-so tiro Hei».

8x18, chassis em perfeito estado e

próprio para barsta; para ver o tratar.
ú ma AssumpcJo 40. easa 1.

Bl* 
ICK 

"cinco "lo-ares — Typo 102H
Vende-se um todo equipado, li-

cenciado com dois josos do capas, relo-
elo redondo allemão o trabalhando na
praça; o motivo da renda eo explica an
preiendente; ver e trotar 4 rua dn Ue-
70nde U2, das 10 ás 10 boras, com o

PEKEIItA — Causa,,
iac.í a criniinaes.

Nio recebe honorários senío depois de
liquida/Ias ns causa* i rua Sllra Jardim
2."; tal. Norto ltl2U.

O" 
!>lt.~AXT()XIt. 

"AL*(iCsftrPÍNTÍl

•.IAC1IAIK1 - ¦ Escriptorio do pm-
citratorios coinmcrciaes, n^ric.-!.i!. .* indus-
u-íms. Kua l«uiü do Camões l!d*lo au-
dar. His 11 A4 12 c das lõ ti 17
horaa. Tel, Xorto Õ."i71.

PROFESSORES

V; UNIV.NRl.K** — II
rof. com honrosas ro

Acadêmico,
attentados

de E)*mnasln.i, membro dc bancas offi-
ciie*. offerece-so lente 11. Unir. e infflez
CJtabeleclinento Ilio ou H. 1'aulo. para
mais facilmente terminar curso acadêmico.
CarUs nesta rctlacçio para Acadêmico,
ilinlldN et*u>lshr.ll cnifpy cinfp ciufihk

MOÇA 
francesa, dá tiçócs a .senhons

e crianças; vae a domicilio. Tel.
Cont/al 1012.

ri-.ssott'pllOFESSO dc theoria t solfejo, ca-
[Jco do Instituto Nacional dc

Musica, leeeiona cm sua residência e a
domicilio; á rua Hilário de Gourêa. lud.
Copacabana,

IJltOFESfiOlI 
altcinf.o (autlsamonte;

Av. 149). aceita alumnos partlcu-
lares á Aronlda ltio Hranco 145. 2"
andar, frente.

TEÁcTfER 
KnowluL* Encllih and Tor*

taiuezo «caches ot. Kua Slo Josf,
49. Ist floor.

PIVERSOS

COLLECÇÃO 
do soltos. Vende-se.

Cartas neste Jornil para Fonseca.

mmmmtTT*mmmmr___T\\__mmVX*m~n*smsa****a**m

Í 500 RS. A LINHA
> Os annuncio» de títulos
'! são cobrados á «-azfio de

SOO réis a linha, não
ij devendo exceder de 20

linhas.

MÉDICOS

(sllASSIS 
Opel moderno — Vende-se-

J for;a fio II. P., com InsUllaçáot
It-ich caraje Central; lcl, H. M. 22i*2.

CART01WANTES

A1 .UGA-SE metade dc luna em com
crande quintal.

IIIA-3E nesta capital a BlAior c.l
tomcnlo s-ientlflca; ludo e po.=.

Alll
« v tt

em casa de casal } Usmo
s«m filhes; ft nia Maria Passos 2 a P, j ctUerc
estado de Enttenhciro Leal. Liuh» Au-
ailiar.

vel sc constituir com i
attendo A ni*

poder do oceul*
i. ,lo5o 32. .'."i-

8UÍURBIO» DA LIOrOiaiM

Maria Einili».

* A LUGA-SE ou Tende*se um» caaa; 1
«V nia ltot-crto Silva 1S9. com tres
commcvjos e coslnba; tem lut e iTua;
as chaves estilo no n. 131; Uamos. Está
vaaia.

\ LTIGA-SB proalmo a estação do Cor-
a."V ijotll, ttsa ciw. rom quarto, sil.i f

r co/.ir.lia, ft rua Major Cordorll Í4. :
fundes da casa dc nesocio. Trata-se ra .
mesma.

I.t"G.\-SÊ boa rasa 1*0111 3 qua-tes. |
'2 aala», losar aitn, saudarei» perto

da cs'ac5o; ma Tciicira Franco 106.
l\vmx\

\ LUGA-SE por 140$ uma casa, cons
«i* quarto, pala c corinlia. completa*
mento intlcpenilculi'. tendo atua e lur..
a trrs minutos da e>ta;lo dc Olaria:
IraU-so na mesma, i ru» Anjellc» Mot*
ta 9õ.

A1

NICTHEROY

cm ea:-a aUemâ, rerto
¦*¦<- da praia, com dois quartos, para
rapas ou casal sem filhos com pensio: a
ru» Alvircs do Azevedo S7. Icarabr.

LCGAM-SE I» bõsi c»sas d» nu Dr.
llomlnaues de S* 412 e 420, pro-

prios para familia. alugueis 1T0I o 2001
com bom fiador ou deposito, estlo em
limpei», chaves Sinta Ro» 133, ficam
tiluados perto de Icarahy.

ICARAnr^^Alu-a-seun» 
cai» cora

.1 fluartos, 2 aalei e outraa depen*
deuClM, 'm eentro de jardim; A Avenida
7 de S?*.embro 22; tr»ta-se no n. 1(1.
Xictheroj.

ILHAS

\LIGAM 
Sli tres cam: í. r.ia Gulrj-

cem», Irai*, d» 1'reCTeuc. n» Iih»
do 'i'jTtfr.'.a<Íor: \t chaTCI esllü rom
F'«uh da Itoch» Gomes, n» 1'rai» da
rrrtíUíi.A 47*A.

LCÕITSB o pwllo dt pral» dt fim
pierl» 193. ponto des boi-.iei

do Gorei-nvlor. 3201; t.-ttt-ii t
Artujo l.ima TH. Aulsra!.).

Ilb»
rut

pAlflDMA.NTE 
— D*

-L<a celebre e 1" tio Ilrnsll e l'nrtus«l
consacreda pelo povo a mal, rente, nl
lima palavr» da cartomancia e em «cleo
idae occutfu. ís «iniaa. f»millu do In-
terlei e fOr» di cidade, consulta» poi
carta» sem a preienç» das pessoa», unir»
ne«te c»neto: assim» seriedade e rijo-
roso alctlo: residencU t rus Visconde d:
ITraiuaj, 157. Nleiheroj f Caiu tos
tal l «88, Rio de Jtnelro. Nota. U»rls
Emllia 4 t rattomaute mali popular «m
tudo o r.raatl.

(*ARTÕm"ÁNTE 
— D* Slarlcota, espi-

j rita incor.tiindivel. resolve -juslautt

aucstilo por meio da tua medlunldade.
Attendo sú » «nhora, na rua Uberaba,
123, c. 11 — Bonde. Urujuay-En:.
.Vovó, salttr r.o larso do Verdura.

C" 
ARTOMAXTBbahianinli.a; 4 ra» do

Livramenuv 217.

(1ART0MANTE, 

"rua_do 
rattetc 12H,

4 sobr.nlo. consulta JSOOO. Tel. Bel-
r» Jlar 1«3¥.

I"SrH".rrA~'nor:ijta 
— I"or'.cs traba-

. lhos. ror impossi«ci« :--ie rei.-.m;
p»-os to derols d resultado: torç»«, diiin-
tu c s»t*b»d('S , 12 ís 17 horas. M"*
dou-se ita rua General Cistrioto 21,

rara o larso do Harrs«'.oJ. ?ttctheroy*

QUEREI»"sttrair 

pessoa nuo conslilue
a vossa felicidade! Reiliiar nesoclo»

tlifíicelst Destruir Qualouer malefício! E'

procurar Mme. .loscphlna, bahiana. cario

mr.nte e «splrlt» vidente, i na S. Cie*
mente. 45, 2» ander. Sú attende » se*
Dhotas.

DR. F. TERR» — Professor d» Ft*
unidade do Medicina. Pelle, syphilis. Rua
Uruítuaj-anii n. 22, Central D St).

ÕR._VERflnA VIANNA — Medico
e Partclro — .Syptiills — lt. Toueiclros
137 — Tol. Ipri. 1142.

PROF. QODOV TAVARIS — Esto-
tnsio. Intestinos, oolltes. djfentorias
chronlcas. hemorrholdas, ete-, oortçlo,

rnlmílo e rins. CIIII.E. .1. D» 14 «» 1»
— Vol. da Patrtt. (10. Sul 3170.

DR. RAUL PACHECO
(Tarlciio o nynccoloslstaI — Esplen-

didos inslcllaçócs para partes « i inicia
gyiiccotouica, enfermeiras R^pecialiíta;, ap-
parelhacem unlca no Brafil, lJartoi dcode
311*..? (onfcmiarial at*i 1:2005 com 10
dias dc estadia inclusive serviço medico
(parto natural) *¦ medicamentas. -Sana*

torio líunimbara. Morro da (Jraça. Uci-
ra-Mar S77.

DR. FERNANDO VAZ
Cirurcíâo do Iloípital de H. Krancifco

d? Assis — Cirursla s.ral — Diasnosti*
co e tratamento cirúrgico dai aftecçíies do
estomaco, íntcítinoa c tias blliaret. Utero
ovarlos.urethra. hexica o rins. Tratamen*
to do câncer das hcmorrliaslas doj tu*
mores do utero c da beaija pelo radium —
Consultório, Aííemblía, 27 — Ties. Cnn-
do dj Romfim. GOS — Tel. Viila 1.22-)

CLINICA DE PHYSIOTHERAPIA
ESPECIAUSADA

do Prolassor FRANCISCO EIRA8
Racentementt pro/lda de apparelhos ¦»

trais pnrfclto? e recrynnltada eipeclatmen'
U. sob « mais severa ailoencla telen*
tiflca, para o tratamento moderno dai'. 
aífwçfles do

| NARIZ — QAR3ANTA •— OUVIDO
i DIATIlÈllMIA — ALTA rtlfi.QI l"N'*

CIA — 1! CI.TRA VIOLETs.3 —
lt. INTliAVF*I'MI>..iiOS

Tratamento preventivo
moléstias do i>cito, Itua
1». das 11 £< Iti horas.

DR.ImÉRICO 
"BÀPfíSÍr

(Clinica çcral — Eip. docn.as das
crianças)

Cons. Hanlo Ilom Retiro, 93. Hla*
riamente, dn» 10 As lil bom». A' noi.e,
aeiiundas, quartas c sextas-feiras, das lil
ís 20 horas.

ltcs.: llanlo Ilom llctiro, 07 — Tol.
Jardim -1 !*,!>.

Dr, ARNALDO CAVALCANTI
As^lttfntc da faculdade. Cirumia ttr

geral. — Mol. dc seiiborai e partna —•
«•», 6". e sahbadcs. 10 lt 12 . de 4
rm irmlo. Cvrioia. 81. Trl. O. 2081»,

DR. E, CHAGAS
Assistente da Faculdade de Mndlctna.

Moléstias Coraçfio o Vnsos, Tratamento
da liipcrtcnsio arterial e da arterio cwtt»*
rose. Urtiauayaná, l()4-5u andar. Tel,
Norte -iiiii. Avcuida Vieira Souto, i.'.lU.
Tel. Ipanema -137.

HEMORRHOIDAS
Oure radical narontld» por protesto as-

poclol som opcraç&o e sem der. Das
B ll 19 hora.

OR. PEDRO MAGALHÃES
Avenida Almirante Barroio, 1, 2° andar"HEMORRHOIDAS""

Cura radical wm operaçdo i> "¦¦¦in dir.
Doenças do rcetoj tumores, fi.-uilp"*, es-
troítamento:*, etc, Tratamento mculcrim
pela diatiiennla, clectro-coitRulaçito, alta
íreiiucncin, cto., e cinireia da capecl»H«
dailc. Dr. Mario Krci-tt. asslstcnto de
cirur,;ia da faculdade de Medicina. 1'ra*
tít-a lios bospitaes de Hcrlím o Paris.

lUrtieuayann n, 101. Pas 10 A« is.

¦eu tratamento. Atenida
nllniranta llarroso (en-

flonçolol n. 1. 2» «der.
IMPOTÊNCIA-;

Dr. JOAQUIM VIDAL
Oheft do serviço df ophUlmoioQl» do
Hcsp. 8. Franclico de Asila — Clinica •

operações dos olhei — 4B, rua 8. Joiót
ts 3 112 diariamente.~Dr. 

Amaury de Medeiros
Assistente da Faculdade — Clinica

Mediei, lloeiic»» do pulmlo — Uua
Concalres Dia» Bl. Teresa, i.,.intas t
ulibados, do 3 Al 0 — T. C 2204.

100ÍOOO; nia
l.o and.).

DOENÇAS CAS CRIANÇAS

DR. WITTROCK
Especialista dos flnspltaes da Alto-

m-inba — üraiítiyana, 22 — .1 dr, 6.
Cl 2713 — Hotel fiant» Therei» —
li. il. 053.""CONSULTÓRIO 

MEDICO"
Alil-a-?.'. installado, 100(000:

Assemblía 01 (rento — l.o and.i

TTõrãndínoToMêa
Moléstia» do apptrelbo Oenlto-Orln»-

rto no homem e tia mulher. Operações:
Utero, otários, próstata, rins, beslaa.
urethr». eta Cura rapld» por piocossoi
moderno», «em dôr. d»

GONORRHÉA
, mas complicações. 1'vostatltes, Orehlte»,
Cvstlleí. rstultainent.is. elo. [>inttiermO<
Darsonvallzaçílo. Rna Republica do Peru'.
ii. sob., da» Tiiti da» 14 4» 18 ha.
Domingos e feriado», du 1 ás 10 bl.
Central 2054.~DR7CAND 

ID0 BOTAFOGO
Oononhi"» chronica e complicações,

Cura radical; cirurgia o molestiaa das se*
«horas. Assemblía, OC, do H íis 17,

BLENORRHAGIA
Cm» radical pela dlatherrnia » rahs

ultra-violcta (tnettiodo Intplramente nov.i
no liras» I. o de melhore» resultado,
actualmente conhecido, tratamento rápido,
cura em iioucan apptlcâçõei, tndoloree *
nora o menor porico (technlca de Nec-íl
ichmith. Iteilim e KoiraiscinS. VlennaI.
Dr. Coclo Ilatcello!, ei-a.sister.to da
Fac. do Med.. medico da 1'ollc. de j
llotafouo. Das ll ís 11 •> III âs 18. !
Tel. C. tl.S'14. S. Jo*.!, 03. ;

Avlro — Consultas » traiamentos — 
j

com hora marcada *—- da.*. '.» áí 18.

tija r.arüo 8,
Elevador.

Dn» 0 áa 19 — Dr, Pedro Magalblei
— Tel. Central 1001).~~ LEPRA

(MORPHÉA)
1 todas a. molcitla» da pell»

PROF. DR. Kl. PINTO
Cur» alflcai I garantida

1U1A 14 DB JULHO N. 187
Porto Alejro — Sul — Braill

nSiSTIAS DOS OLHOS
DR. EDILBERTO CAMP08, chele

da clinica de olhos iio Anihillotorio Itl*
vadavia, Ourives 5. ís 2 horaa. diária-
menie. Altos da Drosarla Wcmcck. Tel.
N. .1070.

ALLEMANHA — Um» kltl. d» **•
¦alua aobrit o tmpf-rln cermanJcti nd *m-
cuida ao caos da suem. Um trosao »?•
lume de 400 paclnai, por Anl. Cln-
tcaubrlond. l'reço — 10$000. 1'cdldos »
fierencla do O JORNAL. m« ümirUo
Silva 1214 — Itlo.

SAIRÃ DREVE '— "Al filhai do
Baldomero" — Homance de eacandulo da
loclcdade braaileira, d» aulorla do A. Fl*
rjuclredo Plmente). Caçam pedldot ii A
Miccolls, rua Lavradlo n. 41'.

ANNUNCIOS DIVERSOS

GARAGE AVENIDA
Xoros »' matínificos autos para trandri

exciirsôas o powl is,
Lltsuows roupas fará caaam-rntoa.
Serviço iiTppn'l.iM!:ui*l.

Preços ratoaveti
Av. Klo Ilraueo, Ui'.. Tel. Central <7I
It, Itelacio, 10 • lü. Tel. Cent. 3104

LEILÃO DE PENHORES
EM 27 DE ABRIL DE 1027

EM 20 DE MAIO DE 11127
Succeiioiei de A. Calien a Comp.
KiiiiB liuprrntTfr. I^oopoldlua n* '.'¦- n

r.iiia de CamAi» n. 02. cíquIus.

LENHA; metrot cublcoi, talhei, achas
om tocoi» para casui di la-

mllla, • preço» raioavol». — Aceitem.*
pedidos pelo tolephone VIII» 026 — R.
Atoaria 30 — Fon.ee» Mondei A C.

U.-.-jIo Vegetal, unlcaMUTAMBINA •uua riira n raspa, a
renaflcir 0.1 cabulloa, Itua Ouvidor 12_,
Sal.ln 'l.llas.

PALACETE
T«nde-M um de contlnn-cfio moderna,

cm Cop Ri.nl'a na, com n.-.imnn accotnuio-
daçfles, cm centro de lorrono, csrntto, «le.
1'ara miís lnfcrma*;*5es rom o «r. (íou*
paires, i rua do Hosarío Ilu, Caaa
Teixoim ilorces. Nfio ir aceitam Intcrme*
dlnrioi.

PREDl--RUA 
"PAYSANDU'

PHARMACIA
U. Capelletl — K. lluinajt*. 14».

(Uno do» Irfies. Circular). Tehpbo*
ne 1048.

VARICES
ARICOSAS D

sem opsraçfto

Dr. Rego Lins
ULOCRAS VARIC08A8 DAS PERNAS
Curt radical um optracao e sem iàt

AVENIDA HIO UllANCf) «N. nB
Das 10 li» 17 boras

ANNUNCIOS DIVERSOS"TntigüiFades
Trataria antlía, obiectoa de arte, por*

eolUna», Jolas e moveis de Jacarand».

adQUircmse oa melhorei preços n» Anslo

Amcricsna, 215, Csttolc, 245. Telephone

n. M, 1705.~OTUTÜÃN,T(S. 
A.)~

170, RUA IETE DE SETEMBRO. 17»

LElI.At) HB PENHORES
EM 10 DE MAIO 

Ui ari. mutuário? de-n-to rafomar até
it respera do lci!.lo as cautela* tencldit.

Ilcpols do Icllío »cr5o vendido» em
Bolsa os titiilij- cu'a» cauçfle» nio te-
obnui fido rcíormadai. ^_^ ^" 

CASA MARINHO"

DOENÇAS INTERNAS
OR. ALUII.IO MARQUES — A»

»l»ten'.e da l"aciildado -- Terça., auln-
tar e ¦abhadoa. li» 0 bo*a» — S .!«'
n HO, C Of..t — ttesld.t Vlwondr
Coraveila» 47. S. 11218

DOR DE DENTES

Chama a r.iu:i.í<* para a urande Uqul*
daçüo d« carteira», porta-miMdaa t cor-
ruia-i para pulco, bnlías pn-ta«, racení,
mala-i « todos oa demais árticos par*
liquidar, Itua Sete dc Setembro n. OM,
pern ria tri\cf-*i rio Uurídor." "CASA 

EM IPANEMA"'
Vt r 050$000 n,(".sar-< ntUBa-se pequena

a_%\ cont lodo o conforto, mmlerna, com
cariu;". 11--n i^ e omnlbua U porta. Tra-
tnr pelo telepbone Ipanema 1831.

Vende so ou
n. 147,
pbone Ip

A rua
120.

aluiini -.e o predio ú*
acima. Infonnar. Tf;l<-*

PIANOS — Novo», klleinle», oom
t.rr*« pfdaea, cm rtcir e m\*-

iiantes caixas, Instniimmtos de prlmnirft
elaiMi preços runavela; {«flamentm m
puro» lonitu: ÜASA ritEITAS. ru»
Lln. da Vaíconoello» n. 23, em frente *

oitaçflo do Cnnenho Novo.

¦j) atttòplftnoi allemflee ******
It. IVrrelr» AO. — Itn»

Marli » liam» ns. IIS',1 e A!H (»,llfl-
cln» [rnprlo»). T. Vllla 81108. A
maior cana Importadora. NU*** aim-
prem icin vlaital-» on pedir ^italoíoa.'

Registro de marcas — Paten-
tes de invenção — Natu-
ralizações — Inventários

Rapldoa r preçoa raolleoa» l>r, ÜhmM,'
rua Slo Jo.' n. 40. Itlo.

SALA DE JANTAR
Veni!,**!». por raotiro dí rladem, uma

rica aala dt» lantnr da JacarandA, pre-
ml ada na Kxpoalçílo 'li* 11122, eatylo ln*
gle« antico. Itua Andrade Nercs, fi*í,
Tllura.

'CALLOSE"

DALQV cura I
ilrir dc dentes,
[setembro fll, e <

wtanlaneamento qualquer
Drostaria Huber — 7

'j«i Clrlo, Ouvidor 1 <•.">.

í] miiii efficaü para oi raüos
»3 pharmacíaa c drosarfní.

A' Teridt

Senhoras e Crianças
Ua poucas que nflo aoffrfttn de leu-

eonliAa (ílúrrs brancas), _**\m rnroo
doençai * arfins doi rini" * da hcílaa.
BLENOL, liiinadn ls colliotcf ' o unico
eipectfieo soberano a liiofíenstro im
qualquer tempo e rm qualquer idade.

SElIOS ANTIGOS DOlISIl
Collerçfici lotei* do trxloa ou palr-ae,

enmnra-ie, rua Rf*te flet^intiro Ríl.

TRABALHOS TYPOGRAPHinOS
Urros, Itelitorios, IlerUtau, bnprrnoi

eommerdaflí dn tn«la a wpccle. Com *
mniinia perfeição e inteira pontualidade.

Typ. do Ànnuarío do Ilraail. Itua
D, Manei], 02. T-I Norto 7.1711.

Terreno em São Clemente
VI.NDrMüR em rus« reeentemeaf»)

aberta», cora llnd» vl»t» p»r» Bnttfnfo.'
tosir fresco • iiudaiel, f*om n»r*nf«
d» »*iia, proprl» « de facll comtniccio,
oor trr no local pe<lra, ««Ibro, tw. Bn-
trada pela rn» 8. Clemente n. *no, rat»
Alfredo Cbavea. Informas» oo local nt
4» 10 bora» e n» Arenld» Hlo llr»nse>J
UO, 1» andvr. do nrln tia em dlanteW
mm n et. Jullo JunTietr» tl» Aaulno. I

Funcelona dlari,mente
horas da tarde. — Tclpli
— Ru» Sio Joi» ei.

da. U li 7
Central 4020

ESPECIALISTAS em moléstias
do estômago, intestinos,
figado, coração, pulmões,
moléstias de senhoras o

partos
DR. OEORQ — al.UECKSMANN
e DR. OLAVO OE ALMEIDA LEME

D-acnoítíco precoce e tratamento ei*
oeclat Ci Tuberculose

AV. ALMIltANTK IIAtlHOSÜ, 10
t.K f.-ecte do I.tccii de Arte» r iitfi

cie», du H ti ill < da» 10.SO t» 18
Tel. Centisl "íii

CHACARA-PETROPOÜS
urr.i rliíía:\Vende-M com ureenei

caiu h'.*!** areia tio Alio
cs-a dc •*» conui*ndos, fr.iiitni"."i[i do t)*
liiln., rvlioc.-ula de novo Internamente e
ctterniincr.te. Multai arrorca de direr*
s.ii fruta», planía?, ctr., r-m linda risi»
pira o Itlo, l: ii-a opportiinidade para
comprar era macaiílca chácara, por
r*:."(JÜ$0ÜU íí ttita, por cawa da n:\i-
rv!i do dono, desta pi*., líua Andrade
Netos, .*¦«. Ti ura.

TERRENO
Vend«*M ura Junln ju. nnmflTi RIU,

ra, cem | ru» Copiwabana, mullndo 10x41, wm*
pleUmente murado. Informaçílea **om e
Sr. .1. do fíüui t. Anua/t-m Colombo,
praça Jo"* de Alencar, das h ís 1(1,

TERRENOS

MOVEIS

Tendemw cm Copacabana, Ipanema.
I.cllon, Urca o Una Harlo dc Meiqulta»
optlmoa lotes promptoa para ronitralr,
facilitando se ¦*> pagamento. Tratar corri
o proprietário, no edifício do "Jornal do
HrSMl". 7» and»r.

PARTEIRAS

/-'IIARI.OTIB Corl»r. P»rU*ir» diplo*
Li mada de 1» cita.»-, consaltas das
3 á» 0 horas: i ru» do» Ar»u*oi 10.
Trl. Vllla 1076.

¦*SIB—"ÕCIÕ — Prol* Ptrlelr» Oe
|lsr.e;on» » Hlo. Aceita pa*tur!eti

tes. Par:.-, e oul*r< f-sbaltios. Con» Sii
Josí n. '.'7. da» i a» R. Teleiih. Ccntj*»!
11*17. tle*. ru» Duirqu. Macedo "t.

telerb. II _ 101-
li arrojo, mudou se rara a rua

i :i7. Kst«'io d» Ki.

Virsinir Jlidrni»:
con». Modriío BIW». 6 de 14 »• 17

ham: itsld. Qea,i«l Ur-j:e, »b*TÜl Iti

Ms

VfMK.

pAKTF.IllA dir.

^j- 
•imiuti»)»'

DR. TITO DE ARAUJO
(Do HosolUI 8. Francisco de A)!ls)

MEDICO E omtADOU

Coníultnrio: Uu» d» C»rioc» 'i. 1"
andar — Ui ! ll I Horas — Telepho-
re C. ÍSS — Hestdeneis Uua tiiee-
rhalí n. 27 — Telephine VUta 49C1.~Dr.~ 

WT" BÊRARDINELLr
Aiilateote fe faculdade de Medlrln»

CTInie» oejlc» — Moléstia» Internas
Doença; nervosa» e menuef — Ue-

ildtnd»- Almlrant» Tara»nd»rí. 8Í —
rei. B. U. W10 — Consultório: Hao
.toe* 30 — A> sejund»». onartu t an*

ta», dar II bor»» "tn datnte.~DR. 
CORTES DE BARROS"

alotcatiai tm cnraç-tO. Vulmôef, app.
I .::;»<*.iv.'. fr,....: Uultand». 11-1" ar.dar

- - Telephone Central *':t74. nobriJu. f;r.
cav, uuintil e labhidoi, de 10 :.« ls l.o*
il*.. He».! Tlierc-Jr.c. 1». Tctrrh-ine
Cetitrsl 423.

DR, AUSTREGESILO FILHO
Cors ptaüca era toijltjc, da t'aru.

, Chuaaloi » quiltiucr hot». üul HOU

FERIDAS CHRONICAS
Xàt duo tolirels li» longo, ar.r.o; desta

enfermidade e tendes procurado todos os
recursos Km os encontrar, etererci para
friburso, E, do Rio, ao rol!:-) pharma*
ceu tico Liras Vieira, r.l r^ríc:^ do obter
allivio Imir.cdiaiu.

to«t compllr»Ca*>e«.
***¦" Cnrj radical poi proce*

•01 »»«ra*o» t rspldo» — DltS. JOAI»
íRRCC e llflAItTE SCNF.a. d»» 8 »'
IU bora». Telephone 5803 Norte — K.
H. r.dro. 04.

UvnUnnnCH 0uP1 f3-jiMi „,, pn-
etsso» icouro». Iníolore» • e»Dldoi. —

DR. JENNE. — R. Uruflu»»ana, 104
_ d li 12 hl. • 1 *i 1 hi Telepho*
ne tt, C74.

Casal de ?.:!«*> tratirm
tira desta capital, tci.-I
*i-*itt*í composta dc um e
de tspcrtry c»tof'da, roí
pluma; uma crajide pi
tapetei ltiy.il \Vi'.t',n,
eKulptúrada o iun wa;
Andrade Neves

uma
•:po de

ula d*
.1 peça»

m almofadas de
dtrona **,<. rouro,
misa do centro
u do ri-.l. Rua

BO, Tijuca.

PÉROLA ORIENTAL™-
Joiaa, ltc!o*;Ioa, prata ri a e meiaea —

Compra*se uuro, prata, pliüua, jolas com
brilhantes e pedras preciosaa — Cortcer-
tam-sa :o\ví c relógios, cem perfelçlo •
brorld-ide, — tticardo Aususto Hiato —
lt*,u Marechal Flonaj.o Tcixoto. <"»t
(cr.trt; a rua dos Andradas e ConcotçSo)
— Toicp. Sorte .1030 — Hio de J»-
r.t ír*.».

THEREZOPOLIS-VARZEA
Vcnde-ao bons lotes dc terreno. Inio^

mac-aiea, ma TUcophUo OttonJ, 130.~_THEREZ0P0LIS-ALT0

Vendo*BO uma b/^^ esta, em frrnt* í*
Tra.a .Irirtno da El Irei ra, Infonnaçôea, i
ru» do Ouvidor n. 131. j

ESCRIPTORIO
Trisp-usa-w ou aiuca-bc torio ou parte

.(* v.m íranlc e bem montado e-y-ri-
ptorlo r.o centro commerciai, com ou wm
laoTei). telephone e cle»atlor. Ttatat na
nu Chll» n. "1 — 1.» »r.'ar, dis ü
j« 17.

Expelir, es vermwi u wm ás àmà
Ifi. 

ll f. 2t Ü. 3 K 4 r*. _\ H. 6 1
iM^eUMwpaaa»! a 1'Xmi IsmasmjWHSm]

_m*3t*&ll K»edl»-o MM-M. J. CARNEIRO JÚNIOR
lostaüado cn*. edifício r-.o*.o. ;iir:i Ob.is fim espe«.lalmc-'ilo construído, «cm perlso de incêndio, coen

elevador, dispondo de 100 quine*, -.f.iion com aeua corrente.
QUAKTO, 7*000 — ALMOÇO OU JANTA!'.. -IJOOO

KtMJA- SE1VADOR M-OIWLIPEU, S26j
{no ado dn Central, com rrer.ie para a rr*i<*A da Republica»

TH Hortt_80í7 — RIO DC.tMNIIRO rr» Ind. T.leíf. ImoKlo :

ilu,:,..
X

* :í
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T H E. AT R O E MUSICA
0 THEATRO

TEMPORADA VERA SERGINE
A ESTRB*A UA COMPANHIA —
VEXDA CUIIIULATIVA UE LOCAL1-

D-UDES
Devido ao atrazo do algumas ho-

rus tine solfre a chegada do vapor"l.lpari", a estréa da Companhia
Dramática Franceza, no Theatro
-Municipal» se realizará, no Babbado,
impretcrivelmentc, em 1* recita de
asslgnatura, com a linda peça em S
aotos dc Klstemaoeltera: IVOccl-
dcnt".

Os acenarios novos devem-se ao
pincel do artista brasileiro Lazary.

VpimIi» oiinuilntlvii paru mm venpe-
raes — Principia nojo, fts 10 horas,
na bilheteria a vonda cumulativa,
uno serft. encerrada amanha, pnra as
11 únicas vesperaos ila Companhia Ve.
ra Sergine, a serem realizadas nos
domingos: 13, 22 « 21» de maio. Para
as vesperaos serão escolhidas as pe>
(;as de maior exlto do repertório. Na
primeira vesperal serl representada
a peça de Klstomaeckcrs — "l_'Occi-
dcnt".

Venda cumulativa da» **nlerlnn —
Um vista da* lnnumeras encom-

niendas de galerias para todos os
espectaculos do asslgnatura, rece-
..idas, a empresa do Theatro Muni-

dpal resolveu offeTcoer logo 6, ven-
da os bilhetes das referida» locallda-
des, abrindo, hoje, na bilheteria, a
venda cumulativa para as 12 recitas
de asslgnatura.

A venda cumulativa será encerra-
da, amanhã, ás 17 horas,
"MOSAICO", NO JOÃO CAETANO
Ea-Ta*Plan esta representando, no

theatro .loão Caetano, a satyra cm
dois actos — "Mosaico", original dos
«rs. Aníbal Pacheco e Celestino SU-
velra, com musica do maestro sr.
Antônio Lago."Mosaico" apresenta dois novos"sketchs", que provocam boas gar-
galhadas -*- "Criada prodígio", em
que a sra. Elza Gomes tem papel de
relevo ao lado do sr. Manoel Durües,
sra. Georglna Teixeira e sr. Paschoal
Américo; c "E* canja...", em que os
srs. Manoel Duriles, Manoellno Tei-
xeira e sra. Georglna Teixeira ia-
zem a platüa rir a valer.

A sra. Sylvia Bertinl trlumpha nns
números de platêa — "Carta perfu-
mada", c "A mulher que fuma"; a
sra. Lydia Campos brilha nos tangos
"Ate onde for possível", "Araca, co-
razon", e "Delírio do tango"; a sra.
Elsa Gomes obtém suecesso no mo-
nologo satyrlco — "Bertha Scisrna".
e a sra. Glna Blanehi é multo armlau_.
dlda cm "Dona Bôa". O sr. Kol.orto
Vllmar augmenta o seu prestigio
com "Modernlsmos", "O cantor das
ruas" e "Desfile de Estrellas"; o sr.

ML A M: O U gjTTT
CAPITÓLIO I I M PERIO

MORAK1C

Drama. 2 - 3.11. • 5,20

7 - 8,40 - 10,20

Conv-dlc. ?..:> * <",<

8,20 * 10,00

¦HB
HORÁRIO

Jornal: 2 • 3,20 4,40
- « - 7,20 • 8,40 • 10,00

Comedia: 2,20 - 3,40 -

i . «,20 • 7,40 - 9 - 10,20

rAA/IAAiVA-VV-ifV-**^***1**'*'***^^ ¦*.••.«*¦- * <-*v-« ¦^**1*»***»****tt+^**»+t*

HOJE:
Para attonder fis solicitaçõc*.

quotidianas do publico, uma da«
grandes criações de

RIIPOLPH VALEXTIXO

Paixão de
Bárbaro

(Thn Shcik)

V, mnls:

AfiSEUAS DE REPÓRTER
Um» "pochade" Irresistível »
üirsw lios artistas cômicos da

PARAMOUNT

HOJE:
.A. Hujw-rnti.txcSo cômica da

" x."'.i.rR j» «mi n t"

Dois 'Arara
ras" no lar

(Wcbre in llio \avj- Xow)
enm WAT_IiACE BF,ERY o KAT-

MOND HATTON

Mundo em toco n. 144

Interessante registro das actun-
lidades universaes.

_ ^ ji_J->i_/li/\j-\/V>j--tj*>L^ *mma,m. ¦>¦¦> i***smaim*^^**ia\Aa\*^m**

A seguir: No "CAPITÓLIO", Gloria Swanson — A rainha do écran,
,cm — "T.stc mundo é nm theatro" (Stage StriiclO. Um film da "Pa-
ramount

Luiz Barreira é muito apreciado cm
Sangue e Areia", "Fado Triste" e"Paixão de Bárbaro'*; o sr. .Ricardo
Nemanoff o o corpo de baile têm as
honras do espectaculo, com os bal-
lados "Paraíso perdido", "Sonho dç
Rodln", "Charlestonices", "Fc-stlm de
Luclfer", "Ra-ta-Plan", "Caramu-
muru'", e "Via-Lacten".

"Mosaico" vae fazer carreira no
cartaz do theatro Joio Caetano, on-
de Ra-Ta-Plan ák espectaculo, to-
das as noites, fts 20 e 22 horas.

COMPANHIA ARCO-IHIS
Snn estréa, hoje, no Cinc-Thealro

Avenida
E«tr.'a hoje no Clne-Tlieatro Ave-

nlda, a companhia Arco íris, homo-
genlo e artístico conjunto organiza-
do peios artistas sra. Ottllia Amorlm
n sr. Palmeirim Silva. Vne ft. scena,em
duas sessões, fts 20 c 22 horas, a in>

¦ 
•

>¦¦« *"* • Jk^wf>*l^_^M

Ottllia Amorlm, primeira figura
dn Companhia Arco-íris

teressnnte revista "Agüenta a vira-
da", da festejada parceria Blttei.-
court-Menezes, escripta especial-
mente para a apresentaçüo desse
conjunto, do qual fazem parte, en-
tre outros os artistas sn-s. Celeste
Reis e Nair Alves, srs. Marcondes
Fcrrnz, artista cantor, Teixeira Bas-
tos, sra. Cecy Modlna, sr. .1. Mafra e
uni corpo do bailarinas exímias, sob
a direcção do sr. Henrique Delf.

A revista vae ft scena ricamente
vestida, com guarda-roupa luxuoso,
feito especialmente para os papelada
pega.

Os scenarlos pintado., pelo «r. 11.
Cnllomb silo primorosos, assim como
do grande effeito sfto, as cortinas que
ornam diversos números da revista.

A musica, da autoria do maestro

Ondulações Permanentes
CASA D0RET

15-Rua Rodrigo Silva-5

Sá Pereira, 6 toda cheia de melodia,
um verdadeiro encanto para o« ouvi-
dos.

Com todos esses predicados, a
Companhia Arco íris, na sua estréa,
hoje, deve marcar um novo suecesso
theatral.

A revista "Agueta a virada!..."
está divida nos seguintes quadros:

Io — "Cartilo dè visita", canção,
pelo tenor José Mafra, para a apre-
sentação da companhia; 2" — Quadro
oriental, pelo corpo de bailarina-.;
3» — "Por que demoras tanto?" —
sketch; 4° — "Vara", numero de cor.
tina; G" — "A Liga", numero do còr-
tina; 6" — Melindrosas", numero de
fantasia com o corpo de bailarina;;:
7» — Nâo confio em tl", sketch: 8o —
Numero de bailado; 9" — Canção ar-
gentina. numero de cortina; IO» —
Desfile final.

«O HOMEM UIU Eli GOSTO..."
Segunda-feira, a Companhia de R*-

vuettes, Skntchs e Bailados ZIg-__av_.
no theatro S. José, dará as primeira**,
representações do original do sr. José
Luna, musica do sr. Assis Pacheco —
"O homem que eu gosto", peca que
contem scena<* cômicas e sketchs,
alfm das cortinas satyrlcas, números
de phantasia e bailados modernos *
excêntricos. Quem geri "O homem,
quo eu gosto"? E' pergunta cuja res-
posta, será dada no theatro S. José.
segunda-feira próxima, pela Compa-
nhla Zlg-Zag.

São 15 os seus quadros, em que nv
bailados, as cortinas e os sketchs so
reúnem habilmente o a que o profes-
«or sr. Eduardo Vieira dará uma"mlse-en-scenc" Impeccnvel. A sra.
Marlska « o corpo de baile eontrl-
bulrão para uma quarta parte dn
suecesso.

A montagem dn revuctte serl cor-
recta, com scenarlos da empresa. Na
tela, o fllm da Ufa. sob o tiiemn. que
inspirou Richard Etrauss — "Sonho
de Valsa", com Xenla. Drsna c VVlllle
Priteh,

A «VESrERAT, DAS HOSAS", XO
TRIAXON"

Para a "Vesperal das rosas", a rea>
llzar.se no Trlanon, no próximo dia
in, est.1. sendo organizado tim pro-
gramm-i. encantador. Serão represen-
tadas as comédias: "Rosas de todo
o anno", de Jullo Dantas, interprt-
tada por Relmlra de Almeida <> Isme-
r:!a dos Santos, que pela primeira vo*
faz a "Suzana". e "Rosa murcha",
comedia em verso do saudoso escri-
ptor Moreira Sampaio, desempenha-
da por Bolmlra de Almeida, Luiza
de Oliveira, Carlos Torres c Armun-
do Braga, além de um acto variado
r.o qual tomarão parte ns prlnclpaesartistas dos nossos theatros.

Num dos intervallos haverá o "Brln
de das Rosas", sendo distribuídas
por sorteio, lindas rosas, acompanha-
dns de autographos dos nossos me-
Ihores poetas e escrlptores.

Bilhetes á venda na bilheteria do
theatro,
FESTA ARTÍSTICA DE MICHALO-

WSKY E GRABINSKA
Rcalizar-se-á, na noite de 18 do cor-

rente, no salão nobre do Instituto Na-
clonal de Musica a feela. de arte de
Mlclialowsky e Grablnska, cm bendl-
cio das obras pias de D. Benaesi.
Artistas do bailados classloo», de fa-
ma mundial, Fierre Mlohalowsky o

Vera Grablnska organizaram o finis.
6imo programma quo so eegue*.

Primeira parto — Menuet Rocflco —
Mus. do Karganoff — Vera Grabins-

ka e Pierre Mlchalowsky; A!r de l'op
"Dame de Plqua" — P. Tchaiko--vaky — Anna Müleroivska; Can-Can
N. Reblkoff — Pierre Michalowsky

e Vera Grablnska; Silence de la Nuit
A. Kaschwaroff — Anna Mille-

rowska; Danse Tartare — N*. Zola-
tarenko — Pierre Mlchalowsky; Pri>
mavera — P. Wrangel — Anna MIIlo-
rowska; Scene Orlentale — Chant et
D.inses — Muc. de _•*. Rlmsky-Kor-
sckoff — Pierre MlchailoTVsky e Vera
Gr.-.binska,

Segunda parte — Dansea Egyptlen-
n_e Styllsêes — Mt- . de A. Arens-
ky — Vera Grablnska e Pierre Ml-
c-hallowsky; Melodie Russe — s, Ra-
chmaninoff — Anna Mlllerowska ; Bac-
ohanalo — A. Glasunoff — Ver*

Grablnska e Pierre Mlchaílèwsky;
Adleu — Slawlanky — Anna Mlllero-
wska; Le Chant du Cygno — C.
Salnt-Snens — Vera Grablnska; Au
Clair de Lunc — O. <io Bauvals —
A. Bruver; Chant et Da-iec.- Russes

Airs Populaires Russos — Pien-e
Micliallowsky, Vera Grablnska. Anna
Mlllerowska e A. Bruver. Maestro:
R. Borzelll.

Os bilhetes de ingresso já se encon-
tram ft venda no Instituto Nacional de
Musica.

NOTICIAS DO ESTRANGEIRO
O DESCOBRIDOR DO SEGREDO DO

VIOLINO "STRADVARIÜS"
Jornaes parisienses Informam queo sr. Manoel Gulroga, applaudido

violinista hespanhol, acredita ter
descoberto o segredo dos famosos"stradvnrius". Actualmente existem
no mundo poucas dezenas de "Str.i-
dvnrlus" legítimos, quo se vendem
sempre por preços elevadíssimos. Ha
pouco foi vendido um, na Americado Norte, por 4.000 dol'nrcs, quasl35 contos, ao cambio actuai, cmmoeda brasileira.

Segundo o referido violinista osegredo consiste cm um vjrnls de
fabricação toda especial que, appll-cado ao Instrumento, dá-lhe oqucl-la re.onancla admirável. O desço-lirldor offerccerft dentro em poucodemonstrações piibllcns qne conven-cerão os entendidos da verdade desua descoberto..

Quiroga declara quo não lhe movono assumpto, Interesse d. lucrosmas, abenas, um grande desejo dodotar o mundo musical j>; nm In*-trumonto perfeito, ao alcanço de to-dos, que substituo perfeitamente oscelebres "Stradvarius".

li:: TEMPORADA
OFFICIAL DO THEATRO MUNICIPAL o Concessionário

«W. MOCCHI

DESPEDIDA DE

BRAILOWSKY
HOJE — A's 21 horas — Ultimo de assignatura — HOJE

CHOPIN — DEBUSSY — VILLA LOBOS — BARROSO NETTO —

SCRIABIN — MUSSORGSKY — BORODINE —

LIAPUNOV — MOZART —LISZT

AMANHÃ, ás 15 hs. AMANHA
ULTIMA VESPERAL

A pedido gera)

Recital CtiODín
Para tondunir a temporada dos «Concertos MM», em Wo: Mark flamboürg
Grande Companhia Dramática Franceza

VERA SERGINE
Devido ao atrazo do vapor

"Lipari", a companhia estréa*
rá no sabbado

// //

HOJE e AMANHÃ
na bilheteria do Theatro serão
vendidos cumulativamente os
bilhetes de galeria para as 12

recitas da assignatura.
PREÇOS:

t-ralerias A e B, rs. 8$; galerias
outras filas rs. 6$000

VENDA CUMULATIVA para as
3 VESPERAES 3

oue serão realizadas nas tardes de domingos: 15, 22 e 29 de Maio

l Esta venda cumulativa é feita só hoje e amanhã )

Preç..s_ Frizas e camarotes de 1\ 90$; camarotes de 2% 35$; poltronas,
18$; balcões A e B, 12$; balcões outras filas, 10$000

galerias A e B, 6$; idem, outras filas 6$000

// //

DOMINGO, 15
1» VESPERAL

Li' Occident

ESTRE'A — Sabbado, 14 dc Maio — 1» Recita de assignatura — ESTRE'A
com a peça em tres actos de Mr. Kistemaeckers

LOCCIDENT
NOVIDADE PARA O RIO

Hoje, ás 10 horas, na bilheteria do theatro principia a venda avulsaPreços: Frizas e camarotes, de Ia rs. 150$; poltronas, rs. 25$; camarote*de 2a 50$; balcões A e B, rs. 18$; balcões outras filas, rs. 15$00tí

1RO'*LO'-LO'
A*s 7,45 e 10 horas — Apresenta:

CHAMPAGNE
A revista do momento

Amanhã — Matinée is t horai.

A seguir: — OOOII!...
A revlata mati «ngrafiadt até

hoje escripta.

THEATRO CARLOS GOMES
Propriedade da Eniprcza Pas-

chonl SeRrcto
üCME-.Vs 7 3;4 c 9 3;4-HO.lE

Colossal exlto da sensacional
revista de Djalma Nanes € Jero-
nynio Castilho:

E* Dl PONTUL.
O MAIOK ASSOMBKO DK

MONTAGEM»
A revista da moda!
O tlioatro da moda!
A Companhia da moda!
Amanhã — Sexln-fclrii, 18 —

M.-itlníe.

TRIANON
mm***mmmmm*^*****^^**hfv~,ftf\f\f\f\f\j\

8 E 10 HORAS

^^^^«^ki*^^^>^^^V'^VSA^.-^^M_-Si^>4.i^%/*^)A
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de Armando Gonzaga com
Juymc Costa

Sueeesso do riso!

Amanhã: — 8, 8, 10 horns —
Recitas de gala — "Xõo vi o ho*
mem".

Theatro Joáo Caetano
(Er-Sf > Pedro)

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

HOJE — A*s 8 e 10 horas

IU ¦ TAaPLAiv
RA-TA-PIjAX apresentará a satyra
do Annibal Pacheco e Celestino Sll*

veirn, musica de Antônio Lago" MOSAICO "
com novas lortliuis c sketchs. Eihl-
bicão dos grandes bailados "Cara.
murú" e "Festlm dc Luclfer" pelocorpo dc baile, sob n direcção de

RICARDO XEMAXOFF

POLTRONA ««nou

MUSICA;
mrmtmtmmmttmmmtmBmmmmmr,

DESPEDIDA DE Bn.lItOT.SKY -
O PnOCPAMS!.1. DE HOJE

O cor^^rto de hojo,' u*.llir.o de a-vl-
gT.E.;_ra do pianista Era.,.ic>.vt>ky, obe
dece ao sey*_;:itj empolsr.r.ta rrcs:-ar>>.•
ma:

).* parte — Chcpín -¦ Son-.;.-., «!.
menor; oq. 58. Aiiejro ni!t<Stoso —
Soherzo — Largo — Flr.ale.

2.» parte — Debussy — Refleots
dana ri.au — Villa Lobos — Alegria
na Horta; Barroso Netto — Bereeuse
— Soriabln — E..tuJo, o. 65 — Mus-
sorgeky — Josos dc menlnoa — Stra-
vlnsky — Ketudo _a-€U6ten:0o — Bo.
rodln — Sercnad — Llapnoy — Les-
ghinka (Dansa do Caucaso).

3." parte — Moz.-irt*Li.*zt — Fan.
taíla-ÍParaphrasç sobre "Don Juan."
RECITAI. CHOPI.V. AMA.Mtl. EM

VKSPEIIAL
Amanha, feriado nacional, a pedido

geral, Brallowsky renllzard a euà ul-
tinia vesperal e a eua despedida do pu-blico carioca,

O programma todo dedicado & Cho-
pin, completamente novo, est! confe*
clonado com raro brilho.

Brallow3ky segue para Sâo Peulo.
RECITAI. DE CANTO

A Sra. Lydia Salgado marcou parao próximo sabbado, 14 do corrente,
ks 21 hor-16, o eeu recital do canto, no
Instituto Nacional de Musica.

A julgar pelos seus méritos c pelo
esplendido progmmma organizado, 6
de prever um» encantadora noite de
arte o mundanlsmo,
XOTAS E INFORMAÇÕES

O Recreio dar.1, hoje. naí* Ana* *-e!.-
siles 0o costume a revista "Prestes a
che_,-ar"..,

Continua no Carlos Gomes o exlto
da revista "E* da pontinha...", ou,
melhor, da linda e luxuosa montagem
ciue lhe deu a empreía M. Pinto. Hoje
represcntal-a-l a Companhia Marga-
rida Max nas d-.ias seísdes habltuaes.

•'Zig-*;-'.-; cítA dando no S. Josí as
ultimas representações da "revuette"
— "E* poeira", que tem attrahldo ao
popular theatro um publico numeroso.

Tangarâ represento neste momento
com o melhor dos exlto?, no Gloria, a"revu>.ttc" — "JA o vi..." que hoio
f-ori- repetida nas sessões >la tarvle e
da no.ie.

Foi entregue .1 dirooçao da Slg-Zas
iT.ie actua r.o S. JosC n nova "rcvuel-
te" "Olha a cabeça", da autoria dof
nossos collegní ii.' Imprensa !~r. Mello
Netto Machado Fiiho e de "Argos".

F,' um trabalho feito para divertir,
encerrando por isso "sket.-h1:" e scenas
Isoladas de necentuftda felçilo comlcft.

— Nlo vi o hometnl... — diz toda
a gente, que nfto o viu dc faeto.
Açora, porím. fi facll ve'.-o, tal qualelle foi...

E' so Ir an Trlanon, onde 1.1 cstll
ello em scena, com a sua comtc.i "en-
tourase", na Interessante comedia-
charge "Nio vi o homem"... que hoje
o por muitas noites ainda strâ rcpri.-
sentada no theatrlnho da Avenida.

"Champagne" continua no carta, òe
Trí-ló-U*! no Lyrlco, Hoje maia ü';_,í
representações serào dadas, sendo qu*amnnhil, dia feriado, "Champagne"
eerA lerada k scena tambem em >._.
pera!.

Realizar-se-.', segunda-feira pro-tin-..,
no Recreio, um espectaculo organlsado
pelo actor Sr. R. Mattos. Seri levado
ft scena a revista "Prestes ;. che-
gar...", seguindo ft t.-.>>«.n..-i um acto
variado, no qual o beneficiado apre.
sentar-se-ft como domndor.

Foi hontem muito c-.:nipr'.ment.i.'.o
peio Iranscureo de sun data nntallcl.i
o conhecido homem de theatro Sr. K--
,to Barros. secreiario da empros_i Ju.-U
Loureiro.
ESPECTACULOS PARA HOJE

TRIANON* — "Nfto vi o homem.. '
RECREIO — "Prestes a chegar..."
l.YKlOü — "Champagnel"
t-AULOS UO.MES — *E* da pov

tinha i...".
S. JOSIC — "E* poeira...".
JOÃO CAETANO — "Mosaico".
GLORIA — "Já o vi",
AVENIDA — "Agüenta a virada!,. "

COPACABANA IAS1N0-THEATRO
TODOS OS DIAS UM FILM NOVO

HO.IE —¦:— QUINTA FEIT.A —:•— HOJE
Xa tela, ás 21.3(1 horns

SAINDO FORA T>0 Sí:IlIO
Seis Partes — Muttoraz/x»

POLTROXAS, 2Í0OU — CAMAROTES, ínlOOU
Dincr c sou|)cr dansunloi todas n« noiten com »
orchestra t.vpkn PK CARO. n mais famosa d»
nctnalidade c que aonlm ile chegar do estrangeiro
especialmente coiltrnutiula parn o Casino qne nhre

assim, a temporada de Inverno
XA PISTA DO RESTAI RANTE: Suecesso dos
liailcrinos XESTER & MAY o lo.s Ilermanos CarlmneB

Aos snbbndiis só r |ieriiilllidn a enlrada no reslnil-
rante de smoking ou ensnen c As iiessoas qne (I*

verem mesas reservadas

im ai 14 (/ll
iH
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Dois Araras no Mar!
C^^r«,*-"e -.--» *H« Híavi WOw)

Super-producção cômica da
« Paramount » com
Wallace Beery

E í=r__=__=_=_=s___=__:

Raymond Hatton
Odysséa hilariante dc dois ma*

rujos que foram heroes
sem querer

i ?_*?-».

Çparamount
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Estes dois pobres marujos,
Desajeitados como eram,
Por seu heroismo fizeram
O mundo inteiro pasmar!

E em todo o correr da guerra
Não houve chefes marciaes
Que sequer fossem iguaes
Aos "Dois Araras no Mar"!

*

THEATRO CASiJVOnm\
HOJE Solrecs ús 7,45 e 9,4*. HOJE

Os olhos mais «eduetores da tela
.AXTOXIO MOREXO. Lionel Barrymorc c Roy Darcy «m

TERRA DE TODOS
Cm fllm qne t nm hymno dc gloria 4 America do Sal

METnO*GOJ-l)\VYX-MAVEn
OfVERTÜREi •¦Eurjamthc", de Werther, pela orchestra, tflh

n regência do maestro Alllonl.

Prestes a chegar...
Hoje — .Vs T 3 4 e 9 3^4 — Hoje

Ultimas representações do
maior suecesso dos últimos 21) an-nos pela Companhia do Theatro
Recreio da qual faz parte a ar-
ehi-graciosa artista l.ra.slloir.-i rin
ninaitl.

Poltronas Rtoiin
Aviso; — Amnnhil niio hn "ma-*in.'r". para n;"io Interromper a

montagem da grandiosa revista
dc extraordinário * 'o e çrar;.i

Paulista de rtac&bé...
qne sobe A seona no dia 17 docorrente.

Theatro Sâo José
Empresa I-ASCHOAI. SEGRETO

. *yvi/y^W¥VM^*»^*»M^»^*M^^^^,>**"-***

¦ HOJE — Xa tela — A partir de
j 2 horas — Ronald Colman c Tllm»

Bnnkf, cm

I « A NOITE DE AMOR "
ol-rn-prinm da Cniteil Artl-t.- — Só

i-ni matlnée
TARA SERVIR UM AMIGO da

Inlvcrsal-.lewel

Xo pnleo — A'i 8 • I» hora* '
Peln Companhia ZIG-KAQ »

revuclte
«•JÉJ *---«-*-«•-— at. tt

Verdadeira fabrica de gargalliadai
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O TVEÓVrí MT_H3NTÔ D O B 3STE3O- O CIO S
MERCADOS DIVERSOS

CAMBIO — Londres, Du d,v
.20/3": a/v., 5 27/32; Pirls. a'v.,
«•,34 • a 00 d/v., J332; Nova York, e
SS d/v.. S$i3U: a/v„ S$510 ; Fortuna,.
,,4, ¦ ltalia, 5166. Soberanos, 43I00U.
librii-pauel. Vltboi). Dollar. &n
•'tllir a prazo, -$430. Vales-ouro
4t-"í, MERCADO DE PRODUCTOB" 

Cale: Itio: typo 7. 34{800. Nova
vir!;, alta «'e 2 a i o baixa de 1 ponto.
Algodão: Uio: mercado calmo. Per-
nambuco, calmo. Nova Vork e l.iver-

respectivamente, baixa de 7 a D,

KIO, 1-' DK MAIO DK 1027.

Descontos, Câmbios e Cotações
LONJJKKS, 11 de mulc Hontem Anterior

11QOI-
c altn de 3 a 1 pontos. Assucar
mercado estável. CotaQOcs: no Kio:
crvftnl branco. 43J0OO a 4S*000; mas-
{¦avinlio, 34|OuO a 3S$000; mascavo,
«_$000 a 31500,); demerara, 3GJ00O a
375000.

Mercados dos principaes
produetos

CAFÉ'
NOVA YORK, 11 de maio.
O mercado d« café a ternio. reata

praen, fechou, hontem, estável, com
alta' rie 2 a 8 pontos, cotando-se em
cents. por libra:

Fará julho . . .
Para setembro. .
Tara dezembro .
Tara março. . .

Vendas
No dia de bojo .
No dia anterior .

NOVA VORK, 11 Ae. mato.
O mercado de café a termo, nesta

praça, ás 10 horas e 30 minutos, ma-
nifestava-so estável, com alta do 2 a
4 c baixa de 1 ponto, cotando-se cm
cents. por libra:

Hoje
Para julho 12.47
para setembro 11.77
]',ira dezembro .... 11.40
Para marco 11.15

NOVA YOR1C, 11 do maio.
U mercado do café disponível, nesta

praça, As 13 horas e 30 minutos, ma-
nifestava-so estável, com alta de 1
a I pontos, cotando-se em cents. por
libra:

IfoHlcm Ant.
. 12.48 12.15
. 11.75 11.7.1
. 11.38 11.36
. 11.21 11.18

Sueca',
. 1S.00U
. 10.00U

louro) .
(venda) .
(compra).

Ant.
13.45
11.73
11.36
11.16

Hoje Ant.
. 12.46 12.45
. 11.74 11.73
. 11.38 11.36
. 11.20 11.16

11. do maio.
café a ternio, nesta
liontem, Inalterado

para o café de Santos e baixa, do ',_

para o do Rio, vigorando, por parte
aÊ opsOes seguintes:

Para Julho . .
Para setembro.
Para dezembro
Para março. .

Npy.V YORK,
O mercado de

praça, fechou,

dos compradores,
Vo Kio:

N. 
Ue Santos:

N. 
N. 

HAMBURGO, 11 de
Abertura;

Hoje
16
15 Vi

17 17
15 Vi 15

maio.

Hoje
64
63
61 Vt
GO Vi

Tara julho . . .
Para setembro. .
Para dezembro .
Para marco. . .

Mercado calmo.
Vendes

No dia de hojo
No dia anterior

Baixa do !i pfg. desde o
anterior.

HAMBURGO, 11 de maio.
/•'cc/.íüneiifo di hontem:

Hoje
Para julho
Para setembro. . . ,
Para dezembro . . .
Para março

Mercado calmo.
Vendas

No dia de hojo . .
Nc dia anterior , .

Alta parcial de U
chamento anterior.

HAVI.B, 1.1 de mi
J. fcrrfii ;•¦.•:

,4 llt.
16
15 %

Ant.
64 Vi
63 V*
61 «i
60 %

1013,

Do Uanco da Inglaterra.
l)o Banco da Krativu. .
t'.„ Ijanco da tlatia . .
Vi, Uanco do Hespanha,
Do Ha rico ,1a Aliei,lanhn
Km Nova York, 3 mezes
Km Nova York, 3 mezes
Km Londres. 3 mezes

CAMUly:
liruxellas s/Londres
Gênova s/Londres, A vista, por £ t,.
Madrid s/Londrcs, à visita, por £ P.
Ucnova s/Paris, A vista, per 100 frs.
Usboa s/Londres, ti vista (t/venda),

por £ Etc
Lisboa s/Londres, A vista (t/conipra),

por £ Esc
TÍTULOS 1<RAS1LK1110S:
Eederaes:

Fundlng, 5 7c. ...
Novo Fundlng, 1014
Conversão, 1010, 4 
De 1908, 5 

Dlstrlcto Federal, 5 7-
ílello Horizonte, lOuü. 6 % . ...
E. do Rio. bônus ouro, 3
E. da Bahia. emp. ouro,

TITULOS DIVISHSOS:
Brasil Rallway, 1» Hypòtheca
Rrasilian T. Light & Power C. I
S. Paulo Ilatlway Comp. Ltd. Ord. .
Leopoldiná Rallway Comp. Ltd. Ord.
Dumont Coffée C". Ltd. 7 'i.C. Pref.
St. ãohn ,1'El-Rey Mlnin.' Ord. . .
Rio Flour Mills íi (íranaries. Ltd. .
London & S. American Bank . . .
Mala Real Imrleza, Ord

TÍTULOS ESTRANGEIROS:
E. de Guerra Ilrltannlco, 5 %, 1027/47
Consols, 2 i/i ,%
Rento Française, 1017
Rente Française, 3 % (II. de Paris) .
Rente Française, 1912 (Intogralizado)
Rente Française, r, % <B. de Parts) .

LONDRES, 11 de maio.
Taxas canmlaes qu» vigoraram

por occaslào
anterior:

S/Nova York, á vista, por £ I .
S/Genova, A vista, por £ L. . .
S/Madrid, á vista, por £ P. . .
S/Parls, íi vista, por £ F. . .
S/Lisboa, á vista, pur f. d. . .
S/Amsterdam, A vista, por £ Fls.
S/Berna. ,',. vista, por £ V. . .
S/Berllm. A vista, por £ M. . .
S/Bruxellas, A vista, por £ F. om

4 ',<!
_•
7
6
h

3
3
3

34.
90.

4 Hi

.48

.20

95 V»

95

%
%
%
%
%
%

34.95
88.25
27.15
71.15

91

LONDRES, 11 de inaio.
Taxas camblaes que vigoraram

oceasião do fechamento de hoje,
dia anterior, sobre as dCRuimeH

ti/Nova Vork, A vista, por £ $ . .
S/Genova, A vista, por £ L. . . .
S/Madrld, A vista, por £ P. . . .
S/Paris, ú viiila. por £ F, . . .
S/Lisboa, A vista. P'.r i ã. . . .
S/Amsterdam, A vista, por i Fls. .
S> Berna. A vista, por £ F. . . .
S/Berllm. A vista, por £ M. . . .
.S/Bruxellas. a vista, por £ 1>. ouro

NOVA YORK, 11 du maio.
Taxas com que abriu, hoje.

neste mercado, por
e as correspondentes no
praças:

Hoje
4.85.87

. 39.00

. 27.50
. t24.UU

17/22
12.14
20.26
2".53
31.91

A alertai
4.S5.S7

90.75
27.50

124.00
2 17/32

12.14
2.'. .26
20.5"
34. Si

o mercado de cambio:

Yorl: s/Londres, tel., por £ $ . .
York s/Parls, tel., por F. c. . .
York s/Genova, te!., por L. c. . .
York s/Madrld. tel., por 100 P. 5
York a/Amsterdam, t„ por 100 Fls.
York s/Berna. tel.. por F. c. . .
York s/3rtixf!las, tol., por !¦'. ouro
Vork 8/HiTllm. tol, por M. . . .

NOVA YORK. 11 Ae maio,
Taxas com nuo fechou, hoj'

Hn-e .|>i'c.-.'o>
4.85.87 4.S5.87
3.'.ll.f.7 3.91.87
5.16.00 5.33.00

17.67.00 17.65.00
39.99.00 40.02.0(1
19.23 00 IH.2» 00
13.'.,0.00 13.90.0"
23.80.00 23.80.01;

o mercado de cambio:

91
83
58
93

74
39
91
55

,'¦'

90
83
58
93

73
89
91

Ord.
26 »'-

142 i/S,
194

53 %
8

13
82.6

» %
S3

100
55
65.
67
64,

2«
144
193

<J>*

8
13.

100
55
64.75
57.60
61.75
77.50

'i

York s/Londres, tel., por £ % . .
York s/Paris, tel.. por V. c. . .
York S/Gcnovp, tel., por L. c. . .
York s/Madrld, tel., por 100 P_ i
York s/Amsterdam, t.. por loO Fls.
York s/Rema. tel., nor F. c. . .
York s/Bru:iellas. tf.!., per F. ouro
York •.-Berlim, tel., ror M. . . .

PARIS, 11 do maio.
O morcado de cambio fechou

tes taxas:

Paris s/Londres. .1 vista, por £ F. . .
Paris s/lt.alla, á. vista, por 100 Lr. F.
Paris B/Hesnantia. á vista, por 100 P.
Paris s/Berna, .1 vista, 2 % F. . . .
Paris s/Nova York

BUENOS AIRES, lt de maio.

li oi"
4.85.87
3.91.87
5.37.25

17.65.00
40.02.00
19.23.0(1
1? 90.00
23.80.00

Antena
4.85.87
3.91.87
5.16.0"

17.69.00
39.99.011
I«, ".'I 00
13 90.00
23.80.00

Moinho
mede.

N. 7
italiano
transi i •

Inglez; ao escripturario Ma-

9 — De Buenos Aires, vapor
"Prlncipessa Maíalda" (em

,. consii-aado A Itália Air.ciic;, ;
i «¦ escripturario Jlainedo.

N. TSI — Ue Bueno.-; Aires, vapor
.«oi \i:-mmiv" u.n transito), con-

signado A Chargeurs lUunls; ao e:-
crlpturarlo Cavalcanti.

N. 781 — Dc South Geórgia, vapor
norueguez "Thor Major" (cm lastro),
cansignado ;, Wilson So::í; ao escri*
pturario (..'..valcanti.

KI0NDAS FISCAES
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda arrecadada hontem

Mascavlnho. .... 34*000 o 3SI000
Mercado paralysado.

MERCADO A TERMO
Regularam, hontem. n» mercado de

assucar a termo, as ov..,ucs seguintes:
Abertura;

Em
Em

ouro.
papel

:69759S!)
:495$C!)0

Total. . . .
De 1 a 11 do corren le
Em ".rual periodo de
1926

478:ô93f679
3.900:2375979

3.561 '.18GÍ90U

hontem. com as sesuin-

hoje. np?'e mercado,
da abertura, e as correspuiidentís no dia

Hoie Anterior
.85.87 4.85.87
89.50 90.00
27.50 27.50

124.00 124.00
; 17/32 2 17/32

12.14 12.11
25.26 25.26
,'!0.53 20.50
34.97 34.r,

—,—_.._ .i *_h T

Buenos Aires s'
Londres, t. t., por ?
Londres, t. t.. por ?

MONTEVIDÉO,

ouro,
ouro.

t'venda,
t comp..

11 dc maio.

Hoje
124.«2
136.25
4">".'.'5
490.73

Hontem

47 9/16
47 19/33

Hoilfca

Anterior
124.01
139.62
151.75
490.25

25.62

Anterior

47 19/22
6/8

333:051$079

50.630 :998$421

50.183 :S7»$101

DiCfercnça a maior
em 1921

De 1 de janeiro a 11
de maio inclusive .

Em igual periodo de
1926  _

Differença a maior
em 1927 447:125$320

INSPECTOKIA FISCAL Do ESTADO
DE MINAS GERAES NO DISTRICTO

FEDERAL
Renda de hontem. . .
De 1 a lt do corrente
Em Icual periodo do

anno passado . . .

•179560"
:033,*300

254:927?100

3!

200

Vend.
M::'.n 42J70O
junho H«'3"0
Julho 46SS00
\gO£lO .... 4.-,$5O0
Setembro .... 45J600
Outubro  4.,í'"."J

Mercado estável.
Fechamento.*

Maio  «5400
Junho  4-I?«00
Julho. ..... «5600
Agosto  455700
Setembro .... 45$,00
outubro  41SSU0

Mercado paralysado.
Vendas

Na 1* Bolsa
Na 2» Bolsa

_om|ir,
435000
«Í3ÍS00
46'
4r,f300
415.MH,
13{UV0

435000
4»}.i""
45I60U
455300
|SJ»."i
¦I ••{.„,,.,

Saccos
LOCO

1.000

Saidas

De l1
D,» 2'
v ¦:¦

J:,i
De l
Dl, "

iiualld.ide
tiualidade .
f,,iallda«lc .

lf.;:;;3
219.4S3

45$,100

,iuali,ln
«i lali.íac

UANllA
Em hiio!

Knli idas .
.-alda:. . .
Stock. . .

/'.*¦.-,''; o;.'

Caixa «rum
do 2" ki

!>s. 16"

latas

lê.85"
231.S1Ü

4550OU
385P03
2 O$00i,

36ÍÜU0
2S5000

130 SOO
633.117

170500!
com 2"

de 2 kllns
FEIJÃO

dc !'¦¦) fciíci.'

cotações
dispo:.;'., i
dccconlie-

Air.

interior

50
1/16
1/8

Montevldfo al ,
Londres, t. t., por S ouro. t/venda, , . 49
Londres, t. t., por 5 ourn. t/comp., d. .>0

SANTOS, 11 de maio.
E' esto o resumo do movimento camblul nesta praça.
hoje:

Hora

A'(i 10,05..

Jfcrcado
Beiços
taccain

Estável

Bancoj
compram

59/61

Dollar

S?Ô30

Saccas
2.000
1.000

fechamento

fil
63
01
60

Ant.
64 Vi
63
61 Vi
60 Ü

Saccas
. 1.000

, . J.0MI
pfg. desde o fc-

Para julho . . . ,
Para setembro. . ,
Pars. dezembro . ,
Para marco. . .

Mercado calmo.
Vendas

No dia de hojo ,
;,',. dia anterior

Hoje
40C V-
396 VI
386 %
378 Í4

Ant
410
399 :
389 i
389 •

Saccas
4.000
6.000

Desde o fechamento anterior, baixa
dc 2 Vi a 3 Vi francos.

HAVRE, 11 do mar.l.
Fío/iomínto de hontem

1'ara julho .....
Pura setembro. . . .
Para dezembro . . ¦
Pr.ra marco

Mercado estável.
Venda*

No dia de bojo . . .
No dia anterior . . .

Desdo o fechamento
de vi a 1 íí franco.

LONDRES, 11 de maio.
O mercado de cafí a termo, nesla

praça, hontem, ás 11 lioras e 30 ml-
nutos. manlfestava-se calmo, com alta
pnreia! de 1 V) A., cotiiido-se por .112

Hoje Ant
4J0 409
399 -li 398 íí
383 V» 388 >/»
380 "i 380

Saccas
, 6.000
. 2.000
anterior, alta

Para julho . . .
Para setembro. .
Para dezembro. .

S. PAULO. 11
Paro entrcua:

de

17.3
17.3
16.1
rnalo.

Compr.
n|cot.

17.6
17.6
16.3

cot. li
cot. n
cot. n
cot. n
cot. n

Para maio . . .
Para junho . . .
Para julho  i
Para agosto  >
Para setembro. ... i
Para outubro .... t

Mercado desinteressado.
Vendas ma ecos). .....

PERNAMBUCO, 11 de. maio
Única chamada
Typo crystal

Para maio
Para junho .....
Para Julho .....
Para agosto

Bruto, typo Volsa:
Para mnio
Para junho 
Para julho
Para agosto

PERNAMBUCO, 11
O mercado do assucar. hoje. h.

dl», manlfestava-so inalterado.
Entradas

No dia. de hoje
No dia anterior

Desde Ia de .setembro p. p.:
No dia dc hoje -¦

Com pr.
365200
365800
385"00
u|cot,

njcot.
nlcot.
nlcot.
nlcot.

de maio.

Venrf.
njcot.

cot.
cot.
cot.
cot.
cot.

Vend.
36$6UC
375200
n|cot.
njcot.
nicot.
n, cot.
n [cot.
n|cot.

melo

Saceos
1.400
2.000

961.700
960.300

351.600
360.900

66
Vi «4.

!ttl.
6

ÍÍ!

libras
Hojo

Para. maio. .... 66.6
Para jullio Cl.7
Para setembro ... 64.1
Para dezembro ... 60.1)

SANTOS. II de maio.
Fconainento de hontem:

Hoje
Prra maio 275700
Para. junho 265500
Paru Julho 25J775

Mercado firme.
Vendas

No dia de hoje ..... .
Nc dia anterior

SANTOS, 11 de maio.
O morcado de cafó disponível

choii, hoje, calmo, vigorando as
sruintcE opijões, por 10 kilos:

IIojB An
25J000 255000
225000 225000 265000

As 11 horas:

Typo 4. .
Typo 7. .

Entradas

61.0
60.9

Ant.
275500
26J350
255775

Saccas

fc*
se*

A. pas.
28ÍO0O

ate
Sacras
30.031
30.337
35.416

995.404
1.145.687

No dia anterior
JJfflsfeiidii;

No (Ha dc hoje
No «lia anterior"Ütinl-nrijiiB*.-

Não houve,
COTAÇÕES

Usina superior e i* 15 kilos
Hoje  nlcot. n|cot.
Dia anterior .... nlcot nicot

Sc/zuii da:
t.Iojo  nlcot. n I cot.
Dia anterior .... nicot. njcot.

Crystacs:
Hoje ........ SÍ200 a 856C0
Dia. anterior .... 85200 a 85600

Demerara:
Hoje  n|cot. njcot.
Dia anterior. . . . nicot. njcot

Tercdfra sorte:
Hojo  nlcot. nlcot
Dia anterior , . . . 65500 a. 7500«;

.Somciiof,.'
Hojo > njcot. nlcot.
Dia anterior .... 55500 a G500Ü

llrvtos seccos:
Hojo  45000 a 45500
Dia anterior .... 35800 a 4J200

ALGODÃO
LIVERPOOL. 11 de maio.
O mercado de algodSo disponível e

do termo, áa 12 horas e S0 minutos,
npresentoii-so estável, com baixa de 9
o aita do 1 a 3 pontos, assim dlscrl-
miradas;

; o disponível brasileiro, baixa <fe 9
pontos.

No disponível americano, baixa de 9
pontos.

No americano a termo, alta de 1 a
3 pontos.

Cotações:
Fcnce por libra

PERNAMBUCO, 11 «le maio.
O mercado de algodão, boje. As 12

horas, nianlfestava-so accessivel.
Entradas Fardos

No dia dc hoje —.
No dia anterior ..... 300

Desde lu dc setembro p. p.:
No dia de hoje.  H_'3Rn
No dia anterior  12o. 100

KiiKtcHrta:
,N'o dia dc hoje ..... —
No dia anterior

Primeiras sortes

Vendedores. .
Compradores .

Embarques:

Hoje

435000

Para
n Rio de Janeiro
Santos ....

Ant.

•13500"

Fardos
800

1.500

Hoje Ant.
. . . . 12.20 12.45
. . . . 12.30 12.55
_'•¦... 12.35 12.60

o Brasil 12.55 12.70
11 de inalo,
do trigo apresentava-se

ns seguintes cotações em
bushcl:

Jíojo Ant.
. . . 1.41.87 1.41.25
. . . 1.35.23 1.37.62

Total 2-300
HUGO

BUENOS AIRES, 11 de maio.
O mercado de trigu a termo, nesta

praea, manlfestava-so estável, cotan-
do-se por 100 kiloc, pos,os nas docas,
em pesos-papel:

Para junho .
Para Julho .
Para agosto.

Disponível:
Barleta para

CHICAGO.
O mercado

estável, cem
dollares, por

Para maio .
Para julho .

PRAÇA Dü KIO
O FERIADO NA PRAÇA

Os Bancos, Bolsas, Junta Commer
clul e outras dependências do appare
lhamento mercantil da praça nâo func
cioniiríl» no dia 13 do corronto.

Os Bancos nf«o funcclonarfio no
dia 14.

NOTAS COMMERCIAES
CAMBIO

O mercado esteve estacionado, se-.n
movimento dc negócios. Appareceu al-
guni papel particular que foi negociado
para remessas. Vigoraram as taxaa
anteriores: 5 29/32 do Banco do Bra-
sil, o ,", 7/8 dos outros saccadores, com
o particular a 5 59/64.

EnceiTou-so estável, mas sem mo-
vlmento.

Os bancos afflxaram, hontem, as sc-
guintes taxas:

TABKLLA DOS BANCOS

ípa-

POR CAROOPAMM A
¦nvam, por cabogram-
taxas:

A' vista
6 25/32 a o 13 ir

5335 a
5461 a

8J510 a

15506 a

15633 a
5238 a

5336
5408

8*55,,
8552"
45060
15510
35410
15645

521"
15185

Rpiehsmark
pel). . .

SAQUES
Os bancos eac<

ma, ás seguintes
Praças

Londres
Paris
Itália
Nova Vork . . .
Canada
Japão
Hespanha. . . .
Hollanda ....
Suissa .....
Bélgica (pape!)
Bélgica (ouro) —

OS VALES-OURO
O Ranço do Brasil emlttiu os vales-

ouro á razão de 45520 papel por 1500"
ouro. Esse banco cotou o dollar: a
visita a 85,460, c u prazo a 85410.

Bolsa de Titulos
Um lote avultado dc Terras, tornou

elevado o numero de titulos negociados
na Bolsa, se. bem nuo as Dlv. Ernis-
sues tivessem algum movimento.

O papel federal esteve mantido nas
cotações: o municipal teve negócios
multo reduzidos, com os preços inalte-
rado3. , . _,

No particular avultou um lote dc
1.000 acções do Terras, coladas a ,5-
O papel do Banco do Brasil manteve-
se em 4055000 e 4065000.

Differença para
em 1927 . . .

1'AliTA
E* a seguinte

freu a pauta mineira para
correule:
Caf'5 em grilo (kilol ....
Taxa-ouro (por eacca) . . .
Algodfio de c.*.r ou estampado
Alvejados (morins e cretones)
Juta (kilo)
Milho 'kilo)

Arroz pilado (kilo)
Álcool l litro)
Aguardente ,litro)
Polvilho ikilol
Manteiga (kilo,
Carne secca (kllo)
Ouro (gramma)
Feijão ikilo)
Carne de porco (kilo). . . .
Farinha de mandioca (litro)
Toucinho (kilo)
Fumo om corda (kilo) . . .
Sola (etn meios)
Sebo (kilo)
Couros salgados ikllo) . ¦ •
Couros seccos (kilo) ....

Assucar. por kilo:
Crystal branco
Crystal amarello
Mascavlnho
Mascavo
Refinado

Pedras coradas:
Águas marinhas (gramma).
Ametistas (gramma) ....
Turrnallnas (gramma) . . .
Mica em bruto
Mica beneficiada
Crystal rocha
Aves domesticas

Gêneros de consumo
CA FE*

Manteve-se sustentado, o disponível
cafeelro. O movimento foi pequeno, de-
vido á escassez do ordens dos merca-
dos estrangeiros. Os vendedores_ per-
slstiram na cotaçAo da véspera, 345800

para o tvpo 7, elevando-so as vendas
a 7.019 sacras. O mercado fechou coni
tendência de firme.

— ,', termo não teve negócios e as
cotações mantlveram-so cm ligeiras al-
ternativas.

Movimento rsintl-ulro
NO DIA 10

Entradas

mais
. 87:1005

MIN lil RA
.-, alteração que sot-

a semana

25500
450''"

11*50"
1(,S"0U

3521)0
5330
J8U"

15'HO
5900
tbao

6570"
2515"
55610

5620
2590"
540"

2596"
2*90"
35500
15501,
5900

2500"

546"
508"
574"
550"
5340

356""
IS"""
157»"
3580"
75500
3160"
35500

Total
ALGODÃO

Eitavel e inalterado nas
foram as características do
Os negócios fechados foram

'Nas opções, o movimento foi pe
tiuer.o, apenas 20.000 kilos na J» U '

eom as cotações bem eiiuilibrailas,
bas as Bolsas estável". 

MOVIMENTO DE HONTEM
ei;

Entradas
Saidas 
Stock actual ;'•¦

COTAÇÕES DE IlüVILM
Treços por 1" ki',

Sertões 
Primeiras sortes . .
.Medianos
Paulista. .....

Mercad.. estável.
MBKCADO

Regularam, honui
llgodio a termo, ae op«,

Na 1» Bolsa:

l.i s

Su,
Entradas ....
Suiths
t*:o'.'k. .....

Vreças-
De 1 > iiualldade .
De -> qualidade .
Dc 3» qualidade .

FARINHA 1513
*•(," ¦->•>• ,.V CO fcrtos

Entradas ....

s,-•,'•-. ....
(•¦••..,j

! De 1» qualidade .
I Dj '-¦ «,

_-[>i„
,i ar.,

168

MERCADO MUNICIPAL
PREÇOS CORRENTES  Galllnhas,

45000 a S50C0; frangos. 35000 a 4500o:
ovos. duzla 25""'" a 25SOO, Peixes: ga-
iv.upa. ki|.< 35i'"0: badejo, kilo 550"":
linguado, kllo líooti; p.«sca,linha, Kiic
•iJOOO; tainha. kil„ 25500; camarão,
k\\n 6S"0" a SJ00»; corvina. kilo SJt."'.'.
Carne-.: tabell, dos marchantes: 1,0*
¦Tino. ki!.. SS 191: labeila ,1o Frisori-
fico An;''.: bovino, i;'iu lí" '•' " USOU:
vitello, ki'.'> 25200 a 25600 . porco. Mio
3í'2il>, a SÍ500; carneiro. Kio 35500.
Pintas: laranjas, duzla 15300 11 25500:

•s;i 1,ngeiras 1. kilo 75 a tã50»H:uvai
111:1; du ,111 SS'1"" a 1"

5500 ,1 15300;
135000. muras

f'."ti: mamão,
perus, duzla

frutas, vários

4.,.2!'
2". "9'.,

'.'.'iJi.OO

is$ui*o
135000

M \NUIC".

5.701
1 .636

15.460

ÍSÍOÓO••..$ «100
Snliiim para

3 Ml"
5.2..S

17.1" J

255001
165"'»
13500

11.395

1155,
11,5501
O Ul

,lUv
-ulnles vapores
." com 9.703

. í, de banha,

-Bo*

paquete tia-

paquete

DIA H
rebocador noruc-

rebocador nome*

rebocador nome-

o vapor Kre.gr>

o ar^ Slez

du tari

u550'R>
345""»
325000
325l".o

TERMO
no mercado dc"es seguintes;

Venrf.
29?9"0
305200
SljtlüO
315300
305800
305300

30,1000
3052O0
3»í',"0
:ioíS"ii
,105800
30J00O

Maio
Junho 
Julho
Agosto
Setembro ....
Outubro

Mercado firme.
Na 2* Bolsa:

Maio. .....
Jun lio .... -
Julho
Agosto
Setembro ....
Outubro

Mercado estável.
Vtmdd»

Na 1» Bolsa. . .
Na 2» Bolsa. . .

Total . .
CAUNES

MOVIMENTO
Foram abatidos

Santa Cruz:
Rezes • •
Vllelloa
Suínos •
Carneiros .....

Foram rejeitados:
Reze*
Vitellos ......
Suinos

Foram vendidos para <
Rezes.
Vitellos ....••
Suinos 

STOCK NOS CURRAES
CRUZ

Foram recolhidos, liontem,
raes de Santa Cruz, afim
abatidos hoje:

Rezes
Vltellos
Suinos  •
Carneiros ....••

ii,„,.,>
29530"
305000
:;o$.ii»
a05S0„
305300
2950»,

195500
303000
305*00
3"$r>0"
3052111.
23550"

K.io.v
20.0""

20.COU

Jun:

JUIll.O
üir-títu ic

iiüiís diversas
*.d:r:n!.ni'.',tiv;. d
¦ ri a„|v< 11 i«i,..,',

e 1927 o orai..,
descoiitü, «i.

i'0
;u d,

en
Ca• , :it.-- :tu

líirti it-.ii-
seciiltitcs

viuiur brasileiro

55" !.">'. 10* 1', IS'
P. I:

lí'
ÔOSlIOO.
1'.

e 12»
12», I!
»• 15*.

e II»

15'

f/Kitim**
DB HONTEM
no Matadouro

. .. 360
. 32
. 17

suburliios:
127

DE SINTA

aos cur-
de serehi

468

estampa
cHl.ta.li.v. il".
fíllimiiH:, 11"
estampas lt*

$ftt.U, estiimpaf) 11*
ilüÜJii'11. eFinnttiith )»
£,"(.' ,111,. , -l\ir.r-iy '."

FERIADO NOS BANCOS
Os bancos desta praça não funcclo-

narão no dia 11 do corrente: a|„«„.is
o Banco do Brasil abrirá os respectl-
vos "guichets" para os serviços de co-
branca <• vales-ouro.

CÃES DÜ 1'OUTO
Embarcações atracadas ao '.'.'.ep do

Porto, no trecho entregue 1 «mores»
arrendataria M. Runrque de Maeeri,
hontem. ás 10 horas:

AruitiieKx:
Interno 1 — ,-'natas diversas — Com

encera ,1o "Som,ne",
Interno ,". - Chutas diversas — Com

cargi, do "Terrier".
Interno 3 -- Chatas diversas — Com

carga do "Sommn".
Interno I •- Vapor nacional "Ama-

Cabotagem.
5 (mlxto A) — Vapor no-
Vorlak Skogland".

i", (mlxto 13) — Chulas dl-
Com carga do "l.aplac,;".

Interno 6 (misto 14) — Vapor «lie-
mão "Nauplia" — Descarga no anna-
zem 1.

Interno 7 -- Vnpor nacional "Goyaz"
— Serviço de sal.

Interno 8 ,mlxto A) — Vapor na-
ciowil "Curvello" — Descarga no ar-
ma zem 1.

Interno 9 , mlxto A) — Vapor ila-
liano "Cervlno" -- Descarga no arma-
zem 1.

Vapor tchcço-slovaco
fjfirvlço Me ííiirv/io,

10 — Vapor americano

De Laguna e escalas.
.siio.ro "Asp. Nascimento"

Po Rio liniiid" e escali
aHciiiüo " í'ar:»nà"

SAÍDAS Ni>
Para S. Vicente,

gues* 
"Thor Major".

Para S. Vicente,
mw: "Thor Junlor'

P.ir.i S. Vicente,
filei! -Thor Sênior".

Para a Argentina.
"Pythlas".

Para a Argentina,
"Trcvylor".

1'ara \ ictoiia, o rebocador brasileiro
"Coronel".

Para Ne , Orleans, o paquete norte-
americano " LÜhbco",

Para Nova 'lork e escalas, o pa-
qu.-lc iiorte-amerlcan» "VV. World".

Para Santos, o vapor norueguca
"Torlnlt Skogliind"

Pnra Aracaju,
"Uno",

Para IlelCni >• escalas, o paquete
braaileiru "Pedro 1".

Par.» licnova e escalas, o paquoto
frnncea "Mondoxa"

Para o Havre o escalas, o paquete
francez "Aurigny".

Puni nenovu e escalas, o paquete
.....liam. "Princlpe&sa Mnfalda".

Parn Nov aYork e escalas, o pa-
quete norte-anierlcano "W. Worl".

Parn Iluenos Aires c escalas, o pa-
quete ir.gl,','. "Highlniul Rover".

VAPORES ESPERADOS
Gênova e esc:'. — "Glulto Cesare"
liei un. i e escs. — "''• <li Cllne"
Porto Alegre -- "Cte. Alvlm" . .
Kuropa - "l-iege"

Marselha «• escs. •¦- "I.ipnn" . .
Santos — "Bárbacena" ....
Portos do Sul — "Kthn" ....
Gênova — "P. dl l.din"" ....
itajahy — "Tabatlnga" ....
Portos do Sul -- "Cubatao" . . .
Rio da Prata. — "Massilla1' . . •
Klo d» Prata — "I. I. Ae Borbon"
lírt!in'*n «n escs. — "Weser" . • •
Rio «Ia Prata — "Meduana" . .
Fortaleza o escs. — "Funis" . .

rante
Interno

rueguez "'
Interno

versas —

Pateo 1"
"Proradovl,

Interno
"Claitsetts"

Pa teu. 11-

Pela Central. . .
Pela Leopoldiná .
Por Alfredo Mala
Por cabotagem. .

Total . .
dia 1» .

Saccas
1.780
6.596

400

Existem nos campos de Santa Cruz:
'. '. '. " 

230
.... 181

No dia de hoje . . ; .
No dia anlerlor ....
Em igual data de 1926.

•íJíistoirin.-
No dia de hoje ....
No dia anterior . . . .
Em igual data de 1926.

Embarques:
Para os Estados UnldOB
3'ara a Europa ....

Total . . .
. S. PAULO, U dc maio.' Entraram, hoje, nesta capilal • em
.lundlahv, 28.001» saccai de café, con-
tra 29.000 no dia anterior.e 27.000
no mesmo dia do anno passado.

Em Jundiahy:
Hoje Ant. A. pai.

Pela E. Paulista 13.000 19.000 15.000
Em S. 1'aulo:

Pela Sorocaba- _ .-,
na. etc. . . 8.000 11.000 12.000
JUNDIAHY, 11 de maio.
As entradas, hoje, do café, com dss*

tino a Silo Paulo o Santos foram do
18.000 saccas, contra 17.000 no dia
anterior c 17.000 no mesmo dia do
anno passado. Hoje Ant. A. pas.
S Paulo ~~~ ¦"" ¦""'
Santos . 

'. '. 
1S.000 17.000 17.000

ASSUCAK
NOVA VORK, 11 dc maio.
abertura:

Hoje Ant.
.97

3.08
3.16
3.22

3.07
3.10
3.22

Pnra maio
Para julho 
Para setembro. . . .
Para dezembro . . .

Mercado estável.
Desdo o fechamento

parcial de 1 ponto.
NOVA YORK. H «Ic maio.
Fcrfiumenfo de hontem:

Hoje
Pnra maio  2-97
Para julho ..... 3.07
Para setembro. . • • 3.16
Pnra dezembro ... 3.'1'1

Mercado estável.
Desde „ fechamento anterior, baixa

dc 1 a 2 pontos.
I.ONDRBS, 11 de maio.
O mercado de suiucar fechou, non-

Um, apenas estável, com baixa de 1 Ia
a ¦': d., vigorando as cotaçCes scçuin-
tes;

Boje Ant.
1'ara maio .... H.10 fc 17.1 .á

Pernambuco "Fair"
Maceió "Fair"
American Full*'

dllng. . ¦ .
Opções:

Para julho . .
Para outubro .
1'ara janeiro .
Para março. .

LIVERPOOL,
Abertura;

Para julho . .
Para outubro .
Para janeiro .

As variações

Mid-

I. de

Hoje
8.82
8.S2

8.67

S.12
S.èO
8.56
8.61

maio.

Ho io
8.45
8.31
8.57

poucas,

Ant.
8.91
8.91

8.76

8.41
X.47
8.S3
S.6K

Ant.
8.11
8.47
S.53

depois

4S

60
.1

7Ó05000

6I050O0
9750""

1395000
1365000
1183000

5321 a
$l.-,9 a

854 60 a

5135 a
si io a

15496 a
15506 a
15626 a•.,•279 a
25270 a
251".'. íi
3530" a
5225 a

1517.', a
$202 a

$060 a

fornm .
das noticias' dt Nova York. Os baixis
tas cobrem-se. Alta dc 3 a 4 pontos
Para março  8.01

LIVERPOOL. 11 <le maio.
Fcc/irimenío du hontem:

Hoje
Pnra Julho . . . • . 8.35
Para outubro. . . • 8.44
Para janeiro .... 8.50

S.5S

Par:,, março. 8.56

anterior, alta

Ant.
2.98
3.08
3.18
3.24

Ant,
8.41
8.47
8.53
8.58

C merendo afrouxou depois da aber-
tura, devido a noticias de Nova York
« ao oõtadp do tempo. Baixa de 2 a
6 pontos.

NOVA YORK, 11 dc maio.
Abertura:
O mercado de algodAo apresenta-se

normal. Noticias de Llverpool. Baixa
d„ 7 a 9 pontos para o "American Fu-
tures", que era cotado em cents. por
libra:

Pnra julho ....
Fará oullbro . . .
Tara janeiro . . .
Fava man;o» . ? •

NOVA YORK, 11
Fcuftnmciilo.-
O mercado de algodSo afrouxou rie-

pois da abertura, mas recuperou nova-
mem... Compram na Wall Street. Alia
de 3 a 7 pontos para o "American Fu-
tures", que era cotado em cents. por
libra:

J/oin Ant.
. 15.60 1Ô.6S
. 15.90 15.97
. 16.14 16.21
. 16.31 16.10
de maio.

25006

1$10V

35600

85600

DOS

A 00 d/v.
. 5 7/8

5331

A m e r i c an Middlin!
Uplands

Para julho . . . . .
1'ara outubro ...
Para janeiro ...
Para março. . . .

S. PAULO, 11 de
Abertura:

Para maio ....
Para junho ....
Para julho ....
Tara agosto. . . .
Para setembro. . •
Para outubro . . •

Mercado estável.
Vendas (arrobas) .

Hoje Ant.

ir, .73
15.68
15.97
16.21
16.40

maio.

C'o„i*,r.
n|cot.
n'cot.

465700
48*200
4S5700

. I9J900

15.75
15,65
15.92
16.14
16.34

Tíiid.
465000
471001)
475500
505200
njcot.
n cot.

Em nossa secção MOVIMENTO BANCÁRIO, que ap-
parece, invariavelmente, a 20 de cada mez, são publicados
os balancetes mensaes dos Bancos que operam na praça do
Rio de Janeiro.

Praças
Londres
Paris
Nova York . . .

PlUÇdS
Londres
Paris
Itália
Nova York , . .
Canada
Portugal ....
Províncias. . . .
Hespanha. . . .
Provi nelas. . . .
Suissa
Suécia
Dinamarca ...
Noruega ....
Hollanda ....
Bélgica (papel) .
Bélgica (ouro) .
Siovaquia ....
Syria
Rumanla ....
Japão
Allemanha ,mnr-

co da renda) .
A u st ria (10.000

coroas:. . . .
J,',',, ,/« 1'rtitn:

13. Aires (papel)
B. Aires (ouro).
Montevldeo . . .
Chile

Sobre-ín.o:
Café, por franco

CÂMARA SYNWCAL
RETORES

Curso officiul de cambio
mclallicas:

Fracas
Sobre Londres. .
.Sobre Paris. . .
Kobrc ltalia. . .
Sobre Portugal .
Sobre P ort ugal

(Kls Insulares.)
Sobre Allemanha.
Sobro IJ c 1 s i c a

(papel). . . .
Sobre liclgica

louro) ....
Sobro Nova York
Sobre Canada , .
Sobre Noruega. .
Sobre Dlnamnrei.
Sobre Montevldfo
Sobre Iluenos Al-

res (pape!) . .
Sobre Buenos Ai-

res (ouro) . .
Sobre Syria . . .
Sobre Tclieco-Sio-

vaqula ....
Sobre Hespanha .
Sobre Suissa. . .
Sobre Suécia. . .
Sobre Japão. . •
Sobre Hollanda

(florim ). . . .
Sobre Áustria . .
Sobre Chile . . .
Sobre Rumania .

Extremas:
Bancado ....
C. Matriz ....

Moedas:
Libra touro) . ¦
Libra (papel) . ,
Lira (papel). . .
Peso argentino

(papel >• • • •
Dollar (ouro). .
Dollar i papel) .
Franco muro). .
Franco ipapel) .
Escudo ipnpel i .
Peseta 
Peso uruçuavo. .
Vales-ouro, por 15

A Hl) dias
7/8 a õ 29/32
5327 5332

85100 a R? tol'
A' visla

51/61 a 6 27/:

,\

5334
5166

8».,1U
85 lilH

5111
5150

15,', 12
15522
H-IH5
25290
252',';,

35415
5237mss

$053
4{0j3

£$017

152)3

35669
852*10
8Í7O0
15060

%m
COR-

S5103

n 27.
t> 7,

Vendas fechada? hontem,'
APÓLICES

fjpyfí cs *
Uniformizadas. . !?¦ a 648S0O0
Uniformizadas ... * '* 6j9?^
Uniformizadas . . 5» " O0O5OOO

Diversas Emissões: _
IV 1 :0005. nom. . 98 a 6385000
De 1:0005. nom. . . HO a 6395000
De 1 :0Ihi... umn. . . 729 a 6405000
De 1 :0005, port. . 9S ,1 6325000
De I :000Ç, port. . . 120 IV 0315000

Estadnacs:
E. do Rio U. do Sul
port

E. rie Minas Gemes
1 :".'i05 ......

Estado do Kio • . .
.i;tn,i,'ij,...,.i.'

Emp. 1906, port. .
Emp. 1917, port. .
Dec. 1.535, por;. .

ACÇÕES

'.-unccloiiiirios . . HJ a ,-*ffgOO
Brasil ... "O a 4055000
Brasil ....!. 100 a 4065000
Coiurmii/llas: ,..„„„

Torras .... 1.000 11 75000
Maiinf. Fluminense 80 a 2005000
D. do Snntos, nom. 30 a «-,85000
D. dc Santos, port. 3 a 2905000

DUUUNTURES
Docas ,1c Santos. «¦! a 172JOOO
.Mercado 215 a 1975000

ALFÂNDEGA
ACTOS DA INSPECTOKIA

O inspector dn Alfândega baixou,
hontem, portaria designando o 2" ofli-
ciai aduaneiro, extineto, da Alfândega
desta, capital Oscar Domingos da
Cuulia. para servir na 2» seccilo.

-•• Ao director geral do Vliesouro
Nacional, pela Inspectorla. da Alfan*
dega, foi remottlilo requerimento cm

quo a firma, desta praçn, Oliveira 1,0-

pes. Silva «* C peil.J :-:>'.ia (ornada sem
effeito a nomeaçio dc João Corrêa da
Costa para o logar dc seu despachante
aduaneiro.

— Ao illrectur da Receita Publica
do Thesouro Nacional, cm data dc hon-
tem, foi enviado o processo em que
Honres r.astos «t C. recorre para o ml-
nlstro iia Fazenda, do despacho da. In-
spectoria da Alfândega desta capital,
do 1 dc outubro do 1925, que lho im-
po:: a multa dc 5 "o dc que trata o
5 0° do art. 27 do regulamento, nppro-
vado pelo decreto 11. 11.039, de 29 de
janeiro de 1920. por trazer a factura
consular n. 1.931, declaração Inexacta
o prejudicial ao Interesse do tlsco —

quanto ao peso.
NA 1» SECCAO CONTINUA O IN-
QUERITO SOBRE OS DOCUMENTOS

DE NARQUE
O sr. Theotonio de Alm, ida, chefe da

1» secoão. continua a apurar o caso dos
documentos fal.*os relativos a uma par-
lida de xarqne, documentos estes ap-
pr, hendldos pelo escripturario Rlpper

| Filho, presentemente funecionando na-
1 quella secção.
! DlSTKlI5H<;AO DE MANIFESTOS

N 7cs — Dc Nova Orleans, vapor
americano "Billllco" (vários gêneros),

I consignado á Agencia dc Vapores; ao
escripturario Rlpper.

N. 763 — De Buenos Aires, vapor
americano "Western World" <com íru-
tas). consignado á C. Expresso Fe-
deral; r.o escripturario Ferreira,

jf, 770 — Dc Londres, vapor inglez
"Highland Rover1' (vários gêneros,,,
consignado á Mala Real Ingleza; ao
escripturario C. Leal.

X. 771 — De Moptevi.léo vapor na-
cionai "Duque de Caxias" (vários ge-
neros), consignado ao Lloyd Brasiiei-
ro: ao escripturario Corrêa.

N. 772 —• Dc Buenos Aires, vapor
iapoiie;: "Montovldéo Marli" (vários
gêneros), consignado a Wilson Sons;
ao escripturario Loureiro.
N. 773 — Dú South Geórgia, vapor
norueguez "Thor Júnior'' (em lastro),
consignado a Wilson -sors, ao escri-
pturario Mninedc.

N, 774 — De South Geórgia", vapor
norueguez "T!i<«r Sênior" (ern lastro),
consignado a Wilson Sons; ao escri-
pturario Ferreira.

X. 77;, — Dc Buenos Aires, vapor
43500O norueguez "Salta" (em transito), con-
425300 giunado a F. Engclhart; ao escriptu-

í«"u larlo Ferreira.
N. 776 — Do Rio Crande vapor

356011 americano "West Segovta" tem trans-
S?72" jio"). consignado A Agencia America-
S$60ü >.n. ao escripturario Loureiro,

N, 777 — De Buenos Aires, vapor
$.145 1 francez "Mendozn" iem transi:»), con-
5155 dignado á C. C, Marítima; .10 escri-

is.ioo pturario Loureiro.
S$64U n, 7711 — De Rosário, vapor sueco
4502'.' "K.:na£" (com trigo), conslrnsdo n<

1926.

Desde
Média
Desde 1° de jullio .
Média"
Em igual data de

Embarques:
Para os Estados Unidos
Para a Europa ....
Por cabotagem
Para o Rio dn Prata. .
Para o Pacifico ....
Para o Cabo 

3.060
9

1.530

776
936
793

.639

.778

.199

Total
Desde o ,11a 1° . . . .
Desde 1" dc jullio . . . .
Em igual data de 1926. .

Existência:
No mercado
Em igual data do 1926. ,

Pem/as realizadas:
No (Ila 10

Merendo frouxo.
NO DIA U

Vendas
Pela manhã 1
A' tarde  .

Total . . . t .
Preços:

Typo 
Typo 7 em 1926. . . .

Morcado sustentado,
COTAÇÕES

l'ypos
Typo ;:
Tvpo 4 ...... .
Typo 
Typo  .
Typo 7 
Typo S 

4.612
2.R43

425
1.525

9.4H5
32.129

.012.111

.332.339

127.419
156. .118

6.391

Saccas
3.618
3.401

Rezes.
Vitellos ,
Suinoa ,

O Frigorífico
SSo Diogo:

Rezes. . .
Vltellos . .
Suinon . .
Carneiros .

Anglo forneceu para

 118

Sio Diogo, para o con*

43S
10
20

.019

3I5S00
395000

Arroha
365800
3655011
365800
355300
345800
315300

Vendas em
sumo urbano:

Rezes. .
Vitellos .
Suinos .
Carneiros. .... > .._~

PREÇOS DOS MARCHANTES
PARA OS ACOUGUES

nez . ..• 1*060 a 15100
Vitello". lü» a 11500
Suíno  — W-iiu
Carneiro  ~~

PREÇOS DOS FRIGORÍFICOS
p,ez  . 15040
Vitello 15300 a 15400
Suíno  — «''5100

OS CEREAES NO SUL
PORTO ALEGRE. 11 de mnio.
Mercado de cereaes em Porto Ale-

gre o movimento do mesmo:
ARROZ

Haceos dc 60 kilos Iloj' ^tnlcrior
Entradas .... 27.997 29.66S

Nova York —
Rio ria Prata
Porteis i*0 ISiil
Amstcrdani —
lllo da Prata --
Klo dn Prata —•
Poric-fl do Sul -
Marselha o «'ses
lllo dn Prata —
P.lo da Prata -
Itio da Prata

Vestris". . . . .
"Vnuban". . . •
"R. Amazonas" .

Zeelnndln". . •
¦- "K. M.-ngnret.i"

"Arlnnzá" . . .
- "Bocalnu". ¦ .

— "Formosa" .
"A. Delfim," . ¦
"Werrn". . . .
Handrlii" . . .

Illatc nacional "Alliança'

botarem.
Pateo 13 — Vapor nacional "Joa-

zeiro" — Serviço dc trigo.
Interno 16 — Vnpor americano " W.

World".
Interno 16 (mixlo ,') — ,'hnlns' dl-

versas — Com carga do "American

Lcglon".
Interno 17 (mixlo O — Chatas dl-

versas — Com carga do "II. Rover".
Interno IS — Chatas diversas —

Com carga do "Cap Norte".

Movimento do Porto
ENTRADAS NO DIA 11

De. Buenos Aires o escalas, o pa-
quete norte-americano "W. World".

Do South Geórgia, o vapor noruc-
gnez "Thor Sênior".

De South Geórgia, o rebocador no-
rueguez "Thor Junlor".

Da Buenos Aires e escalas, o pa-
quete Japonez ".Montevldeo Mnrii".

Do Rio Grando o escalas, o vapor
iiorte-ninoricaiio "West Segovia".

De Buenos Aires e escalas, o pa-
quete. francez "Mendozn".

l>e Rosário o escala::, o vnpor sueco
"Kn npplngsl.org".

Pe Buenos Aires e escalas, o pn-
queto Italiano "Prlnclpessa Mnfalda".

Do South (leorgla, o rebocador no-
rueguez "Thor Major".

D<- Buenos Aires o escalas, o pn-
quetu francez "Aurigny".

JV Porto Alegro c escalas, o vapor
brasileiro "Itapoan".

Nova Yorl; — "Cnl.edello" . . .
Belém e escs. — ".Macapá" . . .
Portos do Norte — "P. ilo Moraes"
Portos do Norto — "Portugal" .
Southllmptoii —- "Alcântara" . .

VAPORES A SAIR
Recife • "Miiitiquelrn" . ¦ • •
Japilo (vln Panamá) — "Montcvl-

,lé„ Mnnl"  • •
Kio da Prata - • "Olullo Cesare" •
Tutoya o ewx. — "PlnuliV" . • •
portos ,lo Sul — "Itapuhy". . .
Antuérpia -- "lonler" . . . . .
Portos do Sol — "Itagunsfirt" . .
Montovldéo e escs. — "Itabira". .
Ilèclfe e ores. — "ItaJubA". . . •
Ilelém — "João Alfredo". . . .
Rio da Prata — "I.lparl" . . .
Santos — "Curvello". ,.'.,..
Klo ria Prnta — "!'. ,11 Udlno". .
llio Cirando — "Itntmbé" . . . .
Bordéos „ escs. — "Massilla" . .
Barcolonn — "Infanta 1. Borbon
Rio ,1a Prata — "Wcser" . . . .
S. Francisco — "Amariinto". . .
Havre e enes. — "Meduann". . .
Rio ,1a Prnta — "Veittris". . . .
Nova Vork — "Vnuban". .
Arncnjíi — "(Me. Vasconcellos" .
MacAo e ecs. — "Una"

Lairuna —- "Asp. Nascimento" .
I.lverpool — "Campos" . . . .
Portos do Sul — "Ivahy" . . •
Nova Orlenns — ''Bárbacena". .
Ulo da Prnta — "Zoelandla". . . .
Mossorô -— "Klo Amazonas" . .
lfplaliigfors — "K. Mnrgareta" .
Soiithnmpton — "Arlnnza" . . .
Portos do Sul — "ltapuca" . . .
Pnrn o escs. —- "Itnfiba" . . • ¦
Hamburgo — "Antônio Pelfino" .
Amstcrdani — "Fhindrln". . . .
portos do Snl —- "Cte. Alvlm" .
Portos do Norte — "D. lio Caxias'
Portos .Io Sul —- "Tinpinry" . .
F>lo da Prata — "Formosa". . .
Portos do Sul — "Cuhatilo" . . .
Pelo:.-", >• e."'S. — "Ilaltuba" . .
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Pauta semanal (por Uilo) 25570
MERCADO A TERMO

Regularam, liontem. no mercado de
café a ternio. as opções seguintes:

Na 1" Bol3a:

A Casa Pratt

e moedas

A' 1'isía
i 5 13 16

5232
í 162
513S

25013

5237
lílSl
85183
8J180
25202
25274
S5642

35613

S5220

5252
.ISM'.1.
15656
252S0
15015

35405
15197

5060

-',::'/. Comp" H
Maio  21510,, 2359Í ' i ii
Junho  235400 235."-' ' I
Jullio. ..... 2250011 225I-.!' ' I

Sctombro 
', '. '. '. 

ÜzJOOO :Ú*«'." ! \
Outubro  215850 21?60<> ! I

Mercado paralysado. : 1
Na 2» Bolsa: I f

Maio  245175 2450' ; |
Junho  233400 235310 ¦ I
Julho  22Í6B0 22550.' I t
Agosto  225300 2251''" j f
Setembro .... 225""0 215»'. ' I
Outubro  215900 21J50 ;

Mercado estável. ;
Vendas Saeier. •

Na 1» Bolsa....... — |
Na 2» Bolsa. . . ,-. . .¦ l-OO: ;

Total 1.000 f
EMBARQUES NO DIA 11 t

Saccn |Pnra Nova Tork: 1
Theodor Wllle fc C. . . 600 fl
Ornsteln f.-. 2.',» U

Para Baltlmorc , 9
Vlvacn.ua Irmío fc C. . fOJ I

Pnra Nova Orlenns:
Ornsteln & 13S 1

Pnra Buenos Aires:
Alfredo Sinner & C. . . 1.250 1
Ornsteln fc 4 75 í
Pinheira Ladeira fc C. . 1.000 1

Para Marselha:
Theodor Wllle fc C. . . 501 1
Alfredo Sinner fc. C. . . 25

Para Portos do Norte:
Mc. Klnlay _('.,... 450

Para Galveí.ton :
Tinto ft 250

Para. Nova Orleans:
C. i-. Mineira 50
Ornstein i .000

Para Portos do Norte:
Theodor Wllle fc C. . . 140
Norton Mcgaw & C. . . 60

Para Portos do Sul: K
Norton Megaw & C. . . 100 ¦
S. Pereira _ 23 1 ¦

Tara Nova Orleans: ;B
Vivacqua Irmão fc C, . 60U ¦

vende bons machinas para escriptorio c
proporciona bom serviço.

A nossa maior satisfação consiste em
nue os nossos clientes estejam satisfeitos,

Para conseguir isto, temos milhares de
dollares empregados em peças sobresalentes,
e mantemos em todas as cidades importantes
do Brasil postos de serviço próprios, com me-
pânicos peritos e ferramenta especial.

Se algum dos nossos freguezes precisar
de qualquer serviço, ou se as suas machinas
precisarem de exame, serão attendidos com
presteza e satisfação.

Machinas de escrever "Remington"
Registradoras NATIONAL
Machinas de sommar e calcular "Dalton"
Moveis de Aço "Allsteel"
Protector de Cheques "Dalton*
"Adressographs"
Cofres "Standard"

Total 7.214
ASSUCAR i

Esteve paralysado o disponível, mns
os preços inalterados. Os despachos do
norte aceusam as reservas multo des-
falcailas. Em todo caso catão em vln-
gem para Santos c P.lo 8.000 saccos.

— O termo, pgtavel na 1* Bolsa e
pnralypado na 2*. teve aa cotações om
ligeiras oselllnçAes. Os negócios foram
apenas de 1.000 saccos.

MOVIMENTO DIO HONTEM
Sacoi.

Entradas
Saldas
ütock _ptii.il. . . .

COTAi;«5KS DE
Preeos por 60 kiloc,

Branco crystal . . .
Dcmercrara ....
Terceiro jacto . . .
Mascavo

• • : lm
. 217.711

HONTEM
elt.:

431000 a 45$'.,Oí
37*'"in a *i|.'iiu

32} mn a 33.,'llt.
271001) n -lS.Uf

^ Casa Pratt
Rua do Ouvidor, 125

Caiia 1025-Tel. N, 3226
Kio ile Janeiro

Praça da Sé, 1MB
Caixa 1419-Tel. C.255I

S. Paulo

{
Itiu _1
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0 primeiro discurso político na actual
legislatura

, A l

DISCURSANDO HONTEM NA CÂMARA, 0 SR. SALLES FILHO ANA-
LYSOU OOM VEHEMENCIA OS MALES CAUSADOS AO PAIZ

PELO GOVERNO DO SR, ARTHUR BERNARDES

0 representante carioca terminou a sua oração, formulando um
appello em prol da amnistia

O sr. Salles Filho pronunciou honL*:*nt utn discurso político na Câmara.A oração do representante dr, Dls-tricto Federal foi a seguinte:"Sr. presidente, nilo vinha eu fa-zendo opposição facciosa e. systema-tica ao governo passado, nem, sequer«'pposição pessoal ao ex-prei dente(Ia Republica, quando daqui fui vio-lentamente afastado por ordem .sua'por ter sido da opposição". Hecnpe-rando este posto e. nntes de p-eome-«ar a campanha em qne, então itoempenhava, em favor da modida dcPaz que o palz reclama nnsl ««anirn-te, encontro-me na, obrlgaçfti d* lus-tiflenr a attitude de quo resi.'tnu ocastigo do que fui victlma. Conslde-rado indigno dc pertencer ií Câmara,naquella fipoca, a ella regressandonoje mesmo, devo-lhe a minha defe-sn qtie o evidentemente uma fürmuln(tn meu elevado apreço,
O simples episódio do inquulifiea-\ol desrespeito A soberania popular'iue ii.; objectlvnu no meu esbulho,se 11 esquecer a correlata lesil i de dl-rellos patrlmoniaes que a lei punecom penas de furtos e roubo, uuandòpiittieadn por pessoas que não gozamie Investidora officlal, bastara cr-tamento para justificar todas as vio-

í;.'.',í,i V dftsatin"s '1"« eu tivessePi atinado contra um govern, cnouzo tanto, mas que n.lo pratiquei enem podia fazol-n, atado pela*, ca-
ín 

"nlirt "eSÍme.,to, a qul sempremi obrigado a clnglr-nio para obterns .escassas possibilidades qne conse-

Ma sr. presidente, se a nidtudetliio.assumi era a que se Impunha nnépoca mesma em que occorrbm osinatos e acontecimentos que ., mbatl
hccidiis e divulgados muitos episo-d os quo a eensum da imprensa e oesladu de sitio puderam oeei.-tai- e'iue avultam :omo crimes, alguns derara hedlondez. Crimes que nilo af!feilaiu apenas o nosso povo ,, que

,','i,., ,',' vC'"'i d,° ,V0'-B'l""ia por constl-tuiijsni verdadeira affronta A elvill •
m£,\,\,}!ibl0ã!iniCta'' d(! «"'^eira anl-iiaiiiiade uc rim, sc. revestem. A tv-•'mii que se extinguiu a 15 de nõ-lembro, e que combati desde a suaorigem, escreveu nos fastos p*'ltlonso administrativos da Ropublicd umaluiglnu que, felizmente, perde o seucaracter ultrajante da nossa d-glilda-
!;,';.., i,U ox'P''l!sslva significação demorbidez quo a condiciona Inllludi
íiK-díci n° doniinl° díl liathologin

,m(nS|i,'i!",/£'"',","'H"; swtemallramenteos olhos A evidencia mio sn an-rcebe-ruim du que o ox-prosidonte cru por-tador de uma lamentável degenera.r-io psychica; assim, porfim. n.lo nosacontecia, a nds, que combatemos a
fnsen,' h!'iMat,Ura- A ,'sua co"<p,*ovadninsensibilidade moral: a sua t,«lmosiaexagerada atfi a obstinação; os melo?violentos i, arbitrários de quo semprousou, na execução do seus oroposl-ms; os actos todos, em sum.nn dnsua vida publica; sobejamente conhe-tidojá, indicavam clara mente a enfor-inidado quc noa enchia de apprehen-iíoos pela certeza de que marchava-mos parn um governo profundnmen-te damnoso e prejudicial A t-laçãoenn.orme so verificou. Mfto urt en-Bailávamos nós da Keneçao R.*'nubll-cana, nao se enganava o povo quó,1'tiquolle physlco Inipoccavel. de ad-iiilraveis contornos peculiarus rosin-(llviiluos do outro sexo. « que deviamenvolver a alma caridosa c meiga deuma pomba sem fel, adivinhava, na•"na intuição infulllvcl, os instinetosmais grosseiros e mais baixosAs peripécias que cerearam o cx-presidente no caminho da sua atnbl-(Jíio ainda mais deviam agsrnvar asua tara, nâo sendo para desprisara impressão de pavor que lhe deixouu cst.repitosa recepção quo teve nestacapital, quando nqul veiu, como can-ilidato. Num cérebro uadlo as mini-festaçoes do desagrado de que foi al-vo o ex-presidente seriam de moldea produzir ligeiro abttlo, incaoaz deromper o equilíbrio normal; nelleporem o susto, o medo, tomaram,desde logo. ns proporções do teriorque havia de persegull-o todo o qua-urle.unlo, acccntiiando deflnltlvnnien-te a modalidade clinica do perseguidoperseguidor."

Km seguida o sr. SiiUcm Filho foiupartendo pelo sr, Francisco Peixoto¦quc alludlii fts valas de que r.i aivó•o sr. Arthur Bernardes quando che-
gou no Klo parn lêr a sua. ylataíor-ina, na campanha presidencial.Respondendo ao sr. Francisco Pei-•xoto, que o Interrompia eom apartesfavoráveis no ex-presidente da Repu-blleu, o sr. Salles Filho recoriiou aoiipartoatite que este, quando foi dadepuração dn orador, na legislatura
passada, formnvn ontre aquellis quelui presença dn orador, discordavamdn capricho ilii sr. Bernardes man-(latido esbulhar o orndor, qunndri oorador havia sido Incnntestavelmeii-
te eleito.

.Veste ponto o sr. Salles Filho alill-(ie ás perseguições que lhe moveu osr. Bermirdos, inclusive a sua prisão'a bordo de uni navio.
Depois de responder aos apartesdn sr. Francisco Peixoto, pros«guiu oorador!"Outro homem teria percebido nes-sa. exqulslta conjuntura, a nee« snlda-

dn du mudar o rumo traçado para aambicionada posse do governo: o ex-
presidente, porfim, sentiu onttimcce-
rom-Illn a alma o ódio e a sedo devingança e o poder passou a nfigii-
rar-so-lho o grando latego eom quehavia de fustigar o povo irreveren-
te. que não conseguira corromper.

For outro lado, augmenta vam ns
suas Incompatibilidades eom ih clns-
ses militares, culminando, o al tricto
nu attitudo do Club Militar, a que tl-
liilu de prestar contas da Imputada
autoria de um documento injjrloso
dn linda valendo ns suas reiteradas
escusas. A despeito de tudo poudeetitrotaiito, ascender ao poder ampn-
tudo, apenas, na política officlal e
nos inesgotáveis recursos do Thesou-
ro, unlco em que mergulhnva :*s 1 ra-
ços até os sovaons, segundo ,:utorlza-
da expressão daquella fipoca. ta eum-
prlr, finalmente, o decreto da tna fa-
tnlldado mórbida, de qun todos os
seus actos foram os syniptomas mr.ls
alarmantes. Seu primeiro cuidado foi
resguardar-se para melhor perseguiros adversários e inimigos, cercando-
so, para essa obra. dn dois homens
adinlravolinonte talhados: o goiiera*
Santa Cruz e o marechal Foni'iira.

Um homem de estado, nssumindo o
poder nns circumstanclas nm aue o
fez o ox-presldcnte, teria Immedlnta-
monto estendido a mão ao adversn-
rio, pedindo-lhe a sua collaboração
No cnso oecorrente esse advers.-rlo
havia obtido 310.000 suffragins quenão lhe puderam ser negados por cm
poder verifiendor parcial; ha*/'a des-
fraldado a bandeira tle princípios e
Idfias que levantavam as poíulações
adormecidas do pnlz Inteiro; e, alfim
de tudo, era um estadista oxpirlmcn-
tudo om todos os postos de governo
Inclusive o de presldento dn Repu-
Mlca. Maa o ex-presidente nilo nodla
omprehender ns coisas por eiea fôr-

mn, tinha do encnral-as de maneira
diametralmente opposta; pnra n seu
prográmma não requeria homens de
governo e sim bons guai*(líi-eos'as.

A escolha não podia ser melhor Oa
sentimentos do genernl San a Cruz
'iisavam-se ndmlravelmente com on
do ex-presidente. Mão atfi o.< extre-
mos riii mais requintada pervertida-
de. conquistou o logar por processosignomlnloso» a que HubmrttlK oi ca-
inarndns presos e confiados í sun
guarda, lin* nous Initlnrtos t*m-s« n
jiisu medida na alcunha que eon

qulstou pelo habito de raspar a ra-beçti aos subordinados que in ori iamno seu desagrado. Para elle o gover-no tinha um symbolo: nm cabo d*,chicote e um ralo de acção: a laml-na de uma espada.
O marechal Fontoura, Igualmente

inculto e Ignorante nem ser um per-verso, era um indivíduo apto a executar cegnmente todas ns ordens e
praticar todas na acções desde quelhe. deixassem margem a trai..'formar
a. bainha da espada enfcrrulada ni
pí- do meia eom que sonhara a vld.i
Inteira. Foram, na linguagem effielal,
ns dois esteios da legalidade O ex-
presidente soube recompensai •( s ge-nerosamente. Emquanto Fontoura
desfruta a opulençla no stu oalsci"em tudo Igual aos que sonharam con-Htrulr Roca e Cnrleto, quo por Ironiada sorto apodrecem nas prisões da
Correcçlo, Santa Cruz passeia naEuropn, A custa do Thes uro, i.eree-bendo 24 contos mensaes para estu-dar o plantio da alfafa...

Com o auxilio e conselho desses
prostlmosos auxiliares poude o cx
presidente realizar a sua onra ne-fasta que, para ser devidamente avtt-liada, fi mister encarar o ponto devista dc suns conseqüências afasta-das. VS' assim que, a pretexto de re-
prlmlr movimentou revolucli.narlo.i
que, longe de evitar, provocava c entrotlnha, para melhor exectvar osseus tenebrosos desígnios atirpvn os
militares, uns contra oa outros nn ln-
tulto de dlvldll-os e .nfraquecnl-os.
Os quo lhe ficaram fieis, fazia pnll-ciar pelos sargentos commlSHinniidos
o pelas forças Improvisadas cue Ia
organizando entro os bandoleiros do
sertão. Dahl resultou a destruição
completa do nosso "stock" de muni-
ção, adquirida, como se sabe no es-
trangelro e a Inutllização do .-.•.-.lorlal
de guerra, notadamente o le artl-
Iharia, compromettendo a defesa na-
clonal, descobrindo au nossas fronte)-
ras c quebrando a nossa eíflnleneln
militar. E não só o Exercito assimsoffreu. A Marinha de guem. offe-
rece uma situação semelhante, eom osou material Imprestável e antiqua-
do, a despeito dos reclamos du nossabrilhante offlclaildade, eond.i-iiiadn
ao suicídio cruel Be sobre o pais de-sabar a fatalidade de uma gu;rrn Aaviação militar pôde-se dizer que foi
totalmente destruída. O pavor em quese encontrava o ex-prenldonto fe queos nossos aviadores lançassem bom-bas sobre o seu palácio, levon-o a es-sa obra inqualificável. Eiise é ira ar-sumpto que devo ser amplamente
commentndo para que se Ha'ba quenão é por commodlsmo ou l«:dlffe*
rença que o Brasil assiste de braços
cruzados os "ralds" memoráveis debrasileiros e estrangeiros oue bua-cam os seus portos, sem que lhes
poHsainos prestar o menor auxilio. K'
preciso quo se salha que por ii.1i. mais
possuirmos a nossa aviação mlllt.-r enaval C* que não pudemos esperar,
como nos cumpria, ao longo dn nos-sa costa, o glorioso aviador írnncezSalnt Roman que, num sonho ?e lea-ro, buscava, não o sol, mas on por-Ioh do Brasil, morrendo traglnamen
te a 80 milhas da conta, dcpo's d««
avistar a hospitaleira torra brnsllei-
ra, e que talvez tivesse sido salvo oe
uhi soecorro opportuno lho tivesse-
mos podido prestar.E emquanto isso, senhores, cm-
quanto partiam as nossas armas de
dofesn, outros paizes do continente
orientados por governos sensatos e
patrióticos sem ninior esforço, desls-
cam-Bo numa hegemonia ciue nunca
poderiam alcançar e quc seria inqtiio-
tante pnra nós, se não confiássemos
nn espirito do cordlalldado dos povossul-americanos, mas do qualquer fôr-
ma vexatória c deprimente para os
nossos mellndres patrióticos oue re
clamam do Congresso o do governomedidas urgentes c effle.nzes medi-
dus que restabeleçam o equilli rle nn-
terior criminosamente roto pela In-
satiia do governo pnssudó, cmn na
responsabilidades dos nossos •betes
militares, que não souberam Impedir
semelhante descalabro, por terem le-

.vado longe de mais o espirito ou o
amor da disciplina.

Com a responsabilidade dos nossos
chefes militares, repito, a começar
polo ministro da Guerra, general Se-
tembrlno de Carvalho, qüe pata sc
manter uo equilíbrio Instuvel em qm*sempre esleve na. sun pasta, redigiu
um despacho mandando bombardear
uma cldnilo o dizimar a sua puptila-
ção, e organizou o grupo de canga*
celros que deviam bnter as unidades
do Exercito rehelladas. Esqueciam
lamentavelmente os responsáveis po-lo eommnndo e pela organização mi-
Htnr que o desprestigio des*sa? 'ra-
cções do Exercito era o desprestígio
de toda a instituição a que CBtú oon-
fiada a defesa ria nossa soberania, a
segurança dns nossas fronteiras n
Integridade e a existência ia Nação
Brasileira !

Não creio nue Inijii brnsllo.lro cujo
coração deixe de confranger-se ao
comparar essa situação, a quc ape-
nas alludo, com a dos nossos vlzl-
nhos, quo uma lei recente permlttlunlovar as suas reservas, pelo roalia-
tamento dos conscrlptos, do 600.000 a
1.20(1.000 homens !

Mas, sr. presidente, não foi sô na
administração Interna que o pnlz sof-
fren is conseqüências do cataclysma.
Nau relações exteriores, outro capl-
tulo a. que Igualmente npenns alludo
na esperança dc que me não contes-
icm pela Inconveniência dn um deba-
te a que seria forçado, ne desmenti-
ilo, a nossa posição não ê menes pre-
caria. O Isolamento em quo nos en-
centramos, <¦ que resultou do se te-
rem quebrndo todas as tradições da
política internacional quo no» eU.va-
ram e engrandeceram no conceito das
nações civilizadas, foi o menor mal
que nos poude fazer o governo pas-
sndo. Quem conhece o pensamento
do ex-presidente, e a quo ainda ha
poueo alludla o nosso antigo collega
sr. Josfi Tolentino, sabe atfi onde te-
riamos Ido se a revolução nfto tlves-
se prestado no palz o impereclvel Rer-
viço do quebrar o fio de sinistras
cogitações

Eis ahl o governo e o presidente
que combati. Foi um governo iue de-
predou a fortuna publlra, que atten-
tou contFii a autonomia dos Esta
dos, que asphyxlou a opinião publi-
cu, que supprimlu, quatro annos, o
império da Constituição e dns leia
que aviltou a dignidade humana, es-
bordonndo e matando cruelmente os
prisioneiros políticos, que destruiu a
defesa nacional e que aboliu todas as
liberdades publicas ! Foi o presidente
a quem o psls deve a guerra civil.
Fui castigado. Nflo mn arrependo do
que fls e nfcm guardo rancor do cas-
tigo, tanto que volto a trabalhar pe-
Ia amnistia, remédio que nos fará
esquecer o pesadello horrível e aem
precedentes.

Outros, com mais autoridade, to-
marâo a Iniciativa do projecto sobre
que terei de deliberar. O povo brasl-
leiro confia na vossa sabedoria e nr
patriotismo do sr. presidente .1a Re-
publica, que vne dando mostras da
mais elevada comprohensão do rtgl-
men, que nilo regatearei* • medida
de pat que rcstitulrá, i» nossas fn-
mllias, os nossos Irmios que sô se
rebollnram pelo muito quc nn.nm es-
ie pnlz, que ora dignificam no et-
trangelro, buscando no.trabalno bra
çnl, mns honesto, os meios de nilo
morrerem A fome, depois de »erem
conquistado São Paulo, com todas ns
Immensuravcis riquezas que S. Pau-
lo encerra.

A paz JA estA feita, ouve-s» dlser:
pois bem, ponde nella o sello rta fra-
ternidade, dizendo A fnee do mundo:no Brasil nAo ha mali brasileiros de

CONGRESSO DE INSTRUCÇÂO PRIMARIA
¦ * ¦

0 discurso inaugural pronunciado pelo sr. Francisco Campos, secre-
tario do Interior de Minas Geraes. — Uma homenagem ao

presidente Antônio Carlos
BELLO HORIZONTE, II (A.) —

JA nos referimos, em telegrammas
anteriores, A lnstallação do Primei-
ro Congresso de Instrucçâo Prima-
ria do Estado de Minas Geraes e de-
mos, nellce, um resumo dos discur-
sos então pronunciados, bem como
do Regimento Interno do Congresso.

Desses discursos, merece ser des-
tacado, não somente por motivo da
autoridade' de <iucm o proferiu, mas,
e princlpalirlerite; ¦ pela profundeza
dos conceitos que emlttlu, o do dr.
Francisco Campos, secretario do ln-
terior, que falou em nome* do Estado
de Minas Geraes, expondo as condi-
ções do ensino primário entro nfis e
externando Impressões e dlrectrizes
sobre ns? um ptos pedagógicos.

Depois de congratular-se com os
srs. congressistas pela lnstallação
do Congresso e de salientai* que ern
a primeira vez quo se reunia em
nosso Estado uma assembléa dessa
natureza, o orador lembrou quecommettlmento de tal monta não po-
dia surgir simplesmente de uma lm-
provização offlclnl ou das inspira-
ções caprichosas do momento, senão
do um longo o eftittlente trabalho
de organização, que teve por etapas
os esforços Ingentes de administra-
dores escrupulosos e bem orientados,
etn todos os tempos dn nossa evolu-
ção cultura'!.

E prosegulndo: "Não houvessem,
com effeito, os governos mineiros,
particularmente a datar da notável
s vigorou.'. Iniciativa do governo João
Pinheiro de cujo Impulso ainda se
sente o calor e alndn se recolhem as
vibrações, não houvessem, com ef-
folto, os governos mineiros cuidado,
eomo lhes cumpria, dn. organização
e apparelhanionto do nosso ensino
primário, recrutnndo-lhe e systema-
tlzando os elementos esseneines aoseu esqueleto'de linhas sóbrias, mas
precisas, o Congresso que hoje re-
unimos não encontraria as precon-dlções moraes e technicas Indlspen-
savcls A realização dos seus intuitose o contexto próprio .1 immndiat.-i outll inserção dos seus votos e dassuas conclusões. Por ahl sc vft queo dc que se trnta. uo momentoo que esta iniciativa significa, o a
que nos propomos eom este Con-
gresso, não r) uma obra de desço-nhecimento do que temot-*, de Injus-tlça para eom o presente e de riipiu-ra eom o passado, «enão do prose-guir o continuar, estender e dilatar,esto contexto, preenehendo-:lhes aslacuna.--, eorrl.írlndo-ihes ns linha.refaznndo-lhe o trama, ampliando-se as annotnções, prolongando-lho os
planoe*. r-»;iflriniido-llie as dlreeçõos,nprofum'/ -do-lhe a.s perspectivas,retoeanío-lhc o somhrcndo. enchen-do-!hc os debttxos, dcfinjndo-lho os*contornos e tentando traduzir-lheesta porção de intelligencia Inartl-cu.ida. que eonntltue. cm torno detoda expressão humana umn aura
que sõ eom o tempo se condensa ose incorpora it voz nrtleulndn",Referindo-se no próprio Congres-so, o titulai* do Interior disse: "Com
este Congresso, o governo abre nnportns dos gabinete;! c das «.«tuf-ts
officiaes, onde nascem e costumammorrer, il mingua do ar dn largo odos sães da terra, os regulamentose os receltimrlos legislativos, a quofaltam as vllamlnan da saneção eol-lectlva, siibmottendo ií controvérsiaesclarecido, não uma questão ,le nu-torldade e de eom mando, mas umproblema dc lntelllgencla c de mil-tura .

Referlndo-s-e no reflexo da Instru-oção nns dcmoenclns, o orador pre-eeltun. nue "0 futuro das Institui-ofles domoernUcns depende, sobrem-do, da orientação e do Incremento doensino primário. Saber ler " ese-e-ver, não fio, porfim, titulos suffl-cientes a cidadania digna, desse no-me. Não bn«tn, pois, diffundlr o en-"°.*1 '••njn.rio. para dilatar os llml-
^.Li'V",'af,°' Sfl e"t<! «""sln* "ãoforma homens, se não orienta a in-tclllgoneia e não dlstMIa, o sei 

"o

mó,., <,r*1-",i!!l1 -1 Personalidade hu-
ni\?\' F°.d0,ni' (nz'r eleitores, masnão terã feito cidadãos. Não se vã aInstrucçâo prlmnrln descortlcada dosseus elementos nutritivos — a In-struncão prlmnrln de rceltações o doleprodiieçues de mfirn. receptividade,de passividade o de Inércia mentala Instrucçi.n primaria que Ignora ofundo de nctlvldndn e de avidez pela«..pressão que reeide nos sentlmen-
^Ipn„,na "ten gencia Infantis -quePO terá transformar os elementos
rlài, 1"e Jhe R,1° confiados emrendimento hum.-no, seja do ordemeconômica, seja de ordem moral oupoiitioa.

Assim, pois, no que me parece, omelhoramento ou aperfeiçoamento doensino primário 6 obra da iniiilo maisrelevância e do maior urgoncin doquo o dn sua diffusâo por processosinadequados, que antes concorrem pa-ra deformar a liitolllgencla, que seminstrucçâo poderia ser utll e produ-ctivti. do quo para consolidar-lhe oesqueleto e revestil-a dessa espécie d»tecido muscular quc fi o senso com-mum apurado uo contacto das coisas odos homens ou adquirindo pela expe-ricnela da acção individual, das suasIniciativas, dos sous riscos c das suasresponsabilidades.
a alphabetlza-

de civilização o
. mais vale o aiialphabctodo intelligencia Integra e viva do queo alphabetizado a que a escola ador-moceu a Intelligencia e apagou essefogo Interior do Interesse Intellectuai.mAo da actividade o da industria hu-manas. Dlffundir a lnstrue«,<ão prima-ria nos molde» em que é commuinonteministrada é um critério puramentequantitativo, ao alcance de qualquermachina burocrática, por mais torpl ia

que seja a sua marcha",
A seguir, estuda as actuaes condi-

ções do ensino primário no Estado cdiz: "O certo, perton, d que ainda es-tamos era grando parte eseravlzad03ao ensino pelo ensino, A noção dasnoções como fins e não como meiosde ensino, A idfia de "stock" dc saber
e nâo de capacidade de aprender comofinalidade de toda Instrucçâo intelli-
gente.

As noções utels sâo as que resul-tam do contexto de uma oxperlcncla
ou as que entrami nesto contexto
como Instrumento para desenvolvel-o.
E' Indispensável, j>o!s, que o onslno
primário entre nôs incorpore aos seus
processos e methodos da vida, repro-
duzindo, sempre que pudor, as opimr-
tunldades que a vida offerece A acqui-
siçfto de noções e de conhecimentos".

Prosegulndo, o dr. Francisco Cam-
pns discorre sobre os melOB que deve-
riam ser postos em pratica para ln-
corporar ao ensino as dlrectrizes que
pleiteia. Recommend.a o desbasta-
mento ou simplificação dos program-mas e mais do que Isso, a selecção
dos professores. Dahi, a conseqüência
de npparelhar melhor o ensino nor-
mal.

Depois de interessantes observações
sobre processos de Inspecção e sobre a
organização da Secretaria do Interior,
o orador perora assim:'Estou certo d» que nessa obra de
clvllizaç&o e de cultura, obra essen-
clalmente collectlva, em que collabo-
ram e se continuam os governos o as
gerações, transmlttlndo uns aos ou-

tros a herança das suas experiências,
investigações, pelo menos o espirito
que a ellas presidiu, o Congresso ornInstallado representara um marco defronteira, desafiando o espirito de au-dacla e de iniciativa dos mineiros,eomo uma solicitação a outros empre-hendimentos e iniciativas tão altos,desinteressados e significativos comeeste",

A HOMENAGEM DOS COXGHESSIX..TAS AO PUESIUEXTE ANTÔNIO
CARLOS

BELLO HORIZONTE, 11 fi . _Esteve brilhantíssima a manifestaçãofeita hontem, íis 20 horas, pelo Con.gresso da instrucçâo Publica, .,<, nre-sldento Antônio Carlos
Reunidos os manifestantes no pa-l.iclo aa Câmara dos Deputados, dlrl-giram-se para o palácio da Libéria-do, onde 0 presidente do Estado, cer-eado dos membros dn govorno, osaguardava no salão de honra.Em nome dos manifestantes f.Vouo venerando educador mineiro profes-sor Cordeiro Valladares, seguindo-selhes com a palavra vários outros ora-dores, saudando ¦ -

Tenho parn, mim que
ção não fi Instrumento ddc cultura;

armas nas mios contra brasileiros;
ha Idéas, ha princípios, ha opiniões
quo se entrechocam no Ideal commum
da grandeza da Pátria. O presidente
que restltulu ao povo os cidadãos
condemnados ao desterro e A morte
na Clevelandla; que retirou os mlll-
tares das lnhospltas penedlas da
Trindade; que fechou a prlsAo mlll-
lar da Ilha Grande; que quebrou ns
cadelas do sitio, — tem de meditar
nas palavras do grande ministro queorganizou o governo dn defesa repu-
hllcunn em França: acima da justlçn
dos pretorlos ha uma outra quf se
fôrmn na consciência publica, • esta
reclama, exige e confia que adopte-
mns, a amnlstla. (Multo hem multobem. O orador é cumprimentado).

o chefe do Estad,,Respondendo, o Dr. Antônio Car-leu proferiu brilhante discurso, que tolmuito appfatidldo.
A aeguir os membros do Congresso

percorreram as diversas dependênciasdo palácio, demorando-se alguns dcl.les em cordial palestra com o presi-dente Antônio Carlos.
Esta homeniurem do professoradoao presidente do Estado foi tocante

pela .lua singeleza e 6inoerl*:lnde
OS TKAlIAI.nOM DA PiUWTIVl

SESSÃO Oltm.VARIA
BELLO HORIZONTE, 11 ..\.) _

Nll primeira sessão ordinária do' Con-
gresso de Instrucçâo Primaria foramappriivndns por unanimidade do vo.tos aa conclusões dos Drs. Ernanl
Agrícola e Alexandre Drummõnd so-bro ns theses formuladas a resp«;iioda hygiene escolar.

As theses eram do teor seguinte:
].* Dndaa as nossas condições denreio, como organizar o serviço effl-

ciente de inspecção mertico-escolar?
2.' Traisfcrlndo-o A Repartição de

Hygiene ou por meio do aecordo, attri-
hulndo a «sta, o encargo de dlrigll-o
e oricntal-o?

3.* Realizando.o, no inicio, nas loca-
Ildades onde houver serviço a-mita-
rio regularmente organizado; fazendo
nello eollnborarem enfermeiras e pro-fessores?

4.* Dando o cunho pratico ao en-
slrfo de hygiene, nas escolas normaes i
tornando a professora colWboradora
efflciente dos trabalhos de hygieno
escolar e saudo publica?

3." Instituindo cursos dc ferias para
as actuaes professoras, eom o fim dn
aperfeiçoa 1-ns na pratica, dns ensina-
men toa da hygiene?

0.* Estimulando Iniciativas privadas
pnra n manutenção das obras de as-
elstencla escolares? I

7." Criando, nos. logares onde nào
houver organizada., repartições dn |
saudo publica, un, serviço de hygiene l
escolar por enfermeiras vlsiladoraa dl- I
plomadaa? I

São as seguintes as conclusões do
Dr. Alexandre Drummõnd: 1

1." As condições do meio <>Sn actual-
mento e serão durante multo tempo |
ainda Impróprias pnra a crinção do
serviço do inspecção medica escolar j
nos moldei, intew.aes da sã organiza- i
ção, nos eeufl diversos papeis.

2." Entretanto, em nenhuma par!" o jserviço de inépecçâo e assistência me-
dieo-eecolar. fi mais necessário, nn nos- |
sa terra, em razão mesmo de certas e i
determinadas condições do melo. '

3.» Para attender, dc modo pratico i
a utll, a tnes necessidades, cabo-iios o ]
dover de organizar um serviço, ndo- I
ptando eyetcina compatível eom as cl-
tadas condições.

4,« Talvez se encontre a solução do j
nosso caso na dilltisão dos serviços ;
municlpaes do hygiene permanente, i
ampliadas aa attribulções dessa a. m |
specção medica iuk. escolas.

5 • Os obstáculos principaes oppos-
tos' A realização do pliMo proposto i
não eüo Irremovivels )

Junta de Jurisconsultos
Americanos

As reuniões de hontem das Sub-
commissões de Direito Inter-

nacional Publico,e Privado
PJtOJECTOS AWBOVADOS

IleunlU-se hontem. no Monroe, a
Sub-commlssão de Direito Interna-
cional Privado da Junta dos Júris-
consultos, sendo approvado o resto
do livro primeiro do projecto dc co-
difienção do Direito Internacional
Privado relativo ao direito civil. Os
capítulos approvados «c referem aos
contractòs matrlmoniacs, no que diz
respeito aoB bens, compra e. venda
dc créditos o permutas, locações, so-
uledades, empréstimos , depósitos,
contractòs aleatórios, transacçfics e
compromissos, fianças, liypnthcas,
seml-enntrncins, concursos e credl-
tos privilegiados o prescrlpção. Ter-
ntinnda a consideração deela pnrte
do projectos foi tributada carinhosa
homenagem ao sr. Btistamonte, au-
tor da codificação, o qual agradeceu
manifestando-se esperançado de ob-
terem tambem approvação os seus
projectos relativos ao dlrctto mer.
cantil penal e processual.

Pároco certo que o cr, Bustainan-
te proporã o adiamento da parte re-
latlva ao direito marítimo parn
quando se acho presente o sr. Leo-
poldo Mello, delegado dn Argentina,
por desejar sua collaboração, dada a
especialização que tetn da matéria.

Retinlg-*«e íapibem a Sub-eoi„n,ls-
s8o de Dlrplt.0 Internacional Publico,
detendo primeiramente o projecto da
convenção sobro immigraçao, cujas
disposições ee referem, salvo o arti-
go primeiro, A condição jurídica dos
estrangeiros, observando-se Igual-
mente que ¦» convenção projoctada
sobre eata segunda mnterla contem
disposições relacionadas com os di-
rcitos e devores InternaeionaeB das
pessoas. Tratando-se em seguida do
projoeto relativo aos tratados, ma-
nlfeetando então o Br. Epltacio Pes-
soa que o comitê havia decidido,
para evitar difficuldades, que ficas-
sem automaticamente eliminados to-
dos os artigos susceptíveis de in.
fluir em qualquer sentido nas ques-
tõe6 internacionaes pendentes, dc-
vendo retirar-se o artigo quinze do
projecto sobre tratados. Se um dos
Estados deixa do cumprir no todo
ou em parto essencial aquillo a que I
sn obrigou a outra parte, poderA jexigir o cumprimento ou dar o tra- j
tado por extinetc. .

O delegado peruano, sr. Maurtua, !
falou sobre o nmdo do proceder do j

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
UROLOGIA

Foi eleita n sua novu dlrectorla
Reuniu-se, hontem, A noite, «-ob a

presioenela do dr. Estelliia Lins. se-
cretarlado pelos drs. Rolando Mon-
teiro e Alfredo Herculano, a sessãoda Sociedade Brasileira d« Urologia.

Lida ti approvada a actu da sessinanterior, usou da palavra o dr. Es-
U-üita Lins, para pedir a inserção em
aeui de um voto de ; e.-.ar pelo pas-siidiiiito dn d:*. Pedro Severiano dc
Magalhães, um ilc-s irnamontos da
ciasse medica. Apôs ter sido iipprova-
da unanimemente a proposta apresen-
tada, teve inicio a eleição da nova
directoria, oecupando para Isso logar
A mesa, como escrutinadores, os urs.
Heitor Calmou ..* Mario frança.

A chapa, lui dias, apresentada, foi
a voncedcni.

FUida íü eleição, com a palavra o dr.
Hugo Pinheiro Guimarães, propoz a
cnsa que fosse acclamado pre-identi**honorário o dr, Estellita Lins, pelani.negação com que se tem de.iicado iis
questi&s 'ie urologia e pelos luestima-
vds serviços que prestou A sociedade
no correr da sua gestão.

A proposta do dr. Hugo Pinheiro
Guimarães foi approvada unanime-
n.ente e secundada por prolongadasalva de palmas.

u dr, Carloa Gomes pediu quo fo*-
so consignado cm actn uni voto do
iouvoir aos drs. Rolando Montolro, Se-
bastião Barroso e ao doutorando
YVencoslâo Júnior pein dedicação quesempre mostraram pela .Sociedade.

ü dr, Estellita Lins fez. depois,
uma proposta a assembléa pata que
fn.sse inserto, cm aeu um voto de
agradecimento pela collaboração efíi-
ciente dos representantes do O JOR-
NAL e do "ü Paiz".

Em seguida, iodos os presentes vi-
salos peias homenagens fizeram uso
da palavra, falando, por ultimo, o dr
lieitiito de Andrade, sócio correspon-
dente em Juiz de Fôrn, para agrade-
cer as gentilezas de que tora alvo e.
ao findar, reforçou as considerações

definitiva. lv;iial declaração fez o
delegado colombiano.

O projecto approvado cnnsta de
dozesete .artigos, sendo principal o
quarto, que dispõe (iue os trabalhos
serão publicados.

BEBEU VENENO
Em sua residência, A rua Comes

Carneiro n. 101, Joanna de Almeida,
dc 20 anncs, casada, bebeu noniem
forte doso de acldo phenleo. A tres-
loueadii procurou desse modo fugir
A vida.

Pessoas da casa, porém, chamaram
a Assistência, que a poz .'óra du pe-rlgo.
do dr, EstêllitõTilns, quãnãõ~cite~sereferiu a acção dos Jornaes ali repre-
senta dos, accrescentnndo quo se não
fora a divulgação permanente das ses-
soes pelo O JORNAL, nio poderia ter
acompanhado, como acompanhou, ns
trabalhos interessantes realizados peliSociedade Brasileira de Urologia, nn
.in.nci findo.

Logo depois, ninguém mais dese-
jantlo a palavra, foi encerrado a sos-
sio,

— A ciiapa suífragada foi a s.*-
guinte:

Directoria —- Presidente, prolessor
Augusto Paulino; 1" vice-presidente,
dr, Jorge de Gouvêu; '.° vice-presi-
dente, professor Ugo Pinheiro Gulma-
rães: secretario geral, dr. Rolando
Monteiro; 1" secretario, ,lt*. Castro
Lima; U" secretario, dr, Jorge Doria;
l" thesourelro, dr, Alfredo Herculano;"» thesoureiro, dr. Mario França ; bl-
bllothecarlo, dr. Pnulo Ccsar de An-
drade; director do Museu, dr. Carlos
Gomes; director do Archivo, dr. Omar
Campello; redactor dos "Annaes", dr-
Sebastião Barroso; orador. (|r. Heitor
Calmon,

Commissões — Cirurgia (homensj :
professor A. Figueiredo Baena, dr.
Miguel Melra dr. Américo Valerlo 6
dr. Alvnro Baptista; cirurgia (mu-
Iheres) : professor Brandão Filho, dr.
Castro Araujo, dr. Cândido Botafogo,
dr. Brandino Corrí<i; medicinai drs.
Henrique Du.iue, Luiz Caprlgllono, Os-
enr Ferreira, Gilberto Romeiro; ve-
nereolngla: professor Eduardo Ka.bel
lo, Jrs. Belmiro Valverde, Kodoipho
Josettl e Annlbal pereira; biochimi-
ca: professor Josfi Del Vecchio, dr».
Abdon Lins, Gervasla de Araujo «'¦
Guerreiro de Faria; physiotherapia;
drs. Chíuiot Prevost, Álvaro Mutiti*
nho, .loão Luiz Gnelzer e João Vizella;
radiologia: .Irs. Manoel de Abreu, Ja-
ointho de Campos, Pedro Monta o
Josfi Lins; syndicancia: drs, Amerillo
Sucena, Arnaldo Cavalcanti, I. Cunha
Lopes e Henrique Rocha,

Estado do Rio
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Sede da succi sal de 0 JORNAL: Rua Visconde do Rio Branco,«i
l.° andar, Nictheroy. - Tel. 523

Nictheroy
REINTEGRAÇÃO 1»E l« SVil l>E

DIREITO
Em longa e fundamentada senten-

ça. o dr. Freitas Junior, Juiz dos
Feitos da Estado, Julgou procedente
a acção intentada pelo dr. Levino Jo-
sfi Pacheco, juiz do direito da co-
marca do SSo Fldells, que foi coagido

[pelo governo da Intervenção do ro-
I querer sua aposentadoria sem as
formalidades legaes. sendo o gover-

I r.n fluminense condemnado a relute-
I gral-o e a pairar-lhe as demais van-
I tagens do cargo.

NA INSTRICÇAO PIÜLIC*
O director da Instrucçâo Publica

as.-lgnuu, hontem, as seguintes por-
tar! as:

Nomeando (1. Maria Ruth Gomes
adjuntn interina rln escola mixta .1c
Coqueiro!, município de Igunssn'.

Nomeando a professora diplomada
d. Mnrln José Cavalcanti, para sub-
siitulr a profussora adjunta iln Es-
cola Modelo complementar da Escola
Normal de Nlctheroy, d. Jenny Vas-
cnncellos Coutlnho, durante a sua
licença.
AI'i:n.\C*SO DAS ULTIMAS F.LEI-

COES ESTADFAES
O dr. Macedo Soares, Juiz da '-' va-

ra, convocou os demais juizes que
compõem a Junta Apuradora, pnra
apurarem ns eleições realizadas no
dia 10 de abril para presidente e vi-
ce-presldente do Estado, e deputados
bstnduaes,

A CANTAtREtnA E' TEIMOSA...
O dr. Stcphnne Vannler, fiscnl do

governo junto :i Companhia Canta-
relra, em officio hontem dirigido ao
superintendente da mesma, concedeu.
lhe novo prazo de 4 dias para ter
Inicio a substituição dos trilhos vi-
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comitê ao applicar tão mecânica*
mento o systema de eliminar prin.
ciplos que são essência do direito
Internacional pelas repercussões que
poderiam ter em questões pendeu-
tes, o disse que por esso syster.ia
seria subtraído A legislação amerl-
cana todo o seu conteúdo de justl-
ça. Expressou que em cada caso de
difficuldades, em vez de uma eliml-
nação automática devia fazer-se um
trabalho de coordenação para che.
gar, por unanime asscntlmento e
mediante concessões reciprocas, a
certos reconhecimentos parclaes dos
princípios de direito que represen-
tario ao menos um direito posslbl-
lista.

Apôs viva discussão o delegado
colombiano propoz umn formula
contando, com texto diverso, o mes-
mo principio do art. 13. Esta for-
mula não vingou e o artigo foi re.
tirado. O sr. Brown Scott, so votar,
manifestou que o fazia esperança,
do dc que so encontrasse uma nova
formula pnra que a ellminnção do
artigo nAo tora nem completa nem
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E' de grande conveniência sua, antes de comprar qualquer tecido de seda
ou algodão ou artigos de cama e mesa, fazer uma visita sem compromis-

so. á casa m.iis barateira do Rio:"A Nobreza"
— EXEMPLO:

Filo inglez para cortinado, largura 4.60, metro  7$900
Esparterie, folha inteira 60 x 80, o melhor, uma folha  l$800
Seda lavavel, japoneza, largura 1 metro, em 20 cores, metro .... 4$900

OS DEMAIS ARTIGOS NA MESMA PROPORÇÃO

A NOBREZA" 95 Uraâaiyaiia95

gnolt quo a referida companhia, a
despeito da exigência contractuul
que o nio penn Ute nas suhh t>ult;a-
das. estã collocando na Alameda S*ár
Bonventiira.

NA PREFEITURA MUNICIPAL
O dr, Ribeiro de Almeida, prefel.

to municipal, por acto de hontet...
nomeou o dr. Hernaul de Faria Alves
para exercer o cargo de dlreotor dn
Hospital de S. João Baptista.

O leilão, hontem, realizado, *•«
ínspectorla do Fiscalização, do mer-
cadorlas approhendldna em poder i*
vendedores ainhulantes sem licença
e não reclamadas 110 iiraz.i regula-
montar, produziu n Importância de
49.000.

NO JUIZO CRIMINAI.
O dr. Oldemar Pacheco. Juiz crltni-

nal. mandou baixar A delegacia d»
capturas, pnra diligenciar, conforme
requer n promotor publico, o proees-
so movido contra Manoel do Carmo
Guedes.Estando preparados os proees-
sos em que são réos Ernesto Grecrn
e outros e Joio Cândido de Azevedo,
o Juiz criminal mandou que ns me.»-
mos aguardassem respectivamente a
pnnvocnção do Tribunal do Jury r dc
Tribunal Commercial.

Foi dado este despacho nn pro-
cesso do réo Ismael Joaquim dos
Santos: -Indefiro a petição de ín-
lhas 103. Offlcle-se ao director da
Penitenciaria do Estado, dando co-
nhecimento deste despacho."

Foi recebida n denuncia nffep*-
clda pelo dr. Severo Bomfim, promo-
tor publico, contra Lula dn Silva
Pinhal e outros.

"Cumpra-se novamente o despa-
cho de folha« 11, Juntnndo-se tina
autos o registrado do Correio. P. o
officio.". fnl o despacho proferido no
processo do sentejiclado Rognclaim
ds Sanlns Mattos.

Foi Julgada, por sentença, ex-
tineta a pena Imposta no réo Anto-
nlo Albuquerque Lima, sendo pnssn-
dn em sen favor o competente ahu-
rã de soltura.
IMA HECI.AMACAO CONTRA O

SERVIÇO BB RONDES DA I ANTA-
REIRA

O sr. Fernando Pires, Inspetor du
alumnos dn Escola Washington ' nie
„ rua Dr. Mnrlo Vlíintin, em MeMie-
roy, procurou honlem n pnllcln rln 2»
circumscripção: nflm de pedir um.i
providencia rolntlvnmentc ao «• ni-
ço dc bondes.

Disse o sr. Fernando que os mo-
torneiros e coiiductóres da linha VI-
rndouro que servem aquello rftnboli-
cimento não pariu,, '• tempo suffi-
clentn pnra o embarque e deiembar-
nu. dos alumnos.

Alndn hontem, segundo dlísc elii*
ao conimissnrio Mnttn. fnl ntl**ndo no
chão quniido snlinvn, o alumno Jost*
Nunes, que recebeu ligeiros ferlmeu-
tos gonerallzados.

A policia vae ofíiclnr u Cantareira
neste sentido.

*S

Informações Úteis
O TF.MPO

Boletim ila I)lre<*torln dc Mctco-
rologln — Previsões para o período
de IS horas de hontem até 18 horns
dc liojc:

Dlstricto Federal e Nlctheroy —
Tempo: instável, sujeito a chuvas,
pansando a hom com nebulosidade.
Temperatura: estável fi noite; li-
geiro declínio de dia. Ventos: de
sul a ot^ste, frescos.
PAGAMENTOS

Thesouro Nacional — Na primei-
ra pagadoria do Tliesouro Nacional
serão pagas hoje, 12, Oa seguinte?
folhas: Montepio civil da Fazenda
de A a '/-.

CORREIO
Esta repartição expedira, mal.t.*

pelos seguintes paquetes:
Hoje:"Giulio Cosaro", para o Rio ds

1'rata, recebendo Impressos até ai
6 horas fl cartas até fis 7.

"itapuhy". para Santos, Paraná-
gkft, Florianópolis, Itlo C.randc, Pc-
lotas e Porlo Alegre, recebendo
impressos atê fis 7 horas, cartas
paru o interior até ús ".30 c com
porte duplo até ás fi.

"Príncipe dl U(.in(t". para Santos
e Ttlo dn, Prata, recebendo linpres-
sos ntfi ás 8 horas, cartas parn "
Interior até fia 8.30, com porte dll-
pio e para o exterior até As 0.

Loterias
CAPITAI/ FKinatAI/

Tlesumo da cxtracçno de hontem:
2354 ........ 60:000*000
17217  J0:000í000
1Í505 Bi000$000
,1600 2:000.00'i
4 t4y 2:000$000

EST. IIO RIO GRANDE DO SI I.
UoMimn, por tclegranima, da i\-

tracção de hontem:
inno» ....... looioooiuoo
2373 ........ 10:000.1000

11773 ......... 4:000*000
81.17 . , . 2:000*000
2C75 ....... 2:000*000

ESTADO DA BAHIA
r.wuiiio, por telegramma, da es-

tracção de hontem:
3015
6230
74GÍI
9534

10166 .......
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Resumo, por telegramnia, da ei-
tracção dc hontem;
1755 30:000*000
4082 2:000*00«
3388 l:500.0('ii
5861 1:000*000

J 2221 1:000*000

ELECTRO-BALL
m

RESULTADO DOS TORNEIOS DE
HONTEM

Geraldo - Tacôlo .. .. 1MW0
Tacôlo - Portal :,"5i'*'i
Geraldo - Miguel .. .. lli{6nil
Portal • Geraldo .. .. 10*0' 0
Miguel - Portal .. .. 1 r.-<A«««t
Ilelaguc - Ta«:ftlo .. ., 26J6(|0' Geraldo - Osirls .. .. 21W0U
Portal - Beloguo .. .. 12$.*,'"i
Portal — Miguel .. .. 2l$li"*'

10 Euzebio - Munlta .... 13'7'."i
11 Munlta - Euzebio .... 10*100
13 Capivara - Valentim .. ;>ii?''.'"l
13 Euzebio - Felipe .. .. 16?t"')
14 Garcia - Capivara .. .. ir,tr."i
15 Euzebio - Valentim .. 43*200
16 Paulista - Aragonez .. lii*9<iu
17 Aldo • Aragonez .. .. 27|S""
18 Paulista • Ilruno .. .. 2T»<n '•
19 Aldo - Bruno 35*100
20 Arthur - Aldo 27*100
21 Bruno - Giiruelaga .. 29*50il
22 Arthur - Bruno .. .. 211 1
23 Aragoner! - Paulista .. 18*500
24 Aldo - Paulista 22*300
25 Prudonclo - Leceta .. 4S*;n0
26 Ju'.io . Lino U"i">
27 Leceta - Duarte .. .. 36tfc"'l
28 Ituarto - I.lno .. .. .. 35|6(l«i
29 Ltno • Jullo IGJSOil
30 Vergara - Jullo :;.T!"i
31 I.lno . Leceta ?6*7A'l
32 Lino - Jullo .. .... .. n»3«'l
33 jiiiio . Loceta  29IÍOH
Dl Lln«j • Leceta .. .. .. 12JJ0»

lOOiOOOJOOO
10:0.00*000

3:000*000
2:000*000
2:000*000

¦ l, ..\_.


