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na sessãointuiftairal <io Tri-
ImiiimI Superior <le •Jiisíiea !

Realizou.se. montem, às 13| ho-í regime,, quando da sua proclama
ras, conforme estava annuncjiada,j cão; inquerc s. s. onde buscar
O sessão in;ufíural dos trabalhos, juízos, para preencherem 0s cia-
do T. S. .lustiea. no corrente r()s que se (orem abrindo, desde
^nno-* • .*..;; !• Jj-{ (lue todos os jovens que-possuem

A' 13 horas e K> minutqsjpre- aptidões, iodos ()s novos elemen.
sentes todos os dcnihnrgaojdlirjs o |OS de valor. honestidade e cui.
desembargador Pedro rtibeiroj pre tura, se ; ffastam dessa carreira,
sideníc do eííre/íio instituto juiicia que somente offerece. a()s que a
rio,, ladeado tios srs. Braulio j Xa- ; abraçam, .responsabilidades e sã-
vier, secretario do Interior. <:joro- ccifici0s, sem-lhes offertar em
meJp. Viveiros, conmiandajitji cia, trocn ., ni(.M()|. <•„,,,,,CnsaçàoV
Uegiâo, dr. .1. .L Seabra.-e jut.tori- f; ,.()lu.Uu. (|esalPiilado momenJ
dades .outras deelaro>i uhjerta a taneamente, que breyc Cheg; rã a

^sessão, dando inicio á leíjP!^ d<> contingência dc se lançar mão de
eloqüente
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*: ? elementos de problemático valor
I

| de cultura diiviclosa.

\i appella para o legislativo; qu<

| seja dado ao judicií rio. aquitlõ ;
j

cjue o judiciário t"em direito; eilí<
a exeniplo do cjue tè-in feito es- niaru
lados prósperos; qua.es S. l'a;jilo

\ seja a magislcídora tornada uma [
j carreir; . que. assegurando o futu-

. ro. garantindo, moral c economi-

! camente o presente d()s seus memj nre l11''0 8P.yern;o

cândida Io

primeiro

Federal (J ,!,-. Alfredo
r<'|>res,.||tac.à<, prl,, I.' distcjçto

j 
* %ntre a.s candidatos a deputa-

| j 
c/o| pelo j •• districto está o .sr. dr.

\Mfrrdo J{„u Barbosa, que já foiim

I 
deputado cstádonl e ,IUc ha lon- |

| 
í/os ami(,.s exerce com di!ftiidade 1
o mandato dc deputado federai. Í\

| por este Esiado. ÊJ
-1 <<o>dididiira de Alfredo ftuy £l

| 
drin\ ser si/mpafhica a()s bania- ij

| nos. porque sr elle não tivesse ou.
trós tilnlos cjue ò re<()mmendas-

» sem. c.ristiu um para sobrepujar a
l (odosf r o de ser filho do aloriqso

c inesi/urcinc! linij Barbosa, de
, queai o Bfibia não d>i>e e não po.

de sr esquecer e alem disso está
• cila amp<rr<t,ia pelos elementos po

lUtcps que obedrcem a oricntalçâò r/j
>i<> [Ilustre ministro Gv.tmna Mtni- ^
íiubnífra. &1

*f?*;Portanto um candidato que j|
será chita sem 0naito trabalho e %
que nhdo tem a dever ao tal P /f. p

liI

N.

^^

if»

/>r. Páchccd </«• Oliveira

í na C; mara Federal o <tr. Alfredo
Uiy Barbosa. Indicado o St" no.

o Esta'(Io nic-

a representação />'.. porquanto a sua reeleição se
listriclo na C.i daria mesmo independente, de in-

tíicacão por parle du tal a junta-
meutii. b)

OnlTy* candidato de calor nesse í Bj
distrii t(, r o tl<, iltustre sr. dr. Q
/ bçpdoro Sampaio, que oporá inm gj
ffressa m: política ao lado </o sr

•g^r«Vs»a.
tfiM ||bm«WAu« ia.

bros, possa chamar a si. esses nós por isso. mas pelo seu reco- Octávio Mangabèirá.

mesmos elementos, que hoje delia nheeido val()l
se affastam.

1

O Uinstre dez. Pedro Ribeii 6.
presidenfe do Superior

Tribunal de Justiça

-e*hausíivo trabalho, de cerca de
20 folhas dactylographadas. no

qual em linguagem castiça c iuci.
siva, s. *. ventila assumptos do
níaior interesse, proferindo, tofh
«tesassornbro vtrda<les, profunda,
mente verdadeiras.

A IMDADI. DA TíAf.lSTl! ATI 
"li 

A

E s. ex. é yehçniçnté; e diz que
se os estados não podem fazer isso
tornar independente o judiciário

pois que então, em futura refoT-
ma constitucional íaça-se ú uni-
dade da - magistratura: cfuç a ma-
gistratura una. ã.o cnvèz de preJUi
dica»' a Uniãp. é.lhe ímtès um ay-
xilio por estreitar os nexos" da
fedefação <* còncme <pic :i niagis-
fratura cltial foi «irada para sa-
tisfaeão das v, idades dos govÇr-

v s- nao deixara
de merecer, sem favor, () voto dos

seus correligionários certos de

O sr. The.o.ilov-O Sampaio <; um \
nome '/"'' /" não pertence á Ba-
hia c que já ultrapassou as sua
fronteiras.

que, como bahiano que estremece \ SUO ciei, a,'.
¦'i SUi terra lão infelicitada peJa cessaria, porqin

portonio, *' "é-

a Bahia precisa

1
1

poli ti ca, e como seu inesquecidp

progenitor, saberá houral-a. p()r
<-lla sabendo dispinder todos us
s<ms esforços.

</.• ter nata representação a altura

de sii<i\ !radiecões. e<aaf>osta de '

hoivcns de calor moral e intelle-

laal c Q.úe teuluiiít prestiqio real \ ^
tara se eleger. ( ^/

GAQHFT.

oer *>»*r

Justiça.
realçada a \ erciadeira

l «I minada á sua oração 0 d(-/-
P-Cclro Ribeiro não h. vendo

UôS estaduaes. que ;i^s»ni ficam quem mai
com uma arma poderoso tal o di
reílo de h()ii.i.e."ar jui/cs

i;m HYM.vn Pela pa/.

P-OW UMA MAGÍSTR \Tl ;RA

DIGNA

i.s qui/.essc o.ÇÇiipar a tri-
imna. declara inaugurados ov Ira-
bálhos do Tribunal; e apóz u.ura-
deçer o comparecTmçnto dos pre-
sentes,] ilí'u |>4)r encerrada •' m>s-
são, hav(Mido sido. com os demais
membros d0 cf)Íúvndo tribunal, ai-
vo áe expressivas m;i nifeStaÇÔCS
de apreçoi por parte dos prè-sen-

0 ultimo legado do
governo Bernardesil

A ASSISTÊNCIA

Estiveram presentes os sm. >e-
crel.irio do interior, da agrirultu

I'.studa'olo n tendência dos p°~
vos hOclicriips para a paz, a pe-
roraçaò do discurso presidencial.
foi um hvmno pela paz tecido fes ;, solemnidnde.

Como nos annos anteriores; <> em (orno das fígtrras i.nconfundi,

ponto principal da oração profe- \eis dos dois grandes juristas uni-

rída. foi aquellc em cjue o íiiusire versa.es* Buy Barbosa e /Wilson,
desembargador estuda ;< situação Em seguida v ex., qirr havia. j;c

actual da magistratura bahiana. cumprimentado qs adeyogedos ba

Depois de affirmar. que essa hianos, incarífa<los no "'Institulo ra fazenda. ínspector dã Bégiãò
magistratura se compõe de ele- da Ordem dos Advogados", ao' Militar juiz seccional, comman-
mento* vindos da velha,; e ipi.,1 se referju nas mais carinho- dante da foi çn publica. t\i\ .1. J. Se-
cheia de tradi<*çôes magi^tra- sas expressões, apelln para jjs abra. representantes da impr«-nsa
tura do império, acçrcsçicla por mesmos afim de que unidos . ns «fora crescido numero de advoga

i

alguns moços «pie nella ingressa- }uizés trabathein juntos* no êscla-] .<t(»s e jui/es-
ram fiados nas promesss s d.^,|nov.oj rectménto da Verdade, afim de pt>J "A Eapiial" que havia sido des-

tinguida crmi um ronvilc firmad"
pe\o De/. Pedro Míbeiro. rcx.SK!

presente, por um dos seus roda*

Esta' suspenso o "sitio

que longos annos, aspbi-
xiou o Brasil

u
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Deputado eleito no ulti-
mo pleito, e com uma vo-
tacâo iamai> por ou trem ai.
rançada, eis-me fie novo.
na liça pela renovação do
meu mandato, muito embn.
ra a csrand:iUi^ depuTa-

Ção dc que fui vfètíiua para
gáudio de uma situação go-
vcrnamental que pretendia
o amordaçamenTõ da con-
seiencia política cia N*a-
çào. pelo incondicionalisJ

mo na representação popn.
lar.

Com a compressão offi-
ciai. nos trabalhos de veri.
ficação de poákrrs. não Vi«-
leu. para a obra impatrio.
tira «|a unanimidade» o meu
não reconhecimento não
me quebrantlou a* enertfi-

a» «•• ao contrario, me retemperou para a lurta. confiado na
vossa generosidade e prestigio -éf*'

1'leiteando o v«>to livre dos m e»is concidadão^ nâo .vou can
ilidato de «uj»lic;»s e humilhações, nem «Ie
ças. Sou «an.miuto da HniuW «ltvneira
dependente, que conhece a linha política 

"de lealdade que
hei Rétíüidd e os meus serviço» á causa publica, para *a«cr-
nu- a devida justiça, através das syj.s classes conservadoras,
íunccionalismo publico, magistratura, opcrari^«Tt>"e Iodos us
que soffrcram c soffrem.

Amo sinceramente a Da hia não só porque seja uni pedaço
do ltrasil. mas também por cila 'Uesnu . pela »ua tradição de
glorias, pelos seus valores c pelo seu futuro e sem prejuízo
das neceasidades »• aspirações narionaes. quero servil.a a.
rima de ludo com todas as possibilidade» do inèu empe-
?d»<» <• solicitudc^de legitimo re presémt/<nte deale '•* distri-
eto. na Cana ra Federal.

Nâo crêde. meus concidadãos, no" arranjos de chapa of-
licial completa, sob a in vendo nice de previa segurança na
verificação dc poderes. Eonfiae n0 grande republico Dr.
Washington l.uis. cuja candidatura ndoptei antes da situa.

ção bahiana c teve os suffragtòs dos meus bons amigo», e que,
como chef«v da Nação .qoer o reconhecimento dos verda.
deiros eleitos; c ficac certos de que ninguém^ espero em
Deus, me usurpara a cadeira de representante vosso-

Não «• mister o oferecimento publico de um programma-
Estarei no lado de todos os ideacs e esforços de T»rogre*««
e desenvolvimento moral c niat.rial da Bahia. Par« defen-
dcl-a batalhando »mu todo en thusiasmo, nâo terei vacilla.
çôcs nem apai\ona«nento, fraquezas nem excessos. Entre es-
tes e\tr< mos esta : consciência do de^cr de que. dVlegadn
do |>o\o preciso homar o »eu mandato. Kmfim. estarei na
csphera «lav minha» nttribuiçôes, a° serviço do pais* mas
tendo sempre em vista a It. hia. no seu nome e nos «eus a-
nheh»s e interesses.
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Bahia I de Fevereiro deioo". <

João Pacheco de Oliveira

Alfredo ítuy Barbosa
Pedr e agradece o apoio do ei íetufado Inelepeftdente

MI
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O >t \\'>/<ittof<n? I ;//c. Lrf-
ssiflâhtt do Hepublha

piiblica, assignodo um d«*cret«»
suspendendo «> <*st.id » rlé sitio,
ijnc aínda imperavài em Mntto
(iros^o e Cic\ .1/.

Integrando assim a Republica
s uo regime constitucional; |rc>ti-
Ituindo a todos os brasileiros o
[direito de pensarem c agirem
livremente; s. cxa. se tomou
credor, dn gratidão de t<wl«>> os

I bons patriotas.
II os nossos votos sào que! possa, agora, s^r restabelecido i

a pa/ na fa nilta ibfa>ileira ile-
dicai-sc a IsoluçAo dos proble-j

j capitães dc nossa nacionalidade,
em pro! I grande/. !«» lira/d

O mercado do cambio no
Rio t

RIO li ~AA—O mercado
do cambo fechou a 5 29 32
com a seuuinte rotação, libra*
40#>;«4. dollar íl$450. lira «*7.
e franco S332

¦¦::-+¦:..„;¦'

Wem entrar %

9¦m
noM coIm^m

0 Major Jastiniano
lroí aberto um credito enficct-

d dc r^ MO3OM0O, para paD<« accordo com a praxe, pres-j » r? 4 t> » "' Ati^ 1 • «
011 a, continências dc estylp uma ^«ifjçiag 

tclcgrãphictó daca- C 0 |- SUpPIente Bomíün! ^^s^wànSS^' eompanhía da jo,<;, pnhiicn do P»u!-ya Republica, aiinuMiiam poi nomeado l.0ííuppkn(e de commandante aposentado da
,„„,,„ [}«; 

° 
t™?- 

-' l" \\^'«^"» J,1iI de DJtcltO («« ltat».na. .. *r. gMMM civil .H.r«n^ o mfwnt^Hxúz, prcclato p^idente úa^^tjolo Rorh« Prüneo. (aano,
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Quanto custa a9 nação FALTAM
Ministério (Buerra

Que nos tem custado a- . Guer-j 60.000; e, attingiéos os 90.000 em
ra, isto é, o ministério desse n©
me?

1912, entram a declinar, até os
35.000 em 1917, passando logo

Não é. pouco. Representa mes-/.pára os 97.000 e 98,000 nos an-

poucos dias
Associação Com-

marcial de Ilhéus
!Na policia0—

|
I

Do sr. Francisco Doria, 1.° se-
cretario da Associação Commer-

V.-ÍS- . -¦

Mais dezesete dias e estare-
mos em pleno reinado da
pândega. O Carnaval, cujo.
poderio pareceu a principio) ciai de Ilhéus, recebemos e sgra-amortecido, terá o brilho nue I • i,,,a 4 " - Mur• decemos uma circular, comnium.

mA-r \m.*„ ... ti he querem emprestar oslfoli-'mo dguma coisa extraordinária-| nos seguintes. No período de 1908 j OL.s (> comilKMC{0 ,|as tu.|S g,"j1e ! cando.nòs de que no dia 30 de

EXTE RIOR

mente consinderavel, se attentar-j a 1912 ha a accrescentar uma me-
mos em que, yae para mais dei dia annual de 3 a 4 mil contos ou.
cincoenta annosT vivemos em com] ro-
pieta paz externa. Em 1920, começam as grandes

e dr. Se abra.
OS PRÊMIOS A'S PRANCHAS

ECORDÕES

Nos últimos seis annos, de 1920 despezas militares, ás centenas de j , A Commissão organisadora
1925, sobem entretanto, as des-: nlü CGnt0s até os 305.000 de 192õj^f \^f@ 

carnavalesca*? na
_^ „ .... * . . ._ "•¦¦--"> - 11na ar.-. Seabra discutiu e re- "° —« —»- «...
peza^ militares da nação ! Esse algarismo eqüivale a me- solveu Que i entr^o-, rL .>«,.i,.,m , i ¦•-% o-a aaí. r ,ucu 4U( d tnue&a fios pre- agricultor; 1. secretario
l.áOO.IIIHI COiltnS de réis. **m na • ™«c- ^^ 1 1 Z. A*. ..^«Jio f^rlo^ol rl^. ! mins nc hfonf.NVo ~ í-

f Janeiro findo, foram empossados
os novos eleitos desta instituição

para o exercício social de 1927

\ — 1928 a saber:

Assembléa Geral — Presidente
Virgiti0 Xíals saiis de Amorim.

nas ruas
^aa>>i^aaa t^aaBSi^^M**'^^Bka^^^hM

Pd, a que se devem juntar, as des exercício e, approximádàmehté,
pezas em ouro, de 1.200 contosit, totalidade das rendas dn Repu.

1.250.000 contos de réis, em pa-1 nos de 1]5 da receita federal do mios as pranchas e cordões•s;rá feita pelo- «Carapicús,-
daquella mesma artéria, tendo

., A a easa «K Electrica» as loiosaessa espécie. Esse total corres, i blica em 1900! -?- <~ , .. ,, • <IN »M«is»

ponde aproximadamente, á recei-! Ao mesmo tempo o Ministério
Ia geral de um exercício qual o] da Agricultura nao dispende mais

' !',24! que nus magros 49.000 contos, em

Alva-

Zizi, Celesío e Cecy escolhidos!
os seus.

São os seguintes( anno por anj 1924 e 1925, depois de ter g;.sto j
i, os gas

em papel:

A MAT1NEE' DAS DAMAS
EM POLIA

ro de Seixas Martins, çomniçrcL
ante; 2." secretario — Anuindo
Martins, da firma Valverde & Cia.;

Directbria Presidente —;

Leovigildò Penna (reeleito), da
firma Penna, Irmão & Cia.; vice-
presidente — Mario Ruysecco (re
eleito», da firma Tude, Irmão &no, os gastos da pasta da Guerra, apenas de 9.000 a 18.000, annual-í \ . ** """"' ~

-Amanha na sua sede soí ai ' r.~ . «,«« i- • »v
I mente, durante o período da guer- ao Maciel de Baix,»: 3 o c'r-1 síc,t,an° 

~ F'*«""^o I>o-

Offendiamá moral
Melchiades d.i Conceição Éf=

banio Sen na Andrade. s5o in-
corrigiveis.

Por qualquer "dá eá aquella
palha pôem-se a trocar does-
tos e injurias, sem o menor
respeito aos outros.

Hontem, encontrando-se ao

•

A cammeiMraçio J» f«De-
cimento da rainha Mar-
garida

ROMA, 10 — A Associação
das Mulheres Operárias com-
memorou hoje o anniversaríio
do falecimento da rainha Mar
garida. mâe do rei Victor Ma-
noel.

A Yugo-Slaria iam ama in-
vasio

MENNA. 10 -1 Noticiam de
Belgrado que todos os offi-
ciaes de reserva receberam or-
dem de promptidâo para ama

mercado Modelo, deram-se a ***açao de exercícios de dou*
essa pratica pelo que oguar- mezes.
da civi 2M não esteve pelos Dú-se que o verdadeiro mo-autos: prende-os, recolhendo-os «««t ¦«•
ao posto policial da Conceição.

1020
1921
1922
1023
1924
1925

Contos; ra...
132.051 ! —-—
156.739 ~rr 

~

259.864!ü que nos oífertam
177nS0: ®H®®®l3®®'51BIBIBIEHafai3^^3®faiaiBI5ll5'
228.188 £)os snrs Sampaio, Irmão 0<-
305.480; Cia. proprietário das fabricas

| dão acima, dará uma estii- rea (ree,eiU>Hcomméreiaiitc; the-
penda níâíiriée, antecipando soureirb - Àlvãl-o Vieira (ree(lesse rnodo as testas de Mo-i.ei.o,. <U, rir.na Costa & Vieira:mo cjue, para ao associadas, *
píirecej tardar. M- ^isaèl Tavares (reeleito), ea-

pitalistà; .lòrge Fíalla; da firmaO BREMIO^DAl.QIA A PRE- „,„„ & lrni5ò; „,.„,,. Dn(„r(l.r.LKIDA- y.
wlly (la firma NVildoerger & Cia.:

O sr. \ icente Gazineu pro- I Henrique Wetstefn (reeleito), da
Ipietario d' A Preferida, fex fjri^ Hugo Kauf.mmn & Cia^M-

do acreditado calçado Stella,
E' de se notar que somente •, I rfceY'em^ 

,«< 
°mo lembrança

t emente 
a do Carnaval de 1927»—bem -.--.v. ,, . .. ,contar de meiad0 de 1924 0 paiz còníeccionaclü íolheto-reclame ! Pl^hc°/!u^ oFlerlara linda me-

se acha em convulsão interna, de! dos sèüs conceituados produ- 
da,ha. de/,l,r" a ma.,s ,1,ld;!

... ! rtAC ! prancha das nue nos três diasc«,„ vcrdade.r„ custo para a Uni.; ™S. I|e 
pondega t',.aíeg;,,. pela ,,|;, ^ão sem fa!ar n0s Kstvdos. as ei- '

lua t;«iai*€la
ssaioi— i i oca oi

fras acima apenas dão uma idéa. |
Nos comecos ún Republica, o

Ministério da Guerra consumia
bem menos: — cerca de um de- ¦ CylWll^ ÍllC#í 1 Í| -
cimo... Eram então as seguintes aOBQg tocaoess
as suas despezas: o caso foi este:

<) guarda que se encontrava
Contos hontem as 10 horas de serviço a
20.548, ladeira da Prata e adjacências,
31.443, deixou o posto e Ud prosar com a
35.157 péqiH-n:; aquélla rua.
54;777

1800 .
1801 . . .
1*«2";. . . .

4893 . . .
1894 . : .
I ÍWo . •" .
181MÍ ; . ,

Alguns desses

, ' -í'V':;

|;ÍáÈ^£»'i;

dr. Seabra.
Essa íiieçialiia que servira

de mascot.te se achu exposta
n a q u e 11 e e s t a b e 1 c c i n ic n í o.

Saíra* yti não ?

A(» Cjue estamos infÓnníldo.s
rapazes de espirito e amjgos
da folia, nò segundo dia da
pândega darão o íóra, pro-mettendò unia soberba crjti-
ca sobre <>s costunies ?¥n>dei
nos.

eino I>«>i-*'.í (reeleito), commerci.

anfi>: Álvaro Barra. da firma Bar-
»fc Moreira; Kly.si,, Xunes. da

firma Xtihes. Ferreira Jfc Cia.:
Supplentes da Directoria —-

l.ui/. F. Vasconcellos. conimercian.

Infringindo pos-
turas

(»•

annos

118.77.S nellas dq predip n. 149 quando,
80.378 nma senhora atirando a rua um
58.725 pouco d'agua molhou o policia v

também a sua namorada, isto foi o mesmo
foram de com moção inlestina. que se tivessem chamado o nó-

A seguir, de 1808 a 1002. ostgns memzinho de feio c clle estrilou.
tos na mesma pasta declinaram | passou uma descompostura em re-
para a casa dos 40.000 contos. L)c gra que Deus e o mundo e fpi so.
1003 a 1007. ascenderam á casa mente isto o que se passou.
dos 50.000; de 1003 a 1010; á dos Estará dire|fcj|

., ¦,.-.. Poderá, somente o e.xnuisIrosavan, p0.s debaixo das J?.vttÍSSÍifl'Õ nome dó bloCo ¥
«Va.e quebrar.,

41 *ol«lti<lo

Foi reformado

Gerino Passos, da firma Pás-
m»^ »fc Cia.: José Gonçalves Fon-

, seca; da firma Fonseca & Cia.:
.lustinp Andrade, agricultor;
Manoel Portei Ia,; commerciante;
Arthur Paiva Leite, commerci-
antf.

Commissão de Contas - Apri-
gio Mello, commerciante: Roberl
Durand, da firma Widherger &

!<;ia.; Antônio Martins, commerci-
• ; nte'

Por infringirem posturas do>regulamento da í. de Véliicülò
foram intimados os seguintes
eonductorès.

Pelo "tíyi!" Iti6 o ebauífer do
auto 296-P. ]>or violar o artigo
57. em Roma: péío guarda 135
de serviço em São Pedro, o
conduetor do auto 444-1 \ porinfringir o 69. do regulamento:
e a ma do Thesouro, o guarda:ü\. intimou o do auto chaufíer
\ ictàl Chaves.'por estar infrin-
gindo os artigos 30. 6«> e 102
do /Regulamento.

AUTO VFKSIS" CARROÇA
Pressa ê um raso serio.
Por estar apressado foi que

tivo dessa mobilização é o te-
mor que tem a Yugoslavia de
uma penetração italiana na
Albânia o da sua approxima-
çâo com a Hungria.

Belgrado suspeita também
das in trigas da Itália na Rui-
garia.

Cínica Municipal de crera-
ças
ROMA. 10 — O príncipe Po-

tenziani. governador desta ca-
pitai, inaugurou uma Clinica
Municipal para Crianças Doen
tes.

A cerimonia esteve grande-
mente concorrida pelo mundo
oificial.

O anno novo dos chineses
SHANGHAI. 10 ~ Reina in-

süCÍ,:'^\\;Ak'X^^r''^ragUr"i ««"'«luillidade quanto é p»«-su, atirou o auto 376. sobre I. .... . . "^^
uma carroça, na Avmida í uiz " dadc "c ac°nl«Cint«ilos
Tarquinio

O guarda 354. de serviço no
local, não concordando que fos-sem assim desrespeitados os
arts. 69 e 97 do regulamento
intimou o chafíer apressado, a
ir se explicar na Inspectoria.

v<-;;:n gn207:is de

NAO I.ONFtNHAM

FKATF.LU

as gazo

O <|IMk ÍVW.

O serviço medico legal,

B3ãtó«3ejaiB/fflaísiaai^9í3J3íaaisja3raMaMSí^

QYINASIO "CARNEIRO RIBEIRO" 
"

Intepnato t? Exteriiiito
118 - Rua Dr. A.Guimarâes - Soledade = 118

— TELEPII. C. 42 —

Cursos e exames equiparados aos dos esta-
belecimentos officiaes

Reabertura a 4 de Fevereiro. Os cursos para os exames
d*1 admissão continuam a íunrrinnar com a

máxima regularidade.
Directores:—Dr. Ernesto Carneiro Ribeiro e

Engenheiro Helvécio Carneiro Ribeiro
228 15—6 v. A.

Do relatório apresentado pelodr. Estacio

Por invalide/ absoluta, foi re- /;,s de li: WF/d.t y/ta com :«s (;
| formado o soldado fuliò Mo- (11llrK ,- lir;,„, • , „,í .... •' nmi.is inuncn.s rxi.slcntcs no iiinreira Rios. da Força Publica
Estadual. endo.

apresentado ao secretario;de po
^f^^^^^^m^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^í liGia, extrahimos os seguintes

|g! dados, q
TI I fez em 1926. aquelle departa-

graves, hoje. que é o dia d»
Anno Novo fios chineses.'

Que haveria nesse eneon-
tro?

SHANGHAI, 10 - Informam
de Hanvovr que o representan-
te hritannieo ar. 0*Malley. teve
um encontro eom o chefe na-
cionalista cantonense, general
Chen. domingo á tarde.

Parece que hoje serio publi-
cados os detalhes das negocia-Lima. director doi^-^ ^ ..serviço medico le^al do estado! Çoes navlo«» »*«« encontro

m CINEMA LYCEU
HOJE 12

() Super tilm da "Fox"

I
I

¦

I

I

m*

Escola Hoyal Offí.cíal
(Sede) Praçta Rio Branco

edifício dà associação l>Os empregados xo COM.
MEROIO DA BAHIA

A ' VAIOR EA MELHOR ORGANIZADA K^CO¦ <A. de DaçtyJographía e Mécanographia nò Brasil com2h mínhinas nROYAL" em Kinccionam

Thesouro de Prata
com a inici-preiacão de Oeorge 0'Brien e Lou Tellegen

|Ue dão conta »lo que1926.
manto estadual:

EXAMES InEQLKRIDOS:
Defloramentos 197

Amanha grandiosa Xíjalinéc destacanflo-se o íilm

Professor de Energia
Breve: Ai! que VisinhosL

Estupros
Parto
Aborto
Lesões corporaes
Sanidade mental

8
I

I
534

15

0 
4A CAPITAL" nâo assu-

me responsabilidade nem
compartilha da opinião emit-

L# 

tida em artigos <f<n idamen-
te assipnadas

»mioai ^aonnosi aa»11

aaaMawssssas—----i^^^^^^^^^^¦^a^a^piz^^a^^^ai^al^BBal^B^ap^al

Alem, passaram por esse de- \
partamento 1.3Q0 cadáveres.

Gomo s»* vê foi trabalho a
valer.

h:mem.
Mislur» 29.

Sporliiiff.
, l.irò.

Jois.
A. I. D.

r
cato.

Sol) a (lirecvâd dá comp^tentissima prolemóm I). ISA I -
RA SÍLVAN^' que dispõe uV varias professoras nu-xiliares.

Ç?!d^the. Roval tvpewrit»:rcu„ inc.de newYOKK. será offereíiílo romo PRÊMIO ao nhunno quemais se distinguir—uma marluna R())'\L modelo 10x10Esta escola aceeiia alunmos dé ambos os sexost paraOS CUf$0$ diurnos ou nociurnhá, de I)a< íylograpliia e
MecarK>graphiat a«ora ampliados com o ensInS das ma-
china» 3c Sommar "PETERS* e dr cliirular ' VI vDAS"e a "MILLIONAIRC" pararaízes « ubiras è quadradas.

grandes c.-ilntios inclusive

3 aulas por srinana íde I hora cada) 15* p«.r mea:6 aulas por semana (de I hora caday 25* pnr imv.
2?>9 Pj

4> .mina Mio .S. ttnliMdor So
8 - Ruas: Visconde de Itaparica - 8

J J. Seabra
Telephonio Central 1966

i:nsino normal
ÇüP$o priatarto (infantil elementar e complementar

re.iherfura ;i I de Ervreiro.
Curso imnuaf (equiparado «í Escola Normal)- matri

culas de I a 14 do Fevereiro.
ENSINO SECrNDARio

Çitrso priatarin- de adaptação ao tr> ninasial realu-r-
türa n 5 d*' Fevereiro.

Cursa' tryntuasiaf — (equiparado aotíò Collegto Pedro II)
tiiSCfrpvfui pura exame de adinissâo ao !o. anno de

i â 15 de Fevereiro* reaberturn a i<». de Março*
Carsu t/e piepuraftoins reabertura fim Io, de Març<».
Aulas de: Dactylographia, Musica, Desenho

Dança e Gymnastica.
__— __— 10-8—Al

;.¦}?-.¦¦.!>'¦¦;¦=.•.¦ &&&&t^&M-.
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— 11 Este é b Calçado! I
I Examinem as novas formas e modelos nas I" casas I

II \ I

I^^ê V» M 

^^H ^Hi ^ãa I ^^^^Bã^. ^V^^^^^a^ a^B

jComparem os preços fcn i Cmnjl I
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Christovam versus

.JA Caprtat);
:| NQ INTERIOR B

JÃ?no 50$000 IJ
] amestre 30*000 

||¦ 
NOS ESTADOS |j

I £nno 55*000 II
I ^mestre 35&KX) IJ

jl NO EXTERIOR . I

| £nno 65I00O II Semestre 40$ooo I

I ¦

ICombinado Bahiano

Ho »«

E' amanhã o dia grande pugna. yivi __ Marfò SeixÍS e Armin.I . . . >que em matéria de indiscipli
interestadual-eombinadp bahia: do. ! na ainda não se registou nada,
no versus S. Christovam. ! mais g,.nvc (|o C|(u, a ^.^ ^Para este match que está attrar; MISSAS EM SUFFJUGIO A ALMA!
hindo. de facto, o nosso mnndô i^r- at.»ti>i í l-«^^«- eu-.• f>E AHIRI i keeper .Sanchn.stnven.se do cam.
pé-boüsticn, chovem os palpi- j DO
res... cada qiiiil mais interessai! ' c? . » , , ', -• . -«-a itrit-^cn. Serão celebradas hoje em h0-! ^"e nao hoiíTr mesmo motivote menagem a alma do popular joga-! *P*e justificasse [;>l resolução.

Affinuam uns caber a victori,, dor (|o Bolafogo Ar|r, mfssas na ... ql,e os "cariocas" vfio comcr
(OS mais barristas) no quadro fCJ igrcja da piedade ., ', 

ltmm „;, | grosso na partida do •combina»
presentativo da Bahia. i -

Outros, porem, divergem desta,
opinião dando ganho de causa
(ahi se expa/idem em considera-
ções) aos cariocas.

A nossa opinião» porém, é que
o embate será renhido podendo
a victoria. caber iféste ou aqueile..
isto é, ao mais for"fe. .. o que rne-;
Ihor se revelar em campo. j

E' e**e o nosso palpite sobre a!
organisação do seleccionado bahi-
ano, que deverá enfrentar naj [íjar-:
de de domingo á Graça o nuijaÀU'

A KECEPÇAO DA "VALOROSA"

Como homenagem a "embaixa-

da" visitante do S. Christovam eí-
fêctüar-sé á. amanhã ás 21 horas,

¦¦ ha sede da valorosa uni assustado,
pí.ra t> qual já foram distribuídos
in números convites.

que o "bahiano" nunca viu
"tatu* com dois rabos..."

CURSOS
Normal, Gymnasia! e

de Preparatórios,
Cursos commerciaes

Joáo J. Nascimento
Junqueira

(Approvado com distincção
pelo Oymiiasio da Bahia)

Ponte de St o. Antônio 4
(Daix a d >s í *erdòes)

Acceita escriptas com-
merciaes avulsas

PREÇOS MÓDICOS

OBiOBsssssaoaoi

FLAGRANTES jfessor Lenon Matheos da Silva:
*- >? ! José Gil Ferreira; lta>mondo P.

D* volta para a cidade, o car-Ide Carvalho; Salomão Queiroz de
ro em que viajava parou num pon.í Souza; Euvaldo dos Santos Vieira
to qualquer e mlle., acompanhada;' e José Ricardo Bahia.
da pelo noivo, installou-se num; Também faz annos. hoje. a *ej>.
dos primeiros brncos. j til senhorinha Durvalina Eulalia

Demandavam naturalmente um' Pqcheco de Aragào.
dos nossps cinemas, porquanto;
era noite. J HXTERRaMEXTO

Paga a passagem, ella que atéj
então se conservara em silencio,; M
num gesto quasi infantil abriu* a! ^^

bolsa e retirando algumas cedu.
Ias passou.as para o joelho con-j
tando:

Cinco. oito-., vinte e cinco.
Fazendo-o distrahidamente mlle I •^°ÍÍCÍ3S. vindas de Concei-*Cao da Feira trazem-nos a trfe-commotteu ..m pequenino erro dei tenotjcia do fXrilWntO Tlisomma que elle rápido, corrigiu do digno Cel. Dionysio Prreiradc Mascarenhos. proprietário

mV Mn
Mitcifiifctt

quasi em tom de censura.
O vebiculo continuava em mar.

cha accelerada.
Mlle. como uma creança surpre

hendida, em. falta, lrancou.se no|rantc mais de 20 anilOS exer-

BOATOS

Fallava-se honfeni
quadro principal do S. Chlristo- S
vam. í ...que o Anísio "torceu" para os

cariocas.
I \}

Teixeira Gomes — Durval b Ár- ••• fllIe a Bahia ainda dá coros...
lindo — Marcòlino — Pop<j> <\Uá ... que "isto" ficou evidenciado
banio — Lacerda — Manteiga?—-í na "virada" do Hahiano.

Comoanhia Linha Circular
deCarris da Bahia

AVISO

naquelie município, onde gozava<íeJarga estima * prestigio.U> venerando extineto conta*va 86 annos de edade.e du-
t rante mais de 20 annos exer-

mais completo inutismo não se. | S? «»l"™**** "Conielheifí»

, ... V». _. Municipal em Cachoeira, sen-ter lançado em torno olhares fur- do no Império um do$ maistivos para se convencer de queIfcrverosos adeptos do Partido
não fora notado o oceorrido. ^Oilscíya1dor1l

. • m ^ .. . ü t-e>- Dionysio Mascare-enquanto .st» e«c contempla. nhas que era pae do dr. AlfrSfova absorto a paysagem. sem repa Pereira de Atasearenhas, juizrar em que. talvez, a sua indiffe. \ aposentado e ex-clepUtado Es-
rença fosse o objectivo dos pen- tadoal ef tWxou 5 filhos.* ba-

. , roneza Lacerda Painj, a srasanicntos .le miic. cuJ0s olhos ne- Hermillo Cawloso de SanfAnna
gress fitavam o solo cambisbaixa. • e as senhorinhas: Anna, IzabeJ

I*or minh:i vez. saltando onde'c Cândida.

m m m -'-»- -«terSü .o?arTrnia"_^sri;
casamento, certo levado pelo que COUcorrídO.
presenciei. A todos OS UVMnbrOS de 'SMfl

E abi termina .1 minha indis- j ^jff1* ^milíã e muito CSpCCl-almente ao nosso illustre eç presado amigo dr. AlfredoAryosto Mascâreiihas, as expressões do
\v\iVERSARfos ) «osso profundo pezar.

Mutua 7 de Setemb

Hstíí Conipanlíia paga os juros das debentures rliex.mcln COMPANHIA TRILHOS CENTRAES, relaü"vos ao semestre vencido, a, omeç^r de 5 do correntemes em deanle, das 10 ás 12 Horas- no sen Escripto-rio a Praça Engenheiro Ramos de Queiroz.
Bahia. 1 ° de Fevereiro de 10í>7 ~ *

A DIREOCAO r

f!3uii-ysíaai_usi^L<_jcu_^^
TEL. C. Õ25 RUA DR. SEABRA, 184 TEL. C. 525

Premio de Festas — Em commemoração ao 3." anniversarioW Mutua 7 de Setembro, no dia5 de etembro. offèrecè àos seus
^prestamistas, um premio especial de um automóvel, novo e

[ Bom, o qual se acha em exposirã()

RESULTADO DO 128. SORTEIO REALIZADO EM
VERETRO DE 1027

DE FE.

tas
Premio em tecidos -~ Foram sorteadas as seguintes caderne
í." premio
pe
1°

147^62 — Maria da Conceição

Esmeralda A. de Jesus *
Aratuby.

7 :120$0Ò0
Cahgíra de

:iJ5*00O

c.

premio — 065221
Baixo — Capital ......

10 PRÊMIOS DE 711200
1 — 65948 — 

J_ourivnl G. i\>- meida Rua da Vsllad — Esmeraldo J. Rocba — Retiro .-.-. Capitai
Ca Vtfl37' 

~ l>lony!,io os* da Çjísln Massnrandnba. n." I
4 

r.U1740^ 5jÇ>in«OS de Rritto Gtiitub sfe dos Padres,n. ao — Lapital

fi 
~~ 

lltSw Wnldevelfe Bispo da Costa Esplanada
?/«9Ãfi^^ar.Ía^^ Conceição -Jaguaripe Cnp.

eír 
^ Epiphíma Síranliciana Caprestaba Caju.

— 158650 — Maria TtaeopMIa dos Santos
ção, 10 - Capital ;

?n 
M|73fJ4_T" J°râo PV'^ Dins Cidade da Barra

Capital r™<l»»'" 
Fran-o On^rtol dos Barris

Bahia 7 de Fevereiro dc l!>27.

Avenin Conrei-

Assigríi do Dr. Alberto Aíves da Silva. fiscal federal«nisto Correia Machado, proprietário. «icrni.
An.

——^^.—..-^^^^.^ 240

GYMNASIO YPIRANGA
, Sob a direcção do Dr. ISMAS ALVES

Sodrè 43, 45, 4i, 31
E
S

I

Fazem annos. hoje, as e.xmas.i
sras. d.d.:

Xoraldina de Góes Barretto. es-'

| posa do srt I.indolpho Gomes Bar.,
I retto; Idalina de Sallcs Costa, es.!

posa do sr. bacharel Felicio Adau-',
rto Salles; l.efinda Teixeira Ma-
gnlhãcs. esposa do sr. cel. Marco-'
lino Victalmiro Ferreira Maga.
Ihâes; Arlinda Oóçs «ie Oliveira;!

i Eudina Costa Pinto; Augusta Me-!

| deiros; Maria Eulalia' Veiga; Isaui
I ra da Silva Leão e Aurelia Franco

Lima;
os srs.:

i I Marcos Dirceu dc Lima; Ave-
I j lino Modesto do Nascimento; pro.

Livro que dá conheci*
mento claro sobre maço-
nana.

Preço 5*000
A* venda á Rua dos Ou-

rives, 10—Na Alfaiataria
Ráphael Costa Lima

BAHIA
Envia-se pelo CORREIO

11 m* at

FUMEM.
Mistura 29.

Sporting.
Llró.

ioia.
A. I. D.

í ••

RXAMES EQUIPARADOS AOS OFFICIAES

Este estabelecimeivíf. recomeçará os seus
trabaílios em I.' de Fevereiro.

Havendo limitado aisiiá matricula em vista do
grande aúgmenlo* de freqüência, o

(iVMNASK) YPIRANGA não garante aols an-
ti^os aiumnos c logar apôs o dia 4 de

M.uro. salvo aviso escripto, consideran|lo o
alunmo matriculado desde 1.' de Niarço

Nenhum nlumho será matriculado sem íiite*;-
tado «!'• vacrina.

( nnvem relembrai às Pamilias do Interior dó
. EsJiaY_!o ijue ncnlUirri alumno poderáfte«|uentar <» curso secundário, sem n cxámc dc

admissão a realizar se em \ii\< de
Fevereiro!

1 Estóo abertas as aulas do exame «le admissão
|j e do curso de segunda epocltn.
ÉjÇ; |5  3

tMBINÍTE IE CUHICA E

i

a. BKHytRDKS
Rwn !>•% Si««fit>r*fft 2*17— lo. findar
Visitni r^se gabinete quando presisardes d« qualquer

lho dentário porque encontrarei* pessoal h.ibfllfado,
llinraento moderno, de que a Arie Dentaria dispõe para ea Mata
exigentes clientes e trabalhos os mai* perfeitos

Encontrareb também modicidade no» preços, ordem e res-
peito, por isso, que se impõe á preferencia de t<xtos

Competentemente auxiliado pelos Cimrgioas Dentistas
FELlSaELLO DA I ONSECA E Af CURCIO PEREIRA. *

Ide. portanto, ao gabinete
J. BERNAROES

CONSULTAS DIAKIAS das 7 ás 12 c da* 14 ás 17 horas
234 - P.

| Misture
IO..BOC saocaoix aome

3
"..:¦ ..¦¦'¦. -.a .

. 29 A rainha
O EU CIA
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das misturas 29 J
DOS CIGABItüS -H_m-M-V U

TE Sc ALVES __=___= *
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OFLYTOX ;'-'...::"7' ".

' Baratas, Formigas, PerçevejoSj Pulgas; Moscas, Mos-
^ quitos, Roliás e Troças? etc,

O FLYTOX
tem chiei ro agradável

A pessoa que usa FLY-TOX. deleita-se com seu aroma* Este detalhe parece .insignificante, mas é de real im-
portanciai para quem appliea o FLY-TOX.

MS DEPOSITÁRIOS :

Ferratra <V lloriritf,
Ruáj Conselheiro Dantas, 23

M^——fr. Bahia ¦=¦
i r 238 25—4

I Singei Sewing Mac
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L'gj«MaBEUiisí3JSJMaieiaMsMSfGi

lll] !¦.¦tua só Esperança
Uiaica salvação claass Classes

pobres porque alem cie cum SOO rs. disiribiur pre-
mios no valor dc Rs. Oroooaflíooo rio seu

Atelier fazem Bainha Aberta; arrematada r. loo rs.
o metro, Bordados. PlisaHos, Ponto de Cadeia, renda

ü

gj ingleza, flores de qiíálqiieA espécie, desafiando quemao mi nos confroiile os seus preços.
Proprietário: I. Souza Amorim

Co=Proprietaria: Maria Julia Nogueira
Atelier está sob a direcção dá Mestra Amorim T. Ba<.l»s

Sede Praça 15 de Novembro. 4
Atelier Rua Laranjeiras 18—1/ andar

Eseriptorio Rua Sáota Izabel, 2—1/ aiuíar

25—5
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line Com • i

a«»n4B»u«»'»«»<)4 !>«¦? >>¦«¦*'><

r j
MactiJoas tle costura, BphiJia aberta. Ponto

de eatieia. Plissa, Motores
^l^cftj-ik^os "8ING ER" e todos os aooc^ssoríos

•cs niaehinas íH$íii**;oi"

•

9
\ 'cie oa

jubosj 
"81

na lli*. •!. «I. Reabra, Ml
TEL C. 1443

Acceita chamados em domicílios para tratar de negócios
!' concernentes a maebinas. ==—=

25-20

I Rodo e Rigo 1 et to
Os maiores copradores do riort.©

do Brasi

Armando Ferreira
Loja Duas Américas

Rua CHilo. 19 -- BAHIA
toínuk' desconto ooj

(liioiiticlocles, niai<
ll<»SSO»

N. 194

revendedor
es desoeiito?

preços

¦ uaio rei
|»«^«^an*

25—14
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Emulsão de Pequí
1 LFortificante admirável

l£k*fioa2Ps e«i todas as uffeoçòex
l>roiiolio=pu Imoiiíuesi

Laboratório o Deposito
Gorai

Drojj>uriu e IMiorinnoio tíaldinu

88 DROGÜISTAS. 6 e o BAHIA (P)

I

PÍLULAS DE BRÜZZ1
F/ o melhor espepifico vegetal uló hoje cleffcohcrlo
oara ns Gonorihéas. Tanlo assim r\ que o autor ^a-
rante o conlracta as cura:*, nada recebendo se nã<>

—.__ , ve ri f ica v-sv —~

N. 13 25-14

< oin»t\iiGt i»i: si :^i nos »ic uirt **

44VERA CRUZ
Séde—fiio de Janeiro

*y

^ *?

Presidente — Henrique Lage
\<;encià

H. Souza Ribeiro
W 217 IB

UA CONS. DANTAS, 7
- BAHIA 25 2S

.1
•*

-J> i

Armazém Chie -

%iiIouio kuri*n
CASA DE Pa ORDEM =

Onde encontra-se o* melhores ortigoã '^e ^ ' <|'uaUducle. Gronde
e variíulo sorlímenlo d<* genero d*' pastelaria) conservas nncio
n»es t* estrangeiras. Déces ^rti Intás «¦ om cal d as j Uiseontos, pro-
snntos. salames, queijos, cbocolfítes, manteigas finas, maços.
uvas e peras. Vinhos cio porto do* melhores que vêm no
mercado, bebidas de toda» »* qualidades, lirAres dos inelho-
res faibrioantes naeionaes e^ estrangeiros,

VinihO* do Rio Gr&r\d& Roo©
bido directamente

. o ~~~ Rua Ho Genípapeim ~~~ 6 ü \in.v

Depurativo
— 4 3 ==
i:iÍ\Íl* IIOS llCIIIIIlllicO^

De grande óífeitõ i»õ tratamento <ia
S^plvilis, Rheumatisnío e Mòlestiass cia pclle.

A' vcnclíi ,-in todas ns Píinrmacias c Drofiarias
- I íiiicos tiep«»sitai ios

Coi'vollio li* iiiào *V SíIvíi

yw, I'i'im tie S-!!ii'i\iiii,i Bahia luasil
25—1

25 7 n

1 fSÍnB@A^^NÉÍ^^M^^^ [^'lr^>}®&'í^r!íSI^íWiJJ^^^

K' heludp |»<»r mi- |
Ihões. todos bs dias.
Kua Portugal, 0 Te-
tepluaiiM < entrai. 153

€ncêntralle na casa WUI.SON. SONS ei C< >. Í.TD.
17/5 17 25

i {83

8 Chá eond

ÍII1ÍIFÍ3 P1HS1
- DE —

<:ilOSSll t\ A lOMP.
TELgpHONE CKNTKAI. 2027

Praça Rio Braico 3 - Priiciiii |U. ái Praça
BAHIA

MOBÍLIAS SYSTEMA 00 RIO GRANDES
--=—= NOVIDADES ==

A DINHEIRO E A PRESTAÇÕES

.

Grancle e vm liulo Mortlineiito
tfin iiiovoIm pnrii todoa

0« tfOMlOM, OOIIIO «•€*!•• lll |^tlt*tl
üolon <l«3 vlmltiiM* «•*•

Mmitfir, (piiirton a» c*«c?t*lf>tc»i*lo«

_ Mais barato e mais elegante —
i • iv ¦•: v < *>'* COM ^i € • ix>N

2ia as%^it

»w«w .^E#

7*

gwroBWi
n^ ^ ~ ^-> J" ^.--¦¦i.--.i ¦. vr^-«u*,í.iVí.^,.-j?l!Si ¦m
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Em seda X
X Varias cores
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RECEBEU A

LOJA MATTOS
Ruas:Santa Barbara e Santos Dumon

Tel>|»lionio Central 9^9
BAHIA

25—9e% tt-y

Afim de evitarmos quepessoas sem escrupulos seutilizem do nome destafolha afim de cobrarem
qualquer conta para a mes-
roa, mais uma vez avisa-
mos aos nossos aniiunei-
antes que, a partir denoje. todos os pagamentos
|? serão validos sefeitos aos nossos cobra-

Tlores. mediante apresen-tação de recibo visado
pelo Director - Gerente
laaibal Vianna Sdw-

paio.

Bahia. 5 de |aneim do1927. .
A gerencia

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BbWb^b^b^b^b^b^bb^^bbbbf^^^bbbbbbs^^bbbbbbb^

Madeiras do Pará
' — DA —

-€ oiiiixiiiIiíii «le HaileiraM-- finazonia IJmltacla «Io -
Para9

QUALIDADES: =±=í

a rua

JT>o Ivnboratorio Phiirnioeeutioo « I *^

CÍCERO I). DINIZ
Coronel Suassuna n. 630-R ecife

XAROPE Dr; ALHO DO MATTO K
URUCU'

Cura qualquer tosse com uni só vidro.
bronchites, rouquidão, catarrho, aítenuà os
accessos de tosse na Coqueluche e na Tu-
berculose. Com as primeiras doses o do-
ente sente-se alliviado.

ELIXÍR Ám 'l-ASTUMATICo- 
DO DK

CONSTANCIO PONTlmL

Allivia os accessos asthmaticos e o dò-
ente dorme tranquillamente.

ESPECIFICO CONTRA PYOKRHE'A-(PY-
ORRHENOK)

wlioiPI
aV

¦ '

¦
H i

1

I

Milhares de condemnados a ficarem há-ralitico.s foram salvos, com o uso clesia
poderosa formula do Dr, Dornellas;

VINHO DK GENCTANA E CALUMBA

Usae-ò, se qiiereis tçí um bom appeíiíe
e um "eslO]uago regulando bem.

i
xardpi: asti-sezon.atico eoJrfc'-:S

[ FIANÇA
i

Iodos os que usam. aítesíam que fica-ram curados apenas com um vidro.

UTERAN (INT. E EXTERNO;

. - t.nra í,s Horos brancas e pailidezclas sr-maçao dos gengivas, púz mão hálito n Montas e os eròrriníentos antigos ou rc-queda dos dentes. Salvae vossos dentes centes cathuros uterinos e íiemorrhnehemquanto é tempo usando o PyOrrhenol. (Ias senhoras.

ALCÔOLATO DE CARIA MELISSA LEITE OPHTÀLMICÒ

A Pyorrhèa manifesta-se com infla m

fAOARlA MONTANHA
— DE —

Côl & Oia.
227-Rua dr. /. /. Seahra-287

Varindo ?<<>,._
1 Sa-àtEMi tfo

íle ««nissíis tfí^
a a.ní e» Caíé

©jspeoin i

Tel. C. 559 s
_-^ 25-8 «

IMPOTIHNCIA
'" x

Ctn medico eslrangeirò cura coro
I um especifico seu. n impotência

I c5go|amcnlo nervoso, debilidade.
ííoral. nihos os sexos. Peçam re'•ed^-grí.fis. ;e r>. (, iiamingos; aoth;. Joncs ÜraiiTi Caixa postal 2l»l2^'^ HE jam;iiu>.

Casaávenda
Vende-se uma boa casa nos

Barris.
Informações com Eduardo

Pires, na Secretaria rio Senado

Acapu — Andiroba —Cedro — Louro — FaiaMacacahuba _ Piquiá pau Amarello — Quaruba — Angelim Rajado — Aracanga CupiabaLour^ Uermelho — Marupá — Pau Roxo —Pau
Santo — 

^ Sapucaia A nge'im Pedra — Bacu-
ry — Freijó — Louro Amarello — Massarandu-
b» —Pau Marfim — Pau D'arco — Sucupira
Todas as qualidades podem ser fornecidas em toros, la-bòas> teguas ou frisos machendas aplanadas e em

todas "as dimensões
Preços e mais informações com o seu Agente

Augusto 6* Martins
Commissões, Consignaçes e representações

Wna Santos Dumont, mx. IO — l^n»mereço TIXSMAR-Coíxh Po«tnl,
i^. 107-Telep. Centml, <Ulf<

CÓDIGOS: Ribeiro. Borges, Particular e BEN-
TLErS

Bahia—Brasil

VIDRARIA
Fratelli Vita

Garrafas, copos, (n^s, frascos para*Macia de todas a
lided

hami-
^ qua-

Acceita-se encommendas

Poderoso nas indigestões. dispepsia ner- i E- uni inimigo terrível das molesíias dvosa, vômitos das senhoras grávidas e olhos e das palpebras sohretud
qualquer perturbações do estômago

XAROPE DE MULÜxNOU' (ROMÜRE-
TADO>»

Efíicaz nas iusomnias c nervoso, sem
deprimir.

FORMULA DO DR. DORNELLAS (XA-
ROPE DEPURATIVO ANf l-SYPIH-

uriCOy

ranga. Desjròe as hei li de
sem operaçã(

IS lios
sobretudoa sapf-

e carnosidades

r i
12

183 25 14

ELJXÍR DE \OZ DE KOI.A

Kesí-aorador do systema niii.sctdar e das
funeções iníelléctuaes. Estimula as forças
victaes <ios moços e des velhos.

I-I.IXIR DE COX

Considerado especifico cie Ervsípela. Ptifc o maior enérgico reà.fVvô de Iodas ns rífiea e regenera o sangue depauperado pe

De quem é a jega?
Appnreceu uma j**^. russa na

roça dê Gustavo Barretto. à Rua
da I.amn do Ònrcia. \

10 4

" 
0 GAROTO DO MERCüOO§

moléstias de origem syphilitic;
Cura dos Rhetnnatismos

os accessos tia Erysfpela <• ia/ desappare*
cer as inchaçôes ()royenientes d.»< mesmas. i

DK
J o««^ Germano fíi

A vei>da cm todas, as pharn>acia.s
Çpm o repjesentante

AUCa STO B. MARTINS
Telef. C..638 End. Teleg. TINSAUR

Bahia -:-:- Brasil

i
«¦oü* SiintdM I

1s
§ Especial serviço de resrau- fe

f,»nt, aoudé Se i;òmo
Imelhoi e mais barato noi
I Mercado Modelo

N1, 215
RJ •

——L
Ver para crer

Eü^ir Sâo Sebastião
Do Pharmareutios Chimico

th •«. .. ?

Carlos Pompilo de Abreu
DEIM HA - LNÜORDA — FORTALECE

i: o único d( piirativo effjçaz na syplulis. rheumatismo. eeze-
mas mipigens. pau nos.

erupções da pelle, iMnxrviKXTOS das senhoras ríc.
Tem sabor agradável e^nào estraga o estômago!

i) Preferido para as Creaoças I
DislinginVló na !£xpr*siçâo Inlcmacional do Rir.de

Jaiicfro, dc 1922 ca •• prcinio MKNÇAC) HfINaoSA

Laboratorío-PHARM. S. SI:BASTlAO-Belmonte
Ettcojdro-sc nus P/tarmacips

Y piranha, Caldas. Medrado. Silva, e Dr*g.ir:a America
25-U

Fraqueza Gem tal... |
As gotla.% f.Hliiiiulíinifs dc Jom-s, « o ttntiTinpolciiK* mnU li

poderoso que existi* e o medicamento «|tw mnior snreesso f>m V
obtido na Europa e ngora no Drasll, rfficaz em iodas r»s M
manifestações do systeirta ner Voso. 1'

¦'>4m9<>4Mm%\>>*<

A venda nas elhores Drogarias do Brasil
PLhlí)OS RM íiROHO A LARORATDlUOrtlO [)E nttl /M.CAIX\ POSTAI, 2012 RTO pfcJANttlRO

lirnontm ne nas Drogarias da Bahia 25-14

Escriptorio de Advocacia
d(»s |)js.

Ernesto Sá
Rogério dc Faria

Rocha Leal
Augusto Machado

e Oliveira Guimarães
C;hí ;as coiumerciao>; ei-

veis. oi phonojooicns etc.

Consp Danlas n. 27
1 andar g.

25-21

S Bar e Restauram BRASIL
DE —

.l«»*Ó «l€* SoilVill

€> I ri ti Ac»

Casa de Priincir
Ordem

Ntm Direita ,la Qotlegto
n. <y

TEIEPMONB C. 20691

¦¦:yy-

"%*¦

-ii LOTERIA DA BAfflA i
| 

I MO DIA 16 DE FEVEREIRO '\

\ I 2co:coo$ooo ;?

a li Extracçoes para i
11 I ¦ vvçiçiiu ^.

II I Di.i 21 Fevereiro .v liN» fUNIfOim l| * J
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. .-¦-. , jda revolução!

I

APiTAL 12 de Fevereiro de 1927

M

momento político
jt.

As paginas vergonhosas €lo
"heroísmo ilos lesalistas"

Aodysséa de um revolucionário civil-U depoimento

IIm editorial tia "Gazeta lie
\olieiu" . t Kaliía e

ti sen jsoi'orno

'V-^i.

"Í^-i-v

.. 

'•.:¦-¦

ÉÜ

v.:

edificante do Dr. Moita Paes

(Continu'açào)

Com o titulo "A Bahia e o seu governo' a

nal rie contas por occasião do reconhecimento rie poriercs. Foi esse
um modo hábil de illudir amigos e inimigos, ficando o governo es-

I"*
RS - "'. *

ss*

mO, Jl (AA) —f

Gazeta de Noticias" publica um editorial em que transcreve a

| carta rio almirante Francisco de Mattos. Aquelle jornal, commen-
<Iual nao ousou combater, tinha a tanlQ essa lllissiva ^ 

..Es|j| caI.ja • um al|Q documcnto que e„_
petulância de, ao penetrar no so. cerry a psvchologia do sitUaci0nisino bahiano. que promette !ü-

CAanas - meu velho amigo doSj lo sagrado de Sao Pau,0( telegra- d<> pm n&o (mvr ^ alguma;envoIvèndo ilmi„0- c advc.rsílrios
bons tempos - ao rctirar.se daj phar a ftaul Soares, dizendo ter ^ mesmo S(?n|i(lo em cIam0ròsfl „lvslificacao.' Kri«amo» ha dias
cidade, convidou.me a sair tam-! tomado de asfalto cidades como' niul ,i^,^;t ,i, í^a-h^ r ^ «, Que depois do aççorrio patrocinado P«-do governo federal ou porbem em sua companhia, pois ei-; ítapira e Mogy.Mirim. onde ainda ,. nr<lIllovi<,n , wA% . ^ .^ u; r o~ eiie promoMUO, o governado»' does (.almon organisara duas cha
le, já conhecendo melhor que eu;^ /l(ío -havia 

pisado nui só revolucio' n~K a„ ^nr^nianto*- »**»a ri... Pas oe representantes estadoae.s para o fim rie se garantir no íj-
a covardia e a baixeza de caracter. nari0: que assalto era esse? con.
das forças que derrotara horas an j tra qUe forcas-?
tes ^ dos **heroicos" fujões de Ja.| Cabanas ^borenhendou em Mo- . i i

. ^ i. iaüanas appienncnaeu em aio ,acloa| CQm a ))oa f;ima de propiignador d;i harmonia rios Bahian0s
cutinga. disse-me correr minha í W Mirim vários telfcraminas des ».. J 

0>-J*I"lia Mllos leitgrammas aes emquanto tramava na sombra v conservação rio seu preriominio *o-
vida periao se ficasse na cidade, ;.se 

"Bayarri" legalista, dirigidos ,)re tod(>s
que por motivos de ordem mili.j a sou cheíe. narrando as "victoJ

tar. Unha qoe deixar. Antes de par; rias.. da sna ..brava-. gente> e 0' Mi,s 
'"<> """ ^ffMe consegue vingar. Ha .„„ momento que

Ür, de accordo com amigos, or- qUe ihe vajeu a promoção- Seus
ganizou.se uma -lunta de Abaste-; feitoS consistiram em correr. em
cimento da Cidade, e deixamol-a,, louca dispararia, "á frente" das
na tarde de 26 d* Julho, rum anda tropas rie Cabánàs, e em consen-
para Mogy-Mirim, quartel general; lir quo S(HIS desordeiros fardarios
das tropas revolucionárias na-zo.j prendessem e espancasem iner-
na, então limpa de inimigos. meS C[V1S que nada {jnhajll com

A imprensa côr de rosa — os; a |U|a. Tal foi ;. sTía invasão no
jornalistas a tanto por linha — í Kstado rie S. Paulo.
não se cansa diariamente de Injn-j Havendo Cáb^oas combinado
riar os revoltosos, taxando.os de commigo irm0s c0m as forças re-
salteadores, ladrões, etc. Narre-; volucionarias a Ribeirão Preto e,
mos um ligeiro episódio q«e diz possivelmente, a Uberaba. em ex-

Teleqrammas
JaaV

INTERIOR 'etc, o deputado Nogueira Pe-
nido conferenciou com o Mi-

jnistro da Viação, pedindo seja
sustado o restabelecimento das

DltilUcl tlOaTSI consignações do ministério da

Pelo submanno
! viaçuo.
! O Congresso interporia

tar de commercio

::v bem alto da condticta dos bra- çursãò, 
"limpando" a zona infes

vos de Cabanas: minha senhora,j ,ada pcJas tropas minciras „ a.
naquellas horas de desorientação, èuardei.o em Casa Branca, no dia
perdera na estação de Mogy3firini 20 de ju,ho parj| junt() segllir
uma bolsa c0m 2:000|000 (dous ,nos Todavia. Q tenente Cabanas.
contos de réis), isto, quando nos |jQr QrdQm slipcrior na vespera.
retirávamos de Pinhal; pois bem, (|e Mogv.Mirhn retrocedeu a Cam.
uma das praças - «rdenanca do ^inas p daUr?oi parn 0 sul> fíU

estado-maior — uma Jiora Pa»sa^, ^endo a recWglIarda das forças do
da, depois dessa perda, em meio g,orioso marechal.
da balbúrdia de uma *'gare" trans

(A satuir)
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formada em praça de guerra —

foi encontral-a e devolveu-a in-
tacta a minha senhora» então lios.

pedada em uni hotel ria cidade*
Pergunto: os patrioteiros da '*JU>

galidarie ", fossem lá de que paten
te fossem, teriam egual procedi.
mento» dignissinio? Hespondani as

victimas desses salteadores da boi.

sa e da honra dos brasileiros...
Fazendo eu parte ido estado-ma«

or de Cabanas fui com este occu.

par S. João da Bôa Vista, o que se

fez debandando em' devida fuga
os "mégalistas", que por lá viviam

a opprimir os seus adversários, e

que não se digno^m de esperar
a nossa chegada.

Na zona de Mogy-Mlrim. Itapi-
ra, São .loào, e*c. andou péram.* i -
bolando um Sr. capifão Alcides

do Amr.ral, da forca tlriirièira, o

qual promovido a m^|ofi por actos

de "brave^a" pelo ííijndo Raul

Soares. Esse»iamoso Mbo de es- nj& N..171 P. -^ 3
querira mineiro que fugia as lo- 

^gkfaajaiSJSíaaíSJ^^^
guas da tropa de Ca-hanias. com a f^^ft

Indo vem a tona, collocando um terreno raso o exame todos os
homens que ayocam o triste Papel rie illudir ouíros. Ksse o ca-
so porque o almirante Mattos clama aos ecos Não pediu aquelle
militar ao sr. Góes Calmou nem a qualquer outro membro ria sua
Olygarchin em iormação, nenhum favor íleste mundo. Offereceram-
lhe a representação do Estado na Oj rnara Ifederal par* contem

plar u'm amigo <jue refleçteria nessa «asa «Io congresso o pensa-
mento de outros amigos que rielle se lembraram. Esse almirante,
aliás é um nome que honra a Bahia. Os últimos acontecimen.
tos em (jiie se envolveu na marinha, deliberou sempre de modo a
não pennittir que soffresse quahjUer desprestigio os seus galões
Não se traia rie nenhum politiqueiro profissional, aproveitador
das situações. No entanto, o caJmonisnío o expõe sem piedade a ir
risâo e :i critica^ conforme bem denuncia :i carta rii> mesmo ai-
nUrante dirigida a < ommissâo executiva do l*;irtido Republicano
da Bahia. E' que os s,"s. Calmons parie<cm süperlatiyãmente rio rie«
feito do oppprtunismo e :» este respeito sã«) muitíssimas as mo-
dalisaçõés em <jue (ai deferi*» se reflete.

'*A Gazeta de Noticias" faz outros commentarios e realça o va.
lor dos hahianos agora riemonsjrado na perseguição aos révol-
tosos rie Prestes e conclue assim:"A verdade é que verificamos a'-
U um contraste lamentável. A Bahia <'• grande e generosa- Bom e
forte c o seu POVO. Mas. os que adirigeni pelos ací sos ria poütiea.
são pequenos, mesquinhos e mis(|fiçariòrcs. A carta rio almirante
Francisco de Mattos definç-os com absoluta precisão." Pobre terra!

A cheia do Jequitinhonha RIO 11 —AA—O deputado
ameaça tudo destruir Isr Celso ^l?3 /«"^«""Çtou« «^«V« *"«" uçpm MB* j CQm o presidente da Republica

le o Ministro do Exterior, so-
BELMONTE 11 — AA—OJe-lhre a futura reunião do con-

quitinhonha transbordando co-igresso interparlamentar de com-
meça a tornar intransitáveis as mercio qii^ deverá se realisar
ruas próxima* as suas margens aqü'i no corrente anno. com-
A impetuosidade das ciguns, municando a sua breve par-
quebrando barrancos ameaçai tida para as Republicas Plati-
destruir diversos armazéns com-; nas e do Pacifico em missão
mercines na Avenida Mattos, official do bureau. A partidaNoticias do baixo Jequitinho- ide sr. Celso Bayms eslâ mai-
nha informam que as fazendas j cada para ..manhã, a l>ordo do
estão alagadas, ! «Avon»-;

Um pedido ao ministro da Um navio hospital em ?!••
Viação gem

MALTA, 10 — Partiu, hon-
RIO — AA—Em companhia lem# de manhâ, trom destino á

mni,""^^..^^^-^; O*» » naWo-h«ipiUil "M«-
mada polo pessoal da central *
Ho Brasil, telegraphos, correios ne •

Polytheama
Sabbado, 12 de Fevereiro—A's 8 3|4 da noite

Companhia nacional de operetas

r-

m\

Scenas da Bahia
Theatro Guarany

Hoje 12

Um colosso do Programma Serrador

Esposa Leviana
BHN í YON E 8'ÉL'LE BEXNE I"I"

i1

O € oiMluHoro*
deMMhlIMMflOM

AMANHA SurpreiTenílèote Matiuée com os
melhores íilms

mmmmimmmmmmmmmmmmmmimmmmimmmÊm^mm^mmmmrmmÊmi

| Aguardem MAE MURRAY, em
Amor, Vicio o Virtude

¦ 5 ¦ ¦

/Tifknsatlantica
li ':

Italiana"
O iiVivii««í*i ¦*!«> €5 |«i|>i<l<» |iíi(|uete itftlimii»

AMMinAGLIC BETTOLO
Esperado ne^té porto em 20 de Fevereiro, seguirá depois da demora

indispensável para TENERIFE, NÁPOLES E GÊNOVA

,

¥.

«sí*

W,u*'" .-*''V'-' :r: '

Este rápido paqnbté dispòf* de luxuosas accoinmoda^õcs He primeira çlassé .« preços r<-
otizidos. Ootimas de terceira classe e terceira classe dlstínctã com camarotes.

||i: \'iagem ai*5 Genovn em 14 «lias

Fmíttimos bilhetes dífectos para qualquer porto do Levante a preços noyos.

O vapOf recebe çbrf|n para Gênova. Nápoles demais portos italianos com baldíaÇJlo viv
tíroliova. Para pà^ingeíii ffétes e demais informações Com

Agites: Scaldaferri, Irmãos
¦¦¦''¦ 

. 

'-..-¦:"-'.:— 

:;-,

Rua Conaclhelro Saraiva 28—2' andar Telephono Central IH45
'» 8

18 horas. ..
A "Baixinha" 

freííotfgitavn...
Kmprcgado.s no conimcrciò, o-

perariíis dv officinas, doutores o.
Ifinues. de frack o ;ivi11oI - tudo
isso se confundin, sr nma'gada»-—
cotn um tinir»» fitr» conseguir
um lugarsinho num bonde*

Approxunavam. ..
H." 8 tnbolcta de Lnpinha.

0 relógio niarcn S7 passageiros
<• cerca de quarenta homens c se-

nhor.-ts. se precipitam tomando

do assalto <> vehiculo. ..

í?artè 0 bonde flut> ^alga po-
iidSiiim nle «'• rampa <\,\ "garganta

da morte"
o eonduclor inicia a Cobrança^

C.;iv;ilh(«ir(í. faz favor!

Vnrò ahi, moço!?
Já paguei!
>»âo pagou!
Paguei )•» dissej nâo pag°

mais!
Nâ(> preciso" *\v <to»s tões'
N«in eu!

Paqüc ou dosçà! ^
Nào pago ja iIísm*! e O

dito infalível "você sábo coni «p*

está faliandol"
Nà»> sti nem quero Saber: «i

è httinr ilosra!
Cachorro!

iv vocél
Estupldol
Malcrcadol

O bonde para na Onitandinha.
Conduetor, meu Iroco! eu

vou saltar, pede uma s<oihorn.
Nâo tenho, já dis^r. SI qiil.

/er vã buscar nu estação!

\ 1CKNTF, CELESTINO- ARV NOGUEIRA

6* recita do assignatura
C«>m a applaudida e nova opeieta em ires artos

flves de flrribaçêo
(Nova na Bahia)

Opercta Recifense <le grande suecesso

>aoi

Preço—Camarote ou friza. 45>oo».; camarote de 2a
3o$ooo: cadeira de l.a. 9$ooo; cadeira de ?.a 6íooo;-"^

galeria. 3$ooo: jardim 2£ooo

Imposto de caridade já incluído

AMANHA—7.a recita de assignatura

===aon<

Companhia Linha
cu/ar de Carrís

BAHIA
PASSES

C/r-
da

A Companhia pede a altençâo dos srs. Directo-
res de estabelecimentos escolares e professores para o
disposto no n. 3 do Regulamento baixado e publicado
sobre as condições para a emissão de carteiras de
passagens a coPegiaes, do teor seguinte:

N. .'] O mappa acima mencionado devem ser
fornecido no principio do anno lectivo para os effci-
tos da primeira emissão, se ndo qualquer alteração que
(H correr no corpo discente de cada collegio durante a
anno. comumniçada por eseripto a Companhia, com
todos os dados necessários.

Se o mappa referido nào fòr entregue até o dia
15 do corrente mês, ficarástispensa a emissão das car-
teiras até o preenchimento dessa formalidade.

Bahia. 5 de Fevereiro de 1927.
A DIRECCAO

Ma%. será po^ive» que o »nr. | 
- Quer dar dura. «t#. Eu tfce Ir.

nâo Possa dar-me troco de 2t«00 ¦ *o.

arrisca a senhora. vi*ivf»lmentr Rttypérto? Imbecil?
— Voeé nào tem car^fr 4» ah-

ier i««o na na!
K o boilde rteenmi M% %im 4.

linha... ?
K»an« wrn»* Pastaram.ar «•#•

tem n«> honde «le laf>la%a). a» !•

nervosa, pela atitude do prepe»-
to da Circular.

— Nào |roco que nâo quero!
Si qui*cr vá no barrarão!

\: parte o bonde, deixando a

passageira. ;illonita. no passeio.
. . i "ora»; aasèatida» por 4o4aQue niodo» *io e*«M de ira-' w%^ """

rivi» r um soldado <e Policia.I?>r dma seaihota' apartei, um ^ „Uuforma ^^j^ £iwiWiretro, ; dw.tor t„9p,%9io
Nào gostou? Proceda! .\té quando *e
Vou dar parte! Mft *re«at «a »aMn*
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