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O choro

«O choro é livres, estamos de
pleno accôrdo.
Os derrotados de 15 de Janeiro teem
absoluto direito de chorar em lon-
gasjeremiad^s oestrepitosofracas-
iõ das suas hostes vencidas, nas
quaes respeitamos as poucas centu-
rias de homens conscientes <&« sua
liberdade de pensamento, .e sim-
plesmente lamentamos os assalaria-
dos e mercenários.

D'ahi, porem, a abusar da men-
twa e chegar ao insulto odioso, co-
mo fazem alguns redactores do jor-
nal da opposição, vae longa distan-
cia.

As pessoas agora attingiâas pelos
energúmenos, soo entidades das
mais representativas do município,
almas sãs, tolerantes, perfeitos cava-
lheiros no trato, perfeitos represen-
tantes da Lei. Hão ficarão, pois,
conspurcados pela. baba vil desses
setmidijas, que investem inútil-
mente .contra honras inatacáveis.

Mintam á vontade, papagueiem
pairanhai inconcebíveis, 'passem
attestaâos de tolice aos seus pro-
priosflscaes, porém, respeitem a
honra daquelles que estão colloca

...., dot. num nivel muito superior.

O FIM DE UMA CAMPANHA

Â palavra dos v encidos
Outrl.Seria por demais interessante ouvir, a esta

hora, ainda espoucantes no ar os foguetes da
Victoria, a palavra dos vencidos, tarefa pe-
nosa $ talvez inglória e da qual nos desobri-
gamos com a ajuda do Boato. 

'-

Entretanto, se este por vezes se intrometteu
na palestra, em outras occasiões delia estará
afastado, nua, assim, como a verdade, que
saiu do fundo do poço...

O primeiro que topámos, nessa repor
tagem ultra moderna, digna de títulos
mais negros dos que negrejam acima,
foi sr. José Francisco d'Albuquerque, ah-
tigo e prestigioso politico. O illustre do
natario de S. Amaro, com a bengala cur

um

cu]o nome nos escapa, assegurou:
—O fèu partido é uma machina infernal-

Henrique de Abreu, vereador
Jasa Grande, teriam indagado se
surso poderia desfazer os estra-

derrota:
lemos, pela segunda vez. Recorrer
arder pela terceira-

|àsia? verdade? Não sabemos: é o
fque rios informa dessa opinião do
éido advogado-

v a pre s a ao pescoço, g°r-tea

â\ po-oeiJ.
Deu-no3 a honra de sua visita,

acompanhado do delegado Cat-
ta Preta, o tenente-coronel dr
Sócrates Brasileiro, transferido
para delegado da quarta região
policial, com quem tivemos eu-
sejo de manter agradável pales-
ira.

O dr. Brasileiro, que jà tem
occupado ínnumeros cargos pu-
blicos, é um cavalheiro distincto
e, sem duvida, merece de todos
as maiores sympathias, com as
quacs de nossa parte o acolhe-
iiios desejando-lhe felizes dias en-
tre nós.

—Durante o tempo que o dr.
Sá Fortes esteve á frente da
delegacia da 4? região, de 10 de
fevereiro de 1927 a 20 de janei-
ro de 1928, o movimento foi o
seguinte:

Proeessospreparados e remet-
tidos ao exino. sr. dr. Juiz mu-
nicipal da comarca 39; motivos
dos inquéritos: Homicídios, 6,
tentativa de homicídios, 3; feri-
mentos graves, 15; defloramen-
tos, 6; estupros, 1; envenenamen-
lo, 1, insultos, 1; roubos, 1; dam-
no, 1; jogo do bicho, 2; acciden-
;es de automóvel, 1. Total, 39.

Suicídios, 4; accidentes no tra-
balho, 3; desastres, 2; ,casamen-
tos effectuados por intervenção
da policia, 16; queixas registra-
.Ias, 324; identificações crimi
naes, 12.

Prisões effectuadas: em fia-
grante de delicto, 10; prevertti-
vas, 3, correccionaes, 34; To-
tal, 47.

Officios recebidos: 101; offi-
cios expedidos: 188; telegram-
mas recebidos: 29; expedidos.
34. .«• 

".

Registro de vehiculos: cariei-
r.is fornecidas a chauffeurs, 37;
infracções, 4.

do, feliz, d'oculos d'ouro, sorriu á per-
gunta e respondeu discretamente:
~&ÍGrp*gagr^aènsa^íqueJÜnha..p^^ti
giof E dtèrWtadoWdiadeSaritò"Amiaroí
O sr. J. Albuquerque réferia-sè ase ter
realizado a eleição no dia 15, que de
facto è o dia de S. Amaro, como os leito
res poderão verificarem suas folhinhas-

O segundo membro do Direetorio
Central encontrado foi sr. Joaquim Pe-
dro Baeta Neves, chefe de inconstestavel
prestigio na Roça Grande. Foi de uma
franqueza rude: felicitou-nos pela victo
ria, gesto americano e raro. Declarou-se
politico sem ódios e ardoroso só na lucta.

O sr. Serafim Sanna, "o baluarte do Mor-
ro da Mina", foi mais longe: abraçou cor-
dialmente vários adversários, entre os
quaes um dos nossos redactores dizendo

—A victoria foi formidável!- Vocês
são invencíveis!-

- -í>''ffr

|as opiniões interessantes pode-
publicar ainda, e entre ellas a

llpetavio Zebrai mas as que ahi fi
bastantes para dar a

Bi.
Sabbado ultimo, seguiu ;>ara

Barbacena o dr. Fábio Sá For-
tes, acompanhai!" Oe ^m eviia.
esposa d. Rosita de Síi fortes,
para ali transferiuo na qúalidaV
dade de delegado regional.

A illustre autoridade, merece-
dora da» mais justos reíereaci-
as, pela sua conductu exemplar
e a elevada linha de cavalheiro
com que sempre se houve entre
nós, qur.ndo, durante quisi um
anno, exerceu as funeções de
delegado regional na quarta re-
giao, cora sede nesta ci-^de, que
acate, de deixar, leve a satisfa-
cão ie receber, ao seuetóãrqnè,
inequívocas demonstra cç,ões da
mais justa sj-mpathi.L por par-
te^ da alta sociedade q teUtziana
representada pelo seu escól na
g-are^de Lafayette. A' sua ex-
ma. esposa fontii offerecidas
muitas flcres, etiiquanto a galan-
:tç Therezinha era requestidae
tmui.-icia pelos admiradores e a-

èefai i migos de seu? distinetos pães.
um pouco mais de interesse e cer- ] .?i?°st ^?h J5Í, 

"£f
í«i.-..f.„, .- - , j sinceridade, agradecendo a non-e novidade: estão todos de aecor- ra dil VlSlta d{. despedida que

nos fez odr. Sá Fortes, dese-
, jjgg^.lhe .e.á.exma. familia to-

tTa*estavani escriptas as linhas .acim'á^as*sr'^"^*^iíê:q'uê'rs
quando appareceu um circo-ambulante r/cf.0T&s' £3*?ST" i.:-. ,- rr . -, i -r-. -íi duvida, detodosos queluziano».correndo a cidade. Dois palhaços cabri-
olalráiri, descompondo todo mundo.

Ó povo ficou sorpreso. E os palha-
ços gritavam, coisas incompreensíveis,
numa barafunda louca. Explicaram-nos,
então: ., v "

Estão fazendo o seu papel!» É um
papel triste, é verdade, mas — que dia-
bo! cada qual ganha a vida como pôde-

Os homens do papel triste, acima re-
feridos, são os gazeteiros do jornalsi-
nho-da opposição-.

A's batatas!.-

E ahi fica a palavra dos vencidos:
alguns resignados e os dois últimos mor-
|didos de desespero,

NOTICIAS INTERESSANTES

R população
IH3 QUELUZ

Compulsando uma das mais
recentes publicações do serviço
de Estatística Geral, a cargo do
illustrado e operoso dr. Teixei-
ra de Freitas, neste Estado, ex-
trahitnos os dados sobre a popu-
lação do/município de Quelu- em
192Í:

Queluz 19.802
Congonhas 4.274
Alto Maranhão 3.974
Sto. Amaro 3.110
Casa Grande 2.887
Morro do Chapéu 7.393
Cattas Altas 5.SS3Í
Itaverava 6.300
Lamim 3.847
Christiauo 3.430

Gymnasio Queluzianoiutilisadas, base que servirão;
para a incidência do imposto
de industrias e profissões. ,

Esses dados vieram, por ou- í De conformidade com a
tro lado, corrigir uns tantos circular de 14 do corrente mez
conhecimentos demographicos de janeiro, expedida pelo Exmo.
do nosso município que anda- Sr. Dr. Director do De.parta-
vam errados, na opinião geral: J mento Nacional do Ensino, a-

2-) O districto menos pt voa ;cha-se aberta a inscripçâo pa-
do é o de Casa grande e não ojra exames de admissão,
de .Alto Maranhão, como tam-lados e de preparatórios,
bem geralmente se acreditava.! epoca. Os requerimentos

I.) O districto mais populoso,
após o da cidade, é o de Morro
do Chapéu e não ode
va

Atè 28.de Fevereiro cobram-se
sem multa os impostos raunici-
pães de indutrias e profissões,
predial, pçnnas d!agua, esgoto,
üxo^ aforamento de terreno, etc.

Total 60.570 O contribuinte que tiver ai-
Essas informações, que foram guma justificação afazer, deve

criteriosamente organizadas, quanto antes apresenUl-a na Se-
destiaan-se a ser oficialmente' cretaria da Câmara Municipal.

do
ai d

cha-se aberta a
sen-
de 2?

dos
srs. candidatos deverão ter
entrada na Secretaria deste

Itavera- í Gymnasio atè o dia 10 d< pro-
como até aqui se suppunha; ximo mez de fevereiro.O Director

Domingos Novaes.

A CflIXfl DE Pf ÍISÕES DOS FffUÍO-W/UiOS
O RESULTA DO DA ELEI-

ÇÃO
As eleições'realisddas nas es-

tradas de ferro Central, Rio
do d'Ouro e Therezopoih, no
dia 8 do corrente, para os car-
gos de conselheiros e supplen-
tes da respectiva caixa de per.-
soes e aposeatadori i8, tiveraa:
0:Seguínte resultado:

Barb"sa Júnior 13.426 votos
AntonioJ. Magalhães 12"í.97
Carlos Pereira da Kochall.50')
Marques dos Santos 10.83S
Heitor Pereira

dos Guiuiaiães 2.567
Souza Valente 2.397
Benedicto Chaves 2.425
Euclydes Sampaio 2.345 eou-

tros menos votados.
Os resultados parcines das 29a.

e 30a. seci.-ões; que tiveram suas
sedes respectivamente, na esta-
ção de Lafayette e uo escripto-
rio do 5? Deposito, foram os se-
guintes:

29.1.

O dr. presidente da Câmara nomeou Antonio
Hallais de Oliveira fiscal da Câmara em Biiar-
que de Macedo, conforme portaria de Zl deste.

UM NOVO JORNAL

Sob adireccío do dr. Henrique de Abreu,
circulará eiubreve, nesta -cidade, n*a's , ura
jornal, a que foi dedo o nome de -O Tempo*.

Voto i<

Barboza Júnior 252
Antonio J. Magalhães 252
Carlos Pereira 154
Marques Santos 154
Oscar Coelho Souza 97
Valeri..no Burlier 98
30a.
Barboza Júnior 33*
Magalhães 334
Oscar C. Sousa 319
Va leviano Burnier 319
Carlos Pereira 15
M..gilhàe» S.mtos 15

Estão, portanto, eleito-, para
conselheiros os ferroviários Bar-
boza JunÍGr e Antonio Migalha-
es, vindo como supi»j-v«'v"- «í
dois iinmedia tos em votos Carlos
Pereira e Marques dos Santos.

í
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EXPEDIENTE
Toda correspondência deverá vir dirigida

JORNAL DE QUELUZ "Ru« Tiraden-
tea n' 5.

Preço provisório das assignaturas

for anno 10$000
Por semestre  6SC00
Numero avulso .... $200
Numero atrazado ... 1S000

A publicação de annuncio e
assi_natura só poderfio ser tra-
cadas com o jrerente.

São nossos correspondentes, auctorizados a
eífícluar recebimenlo de assignaturas c annun-
cios, os seguintes senhores:

Augusto Gustavo da Silva — Cattas Altís
Eurico Teixeira — Morro do Chapéo
Oliveira & .Castanheira - Congonhas
José de Campos Lana — Itaverava
Satyro Marques dos Santos - Christiano
Dr. Hcrnani Pereira — Carandahy
Dario Tavares Coimbra—Villa Rio Espera

w.
Um oprimo terreno na rua

Horaciode Queiroz, com 20 ms
de frente por SO de fundos,
trata-se mesta redacçâo.

O grande remédio brasileiro, EFJXIR DE
NOGUEIRA, do pWmaceutico e chimico

João da SilvaSilveira, vende-se em todas ai
Pharmacias, Drogarias e Casas da Campanha
e Sertões do Brasil, bem assim nas Republicas
Sul-Americanas.

IV. te Si* Üfl
CUNICA MEDICO — CIRORCÍICA

Consultas: das 9 ás 12 horas

K_£_Í ,,«-«- KftSí--

Hm
PS

1LIXIR DE NOGUEIRA
Empregado
com successo
nas seguintes
moléstias;

LAFAYETTE
Avenida Furtado

Não tem telephone

KtuáTl
Hm_mm_m*iui 9
HiOUlflVAl ttMMC Ol9|
__§_________ m

^B. ' 7^ >__________!

Mim

Eicropta _i
DirthrotL

Baubonv.
Infl»«im*ç6« do trt-ro.
Comncnto dos ouvido*,
Ooaorrbcu.
FHal»
EiptwhM.
Cancro, i
HaebHhmo.
flor»
Ufc«ra«.
Twottt.

Rfctmarttao tm imi.
Miacku í» pcu.
AHcctfe» *o ü«idab
Dores no peito
Tataorct no» pho> a
LUrfsUKnlo d« artefte

.flblpt-icoco c !)n«l>
«tftM «ntodat il im>
tttôãã pmwiwiw ri»

BCNIilIll N SlJKiUI

Aos nossos assiooaolos
Pedimos aos nossos

dignos as3ignantes em a-
traso com o pagamento
de suas assignaturas o
favor de mandarem sal-
dar os seus débitos, afim
de não haver interrupção
na remessa da folha.

Bi. IMol

COFEES
'RoyaT e 'Nacional'

Para Bancos, Repartições Pu
blicas, commercianfces e parti
culares.

A' prova de fogo, arromba-
mento, queda e água. Ig-uaes ás
melhores marcas extrangeiras,
sendo 50 % mais baratos.

Vendas, a prestações, semau-
g-mento de preço. Agente geral
para todo o Bra3Ü:

Gastão Patnsco
BAR DA ?ESTAÇAO — LA

FAYETTE
MINAS BRASIL

m
uCorreio da Ha#

{&o Bi© de Jameis©)
Jornal de grande formato, ô o matutino de

maior circulação no Brasil.

O "CORREIO" mantém os seus leitores ao par de quan-

to occorre, dia a dia, na política, na sooiedade,

nas artes, nas lettras, nos sports, na lavoura,

no commercio, nas industrias, etc.

MEDICO E PARTEIRO

Chamados á qualquer horn pa-
ra a cidade e município.

Rua T. dellello i»? tO

Vinho Creozotado
do ph*r_tt.-chlm. *"

JOSO DA SILVA.
S1I/VEIRA

Poderoso Tônico
e Fortificante

Empresado com grand*
«uccojko u» fraquw
g«ral. «

BEC0HST1T01ST»
¦ * PE 1.» ORDEM

o om sop aoloiíi
Supplemento illustrado aos domingos

iraoloMosooostoliMole
A leitura de um bom e completo jornal é uma necessi-

dade para todos que se exercitam em qualquer
ramo da actividade humana.

WyR «EIM
ADVOGADO

Av. TiradenleN
Telep. «*

-HSSI@MllliRtlS-
Annuaes
Semestraes

60$000
35$000

RIO DE JANEIRO

:¦¦ 
'¦

111*81* SRiinOlIt
Para os incommodos da Mulher,

não ha nada melhor do que o G Y-
NESTOÜ combate as COLICAS
UTF RINAS DORES NOS OVA-
RIOS IRREGULARIDADES DA
MENSTRUAÇaO. INFLAMA
Ç >ES DO UTERO, CORRIMEN-
TOS DORES DE CABEÇA, NER-
VOSISMO INSOMNIA. ele.

Uiae o GYNESTOL hoje mesmo
R-ceitado por £?Í*tincto$ médicos

Curae os vossos Filhos de
vermes intestinaes. que são
a causa de muitas doenças.

AMBROSIL é o vermifu-
go Milagroso: mata as lom-
brigas em 2 horas sem o
menor perigo para as creen-
ças.

Milhares de aftestados e
vendido em todo o Brasil.

Pharmacia Santos

Manipulação escrupulosa

.IODICIDADE EM PREÇOS

Aitende a qualquer hora

Avenida Tiradentes, n. 8

BI&iéÉtàl #i^£t£i€@ III m
Mechinas operatrizes para la-
vrar o ferro e madeira üppa-
relhos para soldar electricos

e autogeneos,

MOTORES, GERADO-
RES, TRANSFORMADO-

RES. BOMBAS—VEN-
TILADORES

ferro de engomar, apparelhos
para aquecer água, fazer chã,
café, etc. accionamenlo eleclri
co para machinas de costura.

OP0LACAO «?

FOBMULA OO 0(J. AvEUNO OE QUEIROZ ,É_
0EEFr_TTOEVI0E«T1$Slr1OE,SEH CONTRA INDICAÇÃO.

Mooo ob Usab: Tome 6 Comprimidos por dia cm

jejum um úz 20 em 20 minutos,,

Dispensa os Purgativos.seu ValorTherapeu
ticoéespuendido.sualnocuidade absoluta^
D.posi-rauios «o Rio En 8eu.o Horizonte
ARAujofõaTASec Drogaria Araújo

Ca>«*PoctauM9
Amostras aos Sn rs. Médicos •

Especialidade: Installações hydro-eiectricas

Grupos ©lectrogeaeos com motor I Fará iUamiaação de fa-
a explosão de 3 © maio J

cavallos», «eadaa

Companhia Brasileira de Eleetricidade

BELLO HORIZONTE
AVENIDA AFFONSO PENNA, 788 — TEL. 240 — CaIXA DO. COEEEIO, 162

m k jansíro - 1 Paulo - Mio - Balia - Porto Alegre

INHAMEOL
REI DOS DEPURATIVOS DO SALGUE

Combate rapidamente a syphillis.
Faz eng-erdar 2 kilos com o uso de um só vidro.
Peçam o INHAMEOL., e não acceite outro, porque

não existe outro egual ao INHAMEOL
Em toda as. d rog-arias de Bello Horizonte, Rio, Jur<

de Fora e Bahia..

I

dlafa!l_¥-G>>8_*G]._.
REI DOS PEITOBAES

, CURA EM 12 HORAS
Tosse—Asthma—Bronchite—Coqueluche—Rouquidão

—Reshiados—Grippe—Chiados no peito— Canceira dos
asthmaticos—Escarros de sangre—Allivio immediato.

FORTALECE OS PULMÕES
Ek todas as drogaeias de Beujò Homzontb, Rio,

SXo Paüw, Bahia, Juiz de Fo"ra— TOME JATaHY-
CEREJA è o melhor peitoral para as doenças do peito.

:•'
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V. MAIS AGRADAVEb -*' W
QUE O DAS ÁGUAS M

II PUROATIWS HATURAES M
II 5UBSTITUE xB

vantajosamente as jj&|
:¦ águas de Rubinat jgfffâ
¦2 Uilla-Cabras etc. K>É1
IHH|L_ LICENCIADA ^JP*8"

GflZOSFi €
DE^pfMiADO

1 .taaiirtSlU ..v

niTJGML

ÉCSÊÊÉÈk
QUiniUM-CARME-LACTO-PHOSPHATO Vj

DE CAL-PEPSIMA E GLYCERIMA

TQMICO E NUTRITIVO
EMPREGADO CDM 5UCE550 MA

TUBERCUL05E. ANEMIA,
f RAQUEZA. nEURA5THEfilAETC

. * «siílli

Junta de Alistamento Militar de Queluz
luz.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SORTEADOS.
O presidente da junta de alistamento do Município de Que-

De livre e esponta-
nea vontade-8 àiiimos

apenas!!!*

FAZ saber que foram sortèadcs para o serviço do E-
xercito, na cidade de Juiz de Fora, sede da S? circumscripcão de
Recrutamento, o? cidadãos constantes das relações abaixo trans-
criptas e que déveíão se apresentar átè q dia 28 de Fevereiro
no 11° Regimento de Infantaria na" cidade de São João D-El
-Rey-e-os que não o fizerem ficarão sujeitos as penas^estabele
cidai nos- regulamentos militares e co ligo Penal do :Exercito.

Para obterem os meios de transporte e os competentes cer-
ficados de apresentação deverão dirigir-se os .sorteado* á jun-
ta de alistamento no edifício da Camára'Muiiir:pal.

E para que chegue ao conhecimento de todos, lavrei o pre-
sente edital, que será affixado em diversos log\ires públicos
e publicado na imprensa, depois de assignado pelo presidentes

Djalma Vidal Ferreira, Secretario.
Queluz 20 de Janeiro de 1928.

(Assig) Francisco Rodrigues 1'ereira J;:nior
Presidente

ia CHAMADA- CLASSE . DE 1905 ..
DISTRICTO. DA CIDADE

Luiz f. de José.Beraldo Peieira. Affonso f. de Caetano José
Francisco, Afranio f. de Henrique Albuquerque, Simão f. de
Antônio Leonardo Vieira, Nelson f. de Volsina Silva, Onyr f.
de Octaviano Ferreira Coelho, José f. de Rosa Fráncisca de
Souza, José f. de Manoel Marques Silva Netto;.Augusto f. de
Affonso. Leite da Silva, Maúrilio f. de Phílomen.i da Silva, Jo-
ão f. de Salvador Soares, José f. de Antonio Sônia, José f.
de Amanio'Luciano Barboza, Lúcio f. de Gertrudes Lmza dos
Santos, Edgárd f. de Alfredo de Queiroz, Pedro í. de Bernardo
Dias Lima, José f. de Vital da Silva, Sebastião f. de José Fran-
cisco Rodrigues, Agenor f. de Agenor Ribeiro da Silva, Ama-
deu f. de Anaçleto Martins. João Almeida f. de Antonio Silve-
rio Almeida, Salvadorf. de Feli>berf.o Rosa. -
CONGONHAS Antônio t. de Ho-
racio Martins Costa, João f. de João Polycarpo Pereira. Pedro
f. de José Sampaio Laurindo, Aleixo f. de Antônio Kdwirges
Aleixo, Agenor f. de João Lima, José f. de Joaquim Antonio
Ribeiro, Paulino f. de Euzebio Cyrim, Miguel f. da Júlio Pedro
de Brito. ITA VER A VA -João f- de Francisco Jo*é Aimeidi Netto,
José f. de João Paulo de Andrade, João f. de Antonio Coelho e Can-
dida Jesus. LAMIM-Franciscof. de Antônio Thomaz da Cruz, João
f de Júlio Silverio de Araújo, Raymundo f. de Luiz Antônio do
Carmo-C.GRANDE-Joãof. d/João Baptista de Magalhães, Cleodo

i norf-de José Antonio de Oliveira, Sebastião f. de Joaquim José
-. Víeifà; Joaquim f. dè Joaquim Roiz Rosa.

CATTAS ALTAS - Amiüno f. de C;;rlos Cndi-
í di.lo Corrêa, Raymundo f. de Seraphin Pedro doe Santos,
! LA-MIM—José f. de.Severiano Soares Paula Andrade. '

! — OBSERVAÇÕES: -Os sorteados da V. chamada, deverão se
i apresentar nas unidades a que se destinam o período compre-
1 hendido entre 15 a_28 de Fevereiro de 1928 e serão incorpo-

rados a 1° de Março seguinte, segundo estabelece o artigo 10
' 

UoiJR SM Fica designado o período dé 20 de Março a 10 de A-
', 

bril para a apresentação dos sorteados da St chamada cuja re-
! laçâo será publicada oppórtunamente.

Não tendo os sorteados deste município da classe de 1903—
í; Beniamiu de Albuquerque, f-de Maria José, residente em La-
i tniuve Alberto, f-..de .João Barreto, residente nesta cidade,, eu.n-
j prido as disposições do paragrapho 4• do art. 119 dp K.b,M:

devem ser incorporados de accordo com o que preceitua o para
' ffrapho 3,°. do, citado artigo; por isso deverão se apresentar ate o

dia 28 de Fevereiro do corrente ãnno à Junta de Alistamento
'! 

desta cidad,e, a fira de serem encaminhados ao ponto de concentra-
:| ção em São João T»-"El:Rey.

BdinquE ànfíaminfe

¦ ¦'¦¦ 
%E' com viva satisfação e de livre

e expontânea \ontadè que venho
lrazer-ih.es o imorredouro te-te
munho da m"'nha grstiiíopel
maravilho-a cura. que *eu prep.-
rado Elixir de yoguetrà, do phar-
lÚÃceutico chimicó.Xyãí) dá Silva
Silveira/o^èròumfffúTpiéu so-;
brinho Antbrfio :Jpáé 'TDiogo. |

Esta creança,. ;pji»m 8 annos I
apenas, foi atacado de t->r\c\
rheumatisme, em • Himseqnencia
do qual nasceram-lhe. dois gran-j
des bubões na parte inferior do'|
maxilar; depois ' de recorrer a
quanto recurso, medico lhe ensi
savam, e chegando a ficar qua-
si entrevado, ficou, completa-
mente curado com"Ara vidro a-
penas do vosso poderoso" prepa-
rado.

Autorizo-vos a fazerem deste
o uso que lhes convier e subs-
crevo-me com hpreço.

De V.V. S.S.-Cnl? e Obr?
Joaquim Feticia.no ! da Silva.

Mirahy - Minas, 10 de maio de
1922. 

"
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BTHlSlJJfflLMUIil
MODELADO PE! O '"O; i
Fiscaíisadó 6e!o úwe

¦Õ PEDRO 1
), Federai

Seia FlonersÉo Júnior
Cirurgião Dentista

Tralamenlos pelos mais modernos
processos americanos. Sem dor.

Consultas de 7 às II e de 12

às 17 horas. PREÇOS MÓDICOS
Rua Tavares de Mello (próxima á

Pharmacia Lamarline)
Queluz -¦ • M"133

XXTOX-OS
Vendem-se e entregam-se a do
micilio por preços sem competidor

Bananeiras
,Cia. Sta.MatliiU3e

"Jtxntíis« exaqirnafíoras o»xx-

ent Ia. tít i£!1. épocas.

curs;; seria ao.
CUKSO : E ADAPTAÇÃO

CURSO DE líAemOOiRAPJrUA
AhEstão funaioasuja f aáss $ Mtéítòs Müm

Continuam as matrículas
EXAMES EIVÍ m&MliQi.

INTERNATO - SKI\ri-EXTERNATO
Ê EXTERXATO.

Pag-menlo por Uimeslre aiüantado

Cidade de Queluz - Minas Geraes
E. P. C 3. LnPH^ETXE

Kfi I. Br ÍIÍ WÊk
NOTA I.MPOUTANTE- Nenhum aliihmo poderA freqüentar as aalzf sem q-.ie es: •;.-.

íf^SSfSWfSS^ ser suppr^do do in ftó d st:ntivo do Gym:.-
zi) Queluiiano, que è consttuido de urn nionosramma (G. «.)

Ò-1 livros adôptados (obriuator o*)no Gy.r.nas o. sau e.clus vaiuente os 
^Uca

pcio Departamento Nacona! do Ens no, e, mesmo tral.-.ndo-e ae irmãos, nao se 4 .
mittido livros em coinmttm. devendo possu 1-os juntamente com os deina.s . bjeclus
escolares^ 

gr;ináe ãtílídãde ao es.tiidantc uma pasta ou valise com chave ra'- c«°-
duecão dos 

"utensílios escolares. . . .. .. .

OLYMPIO JOSÉ DA
SILVA

Ocorreu," diaMÇ deste, emj
Congonhas do • Campo o falleci-:
mento ddeapitão Olympio José
da Silva, antigo escrivão de paz
daquelle districto e chefe.de au-
onerosa família.

O seu trespasse'causou pezar,
pois, tratava-se dè funcionário
relacionado e estimado» ;'

Pez.imes sinceros á Sna-^xma.
Famiiia. '".-¦,.'v«.

PAST
^ÊEjK fís

^¦C-,H^rK.tfv — ¦«.
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J__, T7"ICTO-ES-E_-^-
Entre o* muitos cartões e telegrammas recebidos pe-

lo dr Narciso de Queiroz e outros chefes do P. K.

O.. felicitando-os pela sua victoria eleitoral, encontram-

se os seguintes: _ n
Padre José de Oliveira Barreto, vigário de Que-

luz- dr Mfredo de Mavignier, auditor do Tribunal de

Contas' e exma. familia; Augusto de Assis Andrade.

de Lamiiu; Bernardo J. Baeta, Anna da Conceição,

João Faustino Moreira, J. Castellões, Joaqiim Baptis-

ta Pinto, do Alto Maranhão; Francisco Ferreira. Pe-

dro Alc.ntar i Pinto, Ricardo Silva, Antônio Ribas,

Francisco Bruno, José Collecto, Cezar, Luiz Mattos,

Manoel José Silva, Antônio Pedro Soares, de Itave-

rava; Josó Lage, Zilda Lage, Maria José e Ruy La-
«re brummon.. de S. Barbara; José Alves, de Bar-

ba-ena; Octaviar.0 de Burros, vice-presidente da Ca-

mara, Souza, Augusto Gustavo da Silva e Flavio

Neiva de Cattas Alta-: dr. Rayinumdo Pacifico Ho-

mem,'pwfes,or da Escola de pharmacia de Ouro Pre-

to-pharmaceutico Amarante Ananias, de Moeda; phar-
maceutico José Alves Martins, de Beilo Valk phar-
m i.eutico SaLvio Noronha, de Congonhas; Telespho-

ro Chag-as, de Juiz de Fora; Maria Anunnciaç.ao Re-

zende; João Dutra, de Itaverava e Francisco Schi-

tini, de Christiano Ottoni.

Dr Xarciso de Queiroz —Lafayette, 16—Embora

-lhotos ao pleito de hontem, solidários, entretanto,

svu-iiafchico Partido Republicano fie Queluz, tomauios a

liberdade apresentar espontâneas e singelas felicitações

merecido e glorioso triuiaplio ae hontem. Possuídos en-

thasiasmo que nos causou a victorii de lbgit-iiio talen-

to enviamos sinceros votos de felicidades. Conhecemos

o prestigio, nobreza, intelligeneia ilíustre coesfcadoano

e ann-uramos assistência solicita, constante sympathia

popular. (A) Mario Mendanha, AValter Pires Lemos,

Thia^o Sapucaia, João E. de Campos, Celso Sapucaia,

àrthnr SaUes, Sebastião Salles, W. Ferreira, pratican-
tes do telegrapho da Central.

31Í363400
i__$OW
00*000
5.K-C-
71*700
6OSO00
18.000

8203681

\
4:112.10.;

BALANCETE DA ARRECADAÇÃO E
DESPEZA DO MEZ DE DEZEMBRO DE

1927.
ARRECADAÇÃO

Saldo do mez de Novembro
Arrecadado pela Collectòria
Estadoal
Transmissão de propriedades
Industrias e profissões
Predial
Pennas d'agua
Multas
Esgoto
Li-o
Arrecadado pela Câmara

EXERCÍCIOS FINDOS:
Industria e profissão
Predial
Pennas d'agua
Esgoto
Lixo
Multas

EVENTUAL:
MATADOURO:

Rezes
Suínos
Caprnos
Curral do Conselho
Aluguel do prediu do açougue
Certidões de quitação
Aforam en to de terreno
Laudemio
Alinhamento para construcções
Inscripção de vehiculo

SOMMA TOTAL

1110 fllJU!

951:400
I47Í100
392x000

723000
54.000
173000

4923000
2123000

2.000
MOCO

75.000
48.000

127.000
3-3000

65000
551100

1:633.500

Commercio de vinhos, M. ^8«||jg||f g^?
Secção de engarrafamento de vinhos BENEDICTINOS e aguardente

ABRIOEIRA e oulras bebidas. -

Intermediário de madeiras, moveis de Santa Catharina. sendo que tabnea-

se todos os typos de cadeiras de imbuja e poUrona. para cinemas.

Portas de aço onduiado e material para construcções. Raças para ca-

sas commerciaes, automóveis e prefeitura, carimbos de borracha, tintas, etc.

Sociedade Dinamarpeza Ltda.
(SOCCES-flim DE Tliorvald Jensen & Cia)

1:007.000
7:573.281

400.000

410HX30 8105000

PARA—BAIOS PARA A IIATRM
ORevmo vigário d'esta parochia acaba de adquirir 3para-raios para

protefreras™.reS!edif.cio da Matr 7, u.timame.te daminncadas por uma fais-

ca elétrica.

D. Alfida de Mello Vianna
Falleceu, no Rio, ha dias, a exma. sra. d. Alft

da de Mello Viana-,' vittuo.a esposa do dr. Fernan-

do de Mello Vianna, ilíustre vice-presidente da rep_

blica e ex-presidente do Estado.
A sra. Mello Vi.nn-, cuja3 peregrinas qualida-

des de coração, a co.iocav.1111 num logar do maisjusto

relevo na sociedade -.riaeira, er.t uma fig-ura de bondade

e a iO-np.liheira dedicada do eminente homem publico

que diri-nu o Estado de Mina*, com um senso .leva-

do de patriotismo, pelojque .eu desapparecimento causou

K-rande constemui.ão neste Estado.
Ao dr. Mello Vianna e exma. família apresen-

tamos sinceras condolências.

DESPESA
PAGAMENTOS EFFECTUADOS:

OBRAS PUBLICAS- CIDADE
a Antônio R. A. Júnior, por conta do

serviço de encascalhamento da rua dos
Pinheiros

a Qonçalo Oliveira Dias, por saldo
do serviço de macadamisação da rua
da Chapada
a Cia. S. Mathilde, madeira e mão de obra
para serviços no Matadouro Municipal j/teuu-

a J. R. de Castro, idem idem para
para a ponte dos «Moinhos»

a N. Rocha, diversos concertos.etc.
Compras de inateriaes etc
a A. Rodrigues
a ]. Gualberto
a M. Zebrai
a F. Franco

OBRAS PUBLICAS-DISTRICTOS
a J. Cunceic.Su, lx gota mento de um

córrego em Alto Maranhão
a F. Paula P.nto serviço de aterro
em Itaverava • f:
VENC. DOS FISCAES DISTRICTAES

a J. Silva Ferra-, (Lainim) Dezembro
a F. Paula Pinto, (Itaverava) fiscal e

conserva dágua Dezembro
a Gume.cindo S. Costa, Congonhas, de

Agosto a Dezembro \
a Nilo B. Carvalho, (C. GrandeV de .

Agosto a Dezembro ¦-'-_•>'«-jH.:.
a J. Conceiçío, (A. Maranhão) Outubro

e Novembro
EXPEDIENTE

a A. Albino, impressos etc.
a A. Dio-jenes. idem

Sellos do Correio
PROFESSORADO MUNICIPAL ~:

a G. Dutra (C- Ottoni), venc. de Out.
e Novembro „-y„;

RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS
a Oscar F. de Andrade, Congonhas

restituição de impostos eventuaes pagos
indevidamente .. „„
TRANSITO DE VEHICULOS .

a j. Catta Preta, delegado de policia
gratiiicação referente a 9bro e JOIiro.
FOLHA DE PAGAMENTO -NOVEMBRO
lair Noronha (Ai.an.-nse Cont.)- ÍSÍSÍÍÍ
Abílio Augusto Oliveira (Eiicareg.Geral) 25*000
Abilio Oliveira Jr. (Serv. de lançamento) 15O3Q0O

ao mesmo diárias ,'.'.•_ antmüAugusto A. Campos (porteiro) husuuu

«?c.PT«VTAT_ISTAS EM MACHINAS FRIGORÍFICAS

SABBOE MACHINAS DINAMARQUEZAS:*.___. 
^^ LACTICINIOS.

P>P>P>» P> ??-?? *??????,?£?

34.0011
893500

18734C0
325100
6.001.)
17.40-

2SO0O

_2U30oo

123000

30.000

603000

605000
'mí-oo

2983300
293600
103000

??*? ? ??<.. «-???. *????*
A maioria das Usinas*»

?para exportação .de leite»
?no Brasil possue machi-J

nas írigorifi-as ?

: SA6R0E ?
Ip>p>>.p> ? -•>? ? + ?«-?•??-?

UES©

Marca ^^Rt
1«^^2i2_i_2i_£I_S__í»_/

Sempre stock completo*
?de todas as machinas»
? para a industria de -.

f UCTICINIOS _
«»»*«???»?»?--?'????

®&&H€©

Registrada

68554-0

453000

Em montagem:
com
RUA

Delegacia de Pnücia da
4a. Região

EDITAL
O coronel dr. Soerates

Brasileiro, Dslegado Re-
gional «lesta 4a. Circums-
cripção PoHoi_l, na for-
mi da loi, etc. ;

FA7, publii-. para -os
devidos fins que tendo
si.lo remowdo para esta
região por acto do exmo.
sr. «Jr. Siinretario da Se-
gurança e Assistência
Pab!'•«•_, constante dafo-
líia oríicíal do Estado e-
ditada em 13 do corrente
in-z, entrou hoje era e-
xercicio nesta cidade.
Queluz, 20 d; Janeiro
de 1928. Eu, Alcides Ro-
drigues Pereira, escri-
vão o escrevi.

CORDÃO DE OURO

Da casa do sr. João

Gualberto á esquina da

rua do Rosário, psrdeu-

se um cordão ds ouro

ile criança, com uma me-

dalha. Gratifiea-sij a

quem entregal-os nesta

redacçâo.

SENTE-SE MAL?
CÜ_isa Facilmente? Nervoso?

Pallido? Dor de Cabeça?

Sente-se aborrecido?

tíente-se cheio de energia e

força ao levantar, com bastante
appetite e vontade de prin-
cipiar o dia?

Ou está cançado, com dôr nas

juntas e nos músculos, com
máo gosto na bocea, falta de

appetite, contrariado sem saber
o que tem?

A Salsapanilha do Dr. Ayer

lhe dará sangue rico e vermelh 3,
nova saúde, força e energia. O
seu mal desapparecerá, e em
seguida terá a apparencia e
estará bem melhor.

/O valor deste maravilhoso
remédio está comprovado por
três gerações. t<

A Salsap-urrilha j
• do Dqutor I

AYER f

Gervasio Menezes
João Pedro de Moura
losé Ferreira
Juão Baptista
Manoel Silva
José Matta Moreira

Ozorio Amancio
Francisco Fernandes
Francisco Jardim
Francisco Domingos
Francisco Thereza
Antônio Menezes
Antônio Bahia
Antônio Mathias
Antônio Wenceslau
Juão Perdigão
José F. Mercê
José Damasccno
Evaristo Liberato
Manoel Souza
Sebastião Vieira
Ivo Xavier Assis
Joaquim Sabino
Jo_ê Lelis

MELHORAMENTOS NA ESTRADA QUE
DEMANDA AO POV. DE S. V. PAULAl

Ludorico Oliveira
josò Bento
Antônio Rodrigues

186*000
ísnsooo
1S3ÍIXW
15-.U-0
155$000
155f000

I53Í00C
ns-aou
117Í60Ü
100t(XW
108M00
1MSTO0
96$700
541000
41$»_0

13-320.
9lf2W
110.2M
125$000
76p500

lOBfOOO
I30í3_0
22.500

121K'.:-
31Í200
95$000

1863000

337$900

2003000

12CÍO0Q

200Í0OO

940.000

9923000

lOõfOOO

aoatnçeai: ^atrepo.to dos Vaqueiro, de Sao Paulo

a capacidade de 50.000 litros f^ite^or.dia,
, GE\TERA.L CÂMARA 102—RTO DE JANEIRO

. CAIXA POSTAL, 1-83.
Para ÍM-íorma«.ões >

Beuedicto Alves da Silva
Ae-ente para o Estado de Minas

S R^a Marechal Florianan? 74 - 76, Telephone 43

O JORNAL
maior éé matutino flo 1 de Janeiro - ilolas f

âeliaiias de lodo o Estado fle Minas
Para Assiscnaturas e Annuncios:i-ara ^gp Succursal de Minas Geraes

Avenida Affonjo Penna, 805 — 2« andar

(Palaccte Guanabara)
___ , ••'"¦¦:¦ Mina».Beilo Horizoute

1 .-7023800

247Í200

123S363

QUEREIS VESTIR-VOS BXM ?
Ide él "Alfaiataria «Leader»'

cie
JOSI-' 3Í JCOIpAU DE CABVA1-HO

Rua Affonso Penna, n? 25 Quelu? - Minas

DIVERSÕES
Cinemas

Porcentagem á Collectòria Estadual, pela
arrecadação era Dezembro

Total da despesa
Saldo para o mez dc Janeiro de 192B

SO.V.MA

Contab. da Câmara M. de Queluz, 31 de Dezembro de 1927.

O Encarregado, Jair Noronha. - VISTO. O presidente,

Francisco Rodrigues Pereira Júnior,

6í7_4S€63
_ 8183618

7:S73í281

I__ a ui
A Câmara Municipal acaba de re«:eber

nova remessa de vaccinas contra o car-
bunculo symptomatico (manqueira) e pneu-
mo-enterite dos bezertõs. cedendo-as aos
criadores pelo preço em que foram obtidas
no Ministério da Agricultura. •

CBIIÍTRAIp _B AVISl-lBA
Sabbado! Sabbado!

O SÉTIMO CEU
com

Janet Gaynor - Charles Farrel
Domingo — Soirèe — Domingo

o deslumbrante film:
PERNAS E PARVOS

A cargo de:
Madge Bellamy

Comedia 2 actos. - Jornal 1 acto.
Terça-feir? — Terça-feira

Continuação do film em série:
O OFFICIAL 77

com
Herbert Rawlinson

4 partes. .
Quarta-feira: Sessão «chie»

CABARET

com
Tom Moore

Ouinta-feira! — Quinta-feira!" 
O FILHO DO CORSÁRIO

-IAX

com
Rod La Roque

Snxta-feira

AMOR E DESENGANO
A cargo de

Percy Marmont, Leatrice Joy
e Adolphe Men.ou

Sabbado! — Hoje! — Sabbado!
B-E.-N H-U-R

com
Ramon Novarro

Terça-feira—A maior obra de

JÚLIO VERNE
—MIGUEL STROGOFF—

' ;-"

Vavrav

_Ü^_-_-_li
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