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A seru-elhança do que occorre
3om o pessoal, progressivamente•uajorando-se a respectiva despesa
inuual, nâo na justa proporção das
necessidades crescentes do serviço
publico, mas arbitrariamente, sem
peso nem medida, -em detrimento
do ambiente moral e com completa
subversão do -senso jurídico, acon-
tece com o material, adquirido, dis-
tribuido -o consumido sem que se
saiba, ao certo, sob a responsabili-
<iaJe efficlente de que autoridade.

Até boje, todas as providencias
legislativas sobre o assumpto, vi-
sándo a defesa da Fazenda Publica,
tém girado apenas em torno á
acquisição, por simples minúcias da
tormula processual, sem qualquer
resultado pratico, da conferência da
conta o da expedição da ordem do
pagamento, únicos aspectos, para a
verificação de cuja legalidade se
pronuncia o Tribunal de Contas.

Entretanto, não é o custo da uni-
dado a adquirir que importa em
maiores prejuizos da economia col-
lectiva. Todo o mundo sabe que a
administração publica compra sem-
pre a mercado menos accessivel do
quo qualquer particular e, sem du-
vida, se as prescripções legislativas
pudessem minorar essa accentuada,
senão mesmo exaggerada differença,
as vantagens a colher seriam gran-
doinente satisfatórias, mas, seja me-
diante a concorrência publica, seja
segundo concorrência administrati-
va, desde que, pelo resultado de ca-
da uma, não haja quem responda
convenientemente, não ha como
suppor possam advir os benefícios
i]ue so objectivam. Demais, as dif-
ticuldades de pagamento, a neces-
cidade imperiosa tio credor acompa-
nliar o processo do suas contas, dl-
rectamente confabulando o solici-
tando o sou audameuto, junto a ca-
tia um e a todos os funccionarlos
quo uolle lançam o seu parecer,
conferem os documentos e, afinal,
depois do unia longa série do pro-
locollos, formulam o despacho da
autoridade ordenadora da despesa,
mesmo sem falar nos .afanosos tra-
niites através o Tribunal de Con-
t'i« ou suas delegações, .seriam o
íiufficieute para afastar de uma e
outra concorrência todo o fornece-*3or que, por qualquer circumstan-
;ia, não se sinta animado a propor
fornecimentos por preços além dos
limites de lucro normal das transa-
Jções mercantis.

O expediente dos adeantamentos,
facilitando a acquisição a custo mé-
dio consideravelmente maia razoa-
vel, se, por esse lado, parece muito
mais vantajoso para a Fazenda Pu-
blica, sob quasi todos os outros as-
pectos, produz resultados negativos
ou, apenas, innocuos. Releva notar,
tnn primeiro logar, a desegualdade
de condições para situações identi-
ças; de facto, se considerarmos que
a lei exige fiança para os almoxarl-
fes, em regra, simples depositários
do material, nem sempre adquirido,
com a sita audiência — como dei-
xar sem garantias semelhantes, se-
não eguaes, as quantias entregues
a outros funecionarios administra-
tivos, encarregados de entrar ao
mercado para transigir de autori-
dp.de própria?

Não se trata de simples preven-
Ção contra a probidade funccional
deste ou daquelle, mas de uma que-
Btão de mais relevante significação
moral e jurídica. Preciso é não es-
quecer que de qualquer conferente
ou agente de estação de .estrada de
ferro, de todos os colleetores das
findas publicas, ainda os que me-
nores parcellas arrecadam õu pos-
sam arrecadar; dos encarregados
de receber e guardar material ou
outros quaesquer valores, por insi-
gnitlcantes que sejam, a lei reclama
a prestação de fiança e, não raro,

mtfdlanto tlador Idoaeo, além do
depoültu do • determinada quantia
em cipoclo ou om bens que Indo-
phismavelmi.nto a representem.

Assim, procoaizar o regimen dou
adeantamentos, sem exigir, das au-
torldades u que sejam distribuídos,
eguaes garantias de suu responsabi-
lidado, 6 o mesmo quu evidenciar
Implícita, mas Insophlsmavelmentc,
a Iniqüidade da exigência legal cm
relação aos funecionarios acima
enumerados, Isto é, prescrevo u
lel tratamento diverso em situações
perfeitamente eguaes, senão mesmo
em detrimento maior para aquelles,
porquanto, os adeantamentos, em
grossas Importâncias, de uma vez
recebidas em espécie, para appllcar
sem a probabilidade de Immediatas
providencias flscallzadoras, quo so-
mente terão logar uo acto da com-
provação das despesas, facilitam
multo mais os possíveis prejuízos da
Fazenda Publica, do que os effeitos
em poder dos primeiros funcciona-
rios, cujo serviço, a cada momento,
se acha na' imminençla da acção fls-
cal de seus superiores hlerarchicos.

Mas, todo esse raciocínio, dentou-
strando que, sob qualquer das tres
formulas de acquisição de material,
os Interesses da economia collectlva
não estão devidamente acautelad *)>,
de qualquer deilas podendo decor-
rer benefícios, como prejuízos, tudo
na dependência que está da maior
ou menor intelligencla ou do maior
ou menor escrúpulo da autoridade
compradora — pouoo é, relativa-
mente ao ponto essencial da que-
StãO, mm

Os almoxarifados das nossas re-
partições, onde os ha, estão organi-
zados de maneira deficiente, sem
escrlpturação conveniente, sem or-
ganlzação technica intelllgente, sem
que, nelles, desde o chefo do ser-
viço ató o menos graduado, haja
qualquer funecionario que tenha
responsabilidades outras além da
guarda do que lhe deram a guar-
dar, isto é, só respondem pelos pos-
sivels extravios do que se ache em
deposito, ou pela exactidão dos vo-
lumes qus entram e dos artigos
que estes contenham, segundo a no-
menclatura mercantil. Em regra,
certo havendo ou devendo haver ex-
cepções, de um a outro momento,
nessas divisões de serviço, nunca
será possivel conhecer qual o stock
dessa ou daquella espécie de mate-
rlal, a menos que se não tenha de
proceder a minuciosa conferência
das notas de entrada e do'salda,
existentes no archivo, ou que não

se profira logo fazer a contagem
directa dos objectos cm deposito;
nenhuma Informação «e encontra,
desde que alguma autoridade admi-
nlstratlva ou legislativa a pretenda,
sobre o consumo médio desso ou da-
quelle typo de impresso ou do qual-
quer outro artigo do expediente;
dessa uu duqudla espécie de mato-
rlal technico ou do utensílios da
actividade profissional. Não lia
quem responda pulas condições es-
senclues de perfeição do material
adquirido, emfim, da forma por quo
taes departamentos so acham orga-
nlzados, a economia collectlva não
pude confiar nos seus bons offlcios,
attestando semelhante descaso que
o legislador ainda não qulz compre-
bender que a efficiencia c os bene-
fidos do serviço publico dependem
tanto da Intelligencia e da actlvlda-
do de sufflciente pessoal, como da
excellencia e da quantidade precisa
do material a empregar. -Se táo de-
ploravels circumstancias se consta-
tam nas repartições que dispõem
de almoxarifados, parece de uva-
liar o que pude sueceder nos depar-
tamentos privados de idênticas se-
cções de serviço.

Por outro,lado, todas as acqulsi-
ções de material, sem duvida, com
excepções quo mais servem para
confirmar a regra geral, são feitas
uo preciso momento em quo u ue-
eessidade se manifesta e, assim, ou
a administração se ha de submetter
ás exigência?, do mercado, em cr/Ia
opportunidade premente, ou terá
de prejudicar a -marcha normal do
serviço a seu cargo, se essa solução,
de qualquer fôrma, fosse admissl-
vel. Por mais esse elemento de ag-
gravação da verba orçamentaria pa-
ra material, tambem ninguém res-
ponde.

Bem verdade, todavia, que o Le-
gislativo Já pretendeu regular em
lei a acquisição do material, o que
já seria um vantajoso passo a dar
no assumpto, mas, approvado pelo
Senado c remettido ha anuos á Ca-
mara, o respectivo projecto, esque-
cido ua pasta das commissões, pa-
reco fadado a desapparecer.

Entretanto, completada essa pro-
posição com providencias quo defi-
nissem responsabilidades, acompa-
nhando o material, da acquisição ao
seu emprego, com escala por stock
convenientemente provido, talvez a
verba orçamentaria para material
não carecesse tanta elasticidade o
os melhores lucros advlessem para
a regularidade, segurança e effici-
encia dos serviços públicos.

Política Sul-Americana
O CONVÊNIO FERROVIÁRIO DA ARGENTINA

E DA BOLÍVIA
Em Lã Paz, no dia 6 de janeiro

de 1922, o sr. Horacio Carrillo,
enviado extraordinário e ministro
plenlpotenclarlo da Republica Ar-
gentina, nessa Capital, e o sr. dr.
Alberto Gutierrez, ministro das Re-
lações Exteriores da Bolivia, assi-
gnam um convênio em que a Ar-
gentina oompromette-sc a fazer a
Estrada de Ferro de Yacuiba a
Santa Cruz de La Sierra, capital do
departamento 'de Santa Cruz, na
Bolívia, o dá preferencia á Argen-
tina para construir as vias férreas
que, partindo d^a linha de Yacuiba
a Santa Cruz, irão á Sucre, Cocha-
bamba, Puerto Suarez c ao interior
do Chaco Boliviano. O art. 1." do
convênio diz:

"El Gobierno .oc ia Repu-
blica Argentina mandará rea
lizar los estúdios necessários
para prolongar ei Ferro Car-
rll Central Norte, desde Ya-
cuiba o sus cercanias hasta Ia
Ciudad de Santa Cruz de La
Sierra, debiendo iniciarlos -aen-
tro dc termino de un afio de
retificada esta Convención".

Em virtudo desse convênio o de-
partamento de Santa Cruz, com seus
210.000 habitantes, passará a con-
stituir uma zoua de influencia da
Argentina. O art. 5." ido ffouvdnio
estipula:

"El Gobierno de Bolívia no
tendrá derecho a interferir en
lus .tarifas dei Ferro -Carrll,*
mientras dure Ia administra-
ción Argentina... "

Assim, o governo argentino pôde,
por meio das tarifas que organizar,
obter protecção para oa seus pro-
duetos. O departamento de Santa
Cruz fará parte, economicamente,
da Argentina, embora continue a re-
couhecer a soberania boliviana.

O Brasil, certamente, não pôde
ver com bons olhos esta expansão
argentina, não deve ficar de braços
cruzados assistindo ao nascimento
do imperialismo da republica pia-
tina.

Não se conhece acto algum, offi-
ciai, do Brasil a respeito desse Con-
venio. Apenas sabe-se ique o Ita-
maraty pretende contrabalançar a
influencia argentina, no * Departa-
mento de Santa Cruz, facilitando ao
governo boliviano a construcção de
uma linha férrea que, partindo dc
Puerto Suarez, vá á Santa Cruz de
La Sierra, pondo esta cidad* em
communicacão com a navegação flu
vial do rio Paraguay, e com a Es
traida de Ferro Noroeste. Pará a
construcção desta via férrea, ' 

que
terá 683 kilometros de extensão, e,
cujo custo será approxlmadamente
de tres a quatro milhões de libras
esterlinas, o Brasil entrara com a
quantia correspondente ao valor
dado á ponte que teria de fazer so-
bre o rio Mamoré, em Guajará Ml-
rim, ponto final da Estrada de
Ferro Madoira Mamoré. Compro-

. misso assumido em virtude 'da mo-
dificação do protocollo de 14 de
novembro de 1910 levada a effeito
pelo protocollo assignado em 28 do
dezembro de 1912. Estes dois pro-
tocollos foram feitos, o ultimo para
modificar o primeiro, mas ambos
decorrentes "ia obrigação assumida
pelo Brasil no art. 7." do tratado
de Petropolis, de construir um ra-
mal partindo da Estrada de Ferro
Madeira Mamoré quê "... passando
por Villa Murtinho ou outro pouto

próximo (Estado de Matto Grosso)
chegue á Villa Bella (Bolivia), na.
confluência 'do Benl e do Mamoré..."

A historia Uessa ponte -é interes-
sante e merece ser contada.

O Brasil não fez o ramal que de-
via chegar a Villa JaaJi-a, na Bo-
livia, passando por Villa Murtinho,
porque a Estrada de Ferro Madeira
Mamoré foi construída atravessan-
do esta povoação brasileira, que
fica em frente a Villa Bella; assim
foi evitado o ramal e toda a zona
do Beui ficou com accesso á linha
férrea, mandando a sua producçâo
para Villa Murtinho.

O artigo acima citado estabelece
a obrigação do Brasil fazer um ra-
mal que, passando por Villa Mur-
tinho ou outro .ponto mais proxi-
mo, chegue á Villa Bella (Bolivia);
como Villa Murtinho está na mar-
gem brasileira do Mamoré e Villa
Bella ua boliviana, para so obter
a ligação ferro-viaria dessas duas
margens bastaria fazer a travessia
dos wagons ie*itt ferry-boat, do
mesmo modo quo a Estrada de
Ferro Noroeste faz a do rio Pa-
raná e a Leopoldina a da Bahia
Guanabara. Seria um absurdo con-
struir uma ponte,' o Mamoré tem,
entre Villa Bella e Villa, Murtinho,
980 m. de largura media. Só se
constróe ponte, atravessando um rio
como o Mamoré, quando o trafego
fôr tão inteinso que Justifique a
despesa a se fazer. Villa Bella não
merece nem ponte nem ferry-boat,
é uma cidade morta, onde, talvez,
não existam 30 pessoas que saibam
ler e escrever e sujeita ás inunda-
ções «lo Beni e do Mamoré. O
Tratado de Petropolis não se refere
a ponte, apenas diz quu o ramal
chegue a Villa Bella.

O tão falado ramal da Madeira-
Mamoré podia se reduzir a uni sim-
pies ferry-boat. Entretanto, o
Brasil assigua, em 14 de novembro
de 1910, um protocollo com a Ho-
livia cm que fica desobrigado du
fazer o ramal de Villa Murtinho a
Villa Bella e se compromette a
construir um outro, todo elle em
território boliviano, partindo da ca-
choeira do Páo Grande, na mar-
gem direita do Mamoré, atravessan-
do este rio o seguinjo pela Bolivia
a dentro vá demandar a margem
direita do Beni, a montante da Ca-
choeira Esperança em logar que
permitta e navegação franca desso
rio.

Foi um máo negocio. O Brasil
deixa de fazer um ferry-boat para
construir uma estrada de ferro quo
a própria Bolivia julga sem utiii-
dade; dahi- o protocollo asslgnado
em 28 de dezembro de 1912 pela
Bolívia e Brasil, em virtude do
qual fica o ultimo sem a obrigação
de construir o ramal de Páo Gran-
de a Cachoeira Esperança, compro-
mettendo-se porém, a fazer um ra-
mal partindo de Guajará-Assú ou
outro logar mais apropriado perto
de Guajará-Mirim, ponto terminal
da Estrada de Ferro Madeira-Ma-
more, atravessando o rio com um.
ponte cuja construcção será feita
pelo Brasil. A Bolivia obriga-se a
fazer um caminho de ferro par-
tlndo da ponte, ua margem boli-
viana, e que vá a Riberalta no rio
Beni.

O governo boliviano faz a con-
cessão dessa estrada de ferro, qus
teria S5 kilometros, á Madeira-
Mamoré Ry. Cy., que, apesar de
ter iniciado os trabalhos de const.ru-

cção, abatfdona-se logo, tomando
prejuízos, porque a estrada é ab-
surda.

Riberalta está ligada a Vlllo
Murtinho pela navegação-fluvial do
Benl, com baldeação apenas na Ua-
choeira Esperança, nesje rto. A
travessia do Mamoré com ponte cm
Guajará Mirim 6 um disparate tau
grunde cumo o que so pretendia ta-
zer em Villa Murtinho.

A verdade é que o Brasil, com
pequena despesa, podia ter collo-
cado um ferry-boat entro Villa Mur-
tinho o Villa Bella, levando os
wagons Ua Madeira-Mamoró pura
essa povoação boliviana. Assim te-
ria cumprido a letra do uri. 7." do
Tratudo de Petropolis u se livrado
de asslgnar dois protocollos, com-
promettendo-se no ultimo a fazer
fomidavel ponto sobre o rio Ma-
more, em Guajará Mirim, Quando o
referido art. 1." não fala absoluta-
menu em ponte.

O fim do ramal de Villa Bella era
encaminhar para a estrada kie ferro
o commercio da regláo tributaria do
rio Benl e síus affluetites e este
fim foi alcançudo desde que o ca*
mlnbo de ferro passou em Villa
Murtinho.

O governo da Bolívia, sabendo
não haver utilidade para ella da
ponte cm Guajará Mirim, apresenta
ao Brasil, ultimamente, uma pro-
posta, para assiguar um novo pro-
tocollo dispensando-o de íazel-a
comtanto que lhe seja entregue a
quantia correspon-dente ao seu custo
provável, para auxiliar a constru-
cção da Estrada de Ferro de Puerto
Suarez a Santa Cruz.

A linha férrea de Santa Cruz a
Puerto Suarez, que, parecendo en-
caminhar para Santos, via Kstrada
de Ferro Noroeste, o commercio bo-
liviauo, facilitará ainda mais a ex-
pansão argentina no departamento
de Santa Cruz.

O .transporte fluvial 6 muito mais
barato que o ferro viário, o a ex-
portação boliviana será toda leva-
da pela navegação fluvial do Pa-
raguay ev'do Rio da Prata para Ro-
sario de Santa Fé o Buenos Aires,
c nunca para Santos.

'Não á a primeira vez que se
tonta, na Bolivia, fazer a ligação
fefroviaria das margens do Para-
guay com a cidade de Santa Cruz.
A lei boliviana de 27 de outubro
do 1890, regulamentada pelo poder
executivo no decreto do 30 de no-
vembro do mesmo anno, 'dava a
concessão de uma estrada de ferro
que, partindo do ponto mais con-
veniente do Rio Paraguay, fosse a
Santa Cruz de La Sierra; e, se-
gundo o sr. A. Quitarro, em ar-
¦tigo publicado em "La Prensa" de
Buenos Aires, de 23 de janeiro de
1892:

"La obra debio haberse^inl-
ciaJdo en ei passado ano de 1891
con los estúdios, technicos de
ia linea, tanto para fijar ei
punto de partida en Ia costa
dei rio Paraguay, como tam-
bien para seftalar Ytl- trazo
hasta Ia ciudad de Santa
Cruz".

A estrada não se construiu, nâo
sú devido a complicações com o
Paraguay por causa da questão de
limites, como tambem em virtude
da politica exterior do Brasil que
lhe era contraria; é o próprio sr.
A. Quitarro quem o diz (artigo
de "La Prensa", de 28 de março
ds 1892):

"Muchas personas que ,com-
prertden Ia traecedencia dei
proyeto para Bolivia y los pai-
ses limítrofes,' manifestando
al respecto una notória ilustra-
ción insinuan sin embargo te-
mores mas o menos definidos
de que ei gobierno dei Brasil
pudiera considerar bajo una
luz desfavorable Ia reallzaciôn
de Ia empreza obedeciendo a
los impulsos de su tradicional
politica, que converge sosteni-
(lamente a enoáminar todo ei
commercio de Bolívia hacia las
majestosas águas dei Ainazo-
nas por los numerosos trlbu-
•tarios navogablea que tienen'su origen en suelo Boliviano".

E adeante:
"Los hombres de Esi|vdo y

los publicistas dei Brasil sa-
ben perfectamente bien que
unas tites quintas partes dei
território do Ia Republica
Boliviana, sogua las fundada*, I
conjecturas de Maúry perten- jcen al sistema do Ia región hy- j
drographlca dei Amazonas y
que por conseguinte obedecien-
do á las prescripcónes de Ia ley
natural que es impossible de-
fraudar 6 desviar a placer por
los médios de una política vo-
luntariosa, los hernwsos terrl-
torlos de esa región tienen que
buscar infaliblemente su salida
por «1 Amazonas para commu-
nlcarse con ei mundo exte-
rlor".

A politica exterior do Brasil,
tanto no império como na Repu-
blica, foi sempre partidária de fa-
cilitar as communicações da Bolivia

oom o Atlântico pela navegação flu-
vlal do Amazonus o do seus trlbu-
tarios.

Assim, no tratado de 27 do março
do 1867, entro <o Brasil o a Bolívia,
o governo do império concedia it
esso paiz o "...uso de qualquer
estra'da, qu*^venha a abrir, desde
a primeira cachoeira, na margem dl-
reita do Rio Mamoré ató Santo An-
tonio, no Rio Madeira, afim do que
possam os cidadãos da Republica
(Bolívia) aproveitar para o trano-
portu de pessoas c mercadorias os
meios que offerecer a navegação
brasileira abaixo da cachoeira de
Santo Antônio".

O Tratado de Amizade, Comrner-
cio c Navegação entre estes dois
paizes, feito «m 1887, pelo barão
Ue Coteglpe e pelo sr. Juan Fran-
cisco Velarde, embora não chegasse
a ser approvado, facilitava o tran-
sito boliviano no Mamoré, no Ma-
delra o na zona encachoeiraaa des-
ses dois rios, até que so construísse
a Estrada de Ferro Madeira Ma-
more. Estes tratados mostram cia-
rs mente que o império do Brasil foi
sempre favorável a quo as commu-
nlcações du Bolívia com o Atlântico
se fizessem pelo Amazonas, ven-
cendo o trecho encachoeirado com
a estrala de ferro que s*.> fizesse,
ligando Santo Antônio do Madeira
a Guajará'Mirim, no Mamoré.

As cachoeiras do Mamoré e do
Madeira estrangulavam as commu-
nlcações da Bolívia com o Amazo-
nas, o ella empregou todos os es-
forços pára que se construísse a
estrada de ferro que ligasse os tre-
chos navegáveis desses dois rios.
Após varias tentativas fracassadas
para a construcção da estrada de
ferro por -empresas auxiliadas pelu
Bolivia e pelo Brasil, o governo do
império, em 1882, nomeia uma com-
missão technica para fazer os es-
tudos definitivos o o orçamento da
estrada. A commissao luta mui tis-
slmo para levar a cabo os seus tra-
balhos, muitos de seus membros não
resistem á insalubridade da região
o fallecem devido ás moléstias tro-
plcaes. Em 1885, o engenheiro Ju-
lio Pinkas, chefe da commissao,
apresenta ao governo 'brasileiro o
seu meticuloso relatório, Uescre-
vendo a região, o futuro da estra-
da, juntamente com as plantas o o
seu custo provável. Vè-se, assim,
como o nosso governo procurava
por todos os meios facilitar a suida
da producçâo boliviana para o
Atlântico, via Amazonas.

Seguindo a política tradicional
do império, o barão do Rio Branco
incluo no Tratado de Petropolis a
construcção da Estrada Ue Ferro
Madeira Mamoré, que o Brasil con-
stroe, não medindo sacrifícios pe-
cuniarios, sacrificando mesmo mui-
tas vidas, pois alguns milhares de
homens morreram nos trabalhos
dessa via férrea que atravessa a
zona tida como a mais insalubre do
mundo. Rio Branco, profundo co-
nhecedor do Brasil e de todas as
questões Internaclonaes da Amerlea
do Sul, sabia que era de' -toda a
conveniência para o seu paiz facill-
tar o accesso da Bolivia ao Atlanti-
co pela navegação do Amazonas e
de seus tributários.' Assim, no Tra-
tado de Petropolis fica estipulado
que a Bolivia terá mais ampla 11-
herdade do transito terrestre e flu-
vial em território brasileiro. O
Brasil cumpre fielmente o Trata'do
de Petropolis, e satisfaz o sonho
dourado dos bolivianos de .ter ac-
cesso ao Atlântico via Madeira Ma-
more e Amazonas.

A construcção da estrada, que
hoje, após a conclusão da variante
da Penha Colorada, tem 366.717
kilometros, custou ao Brasil: réis
55.162:282?000 papel e 1.001.000
lbs. esterlinas,

Foi realmente um grande ônus
imposto pelo Tratado de Petropolis.
E' uma estrada quasi que exclusl-
vãmente 'dc interesse boliviano. Só
so utilizam delia no Brasil, a zona
que percorre nas margens do Ma-
delra e do Mamoré o a zona do Gua-
poré, que manda os seus produetos
pela navegação fluvial ató Guajará
Mirim, ondo são embarcados na es-
trada do ferro. Basta lançar os
olhos na carta da Bolivia para se
ver como é enorme a parte do t«r-
ritorio boliviano tributaria 'da Es-
Irada de Ferro Madeira Mamoré.
Toda a região comprehendida ua
grande bacia hydrographica forma-
da peloa rios Guaporé, Mamoré,
Beni, Madre de Dlos o seus innu-
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0 MELHOR BOCADO.:
Uniu passagem pura S, Paulo —'

pediu unia voz fciiilniiui, assustada e
Insegura, no "gulcliiH" d" Central. O
lilllietoiro, depois do respectivo tóc»
tóc, carimbando o carttossinho, Jo-
gou-o muehinalmento u quem lh'0
solicitara, recolhendo a cédula qun
pequenina máo cniuva-da lhe esten-
dia, lie posse do seu bilhete de pus-
sagem, a viajante pôz-se u caminho,
muito apressadamente Depois de ter
dndo alguns passos, ouviu vozes a
chamarem-na:

Pslu, psiu, o troco, olha o tro-
co — gritavam o empregado e ns
demais pessoas, i|tie, em cauda, es-
peravam a respectiva vez. Voltou,
enfiada, a receber o dinheiro. Kra n
primeira viagem quo •emprehomliu
sozinha; estava tão preoecupada; a
dlstracijào explicava -so... Despa-
chada a mala e pago o carregador,
respirou alliviadu. Podia mettor-se
no vagüo, ficando livre daquelles
olhares inquiridores c atrevidos, aí-
traídos naturalmente pelo véo cs-
¦pesso que lho veiava o rosto e ad-
mirados talvez do vel-a viujar de-.-
acompanhada, aquella hora matl-
nal... N

O carro estava cheio: entrou a
custo: era a hora das despedidas.
Aquelles abraços apertados, aquelles
beijos soffregos, aquelias carlclas
longas, davam-lhe Ímpetos de cho-
rar multo, bem alto, coplosamentt-,
para desabafar a angustia insuppor-
tavel que lhe ahavalhava o cora-
ção... A locomotiva deu o silvo da
partida, esvosiou-se num instante o
vagão... Debruçada na janellinha,
via toda aquella gente a agitar len-
gos « chapéos, saudosamente.. . Mal
começara o trem a correr, poz-iie
logo a novel viajante a reparar nos
eoiripanheiroa dc jornada. Ao seu
lado uma senhora gorda tressuava
abundantemente, trlstonha, eonnio-
lenta, como que chumbada no banco,
a contrastar com oa vislnhos da fren-

te, uma ínoçolla lesta e Jovial e um
menino do uns oito para nove annor,
mngrinho e pallldo, agarrado a «nor-
me boneco .ie «.•elluloldr-. No âeour-
so da viajem velo a aaber: eram fl-
llios du ne.lla senhora do lado, mu-
lher do lum Juiz de direito numa
cidade do interior paulista. Nos ban-
cos mais próximas, iam dois frade»
que deviam ser allem.tes, vermelhos
o louros, calados como múmias. Um
rnpazola moreno, turco o calxelrc
viajante, oecupa va todo um banco,
estendendo desceremonlosamento ns
pernas. Ainda iohrlgnvn ac longe r.
calva de um velho As voltas com as
vinte e tiintns folhas do "Jornal uo
Commerclo''.

Procurava, assim, distrair-se. afãs-
lar os pensa mentos mftos. reparando
nos curiosos companheiros de via-
gem ou admirando o panorama qur
.«o desdobrava vertiginosamente, mr.'
umu enfinda Mc Idtii.s devconnexns c
atropeladas passavam-lhe pela men-
te, alhclando-ii de tudo que a cer-
cava... Por mais que ficasse, nlW
conseguia .afugentar aquelles pensa-
mentos, ora alegres, ora doloroso»
¦girando todos cm torno daquellf
precipitada fuga matinal em dtmun-
da da capital paulistana... i

Moca, bonita, cspirltuosa e alegre,
vivia a vida írlvola da sociedade cie-
gante do IRio; o seu nomo era dos
mais conhecidos na grande roda do
mundanlsmo carioca, do mundo que
passa o verão cm Potropolls o no in-
verno exhibe-so no Municipal. NSo
Ia k cidade, nem mesmo para com-
prnr min novello de linha ou mandar
obturnr um dente, quo nio viesse o
seu nome c até o seu upellldo Intima
em todas as Bhronlcns mundanas,
rechelndas do phrases lamíchas e re-
tumbantes adjoctivos laudatorlos *
sua belleza e ã sua elegância. Km
casa ora uma pequena deapota. O
pae, riquíssimo c bonacheirfio, fazia-

(Continua na 3' pactua)
v-y\AAnnnnj'^ru'nn/v-w^^

construcção, pelo governo federal, á
Madeira Mamoré Railway Cy.,
companhia constructora da estrada,
em 24 de abril de 1909, e teve a
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— Siie depressa. Henrique, que. começou a chover
muito...

da a Santa Cruz para o Atlântica,
pelo Mamoré e Amazonas; proce-
dendo dessa fôrma não fará mais
que seguir o caminho indicado por
Cotegipo no Tratado do Amizade
Commercio e Navegação do 1887,
entro o Brasil o a Bolivia, o pelo
barão do Rio Branco no Tratado
de Petropolis.

Santa Cruz de La Sierra, que fica
a 410 mts. acima do nível do mar,
segundo o livro do sr. E. Dlez de
Medina, obra citada, está na mar-
gem direita do rio Plray, affluente
do Rio Grande ou Guapay, por sua
vez affluente do Mamoré. A nave-
gação fluvial é franca *o anno tod<i
de Guajará'Mirim a Quatro Ojos, no
rio Piray, a 200 kilometros abaixo
de Santa Cruz. Para encamiahat-
o commercio de Santa Crus para o
Amazonas, procurando desvlal-o da
Argentina, basta fazer uma linha
férrea de Santa Cruz a Quatro Ojos,
no Plray, com 200 kilometros ap-
proximadamente, ou a Puerto Alon-
so no Guapay com 250 kilometros;
qualquer uma destas estradas viria
polo chapadão divisor das águas
do Piray com o Guapay, de fácil
construcção, passando por El Valle,
Warnes o Las Marás. A obra d'arto
de maior vulto seria uma ponte so-
bro o rio Chanes, affluente do PI-
ray. A vantagem da estrada de
ferro procurar o divisor de águas
do Piray com o Guapay, e depois
vir em direcção a Quatro Ojos ou a
Puerto Alonso no Guapay, é evitai
as margens alagadiças do Plray,
cheias de enormes banhados quo se
espraiam em grandes extensões. «

O Brasil, em vez de se empenhar
pela construcção da linha férrea de
Puerto Suarez a Santa Cruz, deve
esforçar-se para que a Bolívia faça
a estrada de ferro ligando Santa
Cruz, á parte navegável do Piray
ou á do Guapay; são estes os uni-
cos caminhos do ferro no departa-
mento de Santa Cruz que nào foram
entregues á Argentina pelo conve-
nlo Carrillo-Gutierrez. Feita a es-
trada, o commerclo de Santa Cruz
terá facll escoadouro para a sua
producçâo; usando da navegação flu-
vial do Piray; Guapay, Mamoré Ma-
delra, Amazonas o da estrada de
ferro Madeira Mamoré.

Para a construcção de qualquer
uma dessas vias férreas, a Bolivia
não poderá ailegar falta de reour-
sos, porquanto o Brasil entregou-lhe
2.000.000 lbs. esterlinas que deve-
riam ter o destino determinado no
art. 3." do Tratado de PetropoilB:

"Art. III — Por não havor
¦equivalência nas áreas dos ter-
ritorloB permutados entre as
duas nações, os Estados Uni-
dos do Brasil pagarão uma ln-
demnização de lbs. 2.000.000
(dois milhões de libras ester-
Unas) que a Republica da Bo-
livia aceita com o propósito de
a applicar principalmente na
construcção de caminhos de
ferro ou em obras pen-
dentes a melhorar as commu-
nlcações e desenvolver o com-
mercio entre os dois paizes. O
pagamento será feito em duaa
prestações de lbs. 1.000.000
(um milhão de libras) cada
uma, a primeira dentro do
prazo de tres mezes contado da
troca das ratificações_ do pro-
sente Tratado, e a segunda em
31 de março de 1905".

Entretanto, a Bolivia tendo re-
cebido a importância acima, não
lhe deu o emprego prescripto. Está
chegada agora a oceasião de mos-
trar ao Brasil que, assim como elle
cumpriu o referido Tratado, ella
tambem o cumpre, empregando
parte do dinheiro recebido, na Es-
trada de Ferro de Santa Cruz a
Quatro Ojos ou na de Santa Cruz
a parte navegável do Guapay, qua
sâo -os únicos caminhos de ferro,
cuja construcção convém ao Brasil,
no departamento de Santa Cruz.
Qualquer um dos dois irá meiliorar
as communicações e desenvolver o
commercio entre as duas republicas
visinhas conto ficou assentado no
Tratado de Petropolis.

Noroeste, formado pelos dlstrictos
do rio Benl, do Madre do Dios, do
rio Acre e do rio Orthon.

Com a baixa dos- preços da bor-
racha a zona gomifera boliviano en-

I tra em franca decadência, o a es-
traia oomeça a ter deflclts annual-
mente, e, como a empresa arrenda-
taria não pôde por multo tempo
manter o trafego, terá de entre-
gal-a, fatalmente, ao governo fede-
ral, que será forçado a trafegal-a,
devido aos compromissos assumi-
dos pelo Brasil cora a Bolivia. O
governo do Brasil terá que suppor-
tar o déficit de uma estrada de
transito internacional transportan-
do -os produetos de um paiz vi-
sinho.

As tres principaes cidades da re-
giâo boliviana que se utilizam da
Estra-da de Ferro Madeira MamorO
são: Santa Cruz de La Sierra que,
segundo o sr. E. Diez de Medina,
no seu conhecido compêndio "His-
torico Fisico y Politico Ide Bolívia",
tem 22.002 habitantes, capital do
departamento de Santa Cruz, com
210.000/íiabitantes; Trlnidad com
5.152 almas, capital do departa-
mento do Benl éom 35.816 habi-
tantes e o Porto de Riberalta que 6
a capital da província de Vaca'Diez
e o foi do Território Nacional de
Colônias !del Noroeste; a população
de Riberalta é inferior á de Trlnl-
dad e a do mencionado território,
embora de numero desconhecido, é
reputada inferior á do departamento
do Beni. As cidades de Puerto Su-
cre e Villa Bela situadas no Mamoré
na margem opposta ao Brasil e a
de Manoa na fóz do rio Abunã, não
passam de simples arraiaes de ca-
sas cobertas com palha.

Si a Bolivia fizer a Estrada de
Ferro Puerto Suarez a Santa Cruz
prejudicará muito a Madeira Ma-
more.

Toda a zona gomifera da Boli-
via, póde-se dizer, está morta, ape-
nas Santa Cruz tem vida própria
porque dispõe de outros produetos
como fumo, assucar, cereaes, café,
cachaça, gado, etc, além de possuir
terrenos petrolíferos que estão sendo
estudados.

O governo brasileiro, que talvez
tenha, brevemente, dc ficar com a
Estrada de Ferro Madeira Mamoré,

meraveis tributários, faz o seu com-1 nâo deve absolutamente se interes-
mercio de importação e exportação sar pela con3trUcção da de Puerto
por esta estrada de ferro. 'Suarez a Santa Cruz, que, contraria

A Madeira Mamoré foi arrendada' a pontica tradicional do Brasil e
muito antes de terminada a sua sangrará fortemente a Madeira Ma-

more, áugmentando-lhe o déficit,
que será por sua vez maior si a
companhia arrendatária entregal-a
ao governo, pois a administração do

sua época de prosperidade no tempo Esta(i0 nas v*as férreas é mais cara
.Ia borracha alta. Toda a região go-
.mlfera boliviana servia-se delia para
a exportação de seus produetos.
Houve um tempo õc grande desen-
volvimento nos departamentos do
Beni, Santa Cruz de La Sierra e no
Território Nacional de Colônias dei

que a de qualquer empresa.
Mais grave que todos os inconve-

nientes apontados, que mostram
ser a Estrada de Ferro de Puerto
Suarez a Santa Cruz ide La Sierra,.
contraria aos interesses brasileiros,
é o art. 15 do convênio Carrillo-
Gutierrez, que reza:

"La linea tendrá un prlvl-
leglo de zona doble dei açor-
dado por Ia ley general de
ferrocarrlles de Bolivia, y ei
Gobierno Argentino tendrá pre-
ferencla para construir y ex-
plotar dentro de las estipula-

- . clones generales de esta con-
venclón, los ramales que de Ia
linea troncal pueden bifurcar-
se a Sucre, Cochabamba, Puer-
to Suarez, Interior dei Chaco
boliviano y a donde ambos go-
biernos . lo estimem conve-
niente".

A linha férrea Santa Cruz-Puerto
Suarez, por causa deste artigo, passa
a ser uma dependência da Republi-
ca Argentina, e o Brasil não devi;
auxiliar de modo algum a constru-
cção de uma estrada de ferro que
o governo argentino faça em terri-
torlo boliviano, ferindo os interes-
ses brasileiros.

O convênio Carrillo-Gutierrez,
põde-se dizer, entrega completa-
mente o departamento de Santa
Cruz á Argentina. Como o Brasil

c taes molhar-te não se oppoz em tempo á sua reali-
zação, deve esforçar-se para dar sal- Rodolpho VALLADÃO.

¦:-A.



E ^
-¦•...-, ¦ -.. P5ffff'mf"f*":i-faWff"- .'¦¦¦—• ^tf*^**m '-t-s-Ji ; ?'W***"»!P,''*- '•"qw^f' •f*"*'- <

O JORNAL — Quarta-feira, 1 de Outubro de 1924

e couto oe "o jorrai."

0 melhor bocado,,.
(Conoliuio da Ia patina)

.he todtu aa vontades; a mae, vivia
em luta aborta contra au rugas o au
banha, da velhice, armada de com-

•pleto araenal de pfis cremei, poma-
daa • espartilhos, «oadjuvada por
um luzlJo exercito de cabollelrelras
e m.msagl.tai, nio tendo absoluta-
mente tempo de olhar para a filha
qua creieeu e ie educou «iuasl 4 «ul-

•ta. Tinha uma Irml, multo mala ve»
lha, cauda «som um diplomata, nu*
vivia sempre so estrangeiro. Ura,
portanto, coma se fone filha unlca;
dahi o eeu sento voluntarioso o ty»
rannlce. Bnfuracla-a qualquer con-
trarledade. Km o seu tanto ou
quanto mamoradelM, amiga de fes-
tas e bailes, maa nunca se excede-
ra, concedendo aes rapasea certas
famillarldades qua permlttem ousa-
dlaa, como multas de suas amlcs* e
conhecidas,..

Ha poucos mezes, conhecera num
'•híi. de caridade uni rapaz de nome
ltallanado, alto louro, multo sympa-
thlco, que diziam aer millionario e
1'ccom-chefa'do da Europa. Dansara
muito com ello naquelle dia e fica-
ram logo Íntimos, oneontrando-su
dahi em deante em todas aa festas
e reunIOes da sociedade. Tornara-se
o eeu par favorito, a ponto de cha-
mar a. attcnçüo geral. Era o assum-
pto prodilccto. A colea chegou aos
ouvidos -paternos, Informados que fo-
ram. por pessoa zeladora da honra
o du vlrtudo alheias. B sem mais ex-
plIcacOes, •prohlblram que a filha
continuasse a, receber aa homena-
seus do rapaz. A affelg&o de Estella
pelo joven estrangeiro propendl-j,
por sua parte, ao mais honesto des-
onlaco e nfio podia so conformar
uom a Iníqua doclsüo paterna. Co-
iiioqou, entfio, a so communicar com
o namorado oceultamente, pelo telo»
phone ou nas salas discretas dos cl*
nemas, ajuda'da por pessoas Interes*
aadas), dossas quo nunca faltam ao
sou programma de approximai* cora-
cSos amantes Injustamente separa-
dos por paes Impiedosos...

Vivia «tildo a repetir, inslntenta-
mente, quo nüo podia se considerar
feliz, emquanto não lhe desse ella
uma prova do inteira confiança, nas
boas IntengSes dc sous planos, na
sinceridade do suas juras de amor...
Per isso, aceitou, certa vez, o convl-
te para um passeio lonso no seu au-
tomovcl; elle mesmo guiaria; iriam
sozinhos, seria delicioso... Ao sair,
porém, deparou-se-lho inesperada-
mente o Gastão, um parente próximo
do marido do sua irmã o um dos seus
mais insistentes cortejadoros. Fora
um encontro desagi/idablllssimo, mas
o que fázor? nfio podia confessar on*
do ia..., Gastfio era um rapaz 'dis-
creto, bem collocado e muito intelll-
gonte; muitos paes tinham-no de

olho para genro. Estella, porém, as-
sim nfio pensava e por Isso vivia
alhelada dos seus galantclos. Pedira-
ti cm casamento umas duas vezes,
mas em ambas tivera a recusa de
Estclla, nSo uma recusa franca o
ihappeMa-vel, porém uma resltencl*
amável, uma desculpa de que nfio
pensava cm casamento, era cedo, ti-
nha tempo de pensar nisto 'depois...
Do maneira que, repudiado cortez-
mente, continuava o parente de seu
cunhado a lncensal-a com mil gen-
tllezas e attencOes, tanto que corria
uma vaga versão de um noivado fu-
turo. No dia daquelle encontro fatal,
Oastão não a deixara mais, até a
noite! Levara-a ao cinema, levara-a
ao Alvear, uma coisa Incrível! De»
pois, novos contratempos Impediram-
n'a de falar a Guldo. Ainda uma vez
Gastfio foi o causador do aeu desen-
contro com o namorado, no hotel em
que elle estava hospedado, no Fia-
mengo. Gastfio, sempre- Gastfio, um
verdadeiro desmancha prazeresl Fl-
nalmente, em casa de d. Estephanta,m ¦ ¦

.1

Lingua suja
Fastio

Peso no estorna-
go, calor na

cabeça, coli-
tas do Figado

Pílulas do

ABBADE
MOSS

Agts. gaeB. s. P. C. L.
Queiroz - Rio » 6. Paulo
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BRASIL-UHUeUAY
O PIU;S1DENTK KBRRATO NA

I-ONTEIRA liAUCUA
- O chefe do EnUdo recebou de
presidente da Republica do Uruguay
o seguinte telegramma:"Ao chogar 4 fronteira da grande
naofio Brasileira, fraternalmente 11*
guda a nossa por tantos vinculo»
históricos, por Interesses Idênticos e
por eguaes asplracOes de' Justiça o
de Ilbcrda-dc, apresento uo seu
digno primeiro muglstrado as ml-
nhas mais cordai-s saudaejfie»,—José
Serrato, presidente da Republica
Orientai do Uruguay",

A RENDA OA CENTRAL OO
BRASIL

A renda bruta da Central do Bra-
¦11, durante á semana de 23 a S9 do
corrente, attingiu a Importância de
2.W:8.5»Í30.

Dessa importância (oi entregue ae
B. de Minas a quantia do réis
474:80411*14 o recolhida ao Tlictouro
Nacional a Importância do réis „.,...
1.703:0.1$16-.

O BRASIL NOS C0N0RESSO8
INTIRNACIONAIS

O dr, Phllogonlo Peixoto, que aca-
ba de tomar iparte, como -deleguei o
do Brasil, no' Congresso Internado-
nal dos Agricultor»» do Cacáo, re-
unido em Londres a U6 do Junho ul»
tlmo, esteve hontem no Mlnlstorlo da
Agricultura om longa '.conferência
com o ar. Miguel O.ilmou, n quemdeu conta dos resultados do sua mis-
efio junto ao referido certamén.

Fabricantes Helnzelmaiui ||

HI 

Fabricantes Helnzelmaim ¦¦
I & Cia,—Rio de Janeiro I

É I I W

'discreta protectora de seus amores
clandestinos, conseguiram ' 

planejar
aquella íuga pára s? Paulo... Tinha
sido tão facll archltcctur aquillo tu-
do... O dinheiro arranjara-o facll-
mento com o pao, nfio qulzera reco-
bor de Guldo.. Pedira ao commenda-
dor uma grando quantia para pagar
contas da costureira, o o pac atteu-
dera promptainente,' sem pestancjnr.
Estava tudo traçado com muito cul-
dado; a própria' d. EstcphanU» de
nada desconfia™, crente da «jiiu
aquillo tudo nfio passaria do encon-
tros platônicos cm nua casa... Estol»
la, porém, iiüo podia, coiniproliender
aquelle aviso do ultima hora, aquel-
la brusca alteração de um pluno lon-
gamento premeditado. Estava assen-
tado o seguinte: ella 'Ia por mar até
Santos o ellu la por terra. Encontrar-
se-lam em S. Paulo e casariam. Es*
colheram hotel, os .nomes suppostor,
que íidoptarlaiu, Eis' que na véspera
da fuça, chega-lho um bilhete ilo
Guldo, escripto a machlna, alterando
toda a combinação anterior. Deter-
•minava quo -ella fosso do trem, por-
que elle Iria ,por mar o que se hos-
pedasse num hotel multo differente
do já indicado antes. Por mais que
reflectisse nfio.atinava com a causa
de toda aquella - mudança....

Chegara a, estação da Luz. Fizera
uma viagem tncommoda, apesar das
gentilezas da mulher o da .filha do
juiz de 'direito. Mctteu-se num auto
e mandou tocar para o hotel indica-
do no bilhete recebido. Ao entrar no
quarto, nfio ipôde mais, quebrantada
de forcas, de angustia e de horríveis
presagioB, atirou-ee vestida na cama,
eeml-morta de fadiga. Mal adorme-
elda, despertaram-na passos no cor-
redor. Era elle, Guldo!... A massa-
neta rolou e a figura de um homem
appareceu... Oh! nfio cra Guldo!...

Gastfio, tu... — boquejou Es-
tella, tomada de espanto.

E* verdade, Estella, consegui
vir no meemo trem, sem que mo
descobrlsses.

—'Por ique fizeste isto?
(Gastão soergüeu as espaduaa, co-

mo despreoecupado de razSes, o,
mui delicadamente, fechou a porta.Oh! nflo, "elle" vem aqui e se
te encontra/..'¦

"Elle" nfio vira. Garanto. Sd eu
ae! do teu paradeiro. '

Mas entfio aquella carta escri-
pta a machina... j

Escrevi-a eu. Dlr-te-ei tudo.
Repousa primeiramente. Deves estar
fatlgada de corpo e de espirito. Fl-
carei no "hall", & espera. Quando
qulzeres, manda chamar-me.

Saiu, deixando a moça attonlta
pelo novo enyma...

A fugitiva .nfio sabia o que fazer.
Nfio era possível persistir naquella
indecisão desesperadora. Depois de
mudar o vestido, repentear-se o de
carminar bem os lábios c as faces,
serenamente recommendou fi. criada
que fizesse servir o jantar ali mesmo
no quarto, pondo dois talheres, o
mandou um recado ao dr. Gastão de
Menezes que tivesse a bondade de
subir. Como quem se interessa pelo
desenrolar dás peripécias do um ro-
manco sensacional ou pelo desfecho

OS .ÚLTIMOS
ACONTECIMENTOS

TELEGRAMMAS DOS 6ENERAES
. SÓCRATES E RONDOr
6. PAULO, 30 (A.) — O general

Eduardo Soorates, commandante da'.' reglto militar, enviou ao general
Cândido Rondon, o seguinte tele»
gramma: "Aceito' aa minhas felicita-
çftes pela honrosa confiança com
que o distinguiu o governo, na aeer»
tada escolha do velho amigo para
dirigir as operaoSes militares, nos
Estados do Paraná e Santa Catharl-
na. Du sua competência, descortino
o experiência, a par de Ihulto pátrio-tismo, 6 de esperar o brilhante
exilo da sua sua commlssão. Abraços
cordlaes".

Em resposta, recebeu o seguinte
despacho telegraphico do general
Rondon: "Recebi com'multo desva-
neclmcnto e Inestimável apreço seu'lolcgrumma, 

quo me honra o reaffir-
ma nossa velha amizade c boa ca-
mnrailugcin rio sertflo, ondo Inicia-
lhos os nossos serviços A. Ropubllca.

ficra o meu primeiro serviço do
guerra, em quo vou 

'externar 
os co-

nheclniontos technicos quo pude as-
similar dos ensinamentos do nobre
mestre c bravo general Gnmelln. E*
lamentável, entretanto, quo assim
acontecesse dentro da fraternldado
'íue vincula os membros do glorioso
E*:erclto nacional. Sô devíamos aspl-
rar a servir a Patrln na defesa -Ia
sua honra c du sua integridade,
quando atacada por Invasores do
nosso sagrado território ! Comtudo.
cumpre-mo defender a ordem o a
lei".

VM CREDITO PARA DESPESAS
COM A KEBELLIAO

S. PAULO. 30 (A.1 O dr. Carlos
de Campos, presidente do Estado, ts-
slgnou o seguinte decroto:"Art. unlco—Fica aberto no Tho-
Bouro do Estado a. Secretaria, rio Iu-
terior, um crodito dc 000:000$, ides-
tlnado a fazer face As despesas re-
sultantes dn rebelllfio, iniciada a 5
do Julho ultimo, nos tc.nY.os do ar-
tlgo ria lei 1.967, 'de 13 de setembro
corrente".

OS ORÇAMENTOS HA CÂMARA
0 PARECER SOBRE 0 INTERIOR APRESENTADO A' COMMISSÃO DE

FINANÇAS - A REDUCÇÃO EM 3" TURNO ;

A CHIOAOA OO CAPltAO OI»
LIRMANDO

Em trdm especial, regressou hon-
tem ao Rio o capitão Dilcrmuudo dc
Assis. ' '

A' tarde eHse .official estevo no Ml-
nisüerlo da Ouerra, tendo ee apro-
sentado ao ministro o demais altas
autoridades go Exercito.

preciso quo mo ouças até o fim. Não
sei se fiz bom ou se fiz mal. no nu-u
antlpatliico papel Intromettedlço om
negócios do coração alheio... Qua
momentos horríveis, a te seguir co-
mo uma sombra, por toda parte...
a andar aos sobresáltos nos cantor
das salas o atruz das portas, a viver
com o phone grudado no ouvido, a
passar horas intermináveis esconrii-
do na esquina do uma rua e até,
perdoa-me, a interceptar a tua cor-
respondencia... Mias nfio abri uma
carta sequer, nfio foi preciso, feliz-
mente; tenho-as todas guardadas
para. fas entregar. Nfio sei se fiz
bem... Se fiz mal, está, ainda em
tempo de tudo remediar c de an-
nuliar todo o meu trabalho. Decl-
dirús. Elle devo chegar do Santos,
e ontão poderás fazer o que enton-
deres...

—• Mas como sabes que vem de
Santos?

— Ha multo Unha elle uma pas-
sagem. para Santos, nó mesmo va-
por em que devlas vir. Garantlu-to
que viajaria por terra, era mentira.
Viria contigo no mesmo vapor, o que
não aconteceu, graças ao meu estra-
tagema, mandando-te tomar o trem.
A. esta hora deve estar furloslssimo
o teu infeliz D. Juan, por ver que
desta vez não conseguiu fisgar a sua
innócente vlctlma. Nfio faqo aceusa-
ções levianamente, ponho deante dos
teus olhos um problema que requsr
prompta solução. Ou ello ou eul Pa-
ra que penses com calma, eis as pro-
vas esmagadoras; — e tirando do
bolso um massete de papeis come-
çou a enumerar — retratos, retalhos
de jornaes, entrevistas, inquéritos,
pedaços do revistas... tudo islo
vem provar quo Guldo do tal, nomo
supposto allíis, é um homem casado,
e que nfio passa de um perigoslssl-
mo ladrfio, roubador do mulheres,
falsário e preso diversas vezes poi
suas falcatruas abomináveis...

Estella levou a mão aos ouvidor,
como a evitar ouvir a continuação

de um fllm complicado ficou ã «a. I daquella vehemente aceusaçãoae um «im cc-mpncauo, ticou a es-; _ Crelo t_ dUo 0 au£flolente _

A Mina de Ouro
S cuia clu Emílio Bruno, 4 Avenida Mem

Ue Sil n. S, 6 rio lactü Mina do Ouro! Ala-
dn homem vendou o bilhete n. 20057, pre-
irilnclo com í!0:000tj000 1

Xo cila l rio Outubro a Mina do Ouro
vciulcrii o bilhete premiado com 200 con-
tus.
. Aproveitem a aragera da Borto 1

DIA 3
Santa Catharina

50 CONTOS
Inteiro, 155000
Décimo, IS500...

TIT IU AC *-1Iem***-*' * P'»no3 do cor-
VI A NI IN das cruzadas com cepo dc*¦ III"»» motal o tres pedaos, la-

brlcedos com madeira» do palz, estando
lior Uso lículos de cupim; quanto & du-
rabllldade, 6 Incontestável o com vozes
sem rlvaes; vendem-so u dinheiro ou a
prestações. Lux «V Carneiro, Avenida "-'8
rio Setembro, aII; tel. 3.228 Villa. E.v-
posição, Casa Carlos Gomes c Casa Car-
los \Vel1r3. ¦.:¦"•'

o aulo-pla nos

Hm 

mm m*iff*M allemães — Po-

H III II 1 ¦¦Uí- •*• Francii-i-
IJLllUlLJ <'C Xavier, 38S.**mmm ******* ,,,clephouo vmg~~ò8. Dá-se grandes pra.os.

pera...
Gastfio attendeu soffrego ao cha-

mado e ao entrar no quarto nfio
poude oeoultar a sorpresã, 'daquella
mesa para duas pessoas. Estella quo
lhe percebera O olhar Inquiridor, sa»
tisfez-lhe a curiosidade:

Jantaremos aqui. Nao é bom
nos expormos aos olhares de toda a
gente.

Terminado,* o- jafitar, quo correra
tfrio o<ceremonloso,--llvres finalmente
da presença embaraçaute do criado,
quo os servira, to/do mosuras, pude-
ram falar som receio. Gastão levan-
tou-so c começou a passear de um
lado para o outro; saudoso do seu
charuto, do quo por gentileza era
obrigado a prlvar-se. Estella • senta-
ra-so num largo dlvan e, agitando o
leque, abrindo-o o foohando-o nervo-
samonte, o depois do trançar as per-
nas. posição quo. lhe era multo lmbl-
tual, pediu i£ Gastão quo se cxpll-
casse.

Vaca sabor ludo. Antos de ma!»
nada uão <; preciso dizer quo to adu-
ro e... l

lá vem o realejo — interrom-
peu. Estella, jâ agora risonlia e pai-
rcir-a.

Nunca, porém, mo llgasto. .Min-
lu, houve uma oceasião em quo pen-
sei nio -poderes amar. Delxaete-mu
logo por aquelle seoretariozlhho dc
embaixada, que por sua vez foi es-
querido por certo medico gordo,
multo pallido, oujo flirt.i..

Clrl, meu Deus, historia antiga.
Isto foi ha vinte séculos...

Pacientei quanto pude, até quo
surgiu este tal Guldo, bonito rapaz,
bem falante, abastada o sobretudo
audacioslsslmo, o vi quo a coisa era
seria. Não„su tratava.de um naniori-
cb qualquer. Ficaste seriamente
apaixonada por, esto joven Insinuai»?
te... Tutlo limlçayn, que serias ca-
paz desta imiueiisa loucura que pra-
tlcastc. Peço-tc perdão, ello nfio era
digno de ti, o então resolvi intorpOr-
nic... Pusí-nie a espreitar, a rastrear
os teus passos o os riello, por loja
ti parte, utõ riescobrir os cálculos
ignóbeis desto ardiloso aventureiro,
desso cynlco cavalheiro -do Indus-
tria...

Cala-te! — ruglu Estella con-
Vulsa. Quiz falar qualquer coisa, mt-s
não poude, tinha a voz presa, estran-
guiada na garganta. Recaiu, prós-
trada, na cadeira. Era o protesto, a
defesa do ente querida, injustamen-
te atacado, mas os olhos de Gastão,
enearandto-u dc fito, calmos e sero-
nos, pareciam transpirar todu a ver-
dade contida naquella aceusação In-
esperada, derrubando o Ídolo adora-
do, c. num gosto lento, trágico o do-
loroso quo a sra. Lucllia Peres não
so dedignaria do copiar, pediu a Gas-
•tão que continuasse:

Desculpa-me... Que fazer? E'

rematou Gastão.
Tom razão, Gastfio, dei um mão

passo e sou uma mulher perdida.
Não digas isto, ainda podemos

tudo remediar.
Impossível, a minha condição (t

especiallssima, Irremediável, não sou
mais do que uma pobro mulher infe
llz e deshonrada,..

Mas nfio aos meus olhos, Con
tinuas a ser a minha querida Estol
ladinba adorada, a quem peço nesto
momento para ser minha esposa. Te
nho certeza) do captlvat* o teu cora
«fio rto maneira a não temer mais
perdel-o. Vamos, responde, é esla i
melhor maneira de remediar a porl
gosa aventura eni quo to arriscasto
Ingenuamente.

Estella não pódc articular uma
sô palavra; fixou cm Gastão us suas
rutllas pupillas negras, calmas,
grandes, macias como o velludo.
Nãp cra preciso falar, Gastão leu
nos olhos rio Estella o seu ponsumeii
to todo, de quem so entrega, inteira
mente, meiga o submissa para sem
pre...

Oh! como Os boa. como cu to
amo... — o para quebrar o emba
ruço delia o delle, ante aquella brus-
ca erupção de ternura disse:

Vamos dar um giro pela cida-
do, de nolto ninguém nos reconheço-
rã. ".funca vim a S. Paulo, dizem quo
6 unia cidade bonita e adeantada.

E já que consentes em ser minha
esposa tenho de Ir á policia denun-
ciar'0 tratsnte quo queria perder-te.

E porque não o fizeste?
Porque se o tivesse escolhido

em meu logar, o meu papel era aju-
dar-tc, favorecendo uma fuga para
o estrangeiro. Uma vez que vaes ser
minha mulher vou- onlregal-0 a po-
licia. ? '

Na rua. dopois de algum tempo da
passeio, Estella, presa du um penna-
mento' súbito, estacou:

Tive uma Idea...
Qual é?
Vou telephonar a papao o dizer

quo casamos!
Bolllsslma Idéa! — applaudiu

Gastfio.
Minutos depois obtlnham a com-

municacão para 6 Rio c o commen-
dador era informado do acontecl-
mento. aceitando com alegria aquel-
le casiimento. Participou Cl mulher
que tambem se rejubilou com a nova.
Estranharam; ambos, porém, o modo
esquisito e original da filha realizar
aquelle enlace, com uma fuga lnex-
pllcavel, pois sempre diziam que
.Gastão era um optlmo partido. Acos-
tumados com as extravagâncias de
Estella, não pensaram mais no caso,
correndo tudo por conta de sua ca-
becinha amalucada do pequena des-
pota, voluntariosa o tyranniea...

Roberto SEIDL.

O sr. Solldonlo Leite,'nu reunião
do liuiitvm da Coiumlfwlu du Kl-
naiiçus da Cuiuura, uiireicntuu o seu
parecer «obro o orçamento do Mi-
nlstvrlu do Interior, cm 3* dlscun*
«Io, U', cm resumo, o ueguluiu o
seu parecer:"No estudo folio pura a terceira
discussão do orçamonto do MlnUlo*
rli> da Justiça, observou»se rlgoro-
samonte o critério em que, em tu-
dos os «ou» trabalhos, «o tem inspl-
rado ii Commluialo de Finanças —
restringir quanto powiiviri ua despe-
«as»- «em, entrotunto, desorganizar
os eervlçoa. Apemir, porém, dua no-
vos cortes feitos, o resultudo final
apreenta uma rcduc-.jio, uppureuto-
mento Inslgnlflcunle, do réis
l.SOOil.4»"04, «obro o que foi up-
provado em segunda discussão,

E' 'íue, por nüo su manter u fun»
do espocial por onde corria o serviço
da lepra noa Estados o uu zona ru-
ral do Districto federal, foi preciso
-figurar no orçamento riuliiçfio quu
assegurasse a cuntlnuução do meu-
mu serviço, para o qual, uu pri-seu-
to exercício, se concederam, ua lm*
portancia total do 4.1)23:000;, os se-
guintes eruditos pelo t<obredlto fun-
do: para cn serviços do prophyluxla
da lepra e dus duençiw venercaj om
11) Es-ludoe. »!.085:1)00*.; pura u «on-
tlnuuijão o cxtciistiu dus serviços do
prophyluxla da lepra o dius ducuçus
vcncrcuti noa Estados. o ua zonu ru-
ral do Districto Federal, 3t)U:U00*;
para o accordo comia F.unduçfio
Gafrée-Gulnlc, 350:000$: pura o con-
trato com o Ksinrio de Minas Geraeí,
pura u consirucçãu riu leprosa rios,
300:000$; para o.'coulrulo paia a
construcção do IcnrosacJp, du lista-
do rio Murunhãu. 700:000$; para o
custeio rio -100 leprosos- no Lcpro-
sarlo rio 1'ru'ta, ;550:0p0$; para a
construcção do Ijeprosario no Dle-
tricto Federal, 600:000$: para re-
forço das vorbatj da Propliylaxiu da
Lepra « dun doenças venereas no
Dlstrlclo Veelerál, 118:000$, no to*
tal de -1.953:000)000. - .'

Essa Importância foi- reduzida a
3.107:500$, sendo 03:000$ destinados
fi Fundação Oaffréo' Giilnle, paru
ananutonçüo"-:-"* 'diBiionsarlon o ao
custeio na zona rural do Districto
Federal, o 1.867:500$, .destinado*- ao
serviço nos lli Estados sobreditos c
cm mais dois.— Alagoas c Sergipe.

Com us novos .côrtés, ..poríin. fei-
tos, não súnichtc' na verba 21, sunüo
egualmente em outras (12, 13, 15, IS,
37, 40, -11 e 43) resultou sobro o to-
ta! dos cortes dii; 2* discussão uma
ireducção de 2!)6:124$20,4.*

Na verba 27 — Instituto Nacional
rio Surdoa-Mudos. o 28 — Blbllolhc-
ca Nacional, podor-sc-li-.ni. fazer
maiores economias, supprlmlndp aa
offlcinas graphleaa. c'de encaderna-
ção, as quaes, aliás, têm dado pre-
juízo; segundo eo j verifica dos in-
iJòrinnções constantes do' relatório
do ministro da Justl«ja. o Negócios
Interiores.

Das offlcinas da Bibliotheca, eis
o quo diz o director:

"As offielnae graphlcas constituem
objecto da maior preoecupação pa-
ra a Directoria da Bibliotheca. A
sua criação c as ampliações que fo-
ram tendo, resultaram do necessl-
dades a pouco e pouco reconheci-
das. Entre essas necessidades esta-
va, como principal, impedir a eulda
Cn estabelecimento de exemplares
raros, insubstituíveis. Entretanto, fl-
ca em duvida a directoria so devem
ser conservadas, apesar de tudo. ou
se mais conviria extingull-as, remo-
vendo o seu pessoal, hojo titulado,
para outra otficlna do Estado.

Qualquer repartição exelusivamen-
te destinada a trabalhos graphlcoa e
a outros do otficlna, da natureza
dos quo mantêm a Bibliotheca, tem
sempre melhor apparelhamento fis-
cal, garantldor do maior cfllclenciu
dos serviços. Essa razão poderá ex-
plicar, om parte, a meu ver, o "ele-

ficlt" verificado em 1922 na renda
das nossas offlcinas. Do balanço lu-
vantado apurou-sO um prejuízo bru-
to de -13:458)275, que «e transfor-
mará em prejuízo real no valor dc
26:539$941, eo daquelle for deduzido
o lucro do 20 "I", flxario sobre a im-
portancia da producção, percenta*
gem fixada na escripturaçâo dasta
bibliotheca. So aceita fosso a idéa
suggorlda c a escolha 'tivesse de ro-
cair, como naturalmente se Imagina,
sobre a Imprensa Nacional, penso
nada obstarla a que por pessoal seu,
com direcção, fiscalização e mate-
rlal de consumo próprios, po-.ém,
com os machinismos o utensílios da
Blbllolhcca, se fizessem na sede das
suas actuaes ofticlnas os trabalhos
graphlcos o do encadernação dc que
cila carecesse.

Para o pagamento da despesa ío-
ria a Bibliotheca os recursos que
costumam ser destinados annual-
mente no orçamento aos dlapendlos
com o material para as suas offi-
cinos. O pessoal actual o a verba do
ançaniento da repartição, tambem
annualinente para ello votado, so-
riam transferidos cgualincnto para o
estabelecimento escolhida, na líypó-
these formulada a Imprensa Nado-
nal. Nada impediria, do mesmo mo-
do, que os iiiuchlnlamus agora cia
Bibliotheca.,passassem u constituir
propriedado rie oulra repartirão,
pois continuariam sendo do Esla-
do. Viril*, ti solução proposta, hc-in
augnienlo do despesa, resolvór os
lies aspectos dessa Importante' que-
«tão: necessidade absoluta de não
saírem do estabelecimento- exeiiiplu-
res raros rio qualquer èspeclç. —
Impressos ou outros; maior rèpi-o-
ducção, provavelmente, com a mea-
nia verba: e, oom vantagem para o
desempenho do outros misteres, dl*--
pensa dn «Menção, nunca àufflálon.-
te, que ix. Directoria precisa icriiaia
o andamento dos serviços daquella
dependência."

E quanto í.i offlcinas riu Instituto
doB Surdos Mudos, o relatório riu
presidenta du Conselho Administra*
tivo dos Patrimônios dos estatele-
t-liiientoB a cargo do ministro ria
Justiça u Negqcios Interiores, diz:"Durante o 'anno de 1922 a offi-
cina de encadernação executou 1.033
trabalhos, no valor do 3:810$700."

Esta importância, què, aliás, um
muito se reduziria, deduzindo-so a
importância do material , emprega-
do, fi imonor do que a das'-gratifica-
çéés pagas aos mestres encadernU-
dor e dourador, isto 0, 2:160) a ca-
da um."

Leu o relator, dopois, uma men-
sagem publicada no "Diário Offi-
ciai" de 24 do agosto do 11)20; .

Conviria, disse, consagrar em pro-
jecto de lei as providencias suggeri-
das na exposição constante da men-
sagem transcribta. Haveria tambem
conveniência cm «upprimlr-se a ban-
da de musica do Corpo dc Bombcl-
ros. , ; .

No que respeitarão pessoal das di-
versas verbas, o mais ligeiro examu
da tabeliã deixa fera de duvida a
urgente necessidade de uma revisão
nos quadros não somente para a rc-
ducção do numero dos funeciona-
rios, senão egualmente para evitara
differença, milltas veztfs chocante,
que se nota nos respectivos venci-
mentos. * - ¦'''> <

O serviço de prophylaxia dos Es-
tados soffreu uma pequena reducção
'de 15 "I" nas respectivas- dotações
Aos poucos Estados que têm entra-
do cum a metade da contribuição

ua" llu.i i-iiiii-iii-ii irwi reducção piu»
Julzu ci-nulvi-i, u.-inlu como jâ luiu
luas «ervlçun perfuliumunto orgunl-
zuda«. Demais, Jti, devem ter lido o
cuidado du Ir obtendo u contribui-
çào dos iiiunlcIpliM, segundo se lem
leito om Pernambuco, ondu uté
marco ultimo Ju, havia contrato cum
27 municípios.

Quunto uos Estados que ainda uuo
puderam entrar com a aua contri*
buição, ao Invés de prejulso, haveria
vantagem cm lornal-a um pouco
menos pesudu. lluverú talvez alguns
que não estejam dispostos a contri-
bulr, o que seria conveniente verifi-
car-so pura que n&o continuem a fl*
gurar no orçamento dotações desti-
iiiuliiM a «orvlços quu n&o serão exo-
cutados." _«i

***** -*-"-"¦

CONQRKSSO DB OLKOS
A rcprcscntaçfio do Estado do Para

o do município de Belém ficou usslm
constituída: senador dr. Dlonyalo
Boatos, dr. José Piintoja Leito o dr
Itaymundo Felippe do tíouza.

O Estudo do Espirito Santo «era
representa-lo 'j>clu dr. Bem vindo No.
vaes.

O instituto Colonial do Mareelllo
escreveu uo delegado especial para «or-
ganlzur o Congresso de Oluos, pedindo-iam inscrcvcl»u como , membro do
Congresso.

Apesar do Congresso de Óleos tor,
apenas, um caracter uacional, a Ins-
eripção «lesse grande Instituto do pes»
qtlizas gurdurusus foi aceita.

O dr. Alpbeu DomltuTues commu-
nlcou :V Sociedade Brasileira de Chi-
mlca quo apresentará um tmbalho «o-
bro "As possibilidades do Estudo «la
Parahyba rio Norte na industria do
óleos vegetaes1'.

Tendo chegado ao conhecimento do
dck-surio especial paru organizar o
Congresso du Olcos que algumus pes-
soas interessadas nfio receberam as
cartas clrculures e progrummas cn-
viários, avlsahios -que a udhcsão ao
Congresso poderá seu* feita uté o dia
14 do novembro o ipoderfio ser recebi-
das no Club <do tUngcnharia, «liaria-
mento.

AS DESPEDIDAS OO OENERAL
FERREIRA DO AMARAL

O -general Ferreira «lo Amaral, cx-
chefe do Servira do. "Saudo do Exer-
cito, píosoguro, hontom, as visitas de
ricsiie-dicliis quo Iniciou por ter deixado
o exercício rio elevado cargo.

Esteve no Deposito rio Material Sa-
nitario, e, a seguir, tambem esteve
no Ijaboratorlo dc Buf-teriologia, on-
de o recebeu o coronel Petrarcha ide
Mesquita, rodpcctivo dlroctor.

Dirigindo-se após ao Hospital Cen-
trai 'do Exercito, .permaneceu algum
tempo no salão da directoria c, acom-
punhado do general Ivo "Soares, actual
director do Serviço de Saude, o te-
ncnte-coronel. Gonçalves Moreira, par-
correu as diversas secções do estuba-
locimento, levando a todos as suas
despedidas. Ofloroceu-lhc. então, o
general Ivo Soares, reunido o corpo
clinico, uma taça de champagne, sen-
do trocadas algumas palavras e r3-
novados os cumprimentos.

CRÉDITOS CONCEDIDOS PELA
DESPESA PUBLICA

Pela Despesa Publica foram con-
cedidos os seguintes créditos: 6. De-
legada Fiscal de Goyaz, 217:500$,
afim dc ser distribuído ã. thesoura-
ria da E. F. Goyaz; á Delegacia Fls-
cal em Piauhy, 7,6:500), para paga-
mento de despesas do material á E.
F. do Piauhy ;a Delegacia Fiscal do
Rio Grande do Norte, 120:000), para
pagamento de despesas de material
da E. F. Central do Rio Grande do
Norte.

Pela mosma Despesa Publica fo-
ram concedidos mais os seguintes
créditos: para despesas da verba 3'
— Telegraphos — de 1924, ás dele-
gaclas fiscaes nos Estados do Ama-
zonas, 2:110$; Fará, 6:856); Mara-
nhão, 28:112$; Piauhy, 31:160);
Ceará, 40:222); Rio Grande do Nor-
to, 20:270): Parahyba, 25:242); Per-
nambuco, 27:181$; Alagoas, 15:292$
Sergipe, 6:196$: Bahia, 73:320$; Es
plrlto Santo, 13:912$; Minas Geraes,
81:970$; S. Paulo. 20:700); Paraná,
19:938$; Santa Catharina, 14:989$;
Rio Grande do Sul, 51:066): Goyaz,
8:85-1$; Matto Grosso, 15:006) o &
Directoria Geral dos Telegraphos,
49:899), no total de 559:149)000.

PEDIDOS DE PRIVILfcOIOS DE
INVENÇÃO

Foram despachados1 'pelo director
da Propriedade Industrial os se
guintes pedidos do privilegio de in-
vanção:

Friez Donnes, Salvador Abato e
Affonso Nataecl, para "uni appare-
lho supplementar regulador de ar em
motores de oxplosão, denominado —
Economlzador Brasileiro" — Defe-
rido.

Telafuniten Gesellschaft fur drah-
tloso Telegraplulo M. B. H„ pura "um
tclephOTio «•Iuotro-dyna.mlco do alta
voz" —Deferido.

Jlf. V. Powell, para "um novo pul
verizador dc água para humldecer- o
ar do 'ambiento cm geral" — Defe.
rido.

Leopoldo Wasingcr, para "um ap-
parelho 'portátil de soldar ou caldear
serras do fila o Hemelhanto" — Do-
ferido.

Ernesto Gustavo Blelil, para "um-.i
macliinii. liara raspar raizes du ina.ii-
dioc-ii, o semelhantes" — Deferido,

American Cyunamld ' Coiivpany,
para. "uni processo de preparar uma
solução rie cyaiiurcto c appllcal-a na
extracção dc metaes preciosos doa
respectivos minérios" — Tudeforido.

W1I1I Schmidt, para "um nova
aproveitamento de coco Babassu' pa
va o fabrico dc* banha vegetal comes
tivel" — Indeferido. ,

João Flrea Alves, para "um novo
processo do reetames por 'incio do
11'lusão do óptica obtida Como espl-
raes em movimento"- — Indeferido

Crèsot & C. Limitada, para "uma

nova sorveteira pratica o economi
ca" — Indeferido.

IMPRENSA CARIOCA

0 EX-PRESIDENTE AR-
TORO ALESSANDRI

SUA PASSAGEM POR ESTA CAPITAL
Em transite per esta capltal, com

ilcuiliia ii Europii, patinou hontem,
o dr. Arturo Alessandrl, ux-presi-
donte constitucional do Chile,

Os recentes litctuii políticos oceor-
ridos nsquullo palz Inllulram no
uiilniu do dr. Alessandrl, para effe-
ctiuir esta viagem. • .

Desdo o inicio de «eu governe ro-
ferido estadista encontrou dlfdcul-
dadoa om realizar as Idéas ds refor-
mas políticas o soolaes de qus se In-
splrou o entendeu necessárias em
sua pátria, do modo a tntsgral-a nea»
to período de «voluçfie mundial.

Entro estas reformas !nulue»se a
da csnslltulçae chilena, a do código
civil e a udopçlo de lula quo mellio-
rem as condições dus classes opera-
rlus.

Nu sua niensagsm do Junho, re-
presentudii uo congresso legislativo,
o presidente Alessandrl expOs a dtt-
fleuldudo quo u .rutaçiu ministerial
causava a murcha do poder exucutl-
vo, o concluiu lembrundo a oonvo-
nionclu do Chile, reg«r»se pelo sys-
toma da Republica, norte-americana.

Este problema, 'reformista das In»
litltulções parlamentares quu foi
discutido pulo publicista Julio B.
Esplnosa, quando* defendeu a acção
política do presidente Bulmaceda,
reavivou agora'at). forças dos parti-
dos contrários á situação.

Para evitar qualquer agitação da
opinião publica ou mesmo pertur-
bações que Uggravassem a crise la-
tento no Chile, nãu hesitou o dr.
Alessandrl cm obedecer aos lmpiil-
sus do seu civismo Uo liuineiu do Es-
tudo. , '-, ,

Partindo, temporariamente, 
' 

para
viajar no estrangeiro, tovo o ex-pre-
sidente procedimento nfio commum
un vidu política o partidária dos pai-
zes du continento Ibero-americano.

Dotado «lu .sentimentos generosos
o abnegados u dr. Arlliur Alcssaii»
d ri mostrou dospreadlmenlo do po-
der c, talvuz, que então recordasse
u uxemplu «lu «eiieiail. 0"Higglns. >ia
renuncia da iliracção suprema da
Republica o recolheu os louros dus
suas victorias na guerra da indepen»
dencla nu cional ú modéstia, doe dias
rie provações que supportou, embora
venerado pelos compatriotas quo lho
rendiam luãVeclclá justiça.

O dr. Alessandrl quando saiu do
Hantlugo para Buenos Aires, recebeu
inequívocas demonstrações da sym-
pathla cm que o tom a população
daquella capital, principalmente, rins
classes trabalhadoras.

j\o conhecido estadista do Chile
uctual doveni os brasileiros, muitas
provas do cordculldadc o gentilezas
feitos ás missões de caracter offi-
ciai, que o nusso governo lho enviou
acreditados, c, tambem o bom aco-
llrimeiito. ao joven escoteiro Álvaro
Silva.

Na sua ligeira passagem por San-
tos. foi o dr. Alessandrl cumpri-
mentado a bordo por uma commls-
são do vereadores da Câmara Muni-
cipal o pelo dr. Julio Cezar Campos,
cônsul geral do Chllo em S. Paulo.

O ox-prestdento rio Chllo veiu a
bordo do "Cap Norte", acompanha-
do de sua família o foi recebido pelo
ministro do Exterior e general Santa
Cruz, representante do presidente da
Republica, drs. Cructiaga Tocor-
nal, embaixador chileno e pelos se-
cretarios da embaixada drs. Miguel
Diaz Recuant e Jorge «Saavedra
Agnero, e addldo commercial .o ml-
litar, cônsul.geral do Chile.

A hora do embarque, o dr. Ar-
thur Alessandrl Saiu do edifício da
embaixada', chilena/ -acompanhado

'des respectivos representantes diplo-
matlcos e no cães da praga Mauá,
recebeu os -cumprimentos do dr.
EdmUhdo Veiga,..secretario do pre-
tridente da Ropubllca,' ministro do
Exterior e do outras pessoas pre-
sentes'. '.

A todos mostra-sé o nosso hospe-
do penhorado pelo acolhimento que

.lhe dispensaram nesta capltal.
A VISITA AO CHEFE DO ESTADO

O general Santa Cruz. chofe da
casa militar, esteve, hontem, a bor-"do do "Cap Norto" c, om nome do
presidente da Republica, apresentou
cumprimentos ao dr. Arturo Ales-
sandrl, presentemente em viagem
para a Europa.

Descendo á terra, minutos depois,
o ex-prosidento do Chile, acompa-
nhado do ministro Felix Pacheco o
embaixador Cruchaga Tocornal, vi-
si tou o dr. Arthur Bernardes e, ser-
vlndo-scj da opportunldade, agrade-
ecu-lhe a gentileza da saudação quo
lho enviara.

A' tarde, antes da partida do
transatalantico allemfio, o dr. Ed-
inundo Veiga, secretario da presi-
idencia da Republica, representando
o chefe do Estado, levou.ao dr. Ar-
turo Alcssandri os votoé do feliz
vlagem._ ' \ J

HOJE
REUNIÕES

A's 20 lioras, do Conselho Adminis-
itratlvo do Circulo do Imprensa.

BM OBPBSA DA LAVOUR/A CA.
FEEIRA

O mpni-RD 4a «secaria
O ministre da Agricultura solicitou

do seu collega du Fazenda a« nevt-H.
«uru*» providencias, Junto h Altun-
dega duita oapltal, no uentldo dn >.-,
«er concedido livre transito a «aceu-
rio, em retomo, que haja transpor»
tado café, ou suspeita de have-
tranrponudo tasu produeto, quanto
apresentada a despacho acompanha*
da do oompetenlo attestado de ex.
purgo, passado por funecionario ria
Serviço do Vigllaucla tbnltaria Ve*
getaU

*****
RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL

DB CONTAS
O Tribunal de Contas, em sc.aau

plena resolveu o segulntu: respoudrr
negativamente A consulta do Mlnls-
terlo da Fassnda sobre a leguiid&d.'
da abertura de credito de 7:393)571,
para pagamento de venelmenros nfio
recebidos pelo cscrivfts do extineto
porto fiscal do Alto Jurufi, pur Isso
que, uo momento em que fui íeli.i
a consulta, já havia caducado a au-
torlzaelo legislativa, em virtude ,it
qual devia tur aberto o credito; re-
cusar registro aos termos du aceor-
do entre a Delegacia Fiscal nu P.i-
ranlt a South BrasIUan Rallu-ay
Company o u Prefeitura Municipal
do Lapu, para arrccadaçlo do impôs-
to de consumo de energia electrica,
por terem sido publicados fe>rn du
pruzo legal; ordenar o registro dou
contratos entro o Ministério da
Agricultura e o engenheiro ugrone-
no Carlos Goyer, para servir como
lnstructor agrícola, o us engenheiro»
Avolino Ignaclo du Oliveira, Gerson
ria Faria A'.vim. Antônio Rodrigues
Vieira . Junlor, Jesé Ferroira o ou*
tros, fiara servirem oomo geólogos
encarregados dos serviços do sonda-
gem do -curvfio de pedru u petróleo
nos Estados do puiz, bem romo eu*
tro o mesmo ministério o Luiz Es-
quier, pára servir comu vltlcultór
cnuloglstu.

N
E' quasi certo aue a vossa
cura radical está nas mila-
grosas águas de Poços de
Caldas. Para informações
minuciosas escrever á Caixa
postal 12 - Poços de Caldas

Sul de Minas

UM BELLO FIM DE MEZ
A "CASA GAUCEO", á ru»

Chile IÍ.....3, u feliz ugenciu do
loterias, que todo o Brusil co-
nhece, pelas constantes victo-
rias alcançadas na venda dc
prêmios, acaba dc conquistar
mais uma com a venda, cm seu
balcão, do bilhete ií. 63.498,
premiado com 30 CONTOS, na
extracção de hontem, da popu-
lar c acreditada Loteria do Ks-
tado do Rio..

Um bello fim de mez para
aquelle ou aquelles que pos-
suem o 63. -198, com quem a
"CASA GAÚCHO" so congra-
tula.ni

Vsoelnas de type Wright dotssss «*
ums sottvldtdi Incemparsvelmente mtler
do que ss primitivai e de ums coniirvt-
glo muitíssimo msii ngurs.

HNTI-OONOCOCCIC*, ANTI-ISTaMI-
LOCOCCIC*, A«yn»KWIMU»TCHWC«ICS,
MNTI-TVPHICA, ANTI-PAMTVPHICS.

VMClfM.N. S (Iitfepto-iitephyle-pire-
clanloi).

«NTII8M8MIN1 (Vsoelni oetitrs s co.
queluohe).

Laboratório Pastiur da Bahia
Deposltarlee: PINTO COBTA * C.

Rus Oenersl Cimsrs, BI — Rio
Rua Alvares Penteado, SS I — S. Psulo .

CLINICA DE SENHORAS
Modernos tratamentos, sem operaçüo,
rias hemorrliaglas, corrlmentos, atrazo:,
faltas o irregularidade* raenstruaes, ve-

ncreas. Tratamento tbortlvo.
Dr. Bartoll, rus 8. Joi», tt, de 1 át fl

TEL. 1127 C.

HEMORROIDAS Trata-
mento ra*

dlcal por processo absoluta*
mente Indolor» emprefiado nos
Hospitaes de Paris —• Dr. LUIZ
SODRE' -— Asslst. Fac. Med. do
Rio — Ex»assist. do Hosp. St.
Antolne de Paris — Rozario 140
— De 1 ás 5 — Norte 3070.

--,-"•¦ "O PAIZ" ¦

O dia de hoje C de Júbilo para
os nossos collegas do "O Palz", pela
passagem de muis um anno da exls-
tencia do tradlciunall órgão da nossa
imprensa matutina.

Jornal cujo noniu. se auha indele-
velmentc ligado aos annaes da nos-
ta historia republicana, tem o "Palz"
Kiibido cultivar a estima dos seus
leitores, oecupando logar do desta-
«juo no jornalismo carioca.

"JORNAL DO POVO"
A imprensa periódica desta capi-

lal contu mais um órgão de publl-
cação vespertina com o "Jornal do
Povo", que uppareeerá hoje, sob a
direeijão do dr. Hamilton Barata,
seu redactor-chefe.

• O "Jornal do Povo" -prometto na-
Kcer e' viver como órgão de Infor-
magoes, dei luta e de defesa dos
grandes problemas nacionaes, sendo
a sua redacção constituída ilo ele-
mcntoH"conhecedores ,lu "nieticr".

LAVO LI NA
PRODÜCTO INDISPENSÁVEL EM TO-
DOS OS HOTÉIS, CASAS OE SAUDE.

. HOSPITAES, ETC. ,t
¦A' VINDA BM TODOS OB ARMAZÉNS

CONSERVAR B' BCONOMI8AR 1

FÊNAFTALINA
om folhai, protege blbllotheci», reu»

pu, etc, contri oi Inuctei,
PACOTE l$'0l)

ELECTRONAPHTOL
(Ueiuitia solida)

Tlra-Minohu e Deiinfiotinti
VID1.0 1?500

Dip. D. KLAMMER â C.» — RIO
Caixa postal '«'tá"

Doenças Tratamento cuida-
doso e rápido quan-
to possível da go-

****** *,******* norrhéa (oorrlmen»venereas«» f dj. 6U«,
oompUcatjoea uu

urethra, próstata, testículos, bexiga,
rins. utero e ovarios; da sjpbilis, dos
cancros moles, das adenltes, etc.,
nelo DR. J*tJLIO DE MACEDO, á
rua da CARIOCA 54 - A (de 8 is
11 e de 1 ás 6.)

Iarrocain 
Seda

etro 14$900
••A NOBREZA" ESTA' SALDANDO TNES
CORES OE CREPE MARROCAIN DE SEDA
A 148900 O METRO, SALDO DAS C6RE8

¦RANÇA, PREZE E PRETO.
TRICOLINE DE SEDA LISTADA, CORES
DA MODA, METRO 7SS0O. 8APATINH08
DE LA FRANCEZA, SALDO, PAR 800 RS.

95 - URUGUAYANA - 95
BAZIN PARA CAPAS DE .MOVEIS, METRO
31.600. GRANDE 8ALDO DÊ TERNINH08
DE 1 A 14 ANNOB. VEBTIDINH08 A 1?900

UNGUENT0
DE.

**PELLID0L «Kaflc
t o remédio mal» effloax e comme.de
pire a RÁPIDA CICATRIZAOAO de:
FERIDA8 EM CERAL

QUEIMADURAS
A88ADURA8

EMPIN0EN8
8ARNA8

PRURIDOS o ULCERAOBE8
ECZEMAB de todu ai upeolu
Indlipenuvel em todoe ei lares
A» VENDA NAS PHAIIMACIAS E

DROGARIAS
Dipoiito Gsril: Teliphone N. B334

Vias urinarias
Cura rápida c garantida da gonorrhéa

c suas compilca-CCí. ÜR8. JOXO ABREU
c BRAINDINO CORTti-A. nua ¥.ío Pedro Ci.
dia 8 ãs lu horas. Telephone: Korte i'"0"

«à!ê:-> .'aaü- ~^>ÍL^ ^^.____»-*-^__JL.
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CONGRESSO DAS MUNICIPALIDA-
DES DO ESTADO DO RIO OE

JANEIRO
A« Câmaras Munlcl.nos flo wl-

cthoroy, Marlcfl, Itawialiy, H. Jofio
dn. Barra, Barra Mansa, Therezopo-
lis, Vassouras, Kanta Maria M-ürüii-
lonn, Cabo Frio o Araruamu dcnl-
gnarnm para representul-a» no Con-
Rresao, os seguintes senhores: dr.
Olavo Guerra, capitão Joio Gual-
berto Pereira, dr. Miranda Rosa, dr.
Antonlo Joaquim do Mello, dr. Os-
car TJenna Kontenelle, dr. Thcodo-
ro Machado, dr. Henrique Borges
Monteiro, Francisco do Mattos PI-
tombo, cônsul Domingos Marques do
Qouvea o dr. Mario de Vuscon-
cellos.—i OCfloiou-se fia Camnras do
Araruema o de Cabo Frio, pedindo
que -completem as formalidade,) es-
tabelccldus no art. 2** do Regimento
Interno.

A Assoclacfio Commercial dc
Pa-lua -communicou ter delegado
poderes, para represental-a no Con-
gresso, ao ' sr. Francisco Perlln-
guclro.A Sociedade Fluminense de
Agricultura e Industrias Ruraes
far-se-fi representar, no Congresso,
petos drs. Creso Braga, Othon Leo-
nar d 03 e Adamastor Cruz.

—Têm sido remettldos os im-
ipressos, com o programma de the-
ee e regimento Interno, a todos os
orgíos de Imprensa do Estado, In-
dica-dos pelos prefeitos.--Têm sido recebidas coHoeções
de leis municipaes, requisitadas pelo
1° secretario.

—.Foram remettldos ao -prefeito
do Rezende an 'leis por ello soltei-
tadas.

Foi solicitada novamente das
Câmaras a lndlcaç&o dos respectivos
delegados, iridiciu-iu que só serA. re-
ceblda até o -dia D -de outubro pro-
ximo.

Um papagaio prodígio
m •**•+ *¦»

Mais intelllgente que os detectíves -- "O ladrão é elle
A iniprenxa do Nova Yorlc d A.

conta, dutulhudn du prisão de um
celebru RUtuno, atra/, do uuorn a po-
llcla novuyorkinu uiiduva hu multo
tempo, devido u numerosos roubos
que commettcrii nu grando cliludu
norte-americana,

li' o cano da um gatuno quo foi
denunciado por um papagaio, quo
conseguiu pegar o ladrfio com muis
facilidade que o teriam feito os muis
famosos detectíves.

Ksto papagaio, cuja dona fi uma
viuva norte-americana, mrs. So-
leck, parece ser um animal extrema-
mente habll."Paseoal" tem a partlcularldado
do recitar cm castelhano, mfto gra-
do ter vivido sempro em Nova Vork,
alguns versos que lho ensinou o suu
primeiro dono, um luvclro andaiuz.

ter outro que, slquor, so parecesse
com o ncu.

Assim, offereceu oo commerclan-
to umu grutltlcavão se elle obtlvesso
um papagaio que fulassu'0 hespa--
nhol.

Passados poucos dias, voltou mrs.
Solock A venda de pássaros, e ja i>

O general rertuliano potyguara, em companhia da aua ••pou, visitando e aargento
Gentil Paletó, recolhido ao Hoapital Central do Exeroito

Acha-so cm convalescença, encer-
rando o período do hospltallzaçSo,
?ue suecedeu ao attentado da Villa
Militar, o general Tertullano Poty-
guará, commandante da 1' brigada
do Infantaria.

Entregue aos cuidados dos capi-
tães drs, Carlos Fernandes e Flo-,
rencio de Abreu, o enfermo, atra-
rés dos dias do internamente teve
ainda a acompanhal-o o desvel-o do
sua esposa c a assistência do gene-
ral dr. Ivo Soares o major dr. Ro-
cha Marinho. '

Esquecida a crise que o assaltou
logo nos primeiros dias, aliás como
conseqüência do amortecimento dos
tocídos do braço esquerdo, a mar-
cha clinica, pôde dizer-se, transcor-
rcu nas melhores condições, sobre-
modo facilitada pela resistência or-
ganica e fortaleza d'animo do feri-
do. Por outro lado, durante a per-

manoncla no Hospital Central do
Exercito, e o general Potyguaru aln-
da ia se encontra, teve a opportu-
nidade de receber innumeras prq/
vas do solidariedade e Segurança de
protesto, contando-se as do presi-
dente da Republica ás anonymas de
pessoas do povo, Avultado tambem
foi, e continua a ser, o numero de
visitas;, ministros de Estado, delega-
ções db Congresso Nacional, oífl-
ciaes de terra e mar e a quasi to-,
talldade das praças que servem sob
o seu commando, além de outras
mais commissões dos corpos do Ex-
erclto e Armada.

O general Potyguara, por sua vez,
servlndo-se da opportunidade, vlsl-
tou, logo quo o seu estado permlt-
tiu, os feridos que se achavam In-
ternados, sendo a photographia que
illustra esse registro feita por ocea-
sião da terceira e .mais demorada
dellas.

CALÇADO DE GRAÇA
Em homenagem ao seu f ANNIVERSARIO

A CULTURA OO ALOODAO EM
PIRACICABA

A' vista dos resultados obtidoa com
o plantio do algodão na Est-açâo Ex-
perlmental de Piracicaba, onde a co-
m**--,*-, rti>>fp produeto alcançou no
corrente anno proporções compensa-
uoras, o prefeito do referido municl-
pio solicitou do ministro da Agri-
cultura aa necessárias providencias
no sentido de ser aquelle estabele-
cimento autorizado a ceder aos agri-
cufltores locaes as sementes de que
poesa dispor sem prejuízo dos respe-
ctivoe serviços.

No offlclo cm que trata do as-
sumpto, o prefeito de Piracicaba sa-
llenta que, devido á qualidade das
sementes até agora utilizadas peloa
plantadores, a cultura do algodão
não apresenta naquella.' zona paulls-
ta o desenvolvimento de que é sue-
ceptlvel, uma vez posta em pratica
a medida solicitada.
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hde Mo por preços excepcioiu
SAPATOS LUIZ XV, todas as cores e feitios,

a 12$, 14$, 16$, 18
Os mesmos artigos cem SALTO de SOLLA CUBANO ou BAIXO

a 9$600, I0$200, I3$400, I6SI00
Borzeguins e Sapatos para Homem, 16$, I7$400, I8S650

TUDO « LOTES«™ p^8 MARCADOS
Vendas por ATACADO e VARta

A. H. COSTA
Rua Larga-100

LOCOMOTIVAS PARA O KM-
PREOO DO CARVÃO NA-

CIONAL
O ministro da Viação approvou

honteim as Instrucções organizadas
pela Central do Brasil, contendo
bases de especializações destinadas a
servir de mod-elo para locomotivas
adaptadas tambem 6. queima do car-
vão naclona'1 « que, de agora em
deante, tenham de ser adquiridas
pelas estradaB de proprledado ou
concfcssão da Unlio.
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LIVROS NOVOS
Lei de Imprensa — Edi-

çâo annotada da Livraria Ja-
clntho Ribeiro do3 Santos.

O üvreiro-elditor sr. Jacmiho Ribei-
ro dos Santos, acaba de publicar a loi
que regula a liberdade de Imprensa,
decreto 4.743, de 31 do outubro de
19.23, devidamente annoíado com o seu
elemento histórico e com decisões dos
tribunaes.

B' uma publicação de consulta, bem
organizada e cuja utllldaía é incon-
testavel.

O problema Iminlgratorlo
n soas aspecu***» tchnlcos —

Pldells Reis e João de Faria.
Partes salientes que foram no de-

bate travado no anno passado, na Ca-
mara, em torno da nossa questão lm-
migratória, principalmente sob o pon-
to de vista etlhnlco, os deputados Fl-
delis Reis e João de Faria enfelxaram
agora, em volume, o que então oxpen-
deram, em discursos c pareceres, sobre
a inaterla em apreço.

Completam a puhllcação ora feita
pelos dois parlamentares, vários do-
cumentos 'de interesso na ventilação
do importante problema, -firmados por
nomes do notório prestigio nos meios
ueientificos do palz.

14 CASAMENTOS
Ternos de casaca ou
dejraquo, obra exce-
cepcionalmento artlsti-
ca, para casamentos
írlstocratlcos. Na Una-
nabara. —Rua da Ga-

rloca, 04.

LOÇftO If-IPIftN-A
TIRA MANCHAS, ESPINHAS E DA' ALVURA A' CUTIS

Fórmula do Prof. Sarmento Barata, da Fac, de Medicina de P. Alegre

Oep. Araújo Freitas & C, Rodolpho Hess & &

NÃO ESTA' SATISFEITO
com a tinta que usa 1

Experimente a

ATLAS,
qne lhe dará inteira «nllnfnçio.

USINA NACIONAL DE INDUSTRIAS
CHIMICAS

Calxá Postal 1377 — Rio do Janeiro
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A ^ E ULTIMA VESPERAL DE CUL-
7URA BRASILEIRA

"Paseoal" foi a unlca herança que
seu marido deixou & senhora Soleck,
além de um bilhete do cem doliares,
que era o ultimo ordenado ganho
pelo fallecido.

Mrs. Soleck não se sentiu, por ls-
so, multo, apertada. E' verdade quo
a herança era pouca coisa: cem dol-
lares o um papagaio...

Mos, emfim, ella adorava o papa-
galo, o sentiu-se capaz de trabalhar
para ganhar a vida.

Assim foi, que pouco depois da
morte de seu marido, ella procurou
na rua 5 Oeste, da grande City, um
salão de chfi. já instàllado, o qual
alugou para trabalhar nesse ramo.

Ao mesmo tempo, mrs. Soleck ad-
qulrlu "toilettes", cortou o cabello a,
moda, e Iniciou o trabalho com uma
relativa elegância.

O negocio começou a dar lucro
bastante, e mrs. Soleck se Ia conso-
lando com a sua viuvez, ao mesmo
tempo que augmentava o numero
dos seus chapéos c vestidos.

Mas eis que uma noite, algo de ex-
traordlnarlo lhe acontece.

Quando pela manhã, mrs. Soleck
sé dispunha a abrir o salão para
servir o chá e café a alguns fregue-
zes que passavam para a sua labuta
diária, encontrou-se roubada em ta-
lheres, roupas e outros objectos.

A Infeliz senhora viu-se persegui-
da pela fatalidade, e sua desespera-
ção chegou ao cumulo quando viu
que o seu adorado papagaio havia
tambem desapparecldo, com gaiola
o tudo.

Mrs. Soleok, que acreditava que"Paseoal" era a sua mascote o quo
se o perdia lr-se-la embora a sorte,
resolveu-se a procural-o por toda a.
Nova York, até encontral-o.

Dar parte á policia deparava-se-
lhe coisa inútil, pois om Nova York
ha milhares do papagaios, todus do
uma côr verde, mais oil'menos lilen-
ticos. 'Llmltou-se, pois, a participar â
autoridade o roubo dos objectos, o
guardou reserva quanto a "Paseoal".

1311a o procuraria ató encontral-o,
e para isso começou a percorrer to-
dos os depósitos, vendas do aves,
ete.

Depois dc muito Indagar, sem rc-
sultado algum, em umn das vendas
do pássaros lnformaiam-n'a do que
um rapaz havia apresentado á venda,
numa gaiola, um papagaio, o quo
talveii lhe convlesse, pois, segundo o
rapaz lhe disse, o papagaio falava
hespanhol, motivo pela qual pedia
pela ave sessenta -doliares. O dono
do estabelecimento assegurava a
mrs. Soleck que era difficil encon-
trar um papagaio que falasse hespa-
nhol, mas que, se ella estava empe-
nhada em obter tal ave, elle com-
prarla o papagaio uo rapaz o lh'o
cederia.

Mrs. Soleck, que já perdia a espe-
rança dc rehuvor o sou "Paseoal".
enthuslasmou-so com a idéa do ob-

negociante lhe diza que esperasse
alguns minutos, pois não tardaria a
chegar o dono do papagaio poli-
glota.

Mrs. Soleok resolveu-se a espe-
rar.

Effectlvamente, ao cabo de pou-
cos minutos chegou um homem com
um papagaio e este empolelrado
numa gaiola,

O papagaio, ao ver mrs. Soleck,
gritou, como um louco:

"Mama!", "Mama!"...., "O la-
drão é elle!!!"

Mrs. Soleok dlrlgiu-se logo, louca
de alegria, para o papagaio, excla-
mando:

E's tu, "Paseoal"?
O papagaio respondeu com pala-

vras de carinho, que, "sim", "sou o
teu Paseoal".

Ao ouvir Isto, o vendedor do pa-
pagalo, deixou cair a gaiola no chão
e fugiu, veloz, como -um relâmpago.

Mas um policial, correndo atraz
delle, prendou-o o levou á venda do
pássaros, onde confessou ser elle o
autor do roubo no salão de mrs.
Soleck.

Registrado o ladrão, encontraram-
se alguns dos objectos roubados, in-
dicando ondo se encontravam as
roupas.

Mrs. Soleck, felicíssima, levou o
papagaio para casa o dias depois
abria de novo o seu estabelecimento.

Como é que o papagaio poude ac-
cusar o ladrão? Mrs. Soleck attrl-
bula Isso ao talento da sua ave,

O próprio ladrão confessou ter
ensinado a "Paseoal" a referida
phrase, para sérvlr-so dello cm um
roubo que projectava fazer: om- j
quanto o verdadeiro ladrão fugia, o '

papagaio so encarregaria do gritar, t
Indicando a um transeunte qual- •
quer: "Esso 6 o ladrão"! E, assim,
lograria afastar astustamente a po-
licia. ', ,Infelizmente para elle, o disci-

"Pro Matre,,, revista das mães
e do lar

Terá, hoje, sem duvida o melhor
acolhimento, o terceiro numero da
revista "Tro Matre", entregue á pu-
blicidndo.

Proseguindo no programma quo se
traçou, a excellento revista quinze-
nal conquista com esse numero no-
vos louros.

Uma das melhores impressões quo
se tem de "Pro Matre", C o conjunto
que ella apresenta.

Além de contar com um dos me-
lhores conjuntos de culiaboradorei,
"Prn Matre" apresenta um aspecto
graphlco. refinadamente artístico,
níio s6 nas lllustraçOes como até na
dlsposiçõo das próprias vinhetas c
cercaduras de pagina.

pulo aprendeu demais a phrase e
repetiu-a com alegria quando viu a
sua dona. A sorpresa da situação
fez com que o ladrão perdesse o
sangue frio e fugisse, descobrln-
do-se.

O i_'«ntro do Culluru Brasllelrn
roulimrA, n manhã a ultima vesperal
du presente série,

A'h lü horan om ponto, no naldo
nobre do (lentrn Paulista (praça TI-
radentes 1'2), com entrada frnn-
queuda so .publloo, será Ink-ludo o
segulnto progniminu:

Junsen Araújo (ajudante -do l.a-
boralorlo de MnnffuInhOH) — "As
pesqiilzüM iiiedkns un Brasil".

José iKnuclci de Miranda (nliimiin
da Eseolu Agrícola da Piracicaba o
fundador da Cooperativa Rural do
Areias) — "O problema agrlcoln no
Brasil".

Reis Carvalho — "Nlsla Floresta".
Cadu palcslra não excederá do 15

minutos.
Declamação — Pootan novos —

Tusso du Silveira. OllklV Machado,
Murlllo Araújo, Pereira da Silva e
Manoel Ituudeira,

Prom o theatro — Adelino Ma-
galhães (Jaymo Paraíso), Théo Kl-
'lho e Abbadio Fnrla Rosa (Cândido
Nazaré tli).

Musica — Carlos Comes, Mlguoz,
Braga, Nepomuceno o Oswald
Pelas senhoritns Lygla Oonzago Du-
que, Kditli Loroiul, Maria Augusta
Ji>ppert, sru. Lucliui Soelrn o alu-
mnos do Curso Mathllde Carnlngo-
res.
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INSTITUTO G. DE ARCHITECTOS
Bm reconto reunião do Instituto

OenCral dos Architectos o archltecto
sr. Ncrêo Sampaio lembrou provi-
denclas a serem tomadas polo Instl-
tuto 'pnra evitar qualquer alteriçfio
no tradicional chafariz da Olaria, a
propósito das obras que ull estão
sendo feitas, tt-ndo-so resolvido of-
ílclar sobre o tissumpto uon minis-
tros da Viação o da Fazenda,

O mesmo archltecto refcrlu-so ft
julsSão quo Junto ao profolto desem-
penhoti a commtesão designada pele
Instituto pura estudai* o novo Codl-
go dc Construcçõea. O sr|. Nerío,
depois do f*rlsar o acolhimento que
& commissão tivera por parle do sr.
Alaor Prata, communicou quo a»
suggentões quo o instituto apresenta-
ra ficaram o*m mãos do prefeito pa-
ra estudal-an com maln vag-ar, visto
quo o prazo pana essas modlficaçõc»
estende-so tt Um anno.

¦Ficou resolvido quo os architectos
sra. W. P. Preston o Cyprlano I.e-
mos ficassem Incluídos na commle-
são permanento dc estudos do co-
digo.

Fornlm lidos offlcios flo ministro
da, Justiça, assegurando no Instituto
todo o apoio daquelle Ministério om
prfil do engrandeeimento do nrchl-
tocturu nacional e, do Instituto His-
torico o Goographlco Brasileiro,
agradecendo ns homenagens quo os
architoctos prestaram ao conde do
Affonso Celso pela sua recente doll-
boração mandando organizar por ar-
ohitocto o projecto dn futura sédc do
Instituto Histórico, tendo-se dellbc-
rado que o referido officio constnsso
da acta Integralmente.

Installações electricas
e hydro-electricas

'.., PROJECTOS B ORÇAMENTOS
OFFICINA para i*t*r*t*** ** bmicIiI»»» elwtrlcM — 13«pecloII-

dade e«t e«rol«me»«o» *' «n"«t«er »at»reia — Peuaal Manco para
execacRo de todo» oa aerTlC»» *' meclumlea e eleetrlcldade.

GRANDE STOCK de metorea, beatfeea electrlca», traaafonaade-
rea, veatlladarea, altermadore», ete. Materlaea elcctrlcoa para iaatal-
Ul-Se* <•« <¦¦ e forço.

PRADO, LOPES & G.
Armazém e Escriptorio: RUI THEOPHILO OTTONI.70

Officinas: RUA DA SAODE-147
Telephône: Norte 5656—RIO DE JANEIRO

Hoje, ás 3 horas da tarde:"JORNAL DO POVO 31
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Bm órgão das aspirações nacionaes

Loteria do Estado de Minas
Única no mundo que distribue 80 por cento em premios

TERÇA-FEIRA, 7

2O0:O00$OOO
Inteiro 60S - Melo 30$ - Vigésimo 3$

Jogam apenas 13.000 bilhetes, sorteando 1.842 premios
DIA II

SO
CONTOS

Inteiro.. . 155000
Meio.... 75500
Décimo. . . 15500

23

ae M

DIA 17

IOO
CONTOS

Inteiro.. 305000
Melo . . . lbSOlO
Vigésimo. 15500

A' VENDA EM TODA PARTE

ocae
FiA vossa sorte está no Ü

Campeão de Minas g
AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

D

Suoour.a. do CAMPEÃO DO SUL
RUA RODRICO 8ILVA, 9 — TEL. C. 728 • RUA RODRIGO 8ILVA, 6

TEL. C. 2629
PEDIDOS PELO CORREIO DIRIGIDOS A

Raul C. Beirão & C.
CAIXA P08TAL 2188 — RIO DE JANEIRO — END. TEL. "CAMPEÃO"

I0C3Ot==30C

ANGLO SUL-AMERICANA
COMPANHIA DE SEGUROS TERRESTRES E MAK.TIM0S

Capital — 2.000:000$0OO — Fundes da r-mrva — 3.121:893?382

64 - Rua do Ouvidor - 64
1- ANDAR — TELEPHÔNE N. 20» — RIO DE JANEIRO

2° andar — Telephône N. 886

PARA 8EGUR08 DE VIDA: PREFIRAM A 8UL-AMERICA
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m -U ______~^_\m___, GTDA.JDE W
D «CAP NORTE,. DÊ PASSAGEM

PELA GUANABARA
»

d EX-PRESIDENTE DO CHILE
BM VIAGEM TARA A EUROPA
Pela manha fundeou no eporto o pa-

quete •tlcmr.o "Cap Norto", quo pro-
codou do Buenos Aires com escalas
por Montevidéo o Santos, A bordo da
untdado germânica *iija o sr. Arturo
Aüossandrl, pr-esidonto reolgnaturlo do
Chile, quo vao ao velho mundo eni
vlagom do recrolo. S. cx,, quo se.faz
acompanhar du família, foi cumpri-
montado a bordo por grande numoro
de pessoas, entro ollus, o general Sun-
iu Cruz, ropresontando o presidento da
Republica; ministro do Urugiuty, ud-
lido militar ú embulxudu do Cnila, ad-
lido naval a mesma embaixada, em-
liulxudor do Chile, tir. Cructm-gu To-
:ornul; ministro das RelaçGo* Extc-
rlnr.es ,e sua senhora! chefo do gabi-
neto da mesma secretaria do Estado,
enembros da colônia a da embaixada--lilluna, autoridades civis e militares,
5lC.

A' tardo, o sr. Arturo Alessandrl,
• --lli companhia do suu esposa, d. Rosa

Ssthor Rodriguez, tio seu filho Arturo
3 dn sua filha Martha, dosembarcou,
nflm do cumprimentar o presidente da
Republica.

O "Cup Norto", quo conduz regular
'tuineço de epassagolros, saiu hontom
nesmo, ú tarde.

"CREPE SOLE"

m
LEVE
DURÁVEL
MALEAVEL
AGRADÁVEL
AO ANDAR

QUE A SOLA COMMUM

novidade nn
EXCLUSIVA UU

CARIOOA 8, 34, 40
LARGA 132-134

OS GATUNOS
EM ACÇÃO

i *»

uma casa assaltada e roubada
Ao distribuidor das Vurus Crlml-

naes, o S" delegado auxiliar remet*
teu um processo anslm iclutado:"JosO Ferrolr* da Silva Cluedoe,
quclxou-so a estu Delegacia Auxlllur
do quo tondo necessldado do nusen-
lar-«c do eua residência, & travessa
da Paz n. 81, Btnto Ribeiro, por
questOes com seus vlalnhos, deixara
sua oasa entregue a seu conhecido
Oscar Pinto da Cunha, que residia,
por favor, emi uma outra casu do
propriedade do queixo*), foi no dlu
28 do janeiro do corrento uvisudo
por um menor de nome Manoel, quu
funibom dormia na casa em qUostfio,
fluo os moveis da sala da frente es-
tavain arrombados; quo Indo fi- sua
residência, verificou que do facto,
um guarda-cocai-.eis, guarda-comidu

u um euiirdtt-louças Unham as portas
arrombadas, confessando Oscar,
quando Intenpellado pelo queixoso,
quo nn suu, ausência abrira os cita-
dos moveis para procurar uns "fios".*

Examinando n queixoso, com o au-
xlllo do sua senhora, os objectos que
deixara guardados naquelles moveis,
deu desdo logo por falta das pegas
de roupas o objectos avaliados a fo-
lha* 2G em 4O2}000.

A violência praticada nos -moveis
em questão, ficou perfeitamente
constatada pelo laudo do folhas.

O ^queixoso apresentou as testemu-
nhas"de fls. e fls. que assistiram o
accus-eido confessar ter aberto os mo-
veis jã referidos, para o fim que ln-
dlcou, negando comtudo a autoria do"roubo dos objectos desappmvcldr-».

O próprio aceusado confessa ter
aberto aquelles moveis, a procura do
uns fios, conforme ja-ficou dito, nc-
gando terminantetmwnto ter retirado
qualquer objecto que ali estlveíaem
guardados, e, .mais tardo, compare-
cendo a esta delegacia, solicitou quo
lho fosse permlttldp dar esclareci-
centos sobre o -roubo de que era
aceusado, declarando então, que ou-
trás pessoas permaneciam na casa
.¦durante o dia, emquanto que elle ac-
cusado a'II so Ia 6. noite, entretanto
interrogado sobre quem eriaim essas
pessoas, sobre ellas não poude dar
qualquer «aplicação ou indicação
(dec. de fls.)"

CRIME CONTINUADO
FALLECEU A VICTIMA DO"CHAWFEUR" OSWALUO

O JORNAL noticiou, honte.il, do*
lulhndamente, o' crfmo occorrldo nu
punnão a. rua du Cattete, 30, do quo
foi victima a rapariga Nair Mendes
O'rdnno e autor o motorista Oswaldo
Silveira Machado, vulgo "Mario Me*
nino".

Nair que havia sido Internada na
Casu ds Suude Pedro Ernesto, velu,
honteni, a fallecer.

o eutlJver, cum gula du pollcla do
12a dlstrlnto, foi inundado para o
necrotério do Instituto Medico Legal,
ondo serd, hoje, necropsladu.

Nair Mendeii Cardoso, era brasi-
leira, natural de Minas Üenres o ti-
nha 18 annos de edude. O fullecl-
mento deu-se As lll horas.

No cartório da d-elegncla do 0*
districto proseguiu, hontom, o Inquo-
rito u respeito do crime, tendo sido
ouvidas algumas testemunhas.

O "chauffeur" Oswaldo, que resi-
de A rua do Passeio, 112, até lionteni
ft noite, não se havia apresentado fi
prisão. IMaj^MVW>>*sVa«>*»N*A^^M>%

ABREVIANDO A VIDA
O FIM DE UMA DESESPERADA—

Ha multo que Maria Julla Custodio,
brasileira, solteira, do 23 annus de
cdade, o resldento na casa n. 5 da
avenida sita n rua João Vlcsnte, 21),
mantinha estreitas relaçSos de amlsu-
do com o soldado 461, do Io regimento
Uo Infantaria, Lcovigildo Souros Fer-
nundes, residente na mesma cosa.
Com o correr dos dias, os dois namo-
rados tornaram-se noivos, e so aguar-
davam a melhor occaslão para realiza-
rem o esperado enlace. Bits quo Leo-
vlgtldo resolveu afastar o oompromis-
so assumido eom a joven, sclentlfican-
do-a do seu intuito. Desesperada com
isto, Maria Julla reooltieU-se ao seu
quarto o Ingeriu um tóxico, e, em se-
guida, gritou por soccorro, sendo at-
tendida pelo seu noivo que pediu o
comparecimento de um meJIco da As-
slstencla, que não tardou em chegar,
nada podendo fazer, por ter elia falle-
cldo. O facto íol levado ao conheci-
monto da policia do 23° districto, que
o registrou, fazendf remover o cada-
ver da tresloucakla para o necrotério
do Instituto Medico Legal.

Lpovlgildo compareceu 6. delegacia
local e narrou o facto, como acima no-
tlclamos.
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Sin assistiaoia ndlca
Desde alguns dias que ft nacional

Maria Porolra da Silva, do 70 anno*
de odiido e resldento om um casebre
situado no logar denominado "Pu-
dra da Panolla", em Jitoarépagu.l.
ücliuvu-so gravemente enferma c sem
recursos,

A 22 do mez passado, a Infeliz vo-
lha foi removida pura a Hama Casa,
inwa nau conseguiu hospliullzacão,
pelo quo se recolheu novamento ft
sua residência, vindo a fallecer, no
dia de hontem, sem assistência mo-
dica.-Sclentcs disto, us autoridades do
24* districto poilolnl removeram o
cadáver da septuagenária para o nc-
cretarlo do Instituto Medico Legal,
afim du «cr verificada a causa de
sua morto.

A PLETHORA DE OURO

Mal irremediável
•

VICTIMADO PRLO AUTO 6.018
O nienino Murlo dos Santos Para-

nhos, de 11 unnos do edade, brasileiro
o morador no Becco da Etcadlnha, 68,
foi colhido polo auto 0,018, na rua Mu*
rechal Flurluno, riojbonJa ferimentos
diversos polo corpo.

A Assistência «ooaorrml* o ferido,
lendo o inutorlsla uul|w'<lo (ugldo ft
uc-jão da policia.

UMA SENHORA ATROPELADA
Nu praça Tiradentes, o auto B.287,

dirigido pelo chuuffour Ignacio Al-
ves Oeíicalves, atropelou a senhoru
Carlotu da Conceição, moradora em
Murlo», produalndo-ího ferUnoiiloa
polo corpo.

O motorista evadlu-so o a sua vi*
utlma teve os tocuorru» da Assis*
toneis.

CONTRA 0 SERVIÇO OA CAN-
TAREIRA
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Br. GEBHARD HROMADA
CIRURGIIO

Antigo primeiro naiatantt do Pre.
fetsor achnltiler, vienna — Anti-
go asiiatent» do Profanor Psyr,

Lel«zig.
ALT* CIMIMIA — MOLÉSTIAS
PAS SENHORAS — OIATHIRMIA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Contultorlo: Aatambléa 100 — Tel.

Central 3301 (1,30 h. a 4.30)
Residência.: Avenida Atlantic.**, 22S

Tel, Sul B86
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l Stm Qpio fiim llorphina.

Multo sfflosü contra aASTHMA
LOatar-rho, Opprsasioi
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Foi aggredida
No posto central do Assistência

foi soccorrlda por apresentar feri-
mentos pelo rosto e braços, a nacio-
nal Justlna da í=;'ilva, de 18 annos
do edade, solteira e moradora á rua
Pereira Franco 7.

Justlna fora victlma de uma ag-
gressão na avenida do Mangue, can-
to da rua em que reside.

DESEJA ANNUNCIAR
Em jornaes e revistas dos Estados do

Norte e Sul ? A Empresa dc publicidade«A Éclectlca" so encarrega üo vos forne-
cer idéas o orçamentos para propaganda
èrricaz o econômica. — Avenida Rio Bran-
co, 137, Rio, i- Rua da Boa Vista, 21 —
sao Paulo, — Rua da Bahia, 010 — Bello
Horizonte.

EXAMES ORATI8 da vista a cargo dc
dr. Werneck Oenofro. CASA MERINO. Ou*
vidor, 1G3. — Todos os dias das 13 ho-
ras is n horas.

Casas e Terrenos
ALUGA-SE unia casa com duas sa-

Ias, dois quartos, cozinha e pri-
vada, quantaJl murado, ft rua Limites
n. 1, praga da. Conceição, Realengo.
Trata-se ü, rua Mala Lacerda n. 47.¦Estacio de S0, ou na casa ao lado.

J 
PINTO — Prédios o terrenos' .conetrucçSes o outras operações;

rua do Rosário, 161, sob. Tel, Norte
5336 e 310C.

WINOUBM compro terronos sem ver
os da Companhia. Territorial do

Klo do Janeiro o verificar ns condi-
cões do venda. Assembléa, 70.

TERRENOS om Andarahy — Ven-
dem-.*»* h, dinheiro ou a presta-

rões dl verso» lotes bem situados ás
runs Pontes Corrêa (em frento ao
quartel) e Barão dc Vassouras, jun-
lo ú run Durão do S. Francisco Fl-
lho; trata-so dlrcctumcnlo com o
proprietário, á rna S. Pedro n. 1J2,
sobrado, telephone Norte 8259. -

VENDE-SE a grande propriedade 6,
i-.ua da Egrejlnha n. D, esquina

da praça. Marechal Deodoro (campodo S. Christovão) o praça da Egre-
JJnha. cm leilão, pelo leiloeiro PAL-
LADIO, quarta-feira, 1 do outubro
do 1924, fts 4 í|2 horas.

CASAS E TERRENOS
A COMPANHIA OONSTRUCTORA

BRASIL, vendo em Copacabana, Ipa*
noiiia o Loblon, lindas ousas em con-
strucção e magníficos terrenos, fa-
cllilando o ptigaüiiònto da constru-
ccão. Avenida Klo Branco, 112, 7'
andar (edifício do "Jornu.1 do Bra-
sil".

TERRENOS

TERRENOS em Andarahy — Ven-
dem-so a dinheiro ou a presta-

ções diversos lotes, beini situados As
ruas Pontes Corrêa (em frente ao
<*uartel) o Earã'0 de' Vassouras, jun-
to ft rua Barão de S. Francisco Fl-
lho; trata-se directamente com o
proprietário, ú rua S. Pedro n. 132,
«obrado, telephone Norto 3259.

VENDE-SE um magnífico predio na¦ rua Matto Grosso ii. 86, largo
da Cancella, com porão habitavel,
pavimento superior, trea salas, tre**
quartos, cozinha, despensa, quarto de
banho e W.C., construído em cen-
tro de terreno, que mede de frente
Um. por 50, em leilão, quinta-feira,
2 do outubro, íis 4 horae da tarde,
pêlo leiloeiro Agenor.

VENDE-SE o grande e solido pre-- dlo ft rua da Passagem n. 214
(Botafogo), om leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO, sexta-feira, 3 de outu-
bro de 19*24, As 4 horas.

VENDE-SE o bom predio de dois
1 pavimentos, li, rua Dr. Carmo Nel-
to n*,300 (próximo ft Avenida Sal-
vador de Sft e rua Frei Caneca), em
leilão, polo leiloeiro PALLADIO,
«luinta-rclra, 2 de outubro do 1924,
fts 4 1|2 horae. .

VENDE-SE o grande o solido pre-
• dlo ft rua do *S. Clemente n. 325
(Botafogo), em leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO. sexta-feira, 3 de outu-
bro do 1924, eis 4 1J2 horas. O pre-
dlu sõ podo ser visto no dia do lei-
Ião, depois das 2 horas-

VcJiiIcm-so opl.lmos lotes uo Le-
lilon. entro o mar c ns grandes obrus
<.'•*> JocUcy Club, ú ilsla, o a presta-
Cões. Preços vantajosos, principal-
monto pura o caso das vendas á
vlstn. Trntn-sc Avenida Rio Branco,
133, 4" nndur, snln, 11.

PRÉDIOS NOVOS
VoiiUeni-so ou alugnm-so quatro, Jun-

tos ou separados, ainda, niio habitados, es
tylo liungalow, cm cimento armado, Jar
nun. escadas cm mármore, ladrilhos ce
rainlea, assoalho.-! das salas e quartos cm
mosaico de madeira, duas cores-, pintu-
ias, estylo allcmiio-, fogfio a gaz, dividi
das com os seguintes ccmmodos: 2 salas,
hall, copa, cozinha, despensa e no pavl*
monto superior tres bolis dormitórios e
uni espaçoso quarto para banho; tem mais
fora um quarto paru criado, \V. C, chu-
velro e pequeno quintal. Podem ser vlsl-
tados u qualquer hora, il rua D. Maria
ns. 13 a ii c Netto Teixeira ns. 7 o 0
(Aldeia Camplsta). Trata-se na rua Vis-
conde de Inhaúma n. 48, 3o andar, com
Tourinho, o proprietário, das 13 is 14
lioras; tclcpliono Norte 45SG.

TERRENO EM LARANJEIRAS
A COMPANHIA CON8TRUCTORA ERA-

SIL, vende insgnirico loto 13 por 30 na
rua Marechal Pires Ferreira. Avenida Rio
Branco, lis, 7» andar (cdiriclo do "Jor-
nal do lirnsü").

VENDEM-SE
O predio assobradado i rua Barío dc

Ubú u. 141, com 4 quartos. 3 salas o de-
mais dependências, cartas a OMQ, rua do
Ouvidor, 153, loja.

VENDE-SE
Bons prédios il rua Laranjeiras c rua

transversal a Condo BònilTni, ceui costa
Braga 4c C, rua S. redro, 7i.

0IMPERIAUSMO NOR
TE-AMERICAHO?

UM DISCURSO QUE PROVOCA PRO-
TESTOS DE MILITARES DE TERRA

E MAR NORTE-AMERICANOS
(Comiminlcodo eplstolar da U. P.)

WILLÍAMSTOWN, E. Unidos, se-
tembro -m- Num discurso pronuncia-
do pelo sr, Oswald Garreson Vil-
lard, director do jornal "The Na-
tlonal", provocou uma controvérsia
ho Instituto de Sciencias Políticas
entre os officiaes do exercito o da
marinha de um lado e pacifistas do
outro.

Assobios e um grito de "sente-se"
vindos do grupo pacifista, levaram
o coronel Eduard Cllfford, ex-sub-
secretario do Thesouro, a protestar
contra a expressão de pacifista, in-
tcrnaclonalista e contrario fts opi-
niões americanas,

O vice-presidente da Commissão
de Tarifas, sr. W. S. Culbortson, che-
fe da conferência de "finança in-
ternacional", em que oceorreu a ru-
ptura, sustentou o direito de ambos
os lados exprimirem as suas opi-
ntões.

O sr. Vlllard, que falou sobre "a
ethica e a exportação do capital
norte americano", aocusou o gover-
no do Estados Unidos do auxiliar
os banqueiros e capitalistas norte-
americanos a explorarem paizes mais
fracos, especialmente da America
Latina, apoiando empréstimos com
o emprego de forças militares "con-
troladas por políticos sem princi-•pios".

Todas as republicas latlno-amerl-
canas, eom excepção de sois, asse-
gurou o sr. Vlllard, são "dirigidas
pelas balas ou pelou banqueiros dos
Estados Unidos". O orador predls-
se quc, continuando com uma poli-
tica semelhante dentro cm breve
todos as vinte republicas sul-ameri-
canas ficarão sob a vassulagem eco-
nomica da America do Norte, o quc
seria uma ameaça á paz c prospe-
vldado do todo o liemlsplicrlo occl-
dental.

A política moral a seguir-se, af-
firmou o sr. Vlllard. seria advertir
aos banqueiros c capitalistas do que
os seus dinheiros correriam no ex-
terior por risco c conta própria, quo
a esquadra norte-americana nfto
acompanharia os banqueiros ameri-
canos nom as forças militares dos
Estados Unidos seriam empregadas
para cobrar dividas particulares.

O sangue de Ires mil haltlenses
mortos por nossos marinheiros nor.
te-americanos e de quatrocentos
mexicanos mortos em Vera Cruz, a
maior parte dos quaes mulheres e
crianças, deshonra o nosso bom no-
líièj especialmente quando envolvido
em um tfto sórdido negocio, como
seja a cobrança de dividas.

O sr. Viillard aocusou os Estados
Unidos de perseguirem o México a
propósito do art. 27 da sua nova
Constituição.

Apenas o sr. Wlllard- tormlnftra a
sua conferência o contra-iUmirante
Harry Mc. P. Huss, reformado, ex-
clamou:"Servi clncoenta annos na marl-
nha e nunca soube de um caso em
que a esquadra tivesse sido manda-
da paru cobrar uma divida.

A declaração de que tres mil hd*
bitantes foram mortos por nossos
marinheiros £• ultrajante. E não fi
verdadeira. Quando accusaçCes co-
mo essas são feitas contra as nossas
heróicas forças, era Justo que fos-
sem apoiadas por sólidas e não me-
ras affirmatlvas.

O único caso que eu sei que po-deria sustentar o ponto de vista do
conferencista ê a captura da Alfan-
dega de Vera Cruz por uma admi-
Distração com a qual o orador de-
clara ter tido Influencia. Por que a
Alfândega foi tomada, nSó possoImaginar. Fizemol-o porque recebe-
mos ordem de fazel-o. A marinha
hão pôde ser responsabilizada pela
política do governo. Apenas nós a
executamos: Posso dizer no emtanto
nflo havei' emprego mais repulsivo
para a nossa esquadra do que se ver
transformada em cobradora dc di-
vidas dc quem quer que sejai"

ONDE SE DEMONSTRA QUE A SEN
TENÇA "QUOD ARUNDAT NON
NOCET,, NAO E' VERDADEIRA

(Conuiiuitlcado eplstolar dc O. T.
HaUli*an)

(Artigo escrlpto por lord Syden-
ham of Combe, direitos adquiridos
pela United Press).

LONDRES, setenvbro (U. P.) —
Para a média das comprehonsOes bu-
manas, parece dlfflcll que alguém
possa ter deunlo do pagamento du
um empréstimo que fez outra manl-
(estagio que não seja de alegria.

Certamente nas pequenas opera-
çõea particulares qualquer outra su-
ria em verdade Inconcebível; porém,nos negócios lnternacionaes de largo
vulto, a lógica dos devedores pareceser outra, um tanto diversa.

Veja., por exemplo, o quo * estft
acontecendo com os Estados Unidos,
cujos financistas se acham verda-
delramente apavorados com o gran-
de fluxo, de ouro que se despeja nos
cofres da nação como resultado do
pagamento dos empréstimos que fl-
zeram aos alliados durante a guerra.

Calcula-se que num tempo relatl-
vãmente curto a percentagem du
ouro exUtente nos Estados Unidos
passara de quarenta por cento ao
dobro -desse algarismo. Com o au-
gmento do ouro, tem havido umu
queda relativa no valor dos titulou.

Emquanto a America estft assim
aceumulando ouro, as moedas dos
numerosos paizes europeus entram
em progressiva desvalorização natu-
ral, pois quo não possuem 1'ara sus*
tental-as o lastro exigido.

De modo que temos de um la.lo
um paiz que ae mostra apprehensi-
vo com o excesso do ouro das suas
arcas e outros paizes egualmente
apprehenslvos com o phenomeno
contrario, a absoluta carência desse
metal.

Nessas circumstancias, é claro quc
a gente 6 levada a indagar se o ouro
é unia Illusão ou se os problemas
conseqüentes ft guerra nos Irão re-
velar uma nova lei econômica, que
oxercerft profunda influencia nos
systemas financeiros ão mundo.

O afastamento do "standard" ou-
ro, que não posso discutir aqui, le-
voU alguns economistas a propor ou-
trás bases para a moeda.

Por exemplo, o sr. Henry Ford,
ha pouco tempo, publicou uma série
de artigos dizendo ser possível dis-
pensar-se o ouro e criar uma nova
moeda, baseada somente no credito
-do Estado.-Agora 6 conceblvel qus
um paiz pequeno, independente do
commeroio estrangeiro, possa aubsis-
tir nessas condiçSes.

Dentro das suas próprias frontel-
ras, tal paiz poderia fazer os pro-
prlos negócios com papel, derivando
os valores do credito do seu gover
no, sem nenhum lastro de ouro.

Mck a instabilidade geral dos go
vernos democráticos faz difficil acre-
ditar-se que tal moeda-papel repou-
sando apenas sobre o credito, pudes-
sc ser aceita nos outros paizes.

As fontes naturaes do Estado, a
habilidade e diligencia -do povo e i
saudo das suas Industrias, poderiam
Justificar um' credito conveniente;
mas como não pôde haver certeza da
continuidade de um governo são, tal
credito poderia afinal lnvalldar-se.

Por exemplo, o credito da Russia
tzarista permaneceu sempre alto.
Cumpriu sempre pontualmente as
sims obrigações, mesmo durante 03
tempos da guerra da Crlméa; além
disso, mantinha uma grando reserva
de ouro no Banco do Estado.

Essa reserva desappareceu o o
credito da Russia bolchevista, embo-
ra tenham continuado intaotas :is
reservas naturaes do paiz, 6 pratl-
mente nenhum.

No loicio da grando guerra, o
cambio, durante algum tem.po eatovo
contra a America. Eu soube de ame-
ricánoB uo exterior, que pagavam
sete dollares por uma libra ingloza
panei.

Nossas circumstancias, os ameri-
canos temiam uma grande retirada
clc ouro, cuja conseqüência seria um
perigoso pânico.

As Bolsas de Cambio foram tém-
porariamente fechadas o outras me-
didas tomadas para salvar a situa-
çâo.

Desde então o cambio tomou o. ca-
milnho oppoBto, resultando Isso na
passagem de uma grande parto da:<
reservas de ouro do mundo para o
thesouro dos Estados Unidos.

O effolto doisa concentração di
ouro num paiz, ê naturalmente pro-
Judicial aos Interesses dos outros pai-
zes, com reflexo sobretudo na Eu-
ropa.

E qual serft a vantagem para a
America ?

Como até agora esse ouro tem fl-
cado Inactlvo nas arcas do Thesouro
é obvio que não tem utilidade para
as industrias e o commerclo dos Es-
lados Unidos.

E' tão inútil para o commercio e
a industria do paiz, como por exem-
pio a prata accumulada no erário da
índia. ** ¦ '

Se esse ouro estft em poucas ou
multas mãos, nfis na Inglaterra nüo
sabemos.

E\ comtudo, um grande pcliencial
de forca para o futuro, mesmo que
presentemente não seja ^lo grande
valor para o povo americano toma-
do em conjunto.

Não obstante, o alto credito da
America reside noutros factores e
não fi sensivelmente affectado por
esse accumulo de ouro.

No caso de uma guerra, a Ame-
rica poderia verificar a maior ou
menor vantagem das suas reservas de
ouro. dependendo da duração do
confllcto e do seu custo.: Tem um
amplo abastecimento de ouro no co-
meço de uma guerra, como bnse de
empréstimos C de notável influen-
cia contrn qualquer perturbação eco-
nomica. Mus tudo Isso 6 especulação;
o que parece a oonclusHo certa í- que
não poderft haver a volta natural de
ouro para a Europa, sem què o cam-
Mo com a America soítra uma trans-
formação.

E' mesmo possível que os possui-
dores do ouro se resolvam a cm-
pregal-o na própria Europa, se o
velho (¦onfneiTtc assentai' a paz e a
estabilidade essenciaes ao trabalho.
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0 'Koili, n porto
Procedente do Buenos Aires e esca-

ias, deu entruMa nu porto, o paqueto
alIeniSo "Koeln", que trouxe para o
Rio 19 passageiros.

Bm transito paru os portos ouro-
peus da escala, levou a unidade ger-
munica muitos passageiros.
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Cspancou una molhir
Nu casa do commudos alta ft rua

Buenos Aires, 285. onde ambos resi-
dem, Francisco Josfi Martins aggrediu
a suecos o pontu-pfis u nacional The-
reza Vieira do Mendonça.

O aggressor foi preso sm flagrante,
o autuado na delegacia do 4* districto.

rrhereza, íerlda, teve w íOccorroB da
Assis tencia.

ACCIDENTES NO TRABALHO
UM AJUDANTE DE MOTORISTA

MORTO — Pela manhã do hontem, s
auto-camlnlião 4.905, da .Tho Calorlo
Company, que ora dirigido' pelo moto-
rista Anastácio Pinto Pereira, subia a
ladeira existente na rus Dois, no An-
darahy, quando tevo de pamr para
proceder a descarga de quurtolan do
oleo. O ajudante João du Silva Lara,
brasileiro, casado, ile 29 annos da oda-
do o residente ft rua Pareto, numero
Ignorado, apressou-se cm culçur as ro-
das truzêiras do vehlculo, que dorr.i-
ipavam. ameaçando atiral-o sobre o
portão do predio n. 12, onde está ln-
stalladu a Companhia de Industrias
Reunidas Alba. Com tanta lnfCiclda-
do agiu o praticante, que ficou lm-
prensado entre aquelle whiculo e a
pllastra do por.tão, tendo morte lm*
medlala. Sclentifiçada do occorrldo, a
policia do 16° districto fez remover o
cadáver do Infoliz ajudante para o ne-
croterio do instituto Medico Legal, o
abriu Inquérito a respeito, sabendo
quo a victima tinha a sua vida usse-
gurada contra os accldentes no tra-
balho,

COLHIDO POR UM FARDO — O
conferente Ua Leopoldina Railway Fi-
leto Oomes do Mello, com 43 annos de
edade, brasileiro, casado, residente ft
rua João Romary, 24, em Ramos,
quando trabalhava no respectivo ar-
niazem, no Cáes do Porto, foi colhido
por um fardo, soffreftdo forte contu-
são na columna vertebral. Soecorrido
pela Assistência (oi Internado numa
casa de saude. ' _

lAfuvvnrinri* ¦"••¦¦¦ ¦ * ¦¦*¦¦•* ¦¦*>**¦'¦¦ •¦*¦'*¦¦

0 refugio da Lapa o os automóveis
O sr. dr. Alaor Prata, prefeito do

Districto Federal, dirigiu um officio
ao sr. marechal chefe de * policia,
solicitando providencias para que
seja prohlbldo o estacionamento de
automóveis junto ao refugio recento*
mente construído no largo da Lapa.
ao longo das linhas de bondes, que
acompanham o Passeio Publico.

DEPREDAÇÕES NA ILHA DO GO
VKRNADOR

Hontem, pel» manbt, oomo o mestre
da barca d» Cantareira quo ias o vu-
gem das 8 honu, du Ilha do Ooverua-
dor para est* capital, nio quisesse us-
parar oi pansagotiTs do bonde, cujo
horário coincido com o da bares, lar-
gando a embaroatlo som o» retarda-
tarios, os mesmos, Indignados, entra*
ram a praticar depredações. Assim 6
quc, numeroso grupo do populares,
lançando m»o do kerozene, tent3u
atear fogo & ostsçfto c, tambem, aos
bondes da Companhia do Melhoramen-
tos, não o conseguindo devido & forte
chuva quo cala. EntreUnto, vários
bondes foram retirado* dos trilhos e
damnificados a pedradas, ficando ain*
da com os vidros partidos e us corti*
nas arrancadas.

A pollcla do ÍS" districto. acudlndo
a tempo, consogulu evitir que os dli-
turblos tomassem lnureuiínto. garan-
tlndo a vida dos onrprogudos. tanto da
Cantareira oomo da Companhia do
Melhoramentos.

Foi aberto Inquérito, tendo P»rtido
dosta capital um contingente policial,
afim de reforçar o destacamento c»ls-
tonto na Ilha.

VICTIMAS DOS TRENS
I**0i-COiNHECI3OnNTO DE UM CA-

DAVER -— No necrotério do Instituiu
Módico Legal, o cuno Adhemar dc
Queiroz, do 2' regimento de infanta*
ria, rtconheciu como ««ndo do «oi lei.
Uo Adriano Augusto Pereira, n, i.uj,
d-vqueila unidade, o cadáver que, an*
te-hontom, foi para ali removido, com
gula dss autoridade* do lt" districto,
da estação de Lauro Muller.

Conforme notloltmo*, Adriano (oi
apanhado o morto por um ti***m na.
quella estado.

Entro nonoros
Na delegacia do 20a districto foi

«berto Inquérito no sentido de «pu*
rar a quelri, ali apresentada peio
sr. Manoel Reis dos Santo», reslden-
ta tt rua Cuslmlro de Abreu, 63, re*
ferentu ft aggress&o a faca Moffri-1-i
ipelo seu filho Octavio Luiz, do K<
annos de edado, facto esto occorrldo
na rua Olaaloti, em Terra Nova.

Segundo a queixa apresentada, foi
aggressor o menor Antônio Rernin-
no, de 18 annos de cdade, filho do
negociante José Germano, estabele-
cldo ft rua Qlazlou, 76, quo tevo for-
te contendi! com o offondldo, que
hj.Iu forlâo no thorax e espaduu, do
lado enquordo.

O pae do menor aceusado foi cop
vldado a prestar esclarecimentos.
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SuDDoritorios Anti-hemon-hoidarios 

"Jaguaribe"

(úesnS .... 0*.rum.nt. i). Mu- . Public, sm 1t.XI.-M3. «> . n. i

Boffrendo de hemarrholdas desde a
,i,../i^. fi* noutro viagens ft *u-puberdáde, fiz quatro viagens

ropa, procurando curar-mo em y-
c-hy. mas perrdendo Inutilmente o
tempo. 1n1„

Na ultime destas viagens, em 1»*^
depois.de longa permanência no me-
lher Instituto de Neuly, em Paris,
segui para as afamadas águas ae
Plomblfires, daB quaes fiz uso, sem
resultado algum. ¦

Do volta ft minha pátria, adoptei
um reglmen alimentar rigoroso, oo*
meçando por abolir o Jantar, como
refeição Inútil a-*s velhos. Durant.i
scíh nnnos usei um pereniio. ds pao
marfim, do tnmonho do dedo nn*
nullar, que me serviu de nllivlo, per-
mlttindo tor nctivldado physica e a'.C*
andar a cavallo.

Ao attlngir, porem, os 70 annos.
uma irritação heirtorrholdnrla fez ex-
plosão, aggrnvaiido-se o mal com o
Veappareclmento de um darthro fur-
furacco.

Passei, então, a usar banhos lo*
enes cem Infusão de folhes e flores
de eucalyptus, conseguindo algumas
melhoras.

Usei, depois, todas os panacees ln-
culoadas como curndoras das: he-
morrhnldss. o oleo o o extracto do
castanhas da índia, suppóeitorio-*,
pomadas etc, tudo aem resultado
positivo. . .

Foi neste estado de alma que, :io
retiro da Praia de S. Vicente, onde¦estou ha dois anncs, me encontrii
com o velho amigo e coliega, o se*
nador dr. Flaquer, quo aqui viera* fazer uma estação de banhos.

Contou-me o dr. Flaquer que n
visconde de Ouro Preto, quando an-
dou em S. Pnulo, a conselho seu.
começou a usar banhos com umn
planta que se encontra em S. Ber-
nnrdo, melhorando das hemorrho.'-
das qus soffrla.

E oom tanto onthu-siaemo me fa-
lou o velho amigo nos effeltos desc-n
planta que ou fiz ver a seu filho, o

OURO!!
Prata - Moeda — Brilhantes

Cornanta», eerdteti eaitõa», ouro que-
bra*», platina, dentoa, dentaduras, jolai
com brllhínua, ttlvii d» prata, íppara-
lhes de chá, prata e moadat da Rapubll-
es » de Imperio.

N. B. — Nlo fuemoi preços • nie ser
á vista, porque nlo quaramos llludlr o
publico eem offerUa fanUitioao.

Vejam a offerta dos am-unoüntet F»N-
TA8TICO» e depele venham em nona eua.

•YNDICATO NORTE AMERICANO
Compr«m-a» CAUTELAS DO MONTE SOO-

CORRO e dé eutrta caiaa
RUA. 7 DE SETEMBRO 102 — 1»

TELEPHONE: CENTHAL S0S3 .

E' DAS CERVEJAS
A PREFERIDA

Mais Nutriente, Tônica
e Fortificante

Pedidos: Teleph. Vllla 2553
Rua S. Christovão 705

2010)

distlncíü pltarninceutico Alfredo Fia*
quer Sobrinho, que estava cm sn*
companhia, quo ora o seu dever prn*
parar um remédio com csb.i plant.i,
para offorecc-1-o ft humanidade sot-
fredorn".

E foi assim que resolvemos prepa*
rar os Snpposltorlos Aml-IIomorrliol*
cliirloM. Fiz ou a fórmula, empro-
gando glycerlna solidificada, cqnfor-*
me o pharmaceutico Flaquer suj-ge*
riu. Essa formulei, enviada il Ilepar-
tição Sanitária, depois de risorr.s i
exame, foi approvada pela llcençn
sol. o n. 110, de 16 de outubro .le
1019.

Experimentei e verifiquei tre*. nfl-
tu.l, encontrado o remqdl • pnrn ii
cura dao hrmorrhnldos. O ivítilla-
du é sorprolieiidente; os botB»:i he-
mn-rrhoidarios c-doo de modo ovl-.
dente, c a mucosa r.Uol reintogrn-ac .1
cusla dos mamlUos que diminuem.

A planta age attenuando o supin-l-
mindo o dor o ao mesmo tempo de.i*
infectando os intestinos. Além dn cl-
tada plunlu, entram na odnjpdtlçSp
dos supposltorlo» outrofi medicumen-
toe, como calmantes o hemostulic.os.

Assim, a glycerlna solidificada S
pqrte integrante do preparado, c- a
gelatina, oomo parte componente,
tem grando vulor uoagulante o 4 ro*
conhecida, unanimemente, pelos cil-
nico*. como hÉiaostatico utll em to*
dos os casos de liembrrhagias. E a
gelatina empregada no« supposlto*
rios é de esmerada escolha, sujeita u
rlgorcea çsterlllzaçüo, podendo uer
usada sem receio, pela absoluta
asepsla.

Tal o preparado quo o pharmaceu*
tico Flaquer vae apresentar ao pu-
bllco. —S. Vicente, 1 de novembro
de 1919. — Dr. Domingos Jagua*
rlbc. j„

(Transcripto* da "Revista ** Clinica
do S Paulo»)

Encontram-so ft venda em todas as
drogurlse o pharmaclas Para vep
das por atacado:

Pharmacia e Drogaria Ypiránga - S. Paulo
RUA LIBERO RADAR O' 113
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Kl ELEGANTE
Riquíssimos enxovaes para noivas.

* As mais finas guarnições de cama e mesa..
Os mais finos vestidos de lingerie. A fornecedora do mun-

do elegante brasileiro. A que tem guarnecido os mais luxuosos
hotéis da América do Sul e ò Palácio do Cattete e Guanabara.

SIMS E BRISE-BRISE
Bordados á mão, com rendas c applicacões verdadeiras,

como venize, filet, milan e cluny.
Grandes reducções de preços cm todas as mercadorias, dc

vido a novas installações.
G. A, AUTUORI & CIA. — Rua do Cattete n. 136-138

Teleph. Beira Mar, 382-1321
RIO DE JANEIRO

VIAS URINARIAS
Cura radical ds blanorrhagla. Exime

directo da urethra. Tratamento dae mo«
leotlia venerei! pelo Or. Belmiro Valver-
de. — ".«roo da Carioca, 10. — De 1
it e."Oarogeno"

Fortificante que se ImpSe por ser
a eua propaganda feita por todos
quantos delle fazem ueo. AUGMEN-
TA" O APPETITE, EXOORDA,
FORTALECE E UESTITUE A nOA
CôR. E sobretudo nas pessoas lm*
paludadas. nas depauperadas por ex-
cesso de trabalho physico e Intelle*
ctual. que o "CAROOEXO" realça o
seu valor. Com o' uso de dois iras-
coe o paciente cei-tlflear-se-ft dá.ef-
ficlencia d-èeso Impjrtanto prepara-
dc. Compniilqüo de QUINA. KOI/A,
STRYCHNOS e ARSÊNICO, medi-
comentos jft de sobra conhecidos
como de real prestigio ao combate
em todo*" os casos d-: fraqueza. Sa-
bor agradável.

Vende-s? em todas as Drogarias s
Pharmacias..

nOUAMOS AOS SENHORES MÉDICOS VISITAR, NO INTSIUSSSF. DOsj
SEUS DOENTES. OS APPAREtiHOS ORTHOPEDICOS EXPOSTO!»

EM NOSSO ESTABELECIMENTO E QUE OBTIVERAM NA KX-
POSIÇÃO DO CEUTENARIO UMA DAS MAIS AI/TAS RE-COMPENSAS (DIPLOMA DE HONRA)

Quebradura
PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS

U Prsf. Lascaria!, devendo aaieatar-se paira vlaltar ss aea* Calattle»
fMea-Ms dp Norte, oade o espeism eemteaae de doentes, svlaa a saa anair-
rea* cliente!» «ae mô estar A no sen csnsaltotlj da RI* ntt • dia

15 DE OUTUBRO
Roga-se nilo esperar os últimos dias, sendo todos os appareibos teito*

«ob medida.
A Hernla.fi uma moléstia da qus! o doente estft diariamente amei*

cado de graves perigos que sio conhecidos pelo nome de Estrangulamento
Hcnilnrio. Esta moléstia (na maioria dos casos a Intervenção do cirur-
gifto chega atrazada) fts quaes então sujeitos os hernloso-t. é >.5o grave aueem poucas horas passam da vida ft morte, toffrendo terrlvolmonte tudo
Isto por causa que muitos destes doentes compram cintos* nSo adaptáveis
fts qualidades de suas hérnias, ou vendidos por pessoas incompetentes
O estudo das differentes Hérnias, das suas fôrmas e posijao e do grac dsdesenvolvimento é de muita importância na•¦-¦mtenç&o, para o tratamento das Hérniasp deve sempre servir de guia aos srs. ms-•'•.cos para aconselhar aos seus doentes srlntO a ser fabricado sob medida, segunde

a qualidade da doença.
O cinto Eleetrloo Orlhopedico doProl. Lauarlal é. um maravilhoso appare-lho feito sob medida, sem nenhuma molade ferro, completamente de tecido Elaitl-co. leve. (nt-lsivel e suave, permlttlndo aosenfermos montar a-cavallo, fazer qualqusrtrabalho ou fadiga, comendo a mais volu-mosa 'quebradura a qual serft fixada en

brevíssimo tempo.

AVENIDA GOMES FREIRE, 124, SOBRADO
POB VIMA HA PH.-.RMACI.1 — EIUTRADA PELA IICA DO BEZE.ID»ABKBTO.IJAS M DA HANaU ATK' • DA TARDB 
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O JORNAL — Quarta-feira, 1 de Outubro de 1924
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SERVIÇO TELEGRAPHICO
A CONFERÊNCIA N. DÉ1 A GUERRA CIVIL M

RADIO ! CHINA
0 PARLAMENTO 1NGLE2

D INTERESSE QUE ESTA* DtSPER-
TANDO PELA EXPANSÃO QUE

TEM TIDO EM TODO 0 TERRITÓRIO
NORTE-AMERICANO

WASHINGTON, 30 (U. P.) — Foi
Inatalladu hoje nesta capital a Ter-
'•a 

Conferência Nacional de Ra-
Slo convocada pelo Ministério do

commercio assistindo numerosos
«nresentantes dos vários departa-

mentos dõ"governo interessados na

'"í^elÔ •«rSSSSS- recitados
obtidos nas conferências anteriores
n úadns em fevereiro do 1022 e

em março de 1023, obtevo-se a co-

o era 
"ao 

voluntária do todas as em-
nS com o elemento official, o foi
ESoTrtto desenvolver o melhorar os

Serviços do communlcações pelo ra-

dlO 
publico mostra-se multo Inte-

re°ado nos trabalhos da Conferen-
SS devido ao extraordinário pro-
«esso que tem feito neste pai-* o

5so da radio-tolephonia e radio-te-

Graphia. como se verifica pelo au-
Lmento enorme das estações de ir-

Taeluvão em toda a Unlfio.
O programma da Conferência

eomprehende todos os pontos relatl-

ws ao aperfeiçoamento o dlfíusao
do radio.  mjuw*»*'- * "***»

AS TARIFAS HESPANHOLAS E 0
BRASIL

.MADRID, 30 <U. P.) - Foi pu-
hiicado um decreto na "Gazeta Of-
ficlal" fixando as cotações que de-
rem servir de base para a liquida-
cio dos direitos aduaneiros das mer-
-adorias procedentes de palzes cuja
moeda acha-se depreciada. A do
Brasil 6 de sessenta e sete millesl-
•nos. ' '. 

, .,
O decreto fixa a sobretaxa doa dl-

i oitos aduaneiros que devem ser pa-
gos em ouro, que 6 de 45.96 por
:ento.

0 INCIDENTE DE VILLE DE CAS-
TEL6AND0LF0

ROMA, 30 CU. P.) — Um com-
municado official, publicado hoje,
leclara que os detalhes dados a co-
ejhecer sobre o incidente occorrldo
,ia vllla papal de Castclgandolfo,
ior oceasião da commemoraçSo n-
-lonal do XX de setembro, são mui-
'.o exaggeradors. Acerescenta a nota
(uo o mordomo do palácio concor-
lou em içar a bandeira tricolor con-
siderando que a exigência dos fas-
listas era um acto irreflectldo da
fiiocidade. O communicado desmon-
te que o governo pedisse desculpas
«o cardeal secretario de Estado.

MM-W-W-W*ti-fV*W-»A*«-W*V-WV-WV-WV-tf-*

IMPOSTO SOBRE AS MERCADORIAS
ALLEMÃS

BRUXELLAS, 30 CU. P.) — De-
.-era tornar-se effectivo dentro de
luinze dias o Imposto de vinte e
jeis por cento decretado pelo gover-
io belga sobre as mercadorias lm-
portadas da Allemanha.

TtMaleifasi
I £ o terror de militares de ¦
I pessoas porque 6 ona enfermida- I
I de qoe consome a robustez sal
I eoergia e em moitos casos traz att I
I a morte.* Ao primeiro indicio do IUPalodismo en maleitas, faça m_\
Pio soberano-' W

temedia
loDr,lAyer

para as sezões
A forniul* que vie impressa em

cada frasco, é o resultado de ml*
nudosos estudos e tem sido ap*
provada por uma infinidade de me*
dicos V Ex. pode contar com ella,
ou submettel-a a opinião de qualquer
medico ou pharmaceutieo.Tje sim
confiança.

'lie aei-io-zi-t»

As Pilulas do Dr. Ayer ajudam
io funecionamentodos intestinos]
le ligado-São puramente vegetaes.)

A CULPABILIDADE DOS ES) AO OS
UNIDOS, SEGUNDO OS FUNCCIO-

NARIOS DA LI6A
(Conuuunlcado eplstolar da Luiu.il

PreM)
GENEBRA, Setembro. (U. P.) —

Não somente os Jornacs russos como
o "I*»eztla", aceusuram oa EdtadoJ
Unidos o a Inglaterra de estarem
promovendo, em proveito próprio, a
terrível guerra clvll que nente litò-
mento ensangüenta as terras chino-¦jas. Os funccionarios da Liga daa
Nações', com toda a responsabilidade
Internacional do seu cargo, tambem
declaram agora ejue» a America du
Norto é meemo a grande responsa-
vel pela sunguelra quo lavra entre
os filhou do ex-lmperlo celestial. A
aceusução ó a mesma; apenas di-
vergem as razões. Os communista-)
acham que os norte americanos eiue-
rem a revolução chlneza para anar-
cliizar cada vez mais o pais o de-
pola, com esso pretexto, reforçar ae
cláusulas daquelle accordo opressor,
arrancado violentamente A China
apela « cruel guerra dos "boxers".
Os funccionarios da Liga fundamen-
tam dlfferentemente a sua argulção.
Nüo querendo adherir aos esforços
da Liga das Nações para controlar
o fabrico das armou e o. seu trafico
particular, a grande nação norte-
americana tornou-se responsável in-
directa j-or todos os movimento ar-
madod que houver na face deste pia-
neta e que, provavelmente, não se
dariam com toda a intonsidado com
que se dão, se fosse difficil aoo re-
voltosos encontrar 03 scuã Instru-
mentos de guerra.

O trafico de armas está plena-
mente regulamentado no tratado dc
Saint Oermain, que, a não ratifica-
ção por parte dos Estados Unidos
matou effectivamente, pois os ou-
tros signatários recusaram-se a rc-
strlnglr ae manufacturas dos seus
respectivos paizes. quando isso viria
favorecer cspccialmento as indui-
trias norte americanas não adstri-
ctas á letra lmpedltorla do roferido
accordo Internacional.

Embora os Estados Unidos hajam
dois annos depois condordado em
cooperar com a Liga na elaboração
de um novo tratado, sua attitude
ate então bloqueou todos os esforços
da Liga para collocar a manufactu-
ra particular de material de guerra
eob o controle do governo, condição
essa que 6 julgada essencial.

Apesar do ainda não ter sido re-
digido o projecto do controle inter-
nacional com a cooperação dos Es-
tados Unidos, a sua adopção estará
ainda muito retardada pela recusa
desse paiz de enviar um delegulo
norte americano A terceira commis-
eão da Liga que está trabalhando
para o texto.

Até que os Estados Unidos se re-
eolvam a tomar parte na conferen-
cia que vae ser convocada para es-
tudar um substitutivo para o trata-
do de Saint Germaln, multo tempo
ee passará, que não será, no emtan-
to, desperdiçado pelos interessados
na venda de armas e Incremento
dos ódios entre as nações.

As ultimas estatísticas provam
que os Estados Unidos continuam a
ser os maiores produetores e .expor-
tadores de armas e munições dn to-
do o mundo e não será difficil en-
contrar neese motivo a suprema ra-
zão dos seus dirigentes para demo-
rar quanto possivel a saneção de um
projecto que lhes vem prejudicar tão
grandes interesses.

A Liga acha quo não poderá in-
tervlr em situação como essa da
China, emquanto um tratado assi-
gnado por todos os paizes não lhe
der o controle Internacional do tra-
fico de armas. Isso não se-obterá
emquanto os Estados Unidos maníl-
verem a sua actual attitude.

E ahi está. como os funccionarios
da Liga explicam a reeponsabilidaele
dos Estados Unidos da..Amerlea do
Norte nas lutas de Wu Pei, Fu .con-
tra o governo de Peklm.

VW¥WVWMWWW>ir^r«*>MAAi%M *

RENOVAÇÃO DO TRATADO ÍTALO-
GREGO

ROMA,-30. (U.P.) — Foram ini-
ciadas as negociações entre o Minis-
terio das Relações Exteriores e_a
legação da Grécia, para a renovação
do tratado de commercio entre os
dois palzes que fora denunciado pe-
Ia Grécia. * _. .

WWVMMWWMWW4AAAAAAMAA

0 PROGRAMMA DA CONFERÊNCIA
DE ESTRADAS DE AUTOMÓVEIS
WASHINGTON, 30. (A.) — O

Conselho da União Pan Americana
realizará, amanhã, uma sessão es-
pecial para tratar do programma da
Conferência do Estradas de Auto-
moveis e de outros assumptos que
dizem respeito aoa paizes america-
nos.

A sessão será presidida pelo pro-
fessor Loo S. Rowe.

OS ASSUMPTOS IMPORTANTES QUE TERA* DE RESOLVER

PEQUENOS ANNUNCIOS
ANTIGÜIDADES — Pagam-se ma-
™ ximos preços: prataria, chalés
aespànhoes, objectos em marfim,
tartaruga, madre-perola, porcelana.
ouça, moveis e quadros. Galeria
SssUuger, rua Barão de S. Gonçalo,
!•. (junto á Av. Central). Telepho-
le C. 4243.

ALUGAM-SE e6criptorios completa-
mente independentes a 150$. no

oecco Bragança, -2, 1° andar (entre
w ruas Cons. Saraiva o Visconde de
Inhaúma); trata-se ua loja.

ANTIGÜIDADES—Brilhantes, Joiaa
e prata. Compram-se pelos me-

iliores' preços. A "Mina de Ouro",
J-venida Ilio Branco, 137.

CARTOMANTE paraense, de volta,
de sua viagem ao Norte, é en-

centrada daa 12 ás 18 horas, á rua
Visconde de Itaúna n. 573, sobrado;
liz o presente e prediz o futuro, com
legurança; especialista em questões

11 Umas; absoluta discreção.

"OXCDRTAM-SE jóias e relógios;" na Pêndula Americana, a rua dos
inválidos, 10.

JINHEIRO para hypothecas e pro-
míssorias, juros módicos, com .).

'lnto. Chamados e cartas, â rua do
losario, 161, sob. Tel. Norte C236

31tiiJ.

)U. IIYGIXO, Cir. geral. Mol. Srae.
DR. HVGINO PILHO, med. ope-

aelor, syphillg, appendicites, hérnias.
,. José, 69 (1 ás 5). T.. C. 515,.

r*-R. EURICO VILLELA, do Insti-" tuto Oswaldo Cruz, do Hospital
S. Francisco de Assis. Moléstias in-
ternas — Terças-feiras, quintas e
sabbados ás 5 horas; 57, rua Sete de
Setembro.. Tel. n. 654.

DERDEU-SE a cautela n. 52.308
r da casa DELViECIH30 & C, a rua
Sete de Setembro. 207. Ae providen-
cias estão dadas.

QUER 
comprar, vender, concertar

ou 'fazer jóias com seriedade?
procure a "Joalheria Valentim", rua
Gonçalves Dias. 37, fone 994, C.

TYPOGRAPHIA — Vendem-se ma-
• chinas para imprimir, cortar, pi-
cotar, coser, dourar e outras conge-
neres de todos os systemas o forma-
tos, na casa Jacob Kosinski, â rua
Buenos Aires, 223.

TENDES EM CASA JÓIAS
MERCADORIAS ? ? ?

Podeis com ella3. obteroes- o dl-
nhelro que precisaes na Cau ds pe-
nhersi Arthur Alvim, rua Luiz de
Camòea, 40.

LEME
'Alugam-se, mobiliados, oom pen-

são, dois grandes quurto-s com com-
municação o frente para jardim, em
e*asa do familia. Trata-se na rui
Salvador Corrêa n. 40.

LONDRES, 30 (U. P.) — O Par-
lamento roune-ie hoje solemncmen-
te, ãs 14 lioras o 45 minutos.

— Depois das ferias do verão ro-
uniu-se hojo o Parlamento e os le-
gisladorea logo entraram a traba-
lhar em questões altamente' contro-
vertidas, cada uma das e-uues, pur til
só, serlu sufflciente 

' 
pura, se mal

conduzida, derrotar fragorosamento
• govorno trabalhista do primeiro
ministro sr. James Rnmsay Mac Do-
nald.

Como se tratava apenas de um
reinicio de sessão, nüo houve gran-
des solemnidade» nem u fala do
Throno, do rei Jorge, mas era tal o
numero do parlamentares presentes
quo o acto ganhou multo brilho o
importância.

Os quatro assumptos mais sa-
llentes são:

A questão do limites do Ulster;
O tratado do commercio anglo-

russo;
A questão da falta/de trabalho-,
O plano Dawes e o empréstimo

allemão.
A questão do Ulster é de tal modo

aguda e debatida que a batalha que
se travará em torno delia talvez dê
com o actual Parlamento em terra.

Foi devido á exaltação criada por
esse debate que o Parlamento resol-
veu cojctentar-se com apenas sete
semanas de descanso, ao invés do
recomeçar as suas sessões cm outu-
bro próximo, como devera. Mas o
encurtumento das suas ferias .nor-
mães exigido pela necessidade de
consolidar o seu prestigio junto aos
seus eleitores, não parece ter abran-
dado ás suas disposições com res-
peito A questão em apreço no. Parla-
mento.

O presidente Cosgrave, por sua
vez, annunciou que não poderia res-
ponsablllzar-se pela situação do Es-
todo Livre da Irlanda, sé a questão
de limites antecedesse as eleições ir-
landezos o o governo- britannico de-
cidisse tratal-a immediatamente.

A presente questão do Ulster na-
sceu da interpretação do art. 12 do
tratado assignado cm novembro de
1921, por Lloyd George o outros
leaders da colligação, o Michael Col-
Uns e os plenipotenciarios irlandc-
zes.

Esse artigo referia-se ao estabe-
lecimento dc uma commissão para
estudar os limites do Ulster com o
Estado Livre da Irlanda, a qual de-
veria constar do um representanto
das duas partes, com um preslden-
te independente nomeado pelo go-
verno britannico.

O governo Mac Donald nomeou o
juiz Feçthman, distineto mogistra-
do sul-africanq, para presidente; o
Estado Livre da Irlanda tambem es-
colheu o seu representante, mas o
Ulster recusou-se termlnantemente
a designar delegado; nem ao menos
se dignou tomar conhecimento do
assumpto.

A aüegação do Ulster é que elle
não tomou parte nas negociações do
tratado de 1921, e que como os seus
limites haviam sido traçados doze
mezes antes por um acto do Parla-
mento, concedendo-lhe jurisdicção
sobre seis condados da área conhe-
cida como Governo do Norte da Ir-
landa, nada mais lhe competia fã-
zer e ainda que poderia ser feito
sem o seu consentimento. '

O primeiro ministro sir James
Graig, depois do varias conferen-
cias com o fallecido presidente Ar-
thur Griffith, com o sr. Michael Col-
Uns e o presidente Cosgrave, adean-
tou que o "Ulster não se opporia a
pequenas modificações nos limites,
mas de nenhum modo aceitaria a
perda de tres condados, além da cl-
dade de Londonderry.

A essa pretenção elle deu um"nada feito" redondo e recusou
mesmo nomear representante paraa oommissão de limites.

Os leaders do Estado Livre, porsua' parte, sustentam que o fracasso
da commissão seria um golpe vibra-
do contra o Tratado de 1921.

E pediram ao governo britannico
que providenciasse, pelo que o se-
cretario das Colônias, sr. J. H.
Thomas redigiu eim projecto de lei
autorizando o governo a nomear o
terceiro commissario e iniciar os
trabalhos da commissão de limites.

Esse projecto foi lído em primei-
ra discussão; a segunda discussão
está marcada para esta semana. A
elle se oppõem de unhas e dentes
os conservadores e vários elementos
importantes do Partido Liberal. E'
verdade que Lloyd George como au-
tor do Tratado, prometteu ao prl-meiro ministro, sr.' Mac Donald oue
apoiaria o projecto, mas ê duvidoso
que elle consiga para isso o apoio
de todo o seu partido.

Houve mesmo alguns "leaders" 11-
beraes Importantes que declararam
não favorecer o projecto, caso o Es-
tado Livre pretendesse desmembrar
o Ulster.

Os conservadores que sempre com-
bateram o tratado e que de facto
depuzeram o sr. Austln Chamber-
lain, conde de Blrkenhead e outros
da chefia do partido, por haverem-
no assignado, naturalmente oppõem-
se a qualquer sugestão de entregar
largos tratos de território do Ulster
ao. Estado Livre.

Até que os liberaes hajam votado,
não será possivel prever se o sr.
MacDonalel conseguirá ou não fazer
approvar o projecto na Câmara dos
Communs, Na Câmara dos Lords
ê certo que elle será derrotado.

O primeiro ministro sr. MacDo-
nald então terá que enfrentar este
dilemma: demlítir-se ou assi-uir lm-
passível á guerra civil na Irlanda.

A impressão geral será que o pri-
meiro ministro apresentará a sua
demissão, pedindo ao rei a dissòlu-
ção do Parlamento e a convocação
das eleições geraes.

Outro assumpto egualmente sério
6 o tratado anglo-russo, assignado
ha pouco mas que esperar'vinte e
um dias na Câmara dos Communs
para o debato c respectiva ratifica-
ção.

Só um voto do Parlamento pude
ratificar o tratado, porquo o nome
do rei não está mencionado nesse
documento e por isso Jorge V não
pôde ser convidado para ratifieal-o.

O tratado, que promette o apoio
do governo para üm empréstimo á
Rússia é tão vago e suggérc tão
poucas vantagens correspondentes
para a Grã-Bretanha que está sendo
combatido com vehemencia por
muitos nomes importantes dos di-
versos partidos. Praticamente só os
extremistas do Partido Trabalhista
apoiam a medida e segundo obser-
vadõrè-! *'irle-ili--nos. ha «mito i>oue»a
probabildlade de que o Parlamento
ap—-ove ,

Essa rejeição seria um golpe tal
no prestigio do primeiro ministro,
sr. MaeDonald que dlfficilmente se
eomprehende que elle possa conti-
huàr no poder, desde que ella se ha-
ja verificado.

A falta de empregos e a questão
do plano Dawes são outras tantas
matérias de grande relevância, no
n»omento e outros tantos escolhos
no caminho elo chefe» trabalhista.

Ao plano Dawes são 03 seus pro-

prios partidários que resistem • os
prophetas políticos uão vêem ne-
nhum melo do salvação para o ga-
blneto de Riimsuy MaeDonald, a
me:.os que lhe seja possível nova o
mais victoria nas eleições que so
vierem u realizar antes do Nu tal.

AS DECLARAÇÕES DE ALGUNS
MINISTRO»

LONDRES. 30 (U. P.) — O Par-
lamento reencetou hoje os seus tra-
balhos, ás 13,45, comparecendo nu-
merosos deputados.

O ministro dus Colônias, sr. Tho-
mas disse quo não existia o estado
de guerra entro a Inglaterra e a
Turquia, apesar das perturbações
registradas;

O primeiro ministro sr. MacDo*
nald desmentiu as noticias quo clr-
calaram do serem os membros do
governo do Suvlet du Rússia hostis
ao encarregado'dè negócios da Grã-
Bretanha era Moscou..

Propondo a segunda leitura do
projecto de lei relativo ás fronteiras
da Irlanda do Sul com Ulster, la-
mentou que se tivesse feito a falsa
aceusação do que o governo tenta-
va exercer coerção contra Ulster.
NADA DE NOVO DEVERA* DIZER

O 6R. MACDONALD
LONDRES. 30 (U. P.) — Os po-

llticos concordam em quo não de-
verá conter nenhuma sorpresa o dis-
curso quo o primeiro ministro, sr.
MaeDonald vao pronunciar esta tar-
de sobre a convocação do Parlamen-
to para manifestar-se em segunda
discussão sobre o tratado irlandez.

A EMIGRAÇÃO ITALIANA PARA 0
BRASIL

ROMA. 30 (Ü. P.) — O com-
mendador Mastro Mattel, vice-com-
missario da Emigração partirá para
o Brasil no dia 16 de outubro no
desempenho do uma commissão es-
pecial qu« lhe foi confiada pelo pri-
meiro ministro sr. Mussolini.

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 30 (U. P.) — Fundeou

hoje no porto desta cnpital um cru-
zador italiano.

—-: A Municipalidade dc Povoa con-
feriu ao sr. Leonardo Coimbra o ti-
tulo de cidadão poveiro.

Um. incêndio destruiu hoje o
hotel Caldas Maniteigas.

•¦-» O governo resolveu secuiarizar
definitivamente o Convento de San-
ta Joanna de Lteboa, destinando-o a
um archlvo do Ministério das Finan-
ças.

Regressaram hoje a esta capl-
tal os aviadores Paes e Beires que se
achavam em excursão rpelo interior
do paiz.

O aviador major Brito Paes
abandonará a esquadrilha da avia-
ção da Republica após a normali-
zação dos serviços,

Suscitou-se interessante pole-
mtca de imprensa entre o conde de
Penella e o ex-presidente do Conse-
lho de' Ministros sr. João Franco.
Aquelle aceusa este de desvirtuar
propositadamente os faotos e a sua
acção politica referente ao assassi-
nato do rei Carlos I e do príncipe
herdeiro.

-=- Os representantes elan forças
vivas do paiz apresenta rara ao pre-
sidente do Conselho reclamações
contra os novos impostos ficando ds
entregar uma representação sobre o
assumpto.

O governo reunlr-se-á em conse»
lho afim de apreciar a situação.

A .policia apprehendeu nesta
capital um grande caixote cheio do
bombas de dynamite, prendendo dois
extremistas .indesejáveis expulsos do
Brasil.

O governo mobilizou o pessoal
militar especializado para substituir
os padeiros, no caso de se effectivar
a ameaça de greve.

Os monarchistas realizaram um
comício político extraordinariamen-
te concorrido, preconizando a res-
tauração da Monarchie.

OS FASCISTAS ALLEMÃES
BERLIM, 30. (U. P.) — Teme-se

que se verifiquem, amanhã, na Ba-
viera, serias perturbações da ordem,
se não for posto em liberdade o che-
fe fascista sr. Hitier, cúmplice do
general Dudendorff na chamada
conspiração da Cervejaria em Mu-
nich.
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AEROPLANO VERSUS ENCOU-
RAÇADO

WíASHIíNGTOX, 30 (U, P.) — Uma
nota da Casa Branca declara que o
êxito da viagem de circumnavegação
realizada pelos aviadores militares tá-
Jienteis Smlth, Wade e Nelson, que-
hontem chegaram a Seatile, terminan-
fio o vôo aéreo, traz á mente da nação
a questão do "aeroplano versus cou-
raçado".

Acerescenta a nota quo o presiden-
te prevê o periodo de transição dos
armamentos navaes e é contrario ás
grandes despesas em couraçados prin-
cipalmente por ter o as-roplano de-
monstra-io 'a sua superioridade.
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MECCA AMEAÇADA PELOS WSHABI
CAIP.O. 30 (U. P.) — O exercito da

tribu Wshabi que se acha ás portas
de Mecca é computado em 25 mil ho-
mens. Espera-se a cada momento a
queda da cidade santa dos mulsuma-
nos. Consta qua os leaders mahome-
tanos estão se esforçando para convo-
car uma conferência islâmica mundial
para tratar do caso.

RETRIBUINDO HOMENAGENS AO SR,
EPITACIO PESSOA

PARIS, "'J. CA.) — Retribuindo
o almoço: òffefèéidò pelo sr. Gastou
Douniergue eio dr. Epitacio Pessoa o
cxnia. senhora, o embaixador brasi-
leiro. dr. Souza Dantas vae lionic-
nagear, no próximo dia 6 dc outu-
bro, o illustre presidente da Repu-
blica Franceza, bfferecòhdo-lhej uni
almoço.

Essa festa será assistida peio dr.
Epitacio Petssoa e senhora e varias
personalidades francezas e diploma-
tieas.

PROJECTO DE UM EDIFÍCIO DE 80
ANDARES EM ROMA

LONDRES, 30 (U. P.) — O jornal"Daily Mal!" publica um teiegramma
de Roma noticiando que o architecto
itaio-argentino Palanti esíerça-sj em
realizar a idéa de construir em Roma
um edifício de S0 andares que será c
mais alto "arranlia-céos" do mundo.

Segundo o mesmo despacho, conti-
nuam as negociações para encontrar
o.s necessários meios, havíndo, porem,
difficuldades c-m encontrar os impor-
tantos fundo.-; eiue exige tão eúlosçal
emprehé-ndimento, e um terreno apro-
priado no eteutro da cidadã.

Na LM DAS NAÇÕES
0 BRASIL PRETENDE UM LOGAR

PERMANENTE '
PARIS, 30 (U. P.) — Sabo-so aqui

quo os embaixadores brasileiros cmdiversas cupitaes europeus trabalham
nativamente Junto aos respectivos
Ministérios do Exterior no sentido de
obter apoio para a pretenção do
Brasil do ter um logar permanenteno Conselho da LIgu das Nações.

O CASO DO JAPÃO
LONDRES, 30 (U. P.) — A Agen-

ela Central News publica uma no-
tida de Genebra, não confirmada,
annunciando ter-so chegado u um
accordo sobro a emenda Japonesa,
submettendo-a no julgamento do pie-
nario da Assemblén da Liga na ses-
são desta tarde. A emenda japoneza
em questão refere-se á competência
do Conselho da Liga para tratur de
iutsunipte», do caracter interno dos
paizes, como, por exemplo, o caso
du exclusão du immigração japoneza
dos Estados Unidos.

GENEBRA, 30 (U. P.) — Sabe-se
que o impasse causado na Liga das
Nações pela emenda japoneza será
resolvido na base da primeira emen-
da apresentada pelo delegado do Jo-
pão, sr. Adactia, dando ao Conselho
da Liga das Nações o direito de in-
tervlr conclllatorlamente, depois de
haver a Corte de Haya julgado como
puramente domestica a questão que
tiver sido levada ao seu juízo.

A ATTITUDE DA AUSTRÁLIA
MELBOURNE, 30 (U. P.) — O

primeiro ministro, sr. Bruce, tele-
graphou â delegação australiana na
Assembléa da Liga das Nações no
sentido de quc mantenham a actual
posição, não aceitando emendas ao
protocollo de arbitramento.

A OUERRA DOS MARROQUINOS

ULTIMAS PUBLICAÇÕES DA

A Livraria Quaresma
71 e 73. RUA DE S. JOSE' - Rio de Janeiro

i

SAO SATISFATÓRIAS AS NOTI-
CIAS OFEICL-IES

MADRID. 30 (U. P.) — Um com-
municado official, recebido de Mar-
roços declara quc a pacificação da
zona oceidentai continua satisfato-
riamente, estando assegurado o res-
tabeleeimento de importantes com-
municações quo haviam sido inter-
rompidas pelo Inimigo.

O governo hespanhol tenciona re-
constituir, por meio de methodos
mais práticos a administração -le
Marrocos.

DECLARAÇÕES DE PRIMO DE
RIVERA

MADRID. 20 (U. P.) — O general
Primo elp Rivera, dictador da Hespa-
nha, regressará a esta capital, em
fins de outubro. Sabe-se haver elle
declarado que deseja deixar cm
marcha franca de resolução o pro-
blema do Marrocos, que sempre es-
teve mal dirigido. O dictador preten-
de deixar Marrocos pacificado, como
o exige a economia da nação.
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0 DIRIGIVEL Z, R, 3
BERLIM, 30 (U. P.) — O dlrigivel

norte americano "Z R 3" partirá para
os Estados Unidos entre 03 dias 7 o 9
de outubro próximo.

0 CLERO E A POLÍTICA
ROMA. 30 (U. P.) — Foi vivíssima

a impressão causada nos círculos cc-
clesiasticos pela circular enviada pelo
secretario de Estado do Vaticano, car-
•leal Gasparrl, prohibindo a intromis-
sâo do clero em negócios políticos. O
partido popular soffreu com isso um
profundo golpe, pois, como se sabe,
elle era composto na sua maioria, por
elementos filiados á egreja.

Diz-se que sua santidade o papa não
poderia admittir nenhuma alliança dos
catholicos com os socialistas, visto que
estes sustentam doutrinas radicalmen-
te contrarias ao espirito da egreja.

O jornal "Popolo ^Italia", com-
mentando a circular papal, acha quo
o clero deve mesmo afastar-se do
campo das ferozes competições da po-
litlca, para dedicar-se totalmente á
sua obra de ápostolado e religião/

0 GABINETE GREGO
ATHENAS, 30 (U. P.) — Espera-

se que o gabinete se demitta, na
próxima quarta-feira.
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0 ALMIRANTE MARQUES COUTO
VISITA PORTOS MILITARES

EUROPEUS
•PARIS, 30 (U. P.) — O sr. almi-

rante Marques Couto, que se acha
presentemente na Europa, visitou,
detalhadamente os grandes estaleiros
e 03 portos militares allemães.

O distineto militar brasileiro par-
tira brevemente para a Italia, afim
de visitar 03 portos militares italia-
nos, bem como os estaleiros daquelle
paiz.

0 BRASIL NA FEIRA I, DE DANTZIG
BERLIM, 30. (A.) — Seguiu an-

te-hontem para Dantzig, aonde vae
representar o-Brasil na Feira Inter-
nacional, que ali será, em breve,
inaugurada, o addido commercial sr.
Souza Ribeiro. O Brasil concorre á
mesma exposição, devendo expor
expor uma variada collecção de pro-
duetos, caprichosamente organizada
por aquelle diplomata.

A REPRESSÃO AOS DYNAMITEIROS
DE LISBOA

LISBOA, 30. (A.) — A policia,
empenhada em evitar á população
desta capital os contínuos sobresal-
tos que lhe têm causado 03 malfei-
tores, autores de attentados. a dy-
namite e do varias explosões de
bombas, já effectuou a prisão dc se-
le» indivíduos a respeito dos qüaes
parece <,quo não ha duvida alguma
sobre a sua participação naquelles
crimes.

As medidas repressivas não se li-
niltaião Aquelles Indivíduos, pois ea-
lã a policia informada de quc o
grupo de malfeitores é numeroso, fa-
zendo parte de'-le cerca de cem, que
estão disseminados pelos arredores
desta capital e em bairros operários.
Os bombistas. como já foi apurado,
enviam os petardos para os seus
cúmplices por mulheres com as
quaes convivem.

O chefe de policia é de opinião
que o governo e o Parlamento de-
vem decretar medidas üe extremo ii
gor com os criminosos para defesa
da sociedade.

A policia installou um serviço de
vigilância especial sobre os indivi-
duos suspeitos.

— A policia, sciente de quc os ra-
dicaes e communistas continuam a
celebrar reuniões, pretendendo or-
sanizar um .movimento revolacio-
nario. tein tomado varias providen-
ciü.s no sentido dc garantir a ordem
publica,

Os roceiros
Historias e lendas do tertio; conta»,

aneedotas, casos verídicos sobre a vida
do matuto, do caipira, do tabnréu, dos
habitantes do Interior do Urasil. d»
gente da roça que nuncu velu & d-
dado ou raras veie» vem. Uni grosso
vol. de mais de 400 pastlnas, com 25
estampas e linda capa colorldi. dese-
nhida pelo Inslgne Raul, , . . &S000

0 livro dos fantasmas
Lendas o superstições do povo bra-

>;ilelro; almas do outro mundo: lobls*
homens, mulas sem cabeça; bruxas,
casas ni.il assombradas, etc, etc. Um
grosso vo!. com gravuras dos Brandes
artistas elo lapl« c linda capa, desenho
dc Jullão Machado DfOOO

0 cozinheiro e docelro popular
Ou manual complctleslmo da arte de

cozinhar e fazer doces, j-ultwdos, ml-
nelros, quitutes bahianos, muquecas, ca-
rurús, anpil, zoreJs, sarapatels, etc. — pães
de Lot, pãoa leves, gateaux, pudins, gall-
letes, babas, manjares, compotas, etc.
etc. Um grosso vol. ene. do muis de
500 paginas 51000

0 padeiro moderno
Lyra popular

Ou manual completifslmo da arte ae
padaria, contendo centenas o centenas
do receitas pnra fazer pães. biscoitos,
roscas, bolachas, crakaelles. cavacas,
bolos, hrôas, roscas de. padaria, roscas
do Barão, rosqulnhas para châ, mentiras,
babas, rabanadas. molindres, mão benta,
etc. Um lindo vol. encadernado 5$000

Manual pratico do distillador
Rçecitas e indicações para fe prepa-

rar vinhos, licores, cervejas, aguardentes,
vinagres, ellxlree. etc. Um grosso vo-
lume, ene. de 300 paginas. . . 3)000

Fabricante moderno de sabões,
perfumes e velas

Contendo milhares de receitas, para
o preparo de todos os perfumes, pona-
das, pés dentlfrlclos, essências, águas do
toilette, extractos, cremes para os la-
blos e para o rosto; pôs odorlflcos; «a-
be*>es leves, transparente*, etc, «te. Um
grosso vol. do 370 paginai, «noader-
nado -»'000

Manual do fabricante de tintas
Vernizes o óleos e de todos os segre-

dos de officínas, seguido do Manual do
Prateador o Dourador de Metac*. Um
volume encadernado 5J000

Manual do fabricante de louças
Seguido do Manual do fabricante de

tljolloa, telha», lndrllhoi, etc; do Ma<
¦uai de curtldor de couros e pelleat
do Manual do focuetelro; do Manual
do fabricante de papel* do Manual do
fubricante de tinta» e -rernlsea para
obra» de conatruccfto, etc. — por An-
nlbal Mascarenhas — Um grosso vo-
lume contendo os seis manuaes
juntos ........... 61000

Manual da copa e botequim
Contendo numerosas maneiras de for-

mular bebidas "á Ia minute", como se-
Jam: cock-talls, cobblers, fllps, grogrs,
eggs, vermouths, bltters, sorvetes de to*
das as qualidades, refrescos, amargos bra-
silelros, misturas, etc; livro utll o ne-
cessarto aos Srs. donos e caixeiros dc bo*
tequlns, vendas, boteis, restaurantes, bars,
etc.v etc. Um vol. ene. . í ... ^ >..,. SS000

Dansas de saláo

Livre do criador eu tratador theerl-
co e pratico de zootechnica

Contendo toda» ai regras para a cria*C«o racional e econômica do boi. doe.uyu!lo. do burro, do Jumento, do car-nelro, cabra, c«o, ae-ruldo de um manualeie medicina veterinária e de um com-Pleto formulário de medicamento» e de"••jeomnleto TRATADO de AVES d»gallinhelro. por Manuel Dutra. Umgroeso vol. ene 10J00O

Livro do industrial agrícola
Ou tratado completo dc todaa as In-dustrias ao alcance do lavrador o que»raiem parte du própria ni-rlciilturn, taescomo: criação do bicho da s»>eln, criaçãooas abelhas, a extracção do mel, fa-orlco do epieljo, ela manteiga, de» leitocondensaelo; o fabrico elo assucar, da•uruardente, do vinho, do vinagre: a cx-tracçâo da fécula, daa fibras textis, ela.iBubst-incla« tlntorlaes e do» óleos, a ex-tracçâo da soda o dn potassa elos ve-getaes, o fabrico dos presumem, salames,mortadellas, etc. etc, por Manuel Du-tra. Um grosso vol. ene. . . . 10J0OO

Ou escolhida collecção das mal» prl-morosas poesias dos grandes poeta» bra-
silelros: Ciuetro Alves, Varelln. Caslmlro
de Abreu, Gonçalves Dias, Pllac. Ua»-
mundo Corrêa, Alberto do Oliveira, etc.,
etc. Um sroaeo vol. com retratos o mal»
de 600 pagina» 51000

Casamento e mortalha
Romance brasileiro, por Jullo César

Leal. Moças românticas que gostaes ela
passehir ft beira-mar cm nolles de lua
f»heia, ouvindo o murmúrio queixoso dasondas beijando a praia, comprae osto
lindo romance. Um volume . . 3|00n

Maria desgraçada
Um dos mal» bello» « «entlmentarc

romances da literatura brasileira. Um
vol 31000

Fruto de un crime
Romance de lagrima», Um lindo vo-

lume com capa colorida .... 31000

Mãe e martyr
Ou martyrtos de uma e-iiposa, ro-

manes de scenas commoventes. Um
grosso vol 31000

fPedaços do coração !
Extraordinário livro de contos amo-

rosos — Um grosso volume . ÜJOOO

0 trovador marítimo
Ou Lyra ilo marinheiro, tratialbo unlcono «ou uenero até hoje publicado, con-tendo canções, cançonetas, barca rolas,rondas marítimas, desafio», monólogo»,diálogos, «cena» cômicas „ dramática»,tudo de assumpto marítimo. Um Iludo

volumo luxuosamente iniprcs.-o cm Pa-
ris, para homenagearmos o» homena
do mar 3$000

Primores da poesia portugueza 
'

Ou thesouro poético do Parnaso por-tugues. Escolhida collecção da» maio ce-
lebre», conhecidas c apreciadas poesias
portu-ruezas desde Camões a té e.iuorra
Junquelro. Um grosso volume elo mala
de 400 paginas, com centen: * dc pro-
ducções poéticas 5(000

0 physionomista

Contendo a explicação faell e ao ai-
cance de todos para se aprender a dan-
sar com perfeição todas as dansas do
sala ou salãp. Um vol. cheio de estam-
pas explicativas . . . ..„.-. 3(000

Manual do namorado
Contendo a maneira do agradar ila

moças, fazer declarações de amor, etc,
seguido de 100 cartas do namoro, no-
visslmaa o elegantemente eserlptas em
estylo elevado. Um lindo volume enca-
dernado ...»„-....* 31000

Pensamentos
Sobre o amor, o casamento, a paixão,

a amizade, a affelçâo, a belleza, o ciúme,
o odlo, etc. Um lindo volume ricamente
impresso em Paris, com linda capa em
chromolithographia. . . , . . 3)000

Diecionario das flores
Folhas e frutos, maneira de fazer si-

gnaes oom o leque, a bengala, lenço, etc.
Um bello vol. com linda capa, obra im-
pressa eun Paris . » » * . ^ . 3(000

Ou arte de conhecer o caracter, o
2 gênio, as Inclinações, as qualidades c ns

sentimentos das mulheres pela physlo-nomla, segundo Lavatcr c Uall. Um
lindo volumo  3(000

Orador do povo

0 Medico Infallivel.
Ou a CURA PELA AGUA FBIA — En-

slnando a maneira dc se prolongar a vida
até 100 annos o mesmo mais; a cura prom-
pia de todas as enfermidades chronica»,
Julgadas Incuráveis; rerldas antigas e re*
beldes; rachltlsmo, syphllis, — moléstias
dos velhos, das crianças c das 'mulheres.
Seguido da MEDICINA CASEIRA ou GUIA
DA M.tE DE FAMÍLIA, por D. Anna da SH-
va, 1 vol. ene. . . . ,- A :. .,. „ 3(000

Noções de hygiene

Ou collecção de discursos para baptl-
sados, casamentos, annlversarios, re-
cepções, Inaugurações, felicitações, pa-
rabens, etc, etc Um volume encader-
nado  . . . * » * 3(000.*. A* A ±

Secretario poético
Collecção do poesias de bom gosto,

próprias para serem enviadas poe es-
crlpto e recitadas em dias de anniver-
sarlos natallclos, casamentos, parabéns,
etc. etc. Um lindo volume bem Im-
presso ........... 2(000

Piiysiologia das paixões
— e sentimentos moraes do homem e

da mulher, pelo sábio Allbert, Um vo-
lume encadernado .,,»*» 3(000

Ou arsenal de gargalhadas, contos,
ardis, astucias. bernardlces, callnadas,
chistes, hespanholadas, mentiras, repen-
tes. aventuras dos Callnoo e e^oneço»,
Pellppe, etc, etc. Um volume com linda
capa  3(000

Os segredos do futuro
Livro de sortes para divertimentos em

noites de S. João, S. Pedro, Santo An-
tonio, SanfAnna, Natai, Reis. Um vol.
com bellissinia capa ..... 2(000

Livro do feiticeiro
Ou a sciencia de Jucá Rosa revelada;

tratado pratico dn todas as feitiçanas
conhecidas, meio do emprega!-as o pro-
veito que dellas se podem tirar: colle-
cção de receitas secretas, etc, etc. se-
guido -do M-AiNUAI* DA CARTOMAXTK.
por Mme. Josephlna. Um gTOSso vol. de
perto de 300 paginas . . .... 5(000

Livro da bruxa ou Manual da
cartomante

Dividielo em 5 partes, a saber: manual
da. cartomante; "raasnetiátno 

e eomnam-»,.,-.-—„ ,,,.r„„,ietT,n -.=nlrit!.«mo e THT2-
SOURO DO FEITICEIRO, orações para
1.1... •¦ foi d« cabeça, PARA GANHAR
AO JOCJO. para ligar e desligar namo*
rados, imra sabtr quem nos quer mal,
para. rezar rpiíbranto. paru rezar Co-
breiro e eryslpela, para obrigar o ma-
rido a sc-r fiel á esposa, e milhares de
orações, rezaá do benzeduras, etc. ete.
Um grosco volume . '. .- . . . 55000

De accordo com o programma da Hs-
cola Normal, pelo dr. Manuel Francisco
de Azevedo Junlor, professor da mesma
Escola. Um volum» encadernado 2(000

Manual do '"chauffeur"
Ou gula theorico e pratico do auto-

moblllsta contendo a descrlpção minu-
ciosa das machlnas e tudo o epie 6 ne-
cessarlo saber para se poder guiar um
automóvel. Um volume com centenas deestampas , , 3(000

Contos da carochinha
Contendo 61 contos populares, moraeae proveitosos de vários palzes. Um

grosso volume com estampas colo-
ridas .;..... 6(000

Historias da avózinha
Contendo 50 das mais celebres, primo»rosas, divinas e linda» hlotorias. Urn vo-lume encadernado com estampas ú(000

Historias do arco da velha
Contendo 60 lindas historias ptrflcriança». Um grosso volume, cheio de

chromos 10(000

Historias da baratinha
Contendo 70 esplendidos e novos comtos Infantis, fantásticos, moraes e ale-

gre». Um volume com multas e-etam-
pas, em chromo 8(000

A arvore de Natal
Ou thesouro maravilhoso áo Papa»

Noe) — contendo escolhida e variada
collecção de historia» para crianças,
apanhadas na tradição oral de todo»
os povos, escriptas, traduzidas, col-
Icccionadas. relatadas e acoommoda-
das á infância brasileira. Um grossovol. encadernado, com esplendida» gra-
vuras  . i 5(000

Historias brasileiras
Lindo volume de contos para criarK

ças, deleitando c instruindo ao mesmo
tempo. Um vol. encadernado . . 2(009

Os meus brinquedos
Contendo jogos e brinquedos, cantiga*

e dansas próprias para a infância. Um
lindo volume encadernado com centenas
de gravuras explicativas . . . 5(000

Theafrinho infantil
Collecção de 34 pequenas peças <M

theotrn. para ns crianças, podendo ser
representadas em qualquer logar, seja
num t;ib!r;"lo. numa sa!a, ou eejj. ao
ar livre. Um grosso volume encader-
nado 5(000

NOTA Knvia-fe para o interior qualauer livro deste annuncio de<ne que
a sua iir.5ortai:eia r.o.s t-eju enviada em csrta registrada com valor decorado
_ nu vale postal -- e dirie-ida á LIVHAIUA Ql'A RE ÜMA. — Rua d»
S. „i'.-v TI «.• '•'.'. — Kio di Ji.neiro.

Correm por nossa cmuU as despesas com a. remessa das eaoomn-.enjJ-1-»

-...Vií.ja,», .¦.<ifc,.-«.-;i-»,w*-ií ¦'. <.;&,#*•
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NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY - COM-
PANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE YIDA

SOL-AMERICA
CONTRATO OE TRANSFERENCIA, PARA A SEGUNDA, DAS APÓLICES

IE SEOUROS DE VIDA, DOTAES E DE RENDAS VITALÍCIAS,
EMITTIDAS PELA PRIMEIRA, NO BRASIL

RESUMO DAS DI6FOMÇ0BS DB INTERESSE DOS SEGURADO»
I— Oa «egurados cujta aptfltoea ferrai transferida» para a, "Sul-Ame-

rica", ficarão "Integralmente" eem *a meamos dlreltoa, Intereoaea e garan»
tios que tinham como segurados da JCew-York IJfe Insuraaoe Oonpany.

II — Aa reeervaa mathematlcaa oentlnuarãe a aer calculados na boae
odoptadí pela Now-York IMo Insurance Company, no momento da trans-
ferencia, e serão empregada» de aceOrde com oa exigências regulamenta-
res em Vigor.

III — Oa valores representativos das responsabilidades referentes as
apólices que te transferirem ficarão como deposito especial no Rance de
Brasil, que aceitou o encargo, mediante contrato que estipula que o de-
poslto ficará permanentemente como garantia e protecção dos interesses
dos segurados.

IV —A Sol-Amerlca pagara aee segurados da New-York Life lusa-
rance Company, cujos apólices forem transferidas e qtie tenham direKo a
dividendos, os mesmos lucros como ee a apólice nao tivesse aldo tramito-
rida, c, para tanto, annualmente, a Now-York IJfe Insurance Comprar,
declarara os dividendos ou lucros a serem distribuídos aos segurados
transferidos, fazendo acompanhar a declaração alludlda do calculo de-
monstrativo outhentlcado pela autoridade fiscal competente, da sede da
Companhia nos Estados Unidos da Amerlca do Norte.

— Além do deposito dos reservas no Banco de Brasil, continuara o
deposito feito pela New-York Life Insurance Company, no Thesouro Na-
cional, especialmente especificado como garantia dos apólices transferi-
das, incorporando-se ás reservas, somente quando não mais existir em vi-
gor nenhuma daquellas apólices.

VI — O contrate de transferencia tol approvado pela Superintendeu-
cia de Seguros do Estado de Nova York, o tambem pelo governo do Bra-
sil. nos termos o condições do decreto 16.696, de 10 de setembro de 1934,
publicado no "Dlarlo Official", de 13 de mesmo mes, pagina 20.029, após
"o cumprimento do disposto no art. IS do decreto 14.593, de 31 do de-
zembro do 1920 (Fiscalização das Companhias de Seguros)" — o "exame
technico o jurídico, que da operação fez a Inspectorla de Seguros; — o ten-
do cm vista "a situação da Companhia Bnl-America, comprovada pelo lau-
do de oxamo da commissão especial, de 13 de novembro de 1919, pelos
balanços posteriores e mais documentos constantes do processo..*

Orpbanato Maçoiííco
Foi uma 'esta altamente signtfl-

cativa, pelo seu caracter altrulstico
e phllanthroplco, a solemnidade rea-
Ilzada "domingo ã tarde, & rua Para-
guay na estação do Meyer, para a
collocação da cumlcira do grande
edifício a ser inaugurado em 1 de
Janeiro próximo e quo so 'destinar!
ao abrigo do 200 orphãos.

Cerca das 16 horas, presentes o
dr. Mario Bhering. srfio-mestre, o
dr. B. A. Senna Campos, grão-mes-
tre adjunto; o sr. João Drummond
Camargo, secretario geral; dr. Léo
de Alencar, representando o ar. ml-
nistro da Justice; idr. Vicente Nelva,
ministro do Supremo Tribunal Mili-
tar, e outras pessoas de destaquo
social, deu-so inicio á ceremonia da
collocação da cumlelra, sendo loco
apôs servido laulo "lunch" aos pro-
«entes cm uma das dependências nlo
edificio em construcção.

Usou da palavra, em primeiro lo-
gar, para dizer acerca da solemnlda-
de, que se levava a effeito, o dr.
Mario Bhering, grão-mestro, sendo
suas ultimas palavras multo applau-
d Mas.

Ainda falaram, com multo cnthu-
siasmo, referindo-se d commemora-
C&o da data o1 aos nobres fins do
Ortinde Oriente, fundando o Orpha-
nato Macjonico, os srs. Rufino Oo-
mes c os jornalistas Pinto Machado
o Agenor de Carvoliva.

Em seguida, procedeu-se ao plan-
tio dc tres laranjeiras, sendo as
duas primeira» arvores plantadas,
respectivamente, pelo representante
do sr. ministro da Justiça o pelo

grão-mestre da Maconarla e a ul
tlma pelo nosso representante ali
presente.

Duos bandas de musica abrllhan
taram a solemnidade, havendo pelo
vasto terreno onde se está edif icando
o orphanato diversas barraquinhas,
vistosamente ornamentadas, para a
venda de variados objectos de fanta-
sla, dé perfumaria, brinquedos, teci'
dos, doces, "banbons", balas e fio
res, e oujo produeto revertera em
favor desse estabelecimento de phi
lanthropia.

A festa durou atí a noite, quando
o local ficou profusamente iilumi-
nado, tornando-se assim ainda mais
brilhante a solomnldado que marca
sob os melhores augurios a installa-
ção da benemérita casa de caridade
da maconarla,

Foram tiradas photographias le
vários aspoctos da solemnidade.

(Transcripto do "O Paiz", de hon-
tem).

• *m*t* »
Üm bello movimento

Elementos catholicos do grande
prestigio movimentam-se para que,
na reforma da Constituição da Re-
publica seja estabelecida a religião
cntholica como official, por eer a
adoptada pela quasi totalidade do
todos os brasileiros.

E' um bello o digno movimento a
ser applaudldo por todos os bons
patriotas.

30:0005000
O btilieto ii. oa 108, premiado com réis

30:000$000, ua popular o acreditada lo-
torla do Estado do nio, extraída Uontcm,
rol vendido nesta Capital.
ia» » ' ' '

LIVROS NOVOS
Editados, nos mezes de Julho, Agosto e Setembro do

corrente anno, pelo editor Jacintho Ribeiro
dos Santos

DIREITO PENAL BRASILEIRO — Commentarlo do CodigorPenal, 2o
vol., parte especial, pelo dr. Galdlno Siqueira, acaba de ser publicado,1 grosso vol. do cerca de mil paginas, encadernado ..... 50$OOO

A NOVA LEGISLAÇÃO DA INFÂNCIA — por Levi Carneiro — (Relato-rio sobre as leis o tendências legislativas em favor da infância, con-
tomporaneos da guerra européa. Registro Civil, Regulamento do me-
noros abandonados) 1 volume broch. 5$000 — encadernado. . 8$000

INFÂNCIA ABANDONADA E DELINQÜENTE — Decreto numero lli.272,
do 20 de Dezembro de 1923; decreto n, lli.308, de 27 do Fevereiro do
1921; decreto n, 16.444, do 2 do Abril do 1924, seguidos de um mi-
nucioso formulário das acções o processos respectivos por Ribeiro
dos .Santos — 1 volumo cartonado 7ÍU00

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS PENAES — 2' odiçâo, aoorescida da legis-
lação posterior a 1917, anno cm que foi publicada esta obra até o cor-
ronte anno, por Eugeniu Ferreira da Cunha, advogado nos Audito-
rios da Capital Federal, 1 volumo encadernado 13$000

GEOGRAPHIA COM.MERCIAL — (Illustrada com varias cartas econo-
micos) por LIndolpho Xavier, 2.* edição retundlda o augraeutada, 1-
grosso volumo encadernado 10J000

HISTORIA ECCLESIASTICA — do Funch. traduzida pelo dr. SalvadorPenna, 1 grosso volumo brochado Í5$000, encadernado . . 20$000
CHÒROGRAPHIA DO BRASIL — pelo dr. Mario Da Veiga Cabral, 9»edição, adoptada cm todos os collegios do Brasil, l volume encader-

nado e Íllustrado  10$000NOSSA PÁTRIA — (Noções do Chòrographia do Brasil, para uso das es-colas primarias), pelo professor da Escola Normal dr. Mario Da Vol-
ga Cabral, :l.* edição, 1 volumo cartonado o Íllustrado . . . 3$000PEQUENA HISTORIA DO BRASIL — pelo dr. Mario Da Veiga Cabral.'2* edição, 1 volume oartoriado o Íllustrado 3$000

HISTORIA UNIVERSAL — pelo dr. João Ribeiro, •!" edição correcta caugmentada, com numerosas gravuras, encadernada .• . . . ÍOSOOUPEQUENO ATLAS DO BRASIL — 3* edição, annotado peio dr. Mario DaVeiga Cabral, 1 volumo 3SO0O
GRAMÁTICA DE LÍNGUA NACIONAL — para as escolas' 

'primarias,
pelo dr. Porto Carroro, 1 vol. illus. com numerosas gravuras de

1 alta do cate t om íactor do barateamento da vida do Brasil
• •»¦*» m

S>* • 4*0 demonstrou o senador Sampaio Gorrfta. Am
entrevista ao "Correio Paulistano"
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Raul Pederneiras 3*000DECRETO N. 1.743 DE 31 DE OUTUBRO DE 1923 — (Regula a Ubcr-dado do imprensa e dá outras providencias) profusamente annotadocora todas as decisões dos Tribunaes, por um distineto Magistrado1 volume, sorte IV da Colleção das Novas Leis Annotadas . 5S000CVRANO DE BERGERAC — por Edmundo Rostand, traduzido pelo drCarlos Porto Carrero, 3' edição, 1 volume broch. 6$000, ene, 10$000
PEDIDOS AO EDITOR '

JACINTHO RIBEIRO DOS SANTOS
82 - RUA S. JOSE' 82 — RIO DE JANEIRO

$ B, — Rcmcttc-sc catálogos a auem requisitar, franco do iiorto

O senador Sampaio Corria 6 uma das mais radloa&s mentalidade* do'
Brasil contemporâneo. E io um homom da nua alta .cultura o da sua ex-
pertencia doa negócios públicos, tem uma grande autoridade para falar
de todos os assurnptos, essa autoridade uobo de vulto quanto aa questões
econômicos, em que tanto se tem especializado, Com os seus estudos e
trabalhos, através da Commlasao de Finanças do Senado, o sr. Sampaio
Corrêa tem prestado notáveis serviços ao pais.

Neste memento em que o boato attingo tudo, o café Inclusive, e que
alguns publicistas (raros felizmente), tem-se mostrado Injustos para com
o nosso principal produeto, achei opportunlssimo ouvir a respeito o ar.
Sampaio Corrêa.

O ponto de partida da nossa oonversa foram os dois artigos do "Cor-
relo Paulistano", explicando qual 6 a situação do cate. E vou passar a
fixal-a, com escrupulosa fidelidade:

"Então, quer mesmo uma "entrevista", a propósito dos doía artigos
sobre o cafí, publicados ultimamente pelo "Correio Paulistano"?

Pois eu a darei de bOa vontade multo embora saiba da desvalla de ml-
nhas opiniões sobre tão relevante assumpto e não me seja agradável a
situação em que mo colloca, forcando a manifestação do meu desaccôrdo
com algumas das proposições lançadas & publicidade pelo Illustre e ele-
gante jornalista, autor doa artigos referidos.

Não posso concordar, por exemplo, com a aíflrmaçào feita, em uma
das publicações a que allude, de quo a alta do preço do cate não tem con-
trlbuido para augmentar, entre nõs, a carestia da vlda. A proposição não
e verdadeira e não convém, portanto, vulgarizal-a, levando o espirito pu-
bllco a um errôneo julgamento da questão, que merece, e exige grande ca-
rlnho no seu trato, tal a formidável importância do café na vlda economi-
ca e financeira do paiz.,

Quem 16, de animo dosprevenldo, os dois trabalhos vindos a luz nos
columnas do "Correio Paulistano", tica com a Impressão de que, ao custo
médio dá vida de cada brasileiro, 6 indlfferente a situação do proço do
café, seja nos mercados Internos, seja nos praças estrangeiras. O café nom
concorre para elevar o custo da vida entro nos, nem, tampouco, contribuo
para reduzir as despesas que cada um é obrigado a fazer dentro do paiz.
Quer o seu preço de venda suba, quer se reduza, o custo médio da vida
será sempre o mesmo.

No emtanto, a relação existente entre os dois elementos a quo me re-
firo, — custo m6dlo da vida no Brasil o preço de venda do café, — não
corresponde a uma posição do equilíbrio indlfferente, ee assim mo posso
exprimir, o segundo parece decorrer dos dois artigos em apreço; ao con-
trarlo, o custo médio da vida entre nfis depende principalmente do outro
elemento mencionado o em face das nossas actuaes condições, deve de-
crescer, de um modo geral, em funeção do augmento do preço de venda
do nosso cate no estrangeiro.

Para mim, a actual politica de defesa do cate, em bôa hora iniciada
pelo governo do dr. Arthur Bernardes, tem' contribuído, de modo assãs
notável, para REDUZIR entre nfis o custo médio da vlda, ou por outras
palavras, o custo médio da vida no Brasil, seria, na hora presente, bem
mais elevado, ee nao íôra a efficlcnto defesa do exportação tão bem patro-
clnada por S. Paulo, quanto bem aceita, consciente e patrloticamonte, pelo
sr, presidente da Republica.

Quer uma demonstração da verdade contida em tão categórica afflr-
mação? — •¦ —

Raciocinemos um pouco, confrontando as situações do preço do café,
antes e depois da política de amparo do produeto, posta cm pratica,:nos
últimos tempos.

O consumo do cate no Brasil não excede do 800 mil saccos, por anno,
segundos cálculos oxaggerados que se baseiam nas estatística* de produ-
cção e de exportação desse gênero. Admlttamos, porém, — o a bypothese
6 em desfavor da these que sustento — admitíamos, róplto, que consumo
do café, dentro dos nossas fronteiras, possa attinglr a 1 milhão do saccas
annualmente, ou, o que 6 a mesma coisa, a 500 mil saccas com 2 inilhõea
do arrobas, duranto 6 mezes.

Ora, como attingo a 3OS000, approximadamentc, a dlfferença do preço
A MAIOR, alcançada pela arroba do café, depois do posta cm pratica a
defesa a quo alludi, isto é, como o preço do café, nos mercados internos,
subiu do 30 mil róis em cada arroba, por causa daquella mesma defesa, é
do concluir quo aa medidas proteotoras, adoptadaa pelo governo, obriga-
ram os brasileiros que consomem, cm 6 mezes, 2 milhões dc arrobas, a um
accrcscimo de despesas, duranto aquelles 6 mezes de

30JO00 X 2.000.000 = OO.OOOiOOOÍOOÍ

Assim, a política do defesa do café ú IncontesLavclmentc responsável
por um augmento dc 00 mil contos de réis nos despesas feitas pelo povo
brasileiro, durante os 0 mezes decorridos dc janeiro a 30 dc junho do anno
da graça do 1921, por exemplo.

A defesa do café, portanto, dove responder pelo nefando crimo de
forçar o povo brasileiro a gastar mais 60 mil contos cm seis mezes..

- Alas, dc outro lado, tambem corre por conta da politica de defesa, a
ELEVAÇÃO de cerca de 10 l!2 cents do dollar, ouro, americano, verifica-
tia no preço do kilo de café consumido do- estrangeiro, ou, cm outros ter-
mos, as acertadas providencias protectoras, postas em pratica pelo gover-
no, conseguiram AUGMENTAR de dezeseis o melo centavos o preço de
cada kilogrammo do café, por nôs remettido aos consumidores de outras
torras.

Assim, como vendemos ao estrangeiro, durante os mesmos G mezes,
decorridos de janeiro a-30 do junho ultimo, mais de 6 milhões de saccas
dc café (a estatística ufficia.1 registra (1.317.000 saccas exportados) e, co-
mo, de outro lado, o preço cresceu do 161J2 cents por'kilo, — o quo cor-
responde a 9 dollares o 90 cents, por sacca de Ü0 kllos, porque
$0.105 y 00 = 9.90, ouro americano, — 0 facll concluir que aquella po-
lltlca contribuiu para ELEVAR o valor do possa exportação, duranto. os
ti mezes referidos, do

$9.90 X 6.000.000 = ,109.100.000 (;";'

ou, por mez, dc $9.900.000 (nove milhões e novecentos mil dolIaresV.
Oraças, portanto, á defesa do café, podemos offerecer ao mercado de

cambio, duranto o primeiro semestre deste anno, mais $9.900.000 (novo
milhões e novecentos mil dollares) dc letras de exportação, do. que po-derlamos ter offerecido, se o governo houvesse desamparado o café, . e,
pois, os mais altos interesses econômicos do" paiz, como criminosamente
ha sido por vezes praticado em nossa terra.

Ora. 9.900.000 dollarçs por mez eqüivalem, ap.proximadamenle,
em esterlinos, a

Libras 2.250.000,

não havendo quem Ignore que. dada a constância dc todos os demais ou-
tros factores quo podem influir un formação da taxa cambial, a cada l
milhão dc libras esterlinas offerecidos A MAIS, «m. letras de exportação,
ao mercado cambial, no decurso dc um mez, deve .-orresponder mais uu
menos, c. nas clrcumxtanctas cm quo hoje nos encontramos, o acereseimo
do 1 penny na taxa de cambio.

Isto posto, como a defesa do café concorreu PARA ELEVAR UE
MAIS DE 2 MILHÕES o valor das offertas mensaes de letras de exporta-
ção, podemos concluir que o nosso cambio estaria provavelmente oscillan-
do em torno da tura de 3 1'2 dinheiros por mil réis, o nüo da do 5 l;2, tomo
ora acontece, se não fora a salutarlssima e opportunlssima defesa de preçodo nosso principal produeto de exportação. '

A Ubra esterlina custa, cm moeda nacional, MAIS lõ$000 ao cambio
de 3 1|2 do que uo cambio de 5 1|2, 09$ no primeiro caso, o 41$, no üe-
gundo). '

Ora, como nós importámos do estrangeiro, durante os primeiros Cmezes do anuo corrente, segundo consta do boletim official de estatística,libras 30.000,000 (trinta milhões de libras esterlinas), podemos tambemconcluir que a defesa du cato CONCORREU PARA REDUZIR as despesas,feitas -em moeda do paiz, pelo povo brasileiro, para adquirir os produ-ctos de importação, indispensáveis ã nossa vida, do uma quantia egual a
Libras 30.000.000 X 15*000 = 150.000'000$000

quatrocentos e cincoenta mil conlos do réis.
Se agora balancearmos os 450 mil contos quo deixámos de despender,

por causa da defesa do café com os 00 mil quo fomos obrigados a gastar,cm conseqüência dessa mesma defesa, seremos obrigados a reconhecer
que a alta do preço da formosa rubiacea (deixe passar a sediça paraphrasc)DETERMINOU A REDUCÇÃO DE 330 MIL CONTOS DE REIS nas des-
pesas do povo brasileiro, duranto o primeiro semestre do anno corrente.Oomo vê, 6 em verdade formidável a influencia do café na determina-
ção do custo médio da vida no Brasil.

Alguns exemplos do casos isolados .poderão servir para melhor porem foco a influencia a que mo refiro.
Durante os mezes de janeiro-e fevereiro do 1924. Importámos 30.211toneladas de trigo em grão. além de 28.335 toneladas dc farinha. O pre-ço do, trigo tom oscillado cm torno de 15 esterlinos, por tonelada o quecorresponde a 0.015 da libra por kilo. Como cada libra esterlina noscusta menos 1.1$000. do que custaria, sc não túra a defesa do café. ES-TARIAJIOS HOJE PAGANDO POR UM KILO DE TRIGO MAIS "25

RE'ltí do quo estamos pagando rcalmento.

O mesmo poderíamos dizer com referencia aa batatas, ao kerozene, ao
bacalhau, as frutas, etc, mercadorias de largo consumo em todaa as clu»-
ses soclaes o cujos preços ESTARIAM ELEVADOS hojo do cerca de 25 T
(vlnto o cinco por cento), se não fora a alta producção de ouro que o café
nos permitte colher!

O kerozene, por exemplo, que custa 361000 por caixa, mais ou menos,
talvez estivesse sendo vendido a mais de 45(0001

Até agora, a nossa palestra tem gyrado em redor da influencia do
preço do café na determinação do custo médio da vlda de cada brasileiro,
tão somente. '

Mos, além desta Influencia de ordem econômica, ha a considerar tam-
bem a benéfica repercussão financeiro, por egual formidável, da política
de defesa do café, em tão bôa hora. repito, iniciada pelo governo actual.

Constam, de uma exposição feita ha tempos pelo sr, presidento da
Republica aos membros das commissoes do Finanças do Senado e da Ca-
mara, as avaliações, em 14 o 15 milhões esterlinos per unnum, respectiva-
mente das remessas annuaes feitas para o exterior pelos governos da
União, dos Estados o dos Municípios, e pelas emprezas particulares, para
satisfação do compromissos sérios (juros o amortização de dividas, lucros
apurados pelos capitães estrangeiros Invertidos no pois, etc).

Oro, se a defesa do café contribuiu para reduzir de 15$000 o preço
do esterlino em moeda nacional, vé-se que a União, os Estados o os Mu-
nlclpios DEIXARAM DE DISPENDER, no primeiro semestre do anno
corrente, CERCA de 105 MIL CONTOS DE RE'IS. graças â defesa
do café; quanto as empresas, estas deveriam ter poupado cerca do 112
mil contos de réis no mesmo lapso do tempo.

Meditem nestes algarismos os que tem a pagar ao estrangeiro, gover-
noa estaduaes o governos municipaes.

Eu sei bem que os Inimigos do café costumam dizer que a limitação
daa entradas, base principal da actual política de defesa, contribuo para
a baixa do cambio, por supprlmlr do mercado de cambio, em dados mo-
mentos, grande numero de letras de exportação.

Puro engano dos que assim pensam, olhando a curta distancio, mais
preoecupados com o presente íugaz do que com o futuro de infinita du-
ração.

Se não retiveseemos o produeto em noaso paiz, — que delle tem o
monopólio, <de facto, — proporcionando as saldas á capacidade normal
do consumo mensal em outras terras, os compradores estrangeiros', apro-
veltando-se intelligentemento da nossa Inépcia, fariam o quo estávamos
agora fazendo: adquiririam grandes lotes do café nas épocas de safra, fa-
riam o conveniente deposito em seus armazéns no exterior, e regulariam
a distribuição e, pois, o preço de .venda, d sua vontade* sem quo' nõs pu-
déssemos ter, no caso, a mais ligeira influencia. E como o cate af fluiria
em abundância aos portos brasileiros do exportação durante as colheitas,
«Acedendo dc multo, o affluxo, as necessidades do consumo mundial nesse
período, estaríamos nós sujeitos ao domínio exclusivo da inflexível lei da
offerta o da procura, obrigados & vonda do café, pelo preço que nos qui-zessem impor aquelles que conseguissem deslocar, para as suas mãos o
pela nossa cstultlcic, o monopólio natural, de que somos detentores.

Não ha duvida que, duranto os períodos de grandes embarques, se-
riam abundantes as offertas de letras do exportação, c, pois, quo obtc-
riamos melhores taxas do cambio, uma vez admittlda, como fizemos ainda
ha pouco, a constância dos demais factores do quo dependo o nosso cam-
bio.

O reverso da medalha, porem, era infallivel c, por todos os títulos,
nocivo aos nossos interesses.

Em primeiro logar, o.numero total de saccas de cate quo em um anno
fossem exportadas pelo Brasil, produziria multo menos ouro, por ser lne-
vltavel a baixa do preço médio da unidade, em conseqüência dos grandes
offertas, feitas em curto período, de quantidades do café excedentes, de
multo ãs necessidades do consumo mundial no mesmo lapso do tempo. A'
alta do cambio, momentânea, vlgorante apenas no periodo dos safras, ha-
veria de se seguir, por forço accentuada e forto baixa, quando cessasse a
exportação das grandes quantidades entrássemos no período das entre-
safras. A média da taxa cambial durante um anno serio, por certo, multo
inferior aquella que so pôde obter com a regularização da exportação.

Em segundo logar, é preciso comprehender que os armazene regula-
dores funcolonam como volantes de machinas, como os grandes açudes re-
sorvatorlos dos serviços de abastecimento do ugua; aucumulam excessos
nos períodos do producção, afim de dlstrlbull-os convenientemente, do
accôrdo com os nossos Interesses superiores, uos períodos do escassez. Do
tal arte, a política dé defesa do café pela regularização das entregas nos
portos exportadores do paiz, CONTRIBUE EFFICAZMENTE para dar
maior estabilidade ás nossas taxas cambiace, EVITA as bruscas o grandes
oscillações DE QUE TANTO PADECÍAMOS ANTES DA DEFESA, o que— cumpro Inscrever o serviço inestimável no activo valioso das provlden-
cias defensoras, ora adoptadas — DESAPPARECERAM ULTIMAMENTE,
depois de iniciada a regularização dos offertas, APEZAR DE TODAS AS
NOCIVAS INFLUENCIAS DAS REVOLTAS E DOS BOATOS...

Vê, uols, quo não creio nesto outro boato, hojo corrente, de que so
pretende derogor as providencias salutares adoptadas pelo governo para
defender a nossa vlda econômica o a nossa situação financeira: o abando-
no da politica actual não se justifica, até porquo mostraria que os nossos
homens du governo nuo reflectom, quando orientam a acção administrativa,
cm determinado rumo... Estão proiuptos a destruir edifícios quo elles
próprios construíram...

Não. Não é possível.
Eu sei que a defesa do café ô tambem aceusado do desviar braços da

lavoura dc cereaes. •.
Mas, quem planta e quem cultiva o café tem toda vantagem em cul-

tivar parallclamunte alguns dos princlpaes cereaes do consumo no paiz.
Nem 0 por outro motivo uue S; Paulo produz mais cereaes per capita, dc
quo os demais Estados, quo so dedicam principalmente á denominada la-
voura branca.

A actual alta do preço dos coreaes não decorro de uma menor produ-
cção delles cm S. Poulo, por causa do café, e sim entro outras causas, do
menor producção verificada em outros Estados, como o do Rio Grando
do Sul, por exemplo, por causa da ultima revolução.

A razão da queixa contra o café, mou amigo,' parece ser outra, mas
esta é contingente o não ha como supprlmll-a.

A maior capacidade produetora de S. Paulo exerço effeito do sucção
sobro os operários agricolas do outros Estados...

Mas sempre fol assim.
Não so orgulham tanto os mineiros do haverem sido os grandes po-

voadores dc S. Paulo? • -
Como documentação e como lógica, as palavras do eminente senador

são simplesmente impressionantes. Ellos ahi ficam o não devo juntar-lhes
aqui seja o quo fôr.

ADOASTO DE GODOY. •

(Do "Correio Paulistano", de 27 do corrente)..

Pela Lei e pela Democracia!
Passou despercebida no nosso

meio a noticia do um vespertino
dessa Capital, ua qual loas eram en-
toadas a um "soi-disant" magistrado
do Ceará, ciue acaba de publicar um
livro,, ou coisa que o valha dc sen-
tenças cerebrlnas por elle lavradas,
o entre as quaès figura uma vedan-
¦do o casamento de'dois-jovens, por
pertencerem a raças dlfferentes.

O juiz prolator. de semelhante
despauterio se arrogou o direito de
criar uma nova espécie de impedi-
mentos matrimpniaes, do quo nâo
cogitam os preceitos civis e nem
mesmos os cccleslaslicos, pelo que
praticou um abuso do poder, pelo
qual deveria ser responsabilizado, so
cm nosso paiz a lei fosse acatada co-
mo deveria ser.

O magistrado cm questão é üm
tal sr. Abner Carneiro Leão dc Vas-
concellos. Como se verifica na' hy-
pothesc cm causa, ollo abusa do
cargo, quo lhe foi confiado afim de
estabelecer barreiras divisórias na
sociedade brasileira, para o amalga-
ma de cujos elementos componen-
tes deveria antes concorrer, so ti-
vosso a exacla coinprehensão dos
•devores, quo lho impedem, procurou-
do consolidar preconceitos de ordem
subalterna, fadados a desapparecer
com a evolução natural do espirito
humano.

O órgão vespertino, quo bato pai-
mas aos -dislates do juiz cearense, lá
terá as suas razões, para lho com-
mungor os prejuízos sociaes, archal-
cos e obsoletos, dc que elle timbra
em fazer praça, certo para que to-
dos o creiam advindo do uma estir-
pe que remonta, ás Cruzadas, se í
quo não se perde a origem do mes-
ma nalguma das tribus, quo torne-
ciam áquellas cargas do "ebano
vivo", quo abarrotavam os navios da
espécie daquello decantado Dela ai-

ma do eleição, que 'foi Castro Alves.
No Ceará não podo deixar do ha-

ver um procurador geral do Esta-
do, c a elle compete verificar até
quo ponto pódò um juiz de dlralto
enxertar institutos oriundos da sua
cachola ignorante na legislação ge-
ral do paiz.

Mugnaud.
Queluz, 28 do sotembro de 1924. ,

• — IO) Ou

.•Na impossibilidade absoluta, de
agradecer, pessoalmente, aòs amigos
dedicados o gentis, os testemunhos si-
gnificiatlvos' de apreço c solidariedade,
por oceasião do passamento do minha
querida Mãe, expresso aqui, de publi-
co, a cada um o a todos o meu reco-
nheclmento, multo sincero o commo-
rido.

Julio Noraes.
« *l» .0 ,-

Devoive-se o dinheiro
a quem fizer uso do PEITORAL
ROUSSELET o não alcançar o resul-tado desejado. Mala de 15.000 pessflaique obtiveram optlmoa resultados era
pouco tempo saiantcr.i a incontestável
erricacia do peitoral noussELET emtodos os casos de TOSSMS, D 9 dos maiseminentes médicos brasil«iros e estran-
geiros attestam ser o PEITORAL
ROUSSELET o quo supera- todos os
preparados. Loiam com attençao o fo-lheto que acompanha o frasco. Exieit
o PEITORAL ROUSSELET, sem qu*vos darão outro qualquer que lha demais lucro na venda e quo estragara
vosso estômago, esperdiçando tomodinheiro, . .- ,

m
Malas e artigos de viagem

A "Casa Marinho" estl razendo u \en-
da do todo o seu stock, por menos ¦ docusto, tudo o quo ba de melhor em obrade lol. Quem quizer ter malas superiores
aproveite a occasiüo. E' na,,rua Seto de(setembro,. 66. ~ Manoel Joaquim Ms»rlnho.

—; '* m**m a* —

Cumplido de SanfAnna
Pror. do Direito civil na Universidade— Esc. nua i» do Março n. -J3. — xei

N. 1058 — P.SS. SUl 3003.

0 relatório dos Doze e a vlda cara
A Commlaato dos Doie apresentou

o sou relatório ao sr. ministro da
Fazenda que, repito mais uma \ti,
nâo vae, de lorma alguma, deitar o
ministério.

O relatório publicado nio desce a
detalhes. A parte dos detalhes nilo
fol aind« «dada a publicidade. Ape.
nas ha a declaração do que utao.
parte ha proposta ie cortes na Im.
portancia do 100 mil contos. Pareço
uma reducção excessiva, em propor-
çto «o orçamento das despesas com-
mune, que 6 do cerca de um milhlo
de contos. Entretanto, não ê, por
certo, imposslvol obter uma dlm!-
nuição de dez por cento em despen
Je qualquer serviço. Sendo assim, sô
ha motivos para acreditar viável
essa reducção. O que so pôde fszcv
cm detalhe em qualquer serviço po-
de-se fazer em conjunto para o erç».
mento da União. Entretanto, so va-
rifleando tabeliã por tabeliã poderc-
mos ter uma nocJo do trabalho dos
doze. Ou por essa, verificação ou
pelo conhecimento do critério segu:-
do nos seus cõrtea.

A parto do relatório hoje publica-
da, não trat nenhuma noção a res-
feito. Assim, nto tomos etementsa
para saber que o tal corte de cem.
mil contos 6 exeqüível ou não.

Todo esse esforço, entretanto, «ori
lnutll se não mudarmos a política
financeira. O Brasil, em menos do
quinze) annos passou a suo circula-
ção fiduciaria de 800 mil contos para
2.600, cifra a que deve aUlngir hoje.
Ora, sua inflação não ee pede dtr
sem alta de preços, come conseques-
cias da queda do poder ocquiiitivu da
moeda.

O relatório da Commlsato ale
trata desso factor, no melo de oa-
tros, multo Interessantes, que pfe
em evidencia.

Se todo- o custo da vlda se elevou,
6 natural que os serviços a cargo da
União, como todos os ostros, subam
do preço nominal.

Por Isso, não comprehende o cri-
terio do Commissão, quando elia
fala do augmento de vencimentos
como factor de desequilíbrio orça-
mentarlo. E' uma boa pilhéria, afl-
uai, essa declaração. Os funeciona-
rios públicos, que ha vinte annos ga-
nhavam 400$, recehem hoje, com
Lyra o tudo, cerca ide 6001000. O
sacco do 'feijão preto, por atacado,
valia, então, 26$ e hoje vale mais de
70$000 I

Aqui no Rio elle encontrava nes
subúrbios próximos uma boa cul-
nha por 1SO$000 I Hoje, em eguaes
condições do conforto uão se enco-i-
Ira accomodação nem por 80»$«0C I

Ora, assim, ha vinte annos, com o
ordenado de 400$, o pobre funecio-
nario ficava com um soldo do 280$,
depois du pagar a casa I

Então, o kilo do batata custava
$1(0! Agora, depois pe pagar a
casa, o saldo 6 de 300$, mas o kilo
da batata custa 890 réis I

O terno de roupa, que ficava por
120$ eO so obtém hoje por 216$,
num alfaiate popular I

Não so pôde, portanto, falar em
augmento de vencimentos como
causa do desequilíbrio.

A vida cara gerou o desequilíbrio
geral o todos os salários aão Instlff.-
cientes.

O que 6 preciso ê fazer uma poli-
tlca do saneamento monetário, para
quo o valor da moeda suba um pou-
co ou que pelo menos deixe de cair
todos os dias. O Banco do Brasil co-
meçou a fazer o rosca», o que
pareço eer um bom indicio daa ln-
tenções do governo,

Que este resgate continue 6 o quo
desejamos, ú o quo devemos recia-
mar. — X.

(Do "Diário Popular", de São
Paulo).

* 0*04*» O)

Imprensa carioca
Deverá apparecer, amanhã, nes-

ta capital o "Jornal do Povo", mo-
demo vespertino, d cuja frente to
encontra, como seu director e reda-
ctor-cheíe, essa poderoso organiza-
ção lntellectual choia do mereci-
mento quo 6 o dr, Hamilton Barata.

Orientador desse novo jornal, o
corto ciuo a sua intelligencia ha de
reflectir-se nelle, dando-lhe relevo u
brilho ospociaes.

Nas suas linhas geraes, é conheci-
do o programma a que vao obedecer
o "Jornal do Povo". Surge ollo para
disseminar idéas sadias do rojuve-
iicscintento patriótico; para lutar
pelas grandes causas o defender corn
desassumbro as legitimas osplracõ'-¦.;
naclonaes.

Vem apparclhado para Isso, pois
.que o seu fundador c director é um
experimentado nas pugnas da im-
prensa, d qual tem emprestado o vi-
gor do seu talento e da sua cultura.

Órgão do Informações, o "Jornal
do Povo promette ser, por todos oi
motivos digno do apreço publico o
merecedor das sympathlos com q.r
tem sido esperado o seu appare..-
mento.

(Da "A Noticia", de hontem).

(Continua na 1' pagina;

CONCURSO CENTRAL DO BRASIL
APPROVAÇÃO GARANTO*

funcclonarlo idôneo prepara canalha-
toa ao próximo concurso do conlcrcntcs «
cuniluctori:;. M. Cunha. Hua D. bophla, il,
Ilocha, das 18 as Sl.
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A PEDIDOS
(ConolnaBo da •• pau-üia)

Novo incidinti thiatral
RENATO VIA.VJÍA IIBTIRA O "OI-

GOliô" DA OOKPAKHIA LEO*
POLDO FIlóES

O escriptor theatral Renato Vi*

lima enleve lioje na Chefatura de

Policia, acompanhado pelo «ir. Pau*

lo de MtK-alhUe-, advogado da So-

cledade Brasileira de Autores Thea*

traos, onde requereu, do accôrdo

com a lei actual que rere os direi*

tos autoraes, fosse Impedida a re*

presentação do seu orlrinal, intltu*

ludo "Gigolô", pela companhia Leo-

poldo Frôcs, no theatro Carlos Qo-

mes. Occ.islonou tal resoluçüo do

escriptor Renato Vianna a attitude
il» actor Frôes, a qual sora, clucl-
«l.i Ja pela carta que publicamos a

«•-¦g-ulr: , .a., i . *
"nio, 28-9*24 — Frôes: 

""" '

Pensei no dilcmma «om quo v.

me reptou: ou a Sociedade Braellel-

ra do Autores Theatraes — ou voc6.

}¦:, como sou um homem do bom

senso, resolvo ficar com a Sociedade

de Autores Theatraes) — contra

vocS.
E Isso (porque, homem de prln-

ciplos o artista sincero, eu nüo po-
doria nunca hostilizar o. colleotlvi-
dade que sei bate por um Ideal, para
•sor solidário com o egoísmo o a vai-
idade dc um indivíduo.

Quanto ao gesto mesquinho, multo
teu, de tentar lntlmldar-me pela
ameaça do cortar am 50 •'• os meus
direitos de autor da "Gigolô", foi
uma Ignomínia Inútil.

Tenho bastante coragem para
morrer de fome, antes do (prosti-
tulr o meu caracter.

Isto parecera extraordinário a

voc6, quo nüo comprehenderá. To-
«avia, em mira, ê uma attitude sua-
ve, espontânea, dado o meu tempe-
ramento e a educação que recebi

num lar que ainda possuo.
B lá que vocS se arrogue a col-

taborador de "Gigolô", é outra ridl-

calaria inútil; porque, meu caro

Frôes, toda a gente quo conhece a
"Mimosa", "O outro amor"1 e a "Se-

nhorlta Gazolina", viu logo que
"Gigolô" sô "poderia ter sido escri-

pta por vocfi.
Toda a gente e a critica. Inclusive.

Não obstante, em nome dos direi-

tos (sejam elles quaes forem) que
você se digne reconhecer-me sobre
"Gigolô", eu, desde jâ, lhe prohlbo
que continue a reipresentar essa

peça, visto como você violou, eom
escrúpulos, o contrato commlgo fir-

mado.
Quanto ao resto, nüo lhe quero

mal; apenas fico enjoado ide voeê.
— Renato Vianna.**

•ramlbem o escriptor theatrat or.
Paulo Magalhães apresentou queixa-
crime contra o actor Frôes, por
apropriação indébita do seu original
"O Império do Céo".

São testemunhas Uo aHegado nâ

petição ,do autor de "O Império do
Céo" o empresário J. R. Staffa,
os eseriptores Renato Vianna e Jar-
bas Andréa e o jornalista Mario Ro-
berto ide Castro o Silva.

(Da "A Noite")

declaraçõeÍ
"leopoldina '.

RAILWAY'
RECEBIMENTO DE CARGA

EM PRAIA FORMOSA

Quinta-feira, dia 2 de outu-
bro, será recebida carga em P.
Formosa, destinada as estações
da Rede Mineira ,e linhas Grão
Pará e Norte, a saber: P. For-
mosa até Saude e ramaes: Por-
to Novo até Diamante, Ma-
nhuassu' e ramaes; Magé (E.
F. Therezopolis)..

As mercadorias em lotação
de vagão para carregamento
pelas partes no pateo de P.
Formosa só devem ser envia-
das para a estação depois dc
prévia combinação com o
agente.

Rio de Janejro, 30 de setem-
bro dcl924.

M. C. Miller,
Director Gerente

TODOS OS SPORTS
TUBP

A REUNIÃO DE DOMINGO, NO
JOCKEY CLUB

Para o meetlng quo a veterana
do nossas sociedades turfistas leva-
ra a effeito, domingo vindouro, cm
seu hippodromo a estação do Sfto
Francisco Xavier, (oram, hontem
afflxadas as seguintes cotaçOes:

Prêmio "Peru" — 1.300 metros:

«o |oi o lo *• 10*

Kn io • -•• •• *•!

'o io to [• .• *••

to, |o* t*i Vi .», ¦•I
• •• .•• lot it toi

I* IO' |«l toi
U* a $ta H\

1.450

M io;

60
CO
no
so
35
36
36
60
60
60
36
mo*

100
14

100
50
36

100

Trltfto
Ghtnlnha
Yara . .
Bolívia .
Bahia . ,
Beni . .
Brilhante
Fragoso .., ,., |M ,.¦
Parlslna ., ... ,., n
Penelope . . ,..,.
Monumento . .

Prêmio "Argentina
tros;
Tupy ...... ,.i
Flumtnenso ., .
Violento
Bragança . i. ... .
Santuzza . . ..,
Qucrol ....

Prêmio "Bolívia" — 1.450 metros:
Garupa . „ .; ... 35
Bspirlta ., ,., . ,., », D .. li 100
Perdiz . . m w . h » >i 50
Paracatu' M m m «, w m ,.< 25
Tribuna ......... i 40
Diamantina .. . M 60
Ocarlna ....... 60

Prêmio "Uruguay" — 1.600 metros:
Tymblra ......... 50
Cocquidun . i. .: ,.. . i. M 60
Querella ,., ,., ,., .. . .. „, 7°
Divino . li »¦ li i. i. i. 7.0
Roulouse ,. . .li .... .. 70
Gigante . ,,, ... ,.,  120
Sombra .., ... ....... 36
OlàO . • ter *• lo ro. |o. to oi 35
Ftdelldad  .. . ., 35
Adversário  70

Prêmio clássico "F. V. Paola Ma-
chado" — 1.600 metros:
Bolívia . li • i. • ... i. • 120
Borracha .. ........ 100
Barbara ,., ...... ,. ., 120
Fragoso . ,. i. ... ...... 120
Pequery . u, l. ....... 13
Porangaba . »....'.., 13
Brisa . . ..i .  120
Beni  120

Prêmio "Chile" — 1.600 metros:
Andromeda .„...,. . 40
Olympo . .Mi.. . ... li .. 35
Paulistano ,., ... ... ,. ... ... 30
Nljlnsky . M m ,. -. . li 40
Coringa *> "**"¦

Grande Prêmio "America
— 3.000 metros:
Black-Jester . ., .." 

'. 
.

Rêvo d'Armes « ,. . ,.
Aymoré . . ......
Metrópole
Brlght Eyes  . ,.
Magniflcence ». .. ¦• .
Cacique

Prêmio clássico "Paula
1.600 metros:
OláO . . . • m Mt tal
Cocquldan ....
Raposão ,'„ . ,. i. ..
Palmas .......
Ftdelldad ... ,. » ... ...
Velleda . . ... ... ... ...
Sonhador . ... v »¦ -.

DIVERSAS NOTICIAS
A bordo do paquete allemão "Ba-

yern", em viagem para Buenos AI-
res, segue a rica taça do prata offe-
recida pelo Jockey Club Fluminen-
se ao vencedor do prêmio clássico
"Estados Unidos do Brasil", que

«era disputado domingo próximo, no
hippodromo do Palermo.

A potranca Quenca, por Perl*
eles o I.och Rosa, premiada na ul-
tinia exposição, foi vendida pelo
dr. Linneu do Paula Machado uo
dr. Virgílio de Mello Franco, que a
entregou ao entraineur Gabrlol Reis.

Na ausência do Jockey A. FelJô, |¦ompre quo ÍOr possível, os animaes I
dos Irmãos Oliveira terão a dlrecção
do Carmeio Fernandez.

O cavallo Aymoré, do stud
Mendes Campos & S. Hlme, será dl*
rígido, domingo próximo, pelo jb-
ckey Cláudio Ferreira. • Os compa*
nhelros de "boxe" do ligeiro alazão,
Tymblra o Raposfto, terio por pilo*
to Dl nar to Vaz.

O turfman carioca, sr. Wan-
derley do Oliveira pretende assistir
A corrida do seu pensionista Pocltos,
no grande prêmio "Bento Gonçal-
ves", a realizar-se em 0 do novem*
bro vindouro, no hippodromo da As-
sociaçfio Protectora do Turf, em
Porto Alegre.

Logo após aquello sportinan em*-
barcarã para Buenos Aires, afim do
fazer algumas acqulslções para re-
forço, nfio sú do seu stud, como do
do seu irmão.

Hontem, por occaslão da aber-
tura das cotações, foram feitas al-
gumas apostas a favor de Fluml-
nense, Sonhador o Pequery.

FOOTBALL

RADIO-JORNAL
Ainda a propósito das perturbações de

origem industriai

do Sui*

50
„ 150

100
oo

... 100
100

Souza*" ->

m 35
... 100
LI 100

40
• ... 40

70
16

No próximo domingo, em prose-
guimento da disputa do campeonato
da Liga Metropolitana, realizam-se
ob seguintes matches:

Sério A:
IMackenzie x Vasco,'
Pallmelraa x Carioca.
Vllla Isabel x Mangueira.•Serio B:
Bomsuccesso x Esperança
Fidalgo x Metropolitano.
Sórl,e O:
Independência x Olaria.
•Engenho de Dentro x Evecest»
— Devido a terminação do Cam-

pieonato de Athletismo, a A. M. E. A.
não fará. disputar nenhum match de
football no próximo domingo,.

BRASIL x BOTArOGO

, 111 Wm\
•*% «ol-fe*^ mftiml

das communicaçOes Internacionaes
devem ser fiscalizadas pelo governo.

S* — No eierclcln dessa fiscaliza*
ção os governos devem guUr-so pelo
principio du íiiuxlimi efflciencla nus
communlcaçOc*,

4* — As communicaçOes electrleas
pura uso do publluo, quer naclonaes,
quer Internacionaes, «levem ser pos-
tas A disposição de todot., sem ex*
cepção de quulnuer espécie,

A» relações dos governos com os
serviços commerciaes i- um ilo* as-
sumptos quo vão ser tratados uo
abrir-se a Conferência e acrcdltu-sc
que esse sorã um dos pontos muls
Importantes o Interessantes da mes-
ma. Na recente Conferência Inter-
Americana do CommunlcuçOiM Klo-
ctrlcas. realizada na cidade do Mo-
xlco, a «lílcgaçiio dos Estado» Uni

"Balenna da moda", a que, no mn*
mento, pnrerc vir mipplantnr teiian
an deiiiiilí, e, nin ¦«>*¦ chsiu. mus
tambem ns lâmpadas ou vulvulns, é
n "oinzite", cujas altas propriedade*
e virtudes acabam do ser preconl-
zadiis c pio.-l.ir.i.i.lii-, alto o lioni
som, por uma «lus mnls courplcuas
autoridades nu nmiiinipto.

Nflo obstante o que acabamos de
expor ao presado conaUlonto, u quem
daqui, reiteramos ou melhore., agra-
((«.•cimentou, pelas ròfèronclits feitas s
O JORNAL e particularmente, n"Radlo-Jornal", ospornnios que dia-
ponha sempre do quanto esteja ao
nosso alcance, (lo ponto dc vlstlt ln-
formutlvo, o som qualquer construi! •
glinento, pols quo envidaremos som-
pre os melhores esforços em sormoc

, utel.i aos que sc dedicam a T. S. F„
dos chegou A conclusão «le nfio ns- c oom todo o prazer. islgnur u Convenção que foi redigida Mario Lima (C. H. V>.) —

Troniformisio do um anUnno unifilar om quadro flso — A, snUnm unlfllsr; ¦ o
C, tomadis 4o torra; D, dlspoeltlvo do oonjugamanto eom o reeeptor; ¦ o P, laolo*

dorta do arttanna; T, torro

possante perturbação de destacar.
olÂm iln •-ttm affmitti". lí maior.

Prosógulndo na ordem do consl-
derações expendldas a propósito das
perturbações do origem Industrial,
entre outrus occaslOes, ainda recen-
temente, em nossa edição do dia 21
do setembro próximo findo, julga-
mos utll transmittir aos leitores do
"Radlo-Jornal" mais as seguintes
notas, de cunho pratico, nesso par-
ticutar:

No que concerno fis pcrturbaçSes
que netuam mediante a antenna,
oxamlnuremos, antes do mais, o caso
em que ellas se produzam sob a fór-
ma de correntes periódicas, como as
que provêm da Inducção do uma
rede alimentada por uma machina
girando com uma velocidade sensi-
velmente constante alternador, ma-
china de collector.. Essa «.'alego

O S. „,..-», .. ..., i ria de perturbações 6 ainda bem
Chrietovao, tendo se descui- J^,, dopljo el,mwar, com um reco.

dado do seu enconi.ro com o Brasil,
mandando ao campo o seu team des-
falçado, perdeu a ipartlda.

Até ahi, o assumpto < mais ou
menos notlmal, pols achando-so o
Rnasll «m ultima collocação, sem
ponto, comquanto condem-navel, er«
possível a attitude do S. Christovão.

O interessante, porém, do caso, ê
que o Brasil enthuslosmou-se com a
victoria e agora, no final do Cam-
peonato, acha que ainda ipõde fazer
algo pela sua collocação, dahi a ap-
pellacão eobre o eeu encontro coin o
Botafogo, no qual perdeu por 2x1,
tendo o seu "goal" sido produeto
de '"penalty".

Allega o Brasil que o Juiz official
da pugna sõ arbitrou o primeiro
tempo, o que com effeito se deu.
por motivo de doença ou lndlsposi-
ção na occaslão.

•O match .prosegulu e teve o seu
curso regular sob a dlrecção de ou*
tro juiz, no emtanto, o Brasil, zelan-
do pelo regulamento da A. M. E. A.
que não previu esso caso, ao que pa-
rece quer jogar novamente o 2" half-
time.

Que decidira e A. M. E. A.T

ptor selectivo ("accoplagem", ou
conjugamento, frouxa, entro a an-
tenna e o circuito resonante, en-
cetado no ampllflcador). Desenvol-
ver-se-ã, a nmpllcação, de alta fre-
quencla, de preferencia com re-
acção, em detrimento da amplifica-
ção de baixa freqüência. Se a fre-
quencla das .perturbações fõr baixa,
taes precauções serão sufficientes,
em quasi todos os casos. Poderã o
operador amador de T. S. F. utill-
zar-se, egualmente, e com perfeito
cxlti de um circuito filtrante, com-
prcl idendo «opacidade em eérle,
com • circuito do recepção o self-
lndt uicias em derivação aos bor-
nes sce ultimo.

S- a fre«juencla das pertuba-

além do
egual ao do signa!.

Empregado só, esse processo não
süpprlnie, por completo, o alvoro-
to, o barulho da recepção, mas. em
todo caso, o reduz consideravelmen-
te, c, infelizmente, não é licito ao
bom operador, ao consciencloso
amador de T. S. F. applicar esse pro-
cesso á telephonia, attentando-se
na clrcumstancla, de todo pondera-
vel, de que a amplitude da corrente
a receber varia do um modo con-
tinuo e irregular, sob a influencia
da voz e da musica.

— Ha ainda outros processos
dentre os quaes aquelle quo consis-
te na "compensação** ou "opposi-

ção", o que foi empregado, por lon-
gos annos, nos receptores commer-
ciaes da "Companhia Marconl". Ein
uma dus realizações desse ultimo
processo citado, empregam-se duas
antennas, accordadas (ou afinadas),
sendo que. uma, sobre a onda a ro-
ceber, o a outra, sobre uma onda
differente, o ambas essas antennas
connoctadas no receptor, mediante
conjugamentos magnéticos, de signl-
ficação tal, quo as acções exterIores«
quaesquer, produetoras do effeitos
eguaes e oppostos, com isso so an-
nullam. Nestas condições, a pertur-
bação so elimina o deixa subsistir o
signal a receber, o qual não actua,
efficazmente, senão sobre a anten-
na accordada (ou atinada) sobro
seu comprimento do onda.

Na pratica, digamos a verdade, a
eliminação das perturbações rara*

TIRO

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA
DA PENHA

Como nos annos anteriores,
no próximo dia 5, será ceie-
brada a festa do primeiro do
mingo da tradiccional romaria
[•uc todos os catholicos fazem
i egreja de N. Senhora da Pe-
nha dc Outeiro, em Irajá..

A solemnidade terá inicio,
com a missa Pontificai, que se-
rá celebrada pelo reverendissi
mo monsenhor Rangel. O ser-
mão. será feito pêlo virtuoso
bispo da Barra.

COFRES NASCIMENTO
OR PREFERIDOS
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SPORT CIAJB TIRO AO VOO
(Primeiro campeonato social)

Bernardo levanta o campeonato de
1924

Inscriptos 19 sócios realizou-se no
domingo ultimo, conforme fora a:i-
nunclado o primeiro campeonato so-
ciai commemoratlvo ao primeiro an-
nlversario do Sport Club Tiro ao
Vôo.

Regorgitava o stand de uma as-
sistencia selecta, correndo tudo na
melhor ordem e harmonia sob a dl-
recção dos juizes srs. drs. índio Fer-
reira Leal e Levy Autran e sr. Bento
Caldas.

O forte vento reinante tornava os
pombos verdadeiros zurltos que do-
senvolviam uma velocidade incom-
muni e os innumeros "crochets"
obrigaram cs "shots" ide merecido
valor a innumeros zeros.

Na primeira prova "Tiro Gentil":
8 pombos a 27 metros, coube a prl-
meira collocação ao sr. Carlos Pia-
cido com 9|9, que levanta assim em
bellissimo estylo a "Taça Gentil",
tornando-se tambem primeiro deten-
tor da "Challenge Victoria". Carlos
Plácido actuou em esplendida forma,
julgando com maestria os seus pom*
bos.

2» — Bernardo Castro, 8(9 — Pra-
mio Arrojado LÍ6boa.

3o — H. Lahmeyer, 8|10 — Pre-
mio A. Marques.

4» — Paulo Vianna, 8|12 — Pre-
mio C. Plácido.

5o — C. Pessanha, 7|12 — Prêmio
Paulo Vianna. •

6° •— A. Leite, 8|10 — Prcmio M.
Krause & C,

1" — V. Maggi . . ... ... «• - .. ..
2° — H. (Lahmeyer . .. ..; .. .. .. ..
3 — Bernardo .........
4a — C. Castro ., .. . ... ,. ... .. . .
5o — A. Leite . . ... ,. . .. M. ... »
0" — A. "Werneck 

* •¦ ••
7» — Oswaldo . .. ..' ...
8" — Armando .. ... ... «
9» — P. Vlanna

10° — Guimarães
11° — H. Bodson
12» — Plácido

7" — A. Marques, 7|10 —- Prêmio
Alberto Braga.

8» _ Guimarães, 6|9 — Prêmio
H. Lahmeyer.

Tiro GuJUnarâe-i

Bernardo do Castro, colloea-se em
primeiro logar com 13|14, levantan-
do o bello bronze offerecido pelo sr.
J. Santos Guimarães, consegue tam-
bem na mesma prova tornar-se o 8o
detentor da "Taça Brasil" e, com o
score de 21|22 obtém a Grande Me-
dalha de ouro e esmalte e o titulo do
campeão do 192*.

O campeão brasileiro estava nos
seus dias felizes e defendeu-se com
calma, confirmando o seu titulo.

2° — Antonio José Leite, 12|14;
levanta, em estupenda forma o de-
senvolvendo um tempo de tiro fura
do commum, o prêmio Corrêa de
Castro.

3° — Henrique Lahmeyer, 10|12;
bom como sempre", obtém o prêmio
dr. Paulo Costa e se não fosse uma
falta de attenção no 19" pombo, for-
çosamente estaria em barragem com
Leite e Bernardo.

Prêmio consola^àa
' 

1° — Corrêa e Castro — Prêmio
Bernardo Castro.

2° — Oswaldo Oliveira — Prêmio
dr. H. Fialho.

3° — A. Werneck — Prêmio A."Werneck.
4° — A. Colombo — Prêmio Os-

waldo Oliveira.
D" — Dr. Paulo Costa — Prêmio

E. Andrade.

Porcentagem dos sócios durante o
anno social 1923-24:

Hands
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nessa reunião, porque era destinada
a ser appllcada aos systemus «lo com-
munlcaçOos de propriedade do go-
verno o não salvaguardava devida-
mente os interesses dns empresas
particulares que so dcdlcum a ln-
dustria tio «ronununicuçiVs electrleas.
Dlscutlrnm-se pontos nessa Confe-
rencia quo não somente nffectavani
os systemas telegraphlcas o cabogra-
phlcos como tambem ns communica-
çdes sem fio, envolvendo 11 actual
política dos' Estados Unidos relativa
do estações por empresas partícula-
res.

Os Estados Unidos, conjuntamente
com uma (luzia ou muls dc outras
nações americanas, são slgnaturlos
da Convenção dc Londres do 1912,
sobro regulamentação Internacional
do radio, mas deu-so tão mnravl-
lhoso desenvolvimento nesso campo
scientifico desdo aquella data quu
multas das determinações da Con-
venção do Londres são agora antl-
quadas e os Estados Unidos, assim
como diversos outros governos são
de opinião que a referida convenção
deve ser revista: que as antigas do-
terminações devem ser eliminadas c
quo devem ser Introduzidas novas
disposições relativas ús communica-
<;0es entro as estações o entra os na-
vios e as estações do terra quo se es-
tabelcceram depois da Conferência
do 1912.

A interferência sorã provavelmente
o resultado cm certas condiçOes
dc communicaçOes em determinados
tempos, a menos que se não estabe-
leça uma regulamentação interna-
cional e por esse motivo os Estados
Unidos são favoráveis á revisão. O
motivo porque ,a delegação norte-
americana não assignou. a Convcn-
ção «lo Mexico foi porque a mesma
referia-se aos telegraphos, telepho-
nes e cabos quo neste palz pertencem
o são explorados exclusivamente por
companhias particulares; porquo os
Estados Unidos não tomaram parte
na Convenção Telegraphica Interna-
cional o porque a asslgnntura da
Convenção «lo Mexico eqüivaleria A
adhesão deste paiz A Convenção Te-
legraphica de qne os Estados Unidos
não são signatários.

A Republica Americana está Inte-
ressada no desenvolvimento interna-
cional do radio e por intermédio das
regulamentações que Jã ndoptava o
pelas revIsOes que se tornaram ne-
ccssarlas, melhorará o.s meios de
communlcação sob o ponto de vista
Internacional. Todos os esforços se-
rão feitos, segundo afflrmam func-
cionarios de responsabilidade, afim
de não entrar em confllcto do ma-
neira nenhuma com a.s regulamenta-
çOes dos outros paizes c com o func-
cionamento do radio nos Estados
Unidos. A próxima Conferência, em-
bora nacional em objectivo, examl-
narii cuidadosamente os aspectos in-
ternacionaes dos problemas que se-"jam apresentados a seu estudo.

CORRESPONDÊNCIA
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O SPORT NO ESTRANGEIRO
jnppisMo

NOVA TORK, 30. (U. P.) — O
proprietário do cavallo "Epinard"
annunciou <iue o jockey Haynes
montai-á. esse animal na corrida de

0 DB. ROCHA VAZ E 0 CESSATYL
O eminente diinico o notaivel

prof. Dr. Rocha Vaz, director da
Saude Publica do Districto Federal,
assim se manifesta sobre o Cessatyl
(o melhor remédio contra a dôr c
contra a. grippe): "O preparado Cos*
satyl. do "Instituto l^iulc-"', é um
dos qne mais se reconnnendam oon*
tra o ctemento dôr, pelu efriciMrfa titw
ecus resultados.*' — (a) 1>R. ROCHA
VAZ.

Experimentem, pols o Cessatyl
acha-se A venda cm todas as phar-
maclasl

Latonia, terminando assim os boatos
dc que ella iria ser substituído.
DEMPSEY VAE VOLTAR PARA O

PALCO
NOVA TORK, 30. (U. P.) — O

campeão mundial de box: Jack Dem-
psey abandonou os seus tre!no3 até
quinta-feira, liara ir. assistir, em
Philadelphia, ao encontro dos pu-
gillstas Walkar e iBarret. Sabe-se
que o campeão pretende voltar ao
palco, entrando para uma compa-
nhia de vaudeville.

ilIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL

CANSAÇO POR EXCESSO OB
TRABALHO — Evita o Vinho
lodo-Tannlco Phosphatada Bit-
tencourt — Deposito na PHAR*

MACIA BITTENCOURT

ções fôr elevada (harmônicos dos
grandes postos, por exemplo), pre-
ferlvel será volverem-se as vistas
do operador para as indicações pre-
cedentes, adoptando grandes pre-
cauções para qüe "accoplagens" (ou
conjugamentos) por "capacidades"
parasitas não as tornem illusorias.
Para esse fim, para que tal effeito
se dê, velará o operador por que os
enrolamentos constitutivos dos con-
jugamentos inductlvos sejam o mais
afastados possivel, uns dos outros,
e de fôrma que as zonas mais pro-
ximas dos ditos enrolamentos se-
jam ligadas a um ponto commum
(a terra, por exemplo), etc...

Emflm, os methodos de recepção
que augmentam a syntonia do sys-
tema (heterodyne, neutrodyne, etc.)
serão de uma grande efflcacla con-
tra as perturbações periódicas.

Dada a hypothese de appllcados
com cuidado, íalharem esses meios
e que, de um modo geral, as pertur-
nações se manifestem, não sob a ap-
parencla de um ruído Invariável,
mas, ao contrario, de uma maneira
mais ou menos irregular, licito será
ao operador concluir, dahi, que sc
acha elle em presença da categoria
mais freqüente e mais perigosa de
parasitas: as perturbações, multo
amortecidas ou mesrno inteiramen-
te aperlodicas, provirão, nesse caso,
de todas as mudanças Irregulares do
estado electrico de uma rêdo (pas-
sagem de bondes, movimento do
ascensores, etc). O desenvolivmento
da resonancia se torna, então, in-
teiramento illusorio, porquo o cho-
que electrico do semelhantes per-
turbações, violentas, lança, como um
pêndulo, o circuito oscillante,
protecção, c o deixa em uni estado
osclllatorio que as qualidades sele-
ctivas do dito circuito não servem
senão parn prolongar.

As obstinadas pesquizas dos tech-
nicos, concernentes ás perturbações
naturaes desse gênero os têm con-
duzido a recorrer ás propriedades
directivas de certas antennas e tam-
bem a processos em que é utilizada
a grande intensidade inicial dos pa-
rasitas a que nos vimos referindo ou
seu grande amortecimento, que tor-
na sua acção sensivelmente a mes-
ma, em dois circuitos oscillantes de
extensões dc onda dlfferentes.

Assim, poderá o operador, antes
do mais, tentar desobrigar-se do en-
cargo mediante um collector dlri-
gido (antenna, -quadro, etc), desde
que as perturbações não provenham
da mesma direcção que os signaes.

E', exactamente, o caso da mon-
tagem que aqui reproduzimos, na
figura illustratlva destas ligeiras
apreciações o que se reduz a um
quadro vantajoso e avantajado cm
dimensões, mas que apresenta o in-
conveniente de uma orientação fixa,
o que torna seu emprego multo 11-
mitadó.

Dentro os processos cm qutN se
não utilizam antennas dirigidas, pa-
rece, assim, que o mais remoto, o
que desde ha mais tempo vem sendo

.empregado é aquelle cujo escopo é
*& "limitação".

O receptor, uma vez regulado, de
fôrma a apresentar o "maürmim." de
.sensibilidade para o signal a rece-= 111, R. liragoajana, IU — Rio

UIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII»' | berrinípcdirá,* "in limine", a mais

mente & completa, o isso em conse-
quencla dos conjugamentos Inevlta-
veis entre as partes oppostas do
conjunto e devido,- ainda, á impossl-
bilidade de se realizar uma syme-
tria absoluta.

Terminemos aqui, para não can-
sarnjos o leitor: tanto mais que
este, por Si sô, tirará as lllações no-
cessadas.

A TERCEIRA COHFE-
RENCIA N. DQ RADIO
0 FIM PRINCIPAL DOS ESTADOS

UNIDOS E' DE MELHORAR OS
MEIOS DE COMMUNIOAÇAO INTER-

NACIONAL
(Communicado cplstolar da ."United Press")

WASHINGTON, setembro — De-
vido ao interesse internacional no ra-
dio e ao facto de que os regula-
mentos adoptados em um palz podem
aflectar, pelo menos att certo ponto,
o funecionamento das communica-
ções sem flo em outros paizes, a
Terceira Conferência Nacional de
Radio, convocada pelo ministro do
Commercio, sr. Hoover, e que deve
reuntr-se no dia 30 do corrente,
realmente de interesse mais do que
nacional. Duas outras conferências
sobre o mesmo assumpto reuniram
se nos Estados Unidos, uma cm fc-
vereiro de 1923 e a outra em março
do mesmo anno, fis quaes assistiram
numerosas pessoas e organizações

O resultado desses congressos, que
tinham por objectivo melhorar a re-
gulamentação dos serviços do radio
de uma maneira voluntária, provo
cou attritos e deslntelllgencla entre
as corporações que se dedicam a esse
gênero de Industria de communica-
ções, o publico e o Ministério do
Commercio. Isso foi especialmente
notado na reducção da Interferência
e o melhoramento do serviço. O ra-
pldo crescimento da radio-telegra-
phla o radio-telephonla, entretanto,
particularmente a multiplicação das
estações disseminadoras e o conse
((uente congestionamento do ar tor-
nam necessário que muitos assumptos
sejam examinados c talvez a revisão
de alguns dos actuaes methodos.
Com esse fim em mira foi convo-
cada a Terceira Conferência Nacio-
nal, esperando-se quo os vários go-
vemos dos Estados, os departamen-
tos da administração federal, as em-
presas particulares e os amadores se
façam representar.

O Quinto Congresso Pan-Amerl-
cano, reunido em Santiago do Chile
o anno passado, reconheceu os se-
guintes princípios geraes, relativos
ás communicações electrleas:

1» — As communicaçOes interna-
clonaes electricas são intrínseca-
mente de utilidade publica e. por-
tanto, devem ficar sob a fiscalização
dos governos interessados.

2° — As communicações internas,
na parte que affecta ou faz parte

«T. O. Pereira. — Respondendo a
sua carta de 18 do corrente, a pro-
posito de "construcção de uma esta-
ção radlo-telephonica", etc:

—• Quanto ao primeiro item da
consulta, diremos que é pcríettamcn-
te exeqüível o quo pretende o consu-
lente; quanto ao segundo, Idem.

O numero de lâmpadas ou vai-
vulas, depende de varias circumstan-
cias, e a "melhor espécie destas será
a "radiomlcro"; mas, para quem se
inicia no estudo e appllcaçao da T.
S. F., o melhor será começar, mo-
destamente, com a "galenna", e não
logo com as lâmpadas o, o que é
mais, com cinco lâmpadas.

Um apparelho receptor, de galen-
na, com todos os pertences, inclusi-
ve os phones, poderá ficar por uns
100J00Ü, no minimo, ou 250J000. n.i
máximo, conformo a qualidade (o
fabricante) das peças principaes. e,
entre estas, o phone, cujo preço po-
dera osclllar entre 50$ o até 180J00O.

Com uma sô válvula, de boa
marca, e até sem nenhuma válvula
(vide O JORNAL,, dos dias, 16, 21;
22, 23 e 30 ile agosto ullimo), ob-
ter-se-á magnífica audição.

Quanto a compêndios sobro T.
S. F., cm portuguez, uni dos mais
recommendavels, no momento, por
sua simplicidade c clareza, parece
que se poderá apontar o de Othon M.
Leornardos, sendo que, lia pouco
tempo, ainda se encontravam alguns
exemplares do mesmo livro, no "Tn-
lephone de Ouro", á rua Gonçalves
Dias, no Rio do Janeiro.

Em francez, indicaremos, entre
muitos outros compêndios sobre T.
S. F., o "Bremlér livre do 1'Ama-
teur de T. S. F.'", de J. Roussell, e
este, nas boas livrarias do Rio dc
Janeiro e, quiçá, das caipltaes, nos
Estados da. União.

Marcos Lopes — Rua Meyer, 33—
Rio — Resposta a sua carta dc 27
do corrento:

Queira consultar a collecção do
O JORNAL, do setembro a outubro,
de 1923. afora, dulii por deante, ln-
terpolladamcnte* vários números «lo
O JORNAL; noUiido-se que, parU-
cularmentc sobre "instaillaçio de an-
tenna", etc, encontrará o prezado
eunsulente bons Informes em nossa
edição do dia 18 de outubro de 1923.

Ultrapassando os estrictos limites
da delicada consulta que nos endere-
ça o prezado leitor de "Radio-Jor-
nal", permlttir-nos-Iiemos Indicar-
lhe, lambem, como bons elementos
de orientação para o que deseja rea-
lizar, os compêndios de T. S. F., de
Othon Leonardos (escripto em por-
tuguez) e de J. Roussell (em fran-
cez), além de muitos outros, cm
idiomas diversos, como facll 6 de
se prever.

Antonio da Cunlui Bandeira — De
referencia a sua prezada carta de 20
do mez corrente, e presumindo bem
interpretar o pensamento e o intuito
do prezado consulenle, aconselham ds
a que se dirija a qualquer das prln-
cipaes casas conimerciaes da praça
do Rio de Janeiro, taes como F. li.
Moreira e C„ Mayrlnk, Veiga & C.i
rua Municipal, e tantas outras, das
que se dedicam A importação e ven-
«Ia de todos os artefactos relativos
á ¦ radio-telephonia e radio-telegra-
phla.

Em todo caso, no que diz respeito
aos crystaes de galenna, quer natu-
raes, ou artificiaes, podemos adean-
tar que o preço dos mesmos, no
mercado desta capital, vae de 3$ a
101000, ou seja, em média de 5J.OO0.

Permittimo-nos lembrar, entr-i-
tanto, conforme já nos foi dad?
transmittir aos isiturea de "Radio-
Jornal", edições dos dias 16. 21. 22,
23 e 30 de agosto ultimo, que a

Cabo A
sua carta do 19 do corrente a res-
posta:

Aconselhamos, no caso. a bobtnn
de arranco automático, «Ias quo silo
omrjrogadng nos automóveis "Ford";
como tonto Av energia, ú corrente
continua. Nflo convém, ou melhor,
nüo í possível ou viável a substitui'
ção do seentelhador por unia clgnr-
ra.

Finalmente, pediremos permlssín
no prezado corisulonte c leitor -lí
"Radlo-Jurnnl" para ltit* aconselha!
a leitura da farta niesse (lo Informes
que vim sendo publicados em "Ra-
dlo-Jornal", dc setembro n outu-
bro do 1923. o «lulil por deunto, dt
quando cm quando, sobre 0 que pos-
sa Interessar nos amadores de T.
S. F., Inclusive os que se lnlclair.
nesse particular. Além disso, dontr*
o.s Innumeros compêndios, cm variai
línguas, já divulgados aqui n<
llrasil, indicaríamos, dos quo títr
sido publicados o expostos á vendi,
no Rio de Janeiro, o do Othon L-so-
nardos, por exemplo, escripto cm
portuguez.

Quaesquer outros Informes, ai
nosso alcance, prostal-os-onios sem
pre, com o maior prazer.

PEQUENAS NOTICIAS
LICENÇAS PARA IXSTALLAÇÔE8

DE RECEPTORES
Pela Repartição Geral dos Tele-

graphos. foram concedidas licenças
para installação de apparelhos ra-
dio-telcphonlcos aos seguintes srs.:

Álvaro Ii. Passos, dr. Antonio Pe-
dro, Álvaro Veiga Coimbra. Augus-
to Fernandes. Antenor C. de Carva-
lho, Alfredo C. A. Mesquita. A. Cor-
nello Leimbruber. Asesllao Antônio
Bittencourt. Alcides Figueiredo, Al-
íredo Thomé Torres. Álvaro Rodri-
gues Teixeira, Álvaro Boccollnf, An-
tonlo do Vallo Frias, Antonio dos
Santos Carvalho Júnior, Arthur Or-
tenblande, Augusto Gomes de Azovo*
do, Bento Bartholomou de Carvalho,
Bylnton Jí C Cícero Affonso Pon-
tos, Carl von Motfort. Cyprlano Mal-
let de Souza Soares. Carlos Monteiro
Reis, Cândido Pacheco, Columbaho
Santos, Cecília Ferreira Ijiissance,
Conceição Olegario do Mattos. Cario»
Lessa Guimarães, Coruclio Marcou-
idos da Luz. Companhia. Nacional do
Eleetrlcldade, Dagoberto Pagnnl, Er-
nnnl Rodrigues Pereira. Euelyile"
Alves dc Faria. Francisco Antônio
dos Santos, Francisco de Almeida
Ventura, Geraldo Paulo de Mollo
Barreto, Gustavo Stacli. Guilherme
Antonio dos Santos, Hermun Conczy,
Hildebrando Amaral. José Henriqu»
«Ia Silveira. José Maria i>itfío da
Oiinha, José Augusto de Figueiredo
Pitta, José Joaquim de Fouza. Ju-
nior. J. Cruz Júnior, José Chormonl
de Brito. Joel Tomm do Ollveln
Roxo. Joaquim Novaes Castéllc
Branco. José Feijó Vasques, L. 1*.
Valle. Luciano Alelxo Crud, Luiz de
Arruda Cardoso, I.conldas Barbosa
Luiz Antônio Machado, Manoel Vas-
quês dc Freitas, Maurice ICIaczko,
Municipalidade de S. Lourenço, Ma-
noel Ignacio Peixoto Filho, Oscar
Naxara, Paulo da Cunha e Silvn
capitão Penedo Pedra. Rodolplif
Paca Velloso, Raul Bevllacqua, Ru-
ben dos Santos Carvalho e Samue:
Mor José.

0 NUMERO DE ANNIVERSARIO DA"RADIO
APPARECERA' HOJL _^

BATERIAS INGLEZAS
Da 22 Vt, «*> e 10B voU*

F0'RA DO COMMUM
ABAT-JOURS ALTA NOVIDAM*

Rua Sãs José, 41, I" andai
^t*******-mfiea>*ái***************^

ADVOGADO

Dr. Júlio de Oliveira Sobrinho
E9CR!PT0R:O i

RUA DO ROSÁRIO 58*1° and
Teiephone: Norte 1B07

X**»^9*9*9**J9/A09*9* mhátM»mt%*e***:

Regras hygienicas para os dys*
pepticos

Oa médicos dizem que a dieta 1
desnecessária.

Os acidoa pcrigosofi do cutomaptc
devem, cm primeiro losur, «cr neu-
trollzadort.

Para aquelle"! que soffrem do In-
digentão, acidez .K. estômago, flatu-
lencia. otc, ha dois meios para de-
bellar o mal: Primeiro, como esses
caaos são provenientes da acidez do
estômago e fermentação doe alimen-
tos, púdo-ec eliminar das refeições
todos os alimentos quo fermentam o
formam ácidos, taes como aa farina-
ceas, astíucar e alimentos que o con-
têm. evitando o pao. as batatas, fru-
t«ií> e muitas espécies de carne». Os
unicoa alimentos permlttldos são:
pio torrado, espinafre e pequena»
quantidadea de carnes brancas, como
gallinha ou perú. Esía dieta 6 de
um rigor extremo, mas fi algumas
vezes de completo effeito.

O segundo meio, que convém cs-
peclalmento aquelles que gostam do
ftizer refeições abundantes o do bona
alimentos, é neutralizar, então, o aci-
do formado, c fazer parar a fermen-
taçio, pelo uso de um bom anti-
ácido, como há a Megneeia Divina.
Uma colher num copo d'agua, ou um
até dois comprimidos, depola das re-
feições, ou quando as d6ree se mani*
festorem, neutraliza o ácido no es*
tomago. faz parar a fermentaçSo e,
permitte ao eetomago fazer o sen
trabalho perfeito e «sem dõr. Devida
á aua simplicidade, conveniência a
efflcacla, este ultimo meio está «endo
«doptado, cm vez do antigo c dio*
pendioso, que é u dieta. A Mtigne»
sia Divina obtém-se em qualfjiioa
pharmacia ou drogaria, em fôrma do
pô ou comprimidos, delicioommenW
aromatizadu..
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Cartas Íos Estados
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De S. Paulo
(DIM.VFPARKflIMIOiVTO MYNTF,-

; 9U080 DE UM FAZENDEIRO
8. PAULO, SO (A.) — O Dlrecto-

rio do S. Pedro do Turvo pediu &
policia geral promptas o enérgicas
iprovldenclas para o seguinte caao:
Há dios se encontrava em Itapeti-
ninga, em visita & aua familia, o ca-
pltão Porcino Limo, membro do DI-
rectorlo Político de S. Pedro do
Turvo, ondo 6 negocianto e fazen-
delro.

Antes de embarcar para Itapeti-
ninga, o capitão Lima .metteu no boi-
no a quantia de 30:000$ afim de roa-
lizar algumas transacções.

Acontece, porém, que, uma vez
chegado Aquella localidade, o fazen-
tíelru e politico desapparoceu myste-
rlosamento, sem que até agora tenho
aldo descoberto o seu paradeiro.

A policia do Itapetlnlnga, bem
como a de S. Pedro do Turvo, sup-
<põo que o fazendeiro tenha eldo as-
saltado, roubado e depois assassina-
9o, pois, quanto o qualquer delicto
politico, nada ha quo justifique tal
receio, por isso que o capitão Porei-
no não contava com Inimigos nesse
:erreno.

A pollolu. desta calplta'1 tomou as
necessárias medidas para esclareci-
mento do. caco,

OS «IMIGRANTES
S. PÀÜliÒ, 30 (A.) — Desde 1*

do janeiro do corrente anno entra-
ram neata capital 52.500 Immigran-
tes de diversas nacionalidades e que
se destinam d lavoura do interior dO
Estado.
PROPOSTA PARA A ©ONSTRTT.

CÇAO DE VM GRANDE
MATADOURO

8. PAULO, 30 (A.) — O dr. Al-
fredo Augusto Mendes Franco e ou-
Uos, propuzeram d Câmara Munlcl-
pai a conetrucejao, em terreno tech-
nica e soientlflcamente apparelhado,
de um Matadouro Modelo com ca-
mara frigorífica e demais dependen-
olai apropriadas 6. matança diária
mínima de 700 rezes, vltellos, sul-
nôs, bovinos o caprinos. Essas obras
importarão em 15.000:000$000.

A petição, depola de lido nã ulti-
ma sessão da edllldade paulistana,
fol enviada ãs coirumissõea reunidas
de Justiça, Obras Publicas e Finan-
nas.

O SUPERINTENDENTE DA SAO
PAULO RAILWAY

B. PAULO, Í0 (A.) •— Regressou
. esta capitai!, de suo Viagem & In-
flaterra.o sr. Brio E. Jóihnson, eu-
perintendente da S. Paulo Railway,'
e que immedlatamente reassumiu o
exercicio das funeções do seu carga.

COMPRA DE TERRENOS
B. PAULO, 30 (A.) — Pela qtian-

tia do 1:850:000$, o» srs. Augusto de
Mtenâortea, Pedro Giorgi, Braullo de
Mendonça e Miguel Plnottl adquiri-
ram uma grande ãrea dè terrenos
nas proximidades da estação do
OSáeco, na linha Sorocabana e que
dieta alguns kilometros desta capital.

A SOCTRERN S. PAULO
RAILWAY

S. PAULO, 30 (A.) — O capital
da estrada de ferro Southern S. Pau-
ln Railway Company, que liga a cl-
dade de Santos a Juqulá, fol eleva-
do a U.234:140$ll».

— O secretario da. Agricultura re-
qulsltou o pagamento â referida vio-
férreo, da quantia de 336:937*500.
relativa d garantia de Juros dessa
via-ferrea no segundo semestre 'de
1923.

A PROPÓSITO DA SKLLAGEM
DOS STOCKS

S. PAULO, 30 (A.) — A directo-
ria da Associação Commercial de
8. pauio dirigiu o seguinte tele-
eranvma ao ministro cia Fazenda, a
propósito da sellagèm dos etoclts:"Devendo vencer-se, no ¦próximo
dia 80 do corrente, o prazo estabe-
lecldo na circular n. 37, do 4 do Ju-
lho ultimo, para a sellagèm de
mercadorias cujag taxas de imposto
tle consumo foram creadae ou ma-
jorodos pelas {eis .da Receita de
1923 e 1924, a dlrectoria da Assú-
çtoçã.0 Commercial de S. Paulo vem
respeitosamente lembrar a y. ex.
a cpportunMado o conveniência' cie
ser decretada a definitiva isenção
da sellagèm, de aocôr.do com o artl-
go 18 da vigente lei do Receita. Essa
providencia vem sendo insistente-
mente pedida pelas; Instituições com-
«lercíaes do paiz, porque <e pratica-
mente imipo.sslvel 'a discriminação de
mercadorias que, -ãe facto, estejam
sujeitas â. sellagèm. Prestaria v. ex.
alto serviço ao commercio nacional,
se concedesse a isenç&o de sella-
gem, conforme autorizava a .lei. do
Receita, no dispositivo citado, at;
tendendo ás razões expostos:

Antecipadamente grata, esta dire-
ctoria tem a honra de apresentar a
v. ex. os protestos de sua eleva-
•da considoraçüo.— (A.) Paiva Mel-
ra, Io vice-presidente, om exercicio.
— Mario Azovedo, 1* secretario."
De Minas "Geraes

ACTOS DO GOVERNO
BBLLO HORIZONTE, 30 (Star) —

O dr. Olegarlo Maciel! vice-presidente
do Estado, em exercicio, ás.clgnou, on-
tre outros, os seguintes acua: exoné-
rando, a pedido, o promotor dc .lustiòu
da. comarca do Rio Branco, bacharel
Manoel Martins Lisboa Junlor, c nb-
meando juiz municipal do termo de
Boeayuva o bacharel Anton o 4.1exau-
drino D^niz.,..
awm^mimmmaÊmÊÊÈmmmmmmmm^ÊÊmmmmtmÊ*

{asa Nero
Os mais lindos modelos ils cal-

çados na fôrma FRANCEZA,
Visitem as nossas exposições:

som preços marcados,
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Além Pirihfia (Minas Oeraes)
Pelo telosó vigário desta paro-chia fol organizada uma romaria da

população cathollca de Alem Para-
hyba, a Basílica de N. 8. da Appa-
reolda. O programma organizado c
o sogulnto:"Ao cair da noite do 4 de ou tu-
bro de 1024, com o bimbalhar festl-
vo dos sinos da matriz do S. José o
da egreja -de N. 8. da Conceição de
Porto Novo ,reunlr-8«-ão nos respe-
divos templos, todos os peregrinoslnscrlptos nesta piedosa romagem no
mais célebre santuário do Brasil;
um sacerdote, fará com o povo asorações dos ltlnerantes, benzera os
(llstinctlvos e os collocarã. no peitode cada, peregrino — acto continuo
se dirigira, processlonalmente para a
estaeão de Porto Novo, aonde todos
tomarão, o comboio especial,

Em cada carro Irã um padre dire-
ctor encarregado de capitular as
oraçõos o cânticos sagrados.

Do Porto Novo a Slmpllclo, cantt-
cos; de Slmpllclo a Sapucaia, recita-
ção do torço de Nosso Senhora; em
Sapucaia, hymno de Nossa Senhora,
de Sapucaia a Chiador, recltação do
terço; dè Chiador a Bntre-Rles, tem-
po livre,', mas conversação modera-
da; em Entre-Itios, baldeação para
a bitola larga, dahi por deante rlgo-
roso silencio até Barra do Plrahy.

Na Barra, tempo livre e uma ves
deixada a estação, rigoroso silencio
ate Apparecida, aonde desembarca-
rão os romeiros na mais completa
ordem, subindo processlonalmente,
até d basllIca.All estarão todos os
padres Redemptorlstas, d disposição
dos que' quiserem se confessar, ha-
vendo tambem diversas missas e dis-
trlbuiqSo .;la Sagrada Bucharlstla —
logo depois, acções de graças e tem-
Po livro para o cate.

A's 9 horas, começara o missa so*
lemne celebrada por um dos sacer-
dotes da romaria; ao Evangelho, ha-
vera sermão por um orador sacro.

A's 10 1|2 horas, almoço e tempo
livre. A's 16 horas, jantar e tem-
po livre, A's 17 l|2,proclssao, ben-
ção do Santíssimo, beijo da mila-
groso Imagem é despedida.

Ao anoitecer, na mesma ordem ob-
servado .pela manhã, deixarão os
peregrinos á Baelllea dé Nossa Se-
nhora, rumo & estação — em todo o
trajecto serão entoados hymnos sa-
aros.

O embarque será feito sem atro-
pelo, tomando cada peregrino, seu
carro e a poltrona do seu numero.
Até ãs 20 horas, tempo livre, e dahi
por deante rlgiroso silencio até En-
tre-Rios. onde ge fará baldeação —
idahi silencio atê Porto Novo. Com
um hymno entoado & Nossa Senho-
ra, se dissolvera a peregrinação.

Para que Deus na sua infinita
bondade é misericórdia abençoe o
nosso sacrifício, faz-se mister a ma-
xima piedade e devoção, lembrando-
so todos que n&o ft um passeio, mas
sim um preito de filial veneração ã
èJfíêlsa ralhliá >clos céos. — Vigário
JOãO Baptlsta da Silva; dr. Caio Xa-
vlír dé'Brito, presidente; D. Praze-
res e V. Duarte, secretários! dr. Jar-
bas Salles Marques, thesoureiro".

S, João da Barra (Rio de Janeiro)
Como estava deliberado, realizou-se

aqui a Inauguração dos obras In-
ternas da egreja matriz, a qual, ape-
sar da chuva que cala no momento,
fol bastante concorrida e solemne,
finalizando com' uma ladainha canta-
da em I acção de graças ao padroeiro
8. João Baptlsta.

¦ Foram queimados muitos foguetes
e bombas.-'

No dta seguinte a e«se acto fol
dita missa em intenção da alma do
extineto capitão José Ferreira Pinto
da Costa, que fol commerciante nes'
sa capital, tendo comparecido a essa
ceremonia rolgiosa as sras.: Maria
Cruz de Almeida e filha. Joaquina
de, Araujo - Ao.uino, Alzira Mala, Joa
quina Gomos, Antonia santos, Ara-
bella dos Santos - Moreira e. Isabel
Maia; senhoritas.Maria Isabel Nunes,
Luiza Henriques da Silva, Burydlce
da Costa Araujo, Alice Abreu, Fran-
cisca Tavares, Carolina Braga, ZerlI-
na Braga. Gractema - Aqulno. Julia
Aquino, Gloria da Graça Teixeira,
Mario Luiza Raposo, Th emis Tavares,
Thelma Tavares, Mario . Marques
Dias, Idalina Costa e Luzia Tavares,'lambem compareceram diversos ca-
valheiros, inclusive, o agente e cor-
respondente do O. JORNAL, sr. Ma-
noel José da Silva Braga.

— Gargaliu', pequena povoação do
2* districto deste município, por Ini-
ciativa dos seus commerciantes, vae
ser llluminada a luz electrica. Os
serviços estão sendo feitos com
grande actividade, c a inauguração
desso .melhoramento serft., ao queconsta,.no próximo mez de outubro.

Emquanto ali se promove isso tão
facilmente, a nossa cidade vte fl-
cando cohi seus lampoões de keroze-
nc, coisa velha .e desusada o qui»
nos da uma péssima luz, attestado
lamentável: do nosso atrazo e da
maior lndlfferença dos dirigentes
deste município, no tocante a este
c outros meios de cngrandeclmento
de uma localidade por menor que
soja ¦ :-.

(Do correspondente)

Santa Leeeoldlna - (Espirito
Santo)

Celebrou-se nesta cidade, a festa
do Anjo da Guarda, 'promovida pe-los padres Augusto Llttemkamp e
Guilherme, vigários desta parochla,havendo missas cantadas, primeiracommunhão ás crianças, em cresci-
do numero o, a tarde, procissão a
quo comparoceram cerca de mil fiel»,
tocando por essa occáalto a applau-
dldo banda de musica local "Onze
de Outubro" regida pelo maestro
Democrlto Pinheiro, Ao recolhor-se
a procissão houve a benção do San-
tlssimo. i

Acha-se funcclonando regular-
mente e com grande freqüência o
collegio regido pelos .padres vigários
desta cidade, que tém «ido Incansa-
vels, nos cumprimentos de seus de-
veres de sacerdotes o muitos que-ridos pela população.

Santo Leopoldina continua na
marcha dò progresso, estando o
actual prefeito dr. Lauro Faria
Santos, dotando ainda esta cidade
de outros melhoramentos como sé-
Jam: coreto para a banda do mu-
slca, rlnk e augmento do Parque da
Independência, completando deita
formo o programma das administra-
ções dos coronéis Octavio índio do
Brasil Peixoto e Francisco Atfre-
do Vervloet, que não pouparam sa-
orifícios para que esta cidade, fi-
casse a altura de uma localidade
adeantada.

O dr. Lauro Faria Santos, queactualmente dirige os destinos mu-
ntctpaée, no curto tempo de sua
administração 'tem dado provasexuberantes de um administrador
cumpridor dós deveres, criterioso è
honesto, seguindo desfnrte a traje-
ctoria traçada pelos seus onteces-
sores.

>— No dla 23 do corrente mez,
completa 13 annos do casamento, o.
sr. capitão Aristldes Passos e a sra.
d. Etelvina Freitas i Passos, que
gosam de grande conceito, no selo
da sociedade Leopbldinense.

—• O sr. coronel Octavio índio do
Brasil Peixoto, chefe do partido lo-
cal, e governador do capital, con-
tratou casamento com a sra. dona
Hllza Ávidos, Irmã do sr. dr. Fio-
rentlno Ávidos, presidente deste Es-
tado.

—- Fol multo bem recebida pelos
habitantes deste município, a noti-
cia da nomeação ,do sr. capitão Sc-
bastião úo Oliveira, para o cargo de
escrivão da Collectorla Federal
daqui, que se achava vago pelo fal-
fecimento do sr. Henrique Pereira
das Neves.

Completa, mais um anniversa-
rio a 26 do corrente mez, o dr. Lau-
ro Faria Santos, illustre prefeito
deste município. '

Esteve nesta 'cidade, a nego-
cios dé sua profissão o sr. JoSo Si-
queira, sócio da acreditado caso
commercial dos srs. D. Fernandes
& C, da praça, do Rio de Janeiro.

O lar do professor publico Eu-
rydes Vieira Machado e sra, d. Er-
nestlna Van de Kamp Machado, fol
enriquecido com o nascimento de
uma interessante menina que tomou
o nome de Norma.

(Do correspondente.)

Pirapora — (Minas Geraes)
Apoderado 'de um estado ,de lou-

cura, Ceciiio Cardoso assassinou a
José Arllndo de Oliveira com uma
punhalada no coração. Ambos vol
tavam -de S. Paulo com destino íi
Bahia c ilomaram para theatro da
acção dessa tragédia a Pensão José
Augusto, nesta cidade,

(Do correspondente.)

São Manoel (Minas Oeraes)
• • Chegou a esta- cidade o mlsslona-
rio redemptorista padre Affonso,
que, a convite do ítosso vigário, veiu
pregar o Retiro das Damas do Sa-
grailo Coração de Jesus. Os fruto»
deste santo retiro, 'foram além Je
toda a expectativa, jã pela affluen-
oia de fiéis, jâ pela bou ordem e
piedade com que ouviram a palavra
dé Deus e jft pelo bom numero de
confissões e commúnhSes. Parabéns
ao povo de S. Manoele em particular' Xa Damas do S. C. de Jesus. Que o
bom Deus continue sempre a prote-
gor este; hospitaleiro '¦ povo, consor-
vamlo-lho o sentimento de fé.

(Do correspondente).

SANATÓRIO RIO COMPRIDO
Raa Santa Alexandrina 254—Telephone! Villa 4001
FARA DOENTE» DE CIRURO.IA E MEDICINA DE

MOLÉSTIAS NAO CONTAOIOSAS
Situado no meio de parque ajardinado 'com Installações par»' da-
chás, banhos dc Im. banhou de sol. massagens,: ratos ultra-violeta.
elc«tro>adiotherápla.' Roffírhcn dictetico do; acocztlo oom cada caso
particular. Tratamento do itfthritismo"• (oíbealdade. - diabetes, rheu-
ma tlsmo); atíééçõea do appnrcNio digestivo e cardlo-ronal, conva-
Iceccnics, ««cotados o das offfccfies clrUrjrlcM dos crianças'com
tecção" CTpfelffl ' para débeis, anemlcog. ntcJilticos, irmnbatlcos o

portadores tio cosafeln c mui do Pou. Toxicômanos
O DOENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER

MEDICO DE SUA CONFIANÇA
tto medlcoi di cata oa Drs. Quauvo Armbmst (medicina) • Or. Criaslum.

Filho' (cirurgia)
PREÇOS ESPECIAES PARA PESSOAS DE .POUCOS RECURSOS

DIÁRIAS: 1ZÇOOO, 15Í000, 20SOOO, *»ÇOÒ0 e 308000

Cachoeira do Campo (Min. Geraes)
Como se costuma fazer todos os

annos, foram levados a effeito,. com
todas as pompas c solemnidades, os
festejos em louvor de N. S. de Na-
zareth e da Boa Morte.

Foram tres os 'dias em que o povocatholico dessa localidade e de to-
das as visinhanças reanlmou as ve-
lhas ruas, relembrando os faustos dos
tempos Idos do Império, em que,
tendo a capital do Estado ft peque-na distancia .de quatro léguas (Ouro
Preto), ella floréBceu sob o Impulso
de grande movimento, de que ainda
guarda as relíquias: velhos casnrSes,
todos construídos de fortes paredes
de alvenaria, como o palácio ou casa
de campo do governador, ca quartelde cavallarla e, culminando tudo,
no alto da colllna, ao centro do ur
raiai, a egreja, com riquíssimos ai
tares de madeira talhada em finos
relevos, cobertos -de dourados, dlffl
cels c pesados lustres de prata de
lei, trabalhada pelos portuguezes. No
adro dessa egreja fol preso Fellppe
dos tíantos, um . dos heróes da ln-
confidencia Mineira.

A imagem histórica de N. S. do
Nazareth, que se venera ulnda no ai-
tar-môr, <iue. por vontade de Deus,
ficar naciuellê logar, pois, ha du-
zentos e muitos annos, quando era
trunsportada para Ouro Preto, so-
bro hombros humanos, ao chegar ao
logar onde so erige à matriz, tor-
nou-se tão pesada que foi lmpossl-
vel ser levada para. deante. Resol-
vendo, então, os carregadores voltar
com cila pura o logar do onde ha-
viam partido, notaram o.mesmo au-
gmento extraordinário, de peso, que
nüo lhes permlttiu proseguir no In-
tento. f

Fol então que, tendo sciencia des-
se facto verdadeiramente sobrenatu-
ral, as pessoas de destaque que di-
riglam aquelle transporte ordenaram
quo ali mesmo se construísse a egre-
ju, que fi a que ainda hoje lfi existe.

Os seus thesouros artísticos pro-
vam ainda o afan com quo nella
trabalharam os operários e artistas
daquelie tempo.

Fol ali, sob as arcadas seculares
daquello tempo, que a multidão de
fieis so aplnhou, mais uma vez. para
saudar a Virgem Soberana, sob cujo
sceplro de misericórdia o bondado
passaram tantas gcraçCc-s, desde as
suas primeiras visitas-para o Baptls-
mo atê as ultimas de Rcqulen.

Foi uli, onde Ella, por sua própria
vontade, quiz permanecer, para
abençoar aquelle. povo, que se evo-
larani, nos dias II), 20 e 21, as
mais numerosas e fervorosas proces
de louvor, mlsturando-se com as nu-
vens perfumadas de Incenso e os
sons harmoniosos de musicas sa-
eras.

j — Pregaram nas novenas e festas
í o padre Lúcio Bemflca, esforçado', vigário da frequezln; o oonogo ÇtsD-
i tano c o padre Luiz, todos de apri-
[ morada eloqüência.

A banda de musica o a orchestra
da ":União Social", sob a batuta do
maestro Randolpho de Lemos, real-
curam tadas as solemnidades sacras
c profanas. Terminaram as festas

| com uma manifestação publica, em¦• que se ouviram vivas ft Padroeira, á-i
I autoridades eccleslasticas e a grande
! Pátria Brasileira, com seus diri-

gentes, todos calorosamente acom-
punhados pela multidão e ao som
do Hymno 'Nacional.

(Do correspondente)

Campina Grude (Parah. de Norte)
Eaia cidade, que e, sem favor, uma

daa melhores do Betado da Parahy-
ba, oslA. atravessando phaae de franco
progresso, como ae poderã deprehen-
der das notas ligeiras que vamos ro-
glstrar para conhecimento idas pu<-soas que ae Intoreasom pala vida daa
cidades do interior.

EstA-se iniciando a safra, uma
das maiores qua ao t*m visto, cot-
formo dlaem oa enlandldoa, O alfo-
dão, o principal ramo de commer.
cio 'do Estado da Parahyba, jã estã
apparcceiulo, vindo do sertão. E' de
optima qualidade, visto Alo ter aldo
atacado, este anno, de doença algu-
ma. nem da nefaata "lagarta ro-
soda",

Cogitam, commerciantes e ca-
pltallstas daqui, ide fundar um ban-
co, visto que o Banco do Brasil, por
sua agencia, ha alguns mezes funda-
da, não satisfaz as necessidades lo-
caes, por motivos que chegam ao
conhecimento do publico. Agora mes-
mo o Banco do Brasil não opera,
cinglndo-se a cobrar saques unlca-
mente. A Idéa da fundação 'ilo Bon-
co de Campina Orande, tem mera-
cido o apoio da quaal todo o com-
mercio. .„T

Varias casas têm sido abertas,
em diversos ramos de commercio,
sendo 'de notar aa de compra de algo-
dão em pluma e que Jã attlngem,
a numero superior a 20.A firma Marquês - de Almeida
& C, que negocio com algodão, eati-
va e fazendas em grosso esta con-
clulndo a construcção de tres gran-
des armazéns, onde pretende Instai-
lar fabricas de fios e sabão.De passagem paro Souza, este-
ve aqui a commissão chefiado pelo
Integro Juiz dr, Manoel Paiva, que
vae aquella cidade sertaneja afim de
apurar quaes oa responsáveis pelos
acontecimentos ali desenrolados.

Falleceram oa commerciantes
Francisco Affonso de Albuquerque e
Lino Gome» da Silva, ambos pessoas
do destaque em nosso melo social.

—- O Grêmio Renascença, formado
do escôl social camplnénse, está con-
tldando os seus associados para a
festa de pouse' da nova dlrectoria.

—• O Gabinete db Leitura Sete du
Setembro, sociedade nacionalista, vao
eleger sua nova dlrectoria. A posse
serft sem festas, em virtude de haver
fallecldo o seu presidente 'de honra,
major Lino Gomes, cujo retrato será.
apposto no salão nobre.Tambem' elegeu sua nova dicto-
ria o Oremio Recreativo, cuja posse
terft logar em dias de setembro.Annunela-se para o mez pro-
ximo a inauguração do grupo escolar
mandado construir pelo sr. dr. Solon
¦ãe Lucena, presidente do Estado,
que, segundo consta, vira assistir 0,
referida Inauguração.

(Do correspondente).

SanfAnna do Ipanema (Alagoas)
Conforme annunciei em minha

correspondência ultima, realizou-se,
com a presença de todas as aUto-
ridades locaes e numerosas famílias,
a inauguração da Escola-de Commer-
cio, fundada pelo educador profes-
sor Domingos Lima, que multo tem
concorrido paru o desenvolvimento
lntellectual desta cidade. Presidiu a
esse acto o fiscal do ensino, dr. Ma-
noel Xavier Acololy. secretariado
pelo dr. Hugo Botelho, promotor
publico da comarca.

Usou da palavra o jovem Walde-
mar Lima.

A "Charanga Santannense", gen-
tllmente oiferecida pelo seu digno
presidente, coronel Benedicto Mello,
mais uina vez prestou o seu valio-
so concurso.

A data commemorativa da lnde-
pendência do Brasil não passou com-
pletamente despercebida nesta fio-
reseente cidade. A' tarde houve pus-
séata, percorrendo as princlpaes rUas
de nossa cidade, e, a noite, no ln-
stituto S. Thomaz de Aquino, houvo
sessão solemne, promovida pelo seu
dlroctor.

Seguiu paro Penedo o jovem
Euclydes Oliveira, ex-empregado da
firma Viuva Manoel Rodrigues da
Rocha, desta praça, afim de se em-
pregar em uma casa atacadista da-
quella praça. _Em companhia de sua família,
estft. passando uma temporada em
sua fazenda "Flor dos Alpes" o com-
merclantc sr. José Marques Filho.

As pesadas chuvas, que jft es-
tavam causando uvultados prejuízos
fis lavouras, ultimamente tém cesso-
do um pouco, de sorte que o rio Ypa-
«ema, que estava com suas águas
avolumadas, tem vasado constante-
mente, jft podendo qualquer pessoa
transp&l-o facilmente.

(Do correspondente)

Lvmlnarlas (Minas Oeraes)
Esteve nesta localidade o sr. Ray

mundo Tavares, que veiu Inapecelo-
nar oa ohcoIiih publicas locaes, regi-
das, respectivamente, poloa professo-
res effectlvoH Antonio Romualdo Fa-
bregas e Judith Analla Fábregas. O
ar. inspector regional do ensino' re-
cebéu boa impressão.Fez annos a era. d. Nênê do
Amaral, consorto do pharmaceuticocapitão Ubaldlno do Amaral. A an-
niversariunte fãl cumprimentada pe-
Ias peasóas de sua amizade.—, Já estã funcclonando diária-
niente o correio deste districto, tendo
o sr. Arllndo Oiynthlno de Oliveira,
entrado em exercício do cargo 'dé es-
tafetá para o qual foi nomeado.Falleceu o er. Francisco Thomé
de Oliveira, que contava 70 annos
dé edade. Era um cidadão laborioso *
bom chefo 'do família.

Bate logar tem tido eate anno
sensível augmento de casas, sendo
algumas novas e outras reconstruídas
com capricho.

(Do correspondente).

A verdade, porém, 4, ao que pa-rsce, multo outra. Bem.Jesus é, sa-
bldamente, um» terra ondo o foot-
bali é uma forte e bella expressão.
Possuiu uma Liga de Desportos.
Derrotou o scratch camplata, Jd ven-
ceu o Rio Branco, o Campos, o Ooy-
taças e o Americano, todoa de Cam-
pos. Tem viotorlas, e, mala vloterlaa.

E estes trlumnhós que o gente ao-
be aem vanglorias .'dos vlctorloaoa,
têm outro preço, têm maior mereci-
mento.

Para outro', vez, 'o Olymplcn e o
Fluminense continuam, como sem-
pre, áa ordena.... ,<Do correspondente).

Potyrendaba (Sáo Paulo)
Esta florescente e prospera villa,

apesar de contar poucos annos do
sua criação, progride satisfatória-
mento: continuam as construcçOes do
prédios; o seu commercio, industria
o lavoura apresentam-se cada vez
mais augmentados e animadores.

Jft sc acha installado em um
novo e confortável predio o "Hotel
Roma'-, de propriedade do ur. Arthur
Roma.A data de 20 do setembro fol
fostivumente commemorada pela co-
lonia Italiana desta villa: ao romper
do dla, a população potyrèndabénse
fol despertada por uma salva de
21 tiros, c pela corporação musical"Internacional" foram executadas,
duranto a festa, diversas peças de
seu repertório. Houve tambem ro-
união festiva na sede da sociedade
italiana "Dante Allghterl".

—'O lar tio sr. Josué Fabbrl,
proprietário do Cinema Rio Branco,
foi augmentado com o nascimento de
mas um herdeiro.

Estft neste logar o padre Manoel
Castanheiro, ex-vlgario da Parochla
do lbirú.

(Do correspondente)

Pinheiro (Rio de Janeiro)

Bom Jesus ds ltabapoana-(Rlo de
Janeiro)

- Caao Interessante este que nasceu'do fundação gulznlhante do "Club
de Desportos" de Natividado do Ca-
rangola.'

Ell-o, sem rodeios, na ordem do
seu curso:

Na correspondência' daquella lo-
calidade, publicava O JORNAL:"Acaba -do ser fundado em Natlvl-
dade do Curangola, o Club dos Dos-
portos, que dispõe de fortes recursos
pecuniários e poderosos elementos,
para as pugnas do football, tennis e
outros jogos.

Dentro de poucos dias, serã inuu-
gurudo o seu campo -destinado uos
Jogos de football, com um encontro
entre os que «e Julgarem mais valo-
rosos no município de Itaperunu,
visto o antigo club local nfio aceitar
segundo consta, o convite para a
pugna, receiosu da derrota."

Bra, como ae vê, um desafio lan-
çado por um grêmio quo, nascendo,
fazia praça "do fortes recursos pe-cuniarlos e poderosos elementos", e
marcava a inauguração do campo"coni uni encontro entre os que se"Julgarem" mala valorosos no muni-
clplo nie Itaperuna", visto o antigo
club local não aceitar o Jogo, com
receio de ser vencido.

Em vista disto, o Olympico c o
Fluminense, do Bom Jesus, em nota
publicada n*0 JORNAL de 3-8-21,
aceitaram o desafio, "apesar de não
se julgarem os muis fortes do muni-
clplo".

Em notu, publicada n'0 JORNAL
lê-se, como resposta aos clubs bom-
jesuenses: "Sabemos- que a novel so-
cledade (Club dos Desportos), acei-
to o desafio dos sportinen de Bom
Jesus de Itabapoana, para um cn-
contro por oceasião da íeata -de se-
tembro, em Nativldade, nas condi-
ções propostas."

O Club dos Desportos, pois, esta-
va cm correspondência com o Olym-
pico o Fluminense, "marcando, atS,
a data para o encontro dos seus
teams". Apenas, nesta nota, fez pro-
posltada confusão. O desafio não
era, nunca 'foi nosso. Pois se, na
própria noticia da fundação do Club
de Desportos, vinha o desafio para
os que se "Julgarem" mulB valorosos
do município! Como podiam os
sportmen bomjesUenses desafiar, um
club "cuja existência elles, até on-
tão, Ignoravam?"... Nós aceitava-
inos o desafio, simplesmente.

Moe, ainda O JORNAL publicou
nova nota: "Estft sendo esperado
com anciedade o encontro "annun-
olado para o dia 7 do Relembro", en-
tre o Olympico ou o Fluminense F.
C, de Bom Jesus do Itabapoana,
oom os Desportos de Nativldade.

Que se fez èm Bom Jesus? Saben-
do-se que o Club dos Desportos que-
ria o jogo com o Olympico ou com
o. Fluminense, procodeu-se fl. sorte,
presentes os directores dos doía
clubs bomjesuenses. A sorte fol fa-
voravel ao Fluminense. O Flumlnen-
se Ia medir forças com o club natl-
vense, dono "de fortes recursos pe-
cuniarlos e poderosos elementos."

C Fluminense telegraphou, então,
ao Club dos Desportos, com resposta
paga, pedindo ordem para seguir. A
resposta foi assim: "Compromettldos
Faria Lemos 7 fluente, bastante pe-
sar deixamos aceitar honroso convi-
te. — Djalma Borges, segundo se-
cretario."

Mas então quem fol desafiadq ?
Então, quem mandou fazer propa-
gunda de "fortes recursos pecunla-
rios e poderosos elementos?"

Itaipava (Rio di Janeiro)
Os trabalhos.de construcção do

castello que o sr. barão Smlth de
Vasconcellos voe construir oa sua
fazenda Itaipava catão em começo
e com grando actividade.

Segundo ouvimos .de pessoa en-
tendida no assumpto, sorA esse cos-
tello o maior o a mais. importante
obra, no seu. senerp, que existe no
Brasil

Numa . rápida, visita, ciue fizemos
a case estaholeelmento dc criação.
tivemos cnseJos de admirar a bel
leza e o exemplar ! cuidado com

que ali são attendidoa os reprodu-
ctores vaceuns e cavnllares.

A parte. de. floricultura, prinol-ipalmento a cultura de cravos, fi
admirável. Itaipava . orgulha-se de
possuir um estabelecimento modelo
dessa categoria

D' digno dos maiores elogios o
acto da sra. tmronezn Smlth de
Vasconcellos, .mandando quo todo.»
os filhos .dos* empregados do- sua
fbzenda freqüentem o escola, por
sua conla.

Vindos de Santos; onde (passa-
ram o inverno,' acham-se, de novo,
ontre nós, oecupando a sua aprazível
residência, o sr. coronel Luiz Bas-
tos e sua. família.

Em visita a seuij parentes, èstâ
entre nôs a sra: d. Ncthydo Antunes
de Souza, .acompanhada do seu cs-
poso.

Realizpursç p . casamento dn
senhorlta Jobelvina Gamboa Vlzeu
com o w. Aipindo. I.avjnus.

O ucto olvll foi èffeoíüàdo na
residência do sr. Fruiuiac-o do Mc-
delroa Oambêa, avô da nubente, e
o acto religioso .fol celebrado pelo
vlgnrlo, ipadrp Luclo Oainliarra.

Serviram do . testemunhas: ipor
parte du noiva, no civil, a senho-
rita Sylvia Serpa e o sr. Otto l.a-
vlnas, e, "do polvo, a sehhòriía Ly-
dia Lavinas e o sr. Januário Silva;
no religioso: d. Thereza Campos o
o sr. José Lavinas. por parto du
nolvu, c o sr,. .Rodolpho Pereira da
Silva o ceposa, pòr parte do noivo.

Ap6s o acto relígioKo, 'doltaruin
para cosa do, uri Francisco Medeiros
Gamboa,, tendo, sido por cate oftc-
recldo oós cpnyidacloH uni lunch.

•Os noivos seguiram para Entre-
Rios, onde fixaram residência.

Acham-se aqui: o dr. Alfredo
Mattos o família, a sra. d. Eva RI-
bas e a sra. d. Paullna Brown.

(Do correspondente)

cimento, e • largura utll de 6 mo.troa, Oa guardo-corpos ato do con.
creto arninido, em balauatradn.

Construída sob a admlnlatraçfto do'engonhelrn Sllvtano de Azevedo, UnuObras Publlras do Estado dr mi,,.!.
custou 26:6»3$6S6, e ficou mullúbem acabada.

— O prospero e rico município rlnAraxA, que era, até pouco tempn
quasi exclusivamente pastoril, v.icentrando ultimamente em umn novo
phaso de actividade agrícola, m-mm-
3o 

verificou o nwstro.de culturaosé Ribeiro de Oliveira, qii<> Vr.r.correu todo o município, fazendo
minucioso Inquérito, e apresentou aotr. dr. Daniel de Carvalho, secre.tario dtt Aítilkultunói idJesenvoIvMo
relatório a rospeito.

As antigos fazendas de crlaçlovâo-se transformando em fazenda1
mlxtas, sendo hoje raro e fazendo!.
ro que nao se dedlo» tambem Aagricultura.

Nota-se actualmente grando tn-thuslasmo pela cultura do nljtoilAoom vista doa magníficos resultados
obtidos no atino p.issado pelou la-vradorêa què se dedicarem o eualavoura, esperalulo-se geju conslde-
ravcl a proxlmn cmfra.

Tendo percorrido todo o munlcl-
pio, -Isltou o refM-ldn mostre decultura 068 fazendas, cuja produ-cciílo, no corrente nnno. osslni e«-limou: — em arrobas: algodão3.000; ¦café, 28.000; fumo, C.000;
nssticnr, 80.000: em litros: milho10.000.000: foljfto, B.OOO.000: ar^roz, 1.000.000: amendoim, 80.000.
em kllos: mandioca, 80.000 o bata-
tas, 80.000.

Nessas fazendas encontrou o mon-tro do cultura 120 engenhos decanna, 32,1 monjolos. 110 molnhni
dc fubfl, 28 engenhos de serra,
150.000 reze» de rrlnr, 10.000 ca-vnllnres. '.'.000 muaros, 2.000 ovl-
rios o 20.000 suínos, tendo tambem
verificado que esflas fnzendna pro-tíuzcm cinnuulmentc 300.000 quei-
Jos. 110.000 Ullos do manteiga o320.000 litros do aguardente.

Quanto d Industria páatorllrobser-vou tambem notáveis progressos, es-tnndo em ulio grão de ndcuut.-tmon-
to, como mostra a continua expor-
taçüo 'de rcproduélOT.ès parn dlver-
í:oh listados da União, inclusive •Rio tírutide do Sul.

Bello Horizonte (Minas Geraes)
Vão adeantados os trabalho» de.

estrada de automóvel da estação 'ile
Hargreavea a Cachoeira do Campo,
qüe estft sendo construída nor or-
dem do governo do Estado de Minas.

Jft estão promptos D kilometros no
trecho mais difficil do traçado, no
qual se encontram.cinco boelroB do
alvenaria de pedra com argamnusa
de cimento, 80 metros do drenos de
manllhos, um grande corte em ro-
cha, com 1.2D0 metros cúbicos, o a
ponto sobre o ribeirão dos Fernan-
des, esta com a construcção jft ini-
ciada.

A estraiia ficará concluída até fins
de dezeiribro do corrente anno.

Essas c outras obra» de vulto o
de real interesse ipara o publico, vem
executando a Secretaria da Agricul-
tura de Minas Oeraes.

Ficou concluída, c jft eetft eíitre-
gue ao transito publico, a ponte da
Cascatlnha, construída, por ordem
do governo de MlnOs, sobre o ribei-
rão do mesmo nome, na estrada de
automóvel dè Poçcjg de Caldas 6. cl-
dade ide Caldas.

Fol construído, em concreto arma-
do, em vigas rectas, tendo sido cal-,
culada para uma cargo permanente
de 400 !cMo3 por metro quadrado e
mttls uma carga accldental de 17
toneladas.' Tem um unico vão de 11
metros, apoiado em encontros de ai-
venarla de pedra uom argamussa de

Barra do Pirahy (Rio do Janeiro)
Com a. esêrliptura do compra do

predio situado ã 'práçci 1'edro Cunha,
o quo ora de propriedade dn dr.
Oliveira. Figueiredo, ficou resolvida,
clcrinltl-.yiiiKiiito, a install«ção do
bisjiadó entro nos. Esse 'predio, e«-
puçoso o confortável, servirá de re-
sldonclu eplscòpaíi O terreno, doa-
do pelu dlültneta família do min-
doso uommendadar Krançu Junlor,
quo fica ao lado da Cathedral, e
quo í um magnífico terreno, serftlevantado ô edifício para o col-
legio.

lil, assim, graças aos ingontc.s ea-
forços ida comtnlnsão encarregada
tio nngiiirltir donativos pai-a o petrl-
ino.nlo du bispado o do dr. Álvaro
ilochií, quo, espontaneamente, jun-tou os [.pus 'bons offlolo, Barra terft
om brove a satisfação do ver In-
stalin da a «ua diocese.Dentro do breves dlns, teremos
tambem o prazer Ue ver a nossa cl-
.dude dotada de uma agencia com-
pleta dos carros Ford, com moa-
truarlo c todos os uocessorlos do
automóvel Ideal para o Interior.
Barra jft possue cerco do 20,desBes
carro» de praça o auto-caniInh8e«,
tendo tambem um auto-omnlbus,
elegante o confortável, ipara 16 pas-sagelros.--No idla 2 de outubro, que era
a data nutollèa do estadista bra-
sllelro dr. N'ilo Peçanha, o dr.
Joso Maria Coelho deveria realizar
uma coniforencia, nnalysando a In-'divlctucUidtide do chefe ido Partido
Republicano do Estado do Rio. Esse
trabalho serft dado, em breve, ú pü-bllcidade, juntamente com outras
conferenclus feitas pelo dr. José
Murla Coelho, em favor do saudoso
estadista fluminense.

Fol Indicado pela Câmara Mu-
nicipal ipara representante de Barra,
no Congresso das Munlclpalldcdes

o <lr. Hernani Pereira, medico e
fazendeiro residente entre nós e jus-
tamente conceituado,

O dr. Co mi Ho Legay, que vem
exercendo, com zelo e decltoação, as
funcçêes do (prefeito, pusaoú polo
golpe de iperder seu venerando pae,
que reBldia na França. Para Ift se
dlriglrft identro em pouco, devendo
passar a Prefeitura uo presidente
du Camura, coronel Carlos df
Araujo. i

(Do correspondente)

Contraiu matrimônio com a senho-
rita Alice Pereira, o sr, José Igncz
do Souza, funcclonarlo do curao
complementar dos patronatos agrlco- |
Ias, annrxo no Posto Zootochnlco
desta localidade, onde o mesmo gosu
co grande estima.

Acha-se enfermo, desde fins de
agosto, não sendo entretanto grave o
seu estado, o sr. José Henrique da
Silva Mala. aqui residente. O enfer-
mo, que tem sido multo visitado pe-
los seus Innumeros amigos, foi ulti-
mamente sub-.deeigudo de policia
desta localidade, onde é multo estl-
mado.

Serft celebrada no próximo dia
27. em Arrozal do Pirahy, Estado do
Rio de Janeiro, a missa de trigesimo
dia, por alma do Joven Orozlmbo
Cambraia, fallecldo nesta villa de
Pinheiro, cm 27 de agosto pretérito.
O extineto era filho do sr. Antonio
dc Abreu O. Cambraia, ¦ fazendeiro
neste districto. t

Vindos da fazenda do "Sobra-
ninho", onde estiveram em visitas a

i tieus pães. embarcaram nesta locali-
i liado, com destino uo Rio d» Janelrdí;
| o.s srs. Lafayette e Jurbau Cambraia,
! acompanhados pelos seus amigulnhos
| Leonel de Oliveira, Oscar Bertoex e
j José do Rosário Baptista, do altu

commercio da Capita! Federal.
(Do corresaondente)
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W,mm::| :<*>v v in a
CONTRA TODAS AS

MLESTÍASdo
— Tomae que ficareis completamente rsstabsleclda

REMEDiO INDÍGENA - PURAMENTE VEflETAL

FÍGADO

:-. ^^ÍSiSte^.. SM— *¦ ,à___Ma_,___m
'¦iièéik&Xffi ^V.......

Ü-j- :...... .,:.. . L-JS^í^iJ-â^Ci^ ;' : ¦ ¦ ¦¦.¦¦¦: i'-3ésí:.



!'• rsr.r, m—rff—— ¦f.vtrrf jj»,-»
'"••'- ,i •
.¦¦',e!v:.- 

'-'..-¦••¦ '' '/ 
1 

'>:-
i »

-,?*"' ':'-";>-«*y

/

"lf^}>*JW^- / ''"ií/,V.5T

O JORNAL — Qaarta-felra, 1 de Outubro de 1924 9

VI DA DOS CAM ROS
CORRESPONDÊNCIA

CULTURA DA BATATA
tons-M pUniar tubwculo» Inteiros

ou partido»?
,T. Urt» — MIium — Escreve-nos:
Desejo saber tambem ao 6 preferi-

rei plantar as batatinhas partida»
em dol» ou tres pedaços ou Inteira."

Resposta — Kubre if plantação do»
tuberculo» trenscrevoniOg o qut- a»(ul
publIcAiiin» ha dol» anno». Sobre as
demais pergunta» breve lhes reapon-
derèmos,

IS' ela pratica da cultura das bata-
tas fragmentar em dois ou trea -pe-
daços o tuberculo destinado a multl-
pllcar a espécie.

Lemos mimei publicação, quo de
momento nilo podemos lembrar, um
nom sobro a plantação obtida por
meio do aproveitamento da casca da
batata, onde a par do broto se ha-
vin deixado um pouco mais da "car-
ne" do tiiborculo.

A pratica corrente eatâ, entrotan-
te, no emprego ou da batata Inteira,
ou partida em dois bocados ou mal».

Sobre este assumpto da mais alta
Importância para a cultura do allu-
dldo tuberculo ha varias opiniões dé
mestres e experlmentadores notáveis.

AlmC» Olrard demonstrou por ex-
periénclus numerosas bi lnConveni-
entes de fragmentar as batatas.

Ue suas experiências feitas em
1893 eis um resumo synthetico:
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Com quanto o quadro das experi*
enclas de A. Glrard nos diga o bas-
tanto para repudiar o proCesao da
íragmonlaçSo é preciso nfto esquecer
que as suas experiências foram lei-
tas com cinco variedades, o quo
actualm,ento exlstemi inais do tres
mil.

Portanto ê cedo para se proceder
de uma fornia peremptória nas re-
joições de uma pratica cultural Ji
enraizada.

Convém ensaiar novos estudos o
certo elles estao sendo feitos na épo-
ca presente.

Com as variedades que Girard es-
tudou nüo resta duvida, dadas as
demais condições do melo, convém o
emprego do tuberculo inteiro o Isto
nos fez pendor a nds pessoalm»enie
para a generalização, "a prlori", do
emprego da batata inteira, "senrpre
quo fOr posBlvol."

Quando houver dlfficuldade de ob-
tor batatas para- semeadura ou quan-
do o preço dellas Í6r alto, convém,
a pratica corrente, no caso contrario
é recommendavél o emprego ela ba-
lata Inteira, experiência qun o lavra-
dor deve fazer, no seu terreno, com
seu procesBO cultural, no -melo em
que vive,' isto soi-íi umu, UçõVo mais
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dores do nquom o nlém-mnr,
Quando so houver ela fragmentar

a. batata convém fatel-o no sentido
longitudinal.

Cortando transversalmente arrla-
ca-»s o cultivador a deixar na parto
de clmu, dita "corda", ou- «reio» e
deixar «oitn allti a parte Inferior,
chanuida "umbellcal".

Partindo da fôrma, Indicada os
lirorto» ficam repartidos egual-
mente.,

Uma observação ainda : 6 indl»-
penHuvo! deixar sobre o campo a ba-
tata partida, afim de qua seque a•parte secclonada,

Duas a trea horas t tempo bas-
tante para que se effectue este aeto.

üüIiTuha do prniTrtino
T. Sinta* 12nimn — mo de Ja-

nWm — B»crevc-nos:"Multo desejava saber sobre a
possibilidade j de ser cultivado, no
Brasil, o "Pyre.thro". Tenho recor-
rido a todos o» meios no meu ai-
cance -para conseguir tal fim, mas
infructlfcramentc.

Leníbrél-me, .por fim, dessa bri-
lhante secçBo do valoroso O JOR-
NAI* a quem solicito as Informa-
odes necessárias sobro 0 cultivo de tal
planta, esperando, assim, resolver
um Ideal ha multo por mim plane-
jeido. Desejava saber ainda se esls-
to alguma coisa escripta a este re-
spelto o «om poderei obter.

Certo da solicitude aa appello que
vos dirijo, multo penhorado ficarei,
e subscrevo-me vosso constante
leitor o amigo.certo."

nmiposta — Bis algumag Infor-
maçOes sobre a cultura do -pj-ré-
thro, segundo o dr. Paschoal de
Momos: 1

Espécies e variedades quo se
adaptaram perfeitamente no sul do
Brasil —» P. cinerarinfoliüm, orlun-
do dÁ Áustria; P, Parthenlum,
orundo da Buropa; P. Tchitche-
wl, da Ásia Menor; Crysnnthemum
roseum (Adans)), oriundo da Per
sla; P. Indlcum, P. Carneum o P.
Sihcnse. Todas essas espécies o va-
riedadeg se adaptaram multo bem
no sul -do Brasil e nas suas terras
centraes.

Terreno» — Os pyrethros ed nSo
se dâo -bem em terrenos arglllosos.
Essa plantU, com excepção deste
sfllo, prospera em todus os outros,
unia vez que n&o sejam multo hy-
groscopicos e sombrios.

Rementelra — As sementes devem
cuidadosamente ser seleccionadag e
semeadas em viveiros feitos de
terra fina, solta e arenosa, com
uma pequena quantidade ue adubo.
Bm éprlmelro logar ¦misturam-se as
ssníentes com areia secca, o lança-
se, com tddo o cuidado, na super-
fle-te do viveiro, e passar-se-d grade
a 1 cent., mais ou menos, do prótun-
dldade, parn enterral-as bem, borrl-
fando-se com agua, todas as tardes,
uté que ellas rebentem, depois do
que so da. apenas duas regas por
semana. .

Passados uns 40 dias, oscáldela-so
com eiilãédo, c, so estiverem viço-
sa, podem ser transplantadas, o que
devera ler 'logar em um dia nebulo-
so ou de chuva.

Cultura — A cultura do epyrethro
é uma das muis simples que exis-
tem, e poderá muito bem adaptar-
»e A pequena lavoura e ãg suas mo-
dicas exigências.-

No primeiro anno da cultura, o
unlco cuidado que requerem as plan-
tas é a limpeza das hervas ma».

O ipyrethro pouoo pôde produzir
na sua primeira floração; as fartas
colheitas só se podem obter do se-
gundo anno! em deante, em que se
faz a 'colheita tres Vezes por sema-
na, atê o décimo anno, em que esta
planta - tem completado o seu ç-y?
cio vegetatlvo e começa a decres-

Aa flores devem ser apanhadas
em tempo neecos, e quando tiver
logar a fertilização, que é a oppor-
tunidade em que ellas contém a
máxima quantidade de oleo essen-
cia), que constituo o seu particular
valor insoctlcida,.

Convém exercer todo cuidado,
parft quo não falte liumidade âs
flores. O sol em demasia, e prlnci-
palmente o calor artificial, tendem
a Volaiillzar .0 precioso oleo essen-
ciai. 1 ortanto, só so pode seccal-
as A sombra e debaixo de um abrigo
conveniente. , _

Ad.ubaçao — B' esta a relação
entre os elementos nutritivos ne-
ceasarlos ao pyre»í.hro: azote, 11 ?| ;
ocldo phosphorlco, 11 Ti potassa;
10 •|".

Portanto, se o terreno fór do na-
tureza -pobre ou mesmo muito cul-
tivado, n-3ce8Sttn-se dar a elle uma
dosagem de adubo, depois do mui-
taa colheitas annuaes exhaustlvas.

Applica-«o estrumo do curral,
ufim do aperfeiçoar a porosidade
e a qualidade do terreno, espalhai*.-
dú-ae em uma dose do 3 a 6 kg.
,por metro quadrado o depois no
tempo conveniente, dào-so 20 a.30
gr. do tiulfato de »pota8sa; lu a
gr. d« superphosphato; 15 a 20
õè sulfato dc amoníaco.

Eíta mistura dove ser bem espa-
lhadã o logo em. seguida enterrada
no solo. antes da plantação. De-
íe-se facilitar a .dissolução desses
adubos vor melo de l»-rlE**S--0f»

Preparo do pyi-othro — Depois
da» flores bem üeccas, guardam-se-
a» em saccos ou caixões, atê serem
todas reduzidas a .pô. A operação
da pulverização do pyrotliro exe-
cuta-se por meio de moinhos .espe-
cineü. Quem nâo possue esses ma-
chlnismos p6d« vender por bom
nreco toda a iproelucçao aos Indus-
triaes «onfecclonadores desso ma-
ravilhOBO pô insectlclda.
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valiosa que a ele todos os doutrina-1 VX BOM VWMtXJVO DE EXPLÒ-
«AÇÃO AOKUCOLA

Carlos Nbrel — Rio — Escreve-
nos; ;"Desejando adquirir uma fazendo-
Ia, venho Sxpúr-lhe o programma de
trabalho que tracol, pedindo u sua
valiosa opinião «obre ee uma (a-¦/onda corti tal programma poderá
dar resultados econômico» sutlafa-
torios O capital á affpllcar na fa-
zendola 6 do e.*ento e vinte conto»;
cnténde-sa, portanto, .por eatlifato-
rios resultados um lucro liquido querepresente um juro apreclavol do
capital a empregar.

A fazenda terft, como (lm -prlnci-
pai • cultura do algodão, e a aua
área ft cultivar será de (0 alquelros,
assim distribuídos: 30, d* òultura de
algodto; 10, de prados artificiaes;
10, de culturas auxiliares, e 10,
do «ucslyptu». 1

Algodto —• Os 30 alqueire» serão
dividido» em dois lotes de 15 cada
um. No .primeiro anno, num será
plantado algodão è noutro smen-
dolm para adubo verde. No anno
seguinte, naquelle em que, no anno
anterior, tlvèr sido plantado algo-
dlo, será plantado amendoim, e
vice-versa, e assim suecessivamen-
té, de sorte a fazer a rotaçlo entre
as «duas culturas,

Pradog artificiaes — Servirão para
80 cabeças de gado leiteiro, oujo
fim principal serft transformar em
estrume, para as plintaçde» de ai-
godio, a torta proveniente da ex-
tracçâo da oleo do algodto. Pára a
colheita do estrume é necessária que
seja o gado sujeito ao reglmen, pelo
meno», de mela-esta-bulaç&o . rece-
bendo raçSes de milho, farello de
algodão e forragem silada. O gado
Serft estaUUlado durante o.dia e sol-
to ft noite, salvo nas noites lnvér-
noHas. fiou propenso ft estabuiação
diurna, porque resguarda o gado .dos
rigores do sol e dos ataques do
bernè,

Culturas auxiliarei <— Além das
-pequenos culturas para consumo na
própria fazenda farei uma -planta-
çao de milho, dividida em dois lo-
tes; um pára a colheita' do grfto
para alimentação do gado e o ou-
tro para a colheita de fórt-agem
Verde, quc serft recolhida ao alio,

Eucalyptus — Esta plantação obe-
decerft ao seguinte critério:

Plantarei, em e-«da unno, apenas
a quantidade 4é pés correspondente
a um alqueire, de «orte que, em 10
anno», a Área ttfilé estará toda
plantada, e os pés plantados no pri-
meiro anno estarão no seu comple-
to desenvolvimento. Colhidos este»
para lenha, serio substituídos por
novas íiluntlnhas, e assim suçcossi-
vameiite.

Empregarei a motocultura.
Coin tal .programma, poderei ti-

rnr 09 resultados econômicos satls-
ftttorloat E' o que peço responder
pelo seu conceituado jornal.'.'

IteíiposlM — Pensei e repensei
maduramente 110 »eu projecto, e
acho-o perfeitamente viável. Bm
suas linhas geraes, nada ha eiue se
modificar. Süppòúlio que terft um lu-
cro perfeitamente compensador do
capital empatado, embora coutando
com inevitáveis contratempo». Na
cultura -do algodão ssfarâc-tfe por
fael-a com o maior cuidado no que.
concerne â imiwuillaçâo de somou-
tes, tratamentos preventivos o com-
bate rapldó das pragas, logo que
estas se manifestem, lembrando-se
sempre que é niaiu fácil prevenir que
remediar, '...•..

Aasini, poÍ3, no traçado geral do
cou projecto nada-se -poderá niodlti-
car, a não ser no decorrer da é.-te-
cuçáo, coso as circumstancias o
exijam. E.', .portanto, louvável o seu
plano, cujej exilo certo está assegu-
rado.

13, S.
FARINHA DA BATATA A3BÜRI-

CANA ;
Uma Industria agrícola, que faell-

mente se deixa reunir A fabricação
de goiwma é o preparo da batata,
que constituo um apreciável ull»
mento de valor para o commercio.

Ha vario,- processou Üe preparar
etsa farinha, e os mais usados sãu
os seguintes:

1° 1— As -batatas sfto cuidadosa-
mente lavadas, para tirar qualquer
sujeira proveniente -do solo escolhi-
das sementes as batatas sfts, e ein
machinas ou manualmente são des-
cascadas.

Estas batatas, assim preparadas,
aão cortadas em raspas ou fatias
finas por machlnas ou manualmen-
te, e sâo secca» ao ar em fornos,
etc, jft descrlptos.

Finalmente, estas raspas ' seccas,
não somente podem ser guardadas
durante muito tempo como moidas
em moinhos dc pedras, fornecem
uma excellente. farlnlia, para vários
fins alimentícios.

2° — Afim de .preparar uma fa-
rlnha de 'batata, quo contenha, sõ-
mente amido e céllulose, isto ê, cil-
minadas as substancias albumino»-

sas, os sáes, etc, procede-se da ue-
guinte maneira:

Estando as raspas au fatias dei-
gadas, preparadas como acima foi
elegertpfo, 8*a--»collocadas em tan-

quês, etc, dc mplho com agua du-
rante lii.a 24 horas, e ajunta-se ft
agua 1(2 *|* do acldo sulfurlco do]
peso das raspas. !

No fim deste tempo üra-so a
agua do tanque' e às raspas sao
varias- vezes ,lavadas, .para tirar to-
dog os restos do acldo sutfurico,
acunselhando-se ainda juntar ,um
pouco de soda ou agua. de cal,
Para, com mais., certesta,- •eliminar
todos os restos porventura ainda
existentes de acldo sulfurlco.

Em seguida seccam-se estas ras-
pas no ar e no forno, etc, para se-
serem transformadas, em moinhos
de pedras, em farinha de batata.

Esta farinha, :pòrém. embora com
excellente alimento, compõe-se . sõ-
mente do amido e céllulose, repre-
.sentando, po.rtanto, valor menor,
como substancia nutritiva.

. Análoga • ft fabricação desta
farinha, podemos, utilizar os resl-
duos indissolúveis na fabricação da
gomnia, que. depois dé saccos, sfio
moidas, dando uma farinha, natural-
mento, muito mais inferior, conton-
do muito mal» cetluloso e, relatl-
vaênte, pouco* amido. NSo obstan-
te, poderá ser guardada muito
tempo,

3o -*-- -Afim de fixar as substan-
cias solúveis, que são, na-.maioria,
albumlnoidcs e sáes, etc, emprega-
se o seguinte" processou • ' '

As batatas depois de lavadas e des-
¦cascadas slo cozinhadas e as sub-
stancias acima referidas são fixadas
no amido, contendo a massa assim
obtida todos os -princípios da batata
americana.

Ém ieegüida deixam-se "esfriar es-
tas batatas cozidas, que passam cn-
tre -vários pares de rolos Uso, com
movimento contrario um ao outro,
transformando-as numa massa ho-
mogenen, quft é lavada numa machi-

1 na de macarrão, onde a massa com-
! prlmida sfte pelos furos, fornecen-
| do maciyrJ.o, que vae para seccar,
; e finalmente, para os moinhos, para

dar -uma farinha siiccu lenta, egual,
I em substancias, á batata americana
; e multo apreciada no commercio.

3oí6 Wutzl.
(Do "Manual Pratico da Fabri-

( cação de Amido ou Gomnia", no
I prelo.)

O TAMARINDEIRO
(Tamarindus Indioa Zj.)
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Da Bae. BrasKtlra do Avlcultura.

ADVBACAO DO üAFEElllO
AnasUdo Hilva — Juiz 4o 1'óiu

— Escreve-nos:"Quul o udubo próprio para n
cultura do café, eiuunUdade, pari',
cada cova, época da udulmçno, l»t«i
í», so durante o plantio ou replnn-
Uo ou so depois d» esiurem cresci-
d»»?"

Kcspostn — O adubo próprio pa*
ra cnfézaea depende da ejuullilude
do terreno onde estejam, isto 6, ela
mnls elementar doa oluUflcaçOe»
como as de terra bOa, regular e
ruim.

Em regra geral, »»ta classificação
corresponde, na pratica, a maior ou

: a menor quantidade de phosphoro'; contido no terreno, pois quo sem es-' se elemento *ifto pode haver produ-
¦ cção, o a classificação vulgar dos
: terreno» entft regulada quasi sempre• pela producção da planta nüo fór.

Assim, o phosphura regula u quan-
: tldado da azoto contido no terreno,1 porquo sondo o mesmo iwbre em
. phosphoro não haverft crescimento
j abundante do vegetnglâ, nüo haverá

por conseguinte sUfflcIehto matéria
orgânica restltutda no terreno, nâo

| havendo ent&o a maior fonto natural
do azoto. . ,

A potassa nfto regula pelo phos-' phoro, porém, como , sempro podo
dXlstlr em qunntitVado sufflciente,
pfido tambem faltar por estar esta
lnassimllavol pelas ralies das plan-
tas.

Os terrenos quo produzem b6u
canna de assucar, bôa batata doce
o bôa mandioca contem potassa, -eem
duvida.

Aelubai.-üo puro terrenos ruína
Formula para a ndubaçüo do ca-

fézaee, no momento do plantar o
no fundo da cova:
Salltru üo Chile ... 20 grs.
Farinha do oksos . • . 100 "
(Jhlorcto dc potassa . . 10 " ou

HulitrB do Çhllo . .
HU|Hirpliei*)>ll:itei do

18 •[•
Chlorcto do putiuwa

cal

C. A, F.
.S.illire» do Chile . . .

No segundo nuno Co
¦egulnte»:
Hi-llin» do Chile ... .
Hiiperphospiiuio . . . .
Chlorcto de pul:i/sa . .

C. A, 
Balltre do Chile . . . ,

Po»'yMU'
Sulllro do Chilo . . , .

uu
lo o

IMl ií.^.

300
100

200
1 no

itlubas

mo 6'
lou "

oa "

150 "
10Ü "

K.O '
100 " o.l

PMKM, tler»» e'Vut'o do't»m»plndtlro, a, vagem estd aberta na extromldadt, para
W mottrtr a polpa que envolve • semente

Adubo C. A. F.
Sulitro do Chllo

Pblyssu' . . .
£aliire do Cliilc

.10
20

00
20

ou

O tamarlndelro, tn-iiarin.ieiro, ta-
maiiindo uu tamarlnho é uma Iegu-
minusa do grupo das Ccsalplneas,
oriunda da índia c da Africa, hoje
tfio bem acelimada uo Brsúll, que já
naoce subesppntanea. Cultlva-se
actualmente eni todos os puizes tro-
pieaes. EÍ arVoro multo communi
na» roe-as, ela Bahia. Nu do coronel
Birreto. sita no Cabula, ergue-iee um
formoso exemplar com 3,m.35 de ro-
da no tronco (.1313), a um metro
aclrria do solo, do altura proporclo-
nada e de copa regular com 18 me-
trorf de .diâmetro. Na Feira ele
SanfAnna (Estudo da Bahia), cn-
contrel t-m. tumnrindo secular, quc
é dos mala notáveis exemplares que
tenho visto.' Na Quinta da Boa Vis-
ta (Rio), corre um passeio todo Ia-
deado destas arvorqs. Entre Santa
Thereza e o Sylvestre (Ulo), levan-
ta-se um bello tamarlndelro, cujo
tronco braeeja a pouca altura e não
tíevé cüntar inéhos de 4 metros ilo
clrr.umferertcla. Está coberto de çpi-
phytaa, onde abuiidíim ás orchydéás
e as barbas ele vèiho. VI tambem
ci3ta arvore, em Minas, por exemplo,
em Bello Horizonte e Juiz elo Fút-n,
e nos Estados de S. .Paulo (Campl-
naa e Itu') o ds Pernambuco (Ke-
clfc).

As folhas desta cosalpinea são pin-
nuladas paires, áa vcze-i Impares o
composias ele grande quantidade do
pinnulaâ pequenas e maia ou menos
cllpticas (flg. 2). Flores dispostas
cm cacho. Callx gamosSpalo, com
tressépalas amârèlladáq; tres peta-
las cOr de cera, rajadas ele verme-
lho; ovario simples. Flores irregula-

20
gr
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tiNICO QUE COMBATE A BATEDEUtA,
llOG-COLEBA, PESTE DE AKOAll

PNEÜMO-ENTEXUTE, ETC.
Adoptado offlclhlmcnto pelos governos

Federal, Estado» do Sllnns Geraes o
Sfio Paulo

Combato o enra a
Diarrhéa, Curso preto
c do Sangue, Peste de
Seccar e Tristeza dos

Bezerros.

O O OO S A IM
PAKA O TRATAMENTO DA D1PHTERIA DAS AVES

reu, muito menos, porím, que nas
Paplllonuceas, Os frutos são vagens
du aspecto singular (fig. 2); apre-
sentam contracçejcs entec ns sêmen-
tes, são rliombaei o não terminadas
eni ponta, o li. supeirClcie: exterior
eatá coberta ile limeis como oÊcii-
.ínaslnhna pardas. O liUcrlor Otí-
cupa-o unia. carive verde iiue elcpeiia
da maturação se muda numa polpa
cor ele mel, ao mesmo passo que se
separo da parede Interru da vagem
e. fica envolvendo por completo as
sementes. Estas são achatadas, côr
de castanha, um laiito uutls peque-
nas do que uma fava ».;ceca, pouco
duras, lisas no centro e cobertas ele
pontuações na circunvferencl.i. As
vagens tiram a falciformos o tém
uni comprimento médio df» 10 cm.,
com uma largura, média dé 15 mm.

As flôrcM dosa brocham ele Janeiro
a maio. Os feutos sõ maduram no
anno seguinte. No tempo da flora-
çfio jft as vagens do nnno precedente
costumam estar sazonaías, mna con-
eervnm-so ei Inda bastante tempo
penduradas dos longos pedunculoa
ram Inconveniente de maior. Na Ba-
hia fazem geralmente a colheita em
julho e agosto.

Não falta quem chupe o aprecie
a polpa dos frutos sem mais prepa-
ração, sem embargo de sor bastante
uclda. Fazem delia limonadas o sor-
vetea, por signal multo bons. Tam-
bem se emprega na preparação de
eloces c conservas estimadas. E* con-
siderada e-gualmente como digestiva
e» laxante, e por isso muito aprecia-
da em todas ns regiOcs quentes.

J. S. Tavares

Fortuna CP  50 "
(Halitre do Chile .... 20 "

Aduhnção para depois do l" anno
dni redor dos pítt, misturando o adu-
bo superficialmente na terra:

DO gra.fiàiltrõ do Chile
Huperphospliato de cal

18 "Io
Chloreto dc potassa . .

fí. A. F.
Salitro do Chilo ....

Poiyissu'
Halitre do Chile . . . .
Fõrtunrt C. 

Salitro do Chilo ....
Nos 2o, 3o e.-T annos:

Salitro do Chilo ....
Superphosphato ....
Chloreto do potassa . .

0. A. 1". .......
ftolitre do Chilo ....

Polycsu' ....'..
Salitre do Chilo ....

Fortuna C. V. . . ,
lHalitre do Chilo . .

Atlübação par» enfeitam velhos o
terrenos ruins

No primeiro anno do àdubaçüot

00 "
20 " e

100 "
DO " e

100 "
50 " i

100 "

00 " i

100 gra.
100 "

50 " i

150 "
100 " i

150 "
100 " .

160 "
100 "

Fortuna C. 150 "
Salitro do Clille .... 100 "

Em terrenos molhi\rès *'. s. deva
Ir diminuindo o phemphoio, n:il«'ei
elemento que de»vo varia'.', nt«'» quo
em torrono.i íiono, do terra roxa nu
de outras t«*rrn» ío prlmoirn quall-
dade, se pode u»nr o «ftlltro do <"il*
le sõ, o qual. si-tulo ei miiloi» mohlll-
zador e eolublllzador úu potassa o
do phoaphoro, natural elo*; torre»n»,
lho fornecera o máximo ela» colhei*
tH« cmquantn o terre>no for bom, dc-
pol». A medidn que n» colheltieei su-
guem o phosphoro o a pnlnssu nn,*
ttrral da u»rrn. v. s. eleve lr paulníl-
namente nppllrnndo f».*ses elementos
Indispensáveis ft vida c producção
do enfeza'.

A melhor ôpoca para a aduliação
6 durante o plantio eli:.*. rèplanln» ou
novns plníUaejOes o de»|iol.<. iie».-» an-
non seguintes, logo quu unha caldo
as primeiras chuvas,

Parn a agiononila o para u s1*!-
onda não £• Impossível n pruduc(;ãu
om qualquer tnrrdno, pois eiu».*, n»e-
«lm como a producção conimum ele-
pendo da riqueza natural do terre-
no, quo tem um preço, lanibein os*
sim a producçílo das terras pobres
dependo da riqueza âddlclonadn pe-
Ia adubaçào quc cgunlmcnte tem
seu preço.

Como 6 natural, n producçílo.
tanto em um como om onuo caso,:.i
o reflexo do capital empregaJo, seja
cm terras ou cm adubo.»*.

Agora, se n soria fôr provável ele
que, por pouco dinheiro, so comprem
boas terras, nesim lambem n lote*
ria poderá fornecer capitara fiquei*
les que não os tim.

Chamo a nl!ençil»J de v. fl. per*
o facto de ter eu mandado addlclo*
nar salitre nas ádubaçGea com C
A. F. b Polyssu. porejiic citas mm-
tura», alias muito bons, tflin pouco
nzoto e muito pnu-o on nenhum
«totó nltrico, ,quo <*• ihdiapons-iyei
para a rápida formação e mohorn-
mento do MLfízal e para fazer mau
assimiláveis os outros elementos no
tros dessas misturas.

Or. (i. Mc-Jü»,
Engenheiro ngronomn.

E' dever de todo k&msm
«ewgurar o futuro de sua familt»

As»egure-o V„ adquirindo n te-.-r»
onde locnlizar o seu lar. a qual I
vendida confias maiores facilidades
pela
COMPANHIA TEBRlTOrvIAL DO

UTO DE JANEIRO
Rim dn Assembléa. 79—Central 2331

NÃO ESQUEÇA USAR
SAMO RUI80, solido ou liquido, o niill
liygicnlco o saudável, contra as»3iliiraa,
comusOes, queimaduras, dores, ospliiltaii,
caspa, comlchOes, suores fétidos, amada

e cmbellcza a cutis.

Premiado na Ixpoaloio do C-nlenarle

O REMEDIO POR EXCELLENCl-i,
PARA AS RAÇAS

BOVINA, GAVALLAR E CAPRINA
Preventivo e curativo da FEBRE APMOSA, O ÂgrAMENTO c todas

ns suas manifestações — ENGORDA O GADU

Agente Geral: JULIEN DERÈNNE
São Pedro 46 -1"—Ciixa Porta» SOS—Rio de Janeiro

mMSPOSIÇAO ESTOMACAL E
TOSSE DE CM GATO

Marg-uerite — Escreve-nos;"Etant une lec-trlee assidue du
O JORNAL, Jo vlens. par cas quei-
nnes llgne.i, íaire appel A votre ama-
lillltí. aflrt que vous me don-
niez .eles informations au sujet d'un
Chat blanc (Angora) que j'ai chez
mol et que j'aime lieaucoup. Depoils
á peu pres trois móis 11 tousse, sur-
tout ver» le.inutln ot eternue asseis
souvent pendant lu iJourriêo. Met-
tant sa toux bui- lo compte d'uno
forte grippe, ,1o lui donne le solr
3 «outtes do "Sanagrlppo", avec un
peu d'eau.

11.a amélloré, mais Ia tous, quoi-
quo nlus rarement o moins forte,
•continuo. 11 est trts friant eT'une
lierbe de jardln, qu'll ainie, fi, trou-
ver lo matin; aprés en nyoir man-
gé. il Ia rejette aus»itôt.

De plus, êtant ú l'époque de Ia
tombôe dU poli, et comme il se la-]
chait beaucoup, je lui ai coupé1
ceux quo' je pensais qul 1'incom-
modalentMo plus: malgrÉ cela, 0
continuei A se léclier três lort,
sana avoir aucune marque sur lu
peau.. .- .- . ...

11 a copendant três bon appêtif,
jõ íuí donne de ia vlande cruh et
du pqisson mit L 1'eau salêo; il falt,
au moins,.deux bon repas par jour.
quolqyes foi» ti-ois; son age, 7 ans."' Re^poneâ — Dê ao gatinho, tres
dias seguidos, uma vez por dia:

Calomelanos |— 7 centigrammas.
Lactose —.1 gramma.
Para um papel. Faça tres.
Como alimento, nos tres dias:

leite, sopa de p&o e leite, caldo do
cereaeB, sopas finas de macarrão ou
outras massas.

Apôs os tres dias, púdo voltar ao
reglmen habitual. '

Para a tosse, persistindo esta, de-,
lhe -duas vezes ao dia uma colher,
das de; eluS,, de xarope de bromu-i
reto dé potássio.¦ ¦¦•••¦• _, S.

MOLÉSTIA DAS AVES DE D1FFI-
. CÍL. DIAGNOSTICO

. Lucas Amaral — Pussngem ' do
Marlatúia — Minas --• Escreve-iioe:

"Ha dias, no meu terreiro, 2 gal-
los e 1 gallinha caíram, a. tarde,
com uma moléstia para a qual nâo
tive explicação.

Apresentavam phenomenos tetani-
cos e dysenterla.

A que. attrlbulr estes phenomenos
e'qual.o tratamento de escolha?"

Resposta. — E' possível que o mal
apresentado pelas suas aves tenha
por causa únV tóxico. NSo conheço,
em pathologla avicola, a nfio ser o
ataque epiléptico; doença quo se as-
uemelhe.

Ora, nesse caso. foram tred aves
que "apresentaram a mesma sym-
ptomatologla, íogo, é de suppor,
pela raridade da opilepala nos avia-
rios, que a causa seja outra.

•» ;• o.>
Da Soe. Brasileira de Avicultura.

JULHO QTTARENTAO
Manoel Rodrigues do Souza — Sa-

era Família — Eacreve-nos:"Em vossa edição de 9 do corren-
te, vi terde*s sido presenteado, pe-
los srs. Alpor & Trojman, com cer-

ta quantidade de "Milho Quaren-
tão".

Como o campo de acção em quo
desenvolveis a vossa actividade é
iriuito outro que aquelles em quo se
desenvolvem 03 cereace, ?ou pedir-
vos, por empréstimo eesa aemente,
pois, 

"lavraidor 
quo soá, desejo ex-

perlmentnr a cultura 'dessa ospeule
do milho, que so propala tão pre-
coce.

Leva-me a isso o preço elevado
da semente, eruo os meus recursoB
nfto comportam obter. Se entender-
dos prestar-me esr.o auxilio, ceden-
do-m'o, eu vol-o restitulrel no do-
bro óu triplo, após a colheita."

.Rospostu — A semente foi distrl-
buida a aiessoas intereésaidas, c, as-
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I Impaludismo MMM
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PHaUUlftHeflPERMfA
Aereu Sobrinho. RuadaUpaN.6-rio

A criação do gado
.-. ' .... --m-m'á AIIVVMAV¦tinlllce ttte a%a rata»: fiUZZtMT, OVR

Sn*. Barra do Mrahy, distante 10 min utos da eitsçío, peearte.Mr »llto» lindo» leu» das raoa» GUZKBAT o cvn, ocqui-

ride» na Indla. Informaçí». com o »r. Joaé AIvm PlmenUi, ern larre do Pimi - Isteds de «Io, eu com o prcprlrt.rie, »f.

Aluandre Vlgorlto, * rua Primeiro da Marge, 24, (obrado, Mo-de tlanilre.

CREME ALLED Fórmula scientlfica
do Instituto de Bel-

lexa Allcd (Atled
- Beauty Instituto)

Maravilhoso para EW-NHAS, ^^i^^^JS^ 
*"***' VIRMELH''

DOES, etc EFFICACIA GARANTI PA,

E' O CREME DA MODA e o ideal para o toucador. BRANQUBIA,' aformoseta e CONSERVA

a cutis. taíeado adherir magatticamènte o pó do arrez.

(amêndoas). Ártico fino o excellente para a la-
vagem da cutis. Amada, embelleza e evita as ru*

gas precoces NO PARC ROYAL
e em todas as pcrfumarlas.

FARINHA ALLED

fei 4*«. í-, • ___ _\. --^p ^..j^mM
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Esta Senhora Brasileira Tem /
Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro
Em Todos os Quartos e Salas]

üluifraçio do Sal*
lo de Ouro que m
encontra cn cwi
Tapete Conr»
!eum Sello-de-
Ovo garantido «.
em cada metro do.
Congoleum qoe m
reacU *o metro»

|AS Tapetes Congoleum Selío-de-Ouro poupam~as"donas~3t casa'
^^ Brasileiras de todas as inconveniências e aborrecimientos que os
tapetes tecidos muitas vezes causam. A superfície lisa,' sem dobras ou
costuras, impermeável, dos Tapetes Congoleum Sello-de-Ouro, é abso-
lutamente á prova dé insectos, inteiramente sanitária. Até mesmo as
creadas mais desleixadas e indifferentes.os.conservam .irnm^çuladamente
limpos. v

" 
É necessário verem-se 

"estes 
tapetes para~qüe~se possam apreciar de-

vidamente pois as illustrações n'um jornal nunca podem dar uma idéia'
adequada da belleza das suas cores e padrões. A qualidade dos ma-
teriaes empregados e os perfeitos methodos.de fabricação, asseguram
um serviço longo e satisfactorin .

Padrões attractivos para todos os quartos
N'estes tapetes encontram-se desenhos apropriados para cada quarto

da casa. Artísticos effeitos floraes dão um encanto ideal aos quartos de
cama e os motivos Orientaes, ricos em cores, são admiráveis na sala de
jantar, gabinete de leitura, etc. i É muito simples determinar que Tapetes
Congoleum deseja e em que cores mais apropriadas para obter o effeito
-decorativo que pretende. >

Ficam perfeitamente estendidos sobre
o soalho, sem taxas, etc,

rA únícá coisa que se tem que fazer para se limparem os Tapetes
(Congoleum Sello-de-Ouro é passar pela sua superfície um Dano humido.

Que' de tempo*se não eumomísá Vqae aborrecimentos'» 'não evitam!
ao comparar esta simples limpeza com o trabalho que dão os poeirentos:
tapetes tecidos I,.^.»^ Uma outra partic*daridadermuito*convenientel
é que estes tapetes ficam estendidos sobre o soalho sem que haja. quejjaj
pregar ou grudar, as bordas e cantos nâo se enrolam pu quebram..

7 E apesar de todas'estas desejaveii c1uah-dades~que"os'recommendam'
•os Tapetes Congoletmi^llo^rOurojBão_<^jL9idintfiamente baratos.

Congoleum Sello-dê-Ouro em outras] formas
/Para os quartos cujos soalhos se'queiram cobrir.inteiramente, Ka o

Congoleum Sello-de-Ouro ao .metro. Colloca-se' com", facilidade poii
que não ha necessidade de pregos,* taxas/* colla, etc.ie, não obstante»
.fica perfeitamente estendido e firme., A largura d'este Congoleum é
de lm,85 e 2m,75. Ou si preferir, pode usar os Tapetes em combinação
com as Barras Congoleum Sello-de-Ouro. Estas Barras são feitas em
desenhos imitativps^de carvalho.e produzem!admiravelpwntcTo effeito
da Tnajtjçjra.if.

Procure o Sello-dé- Ouro
Quando" comprar Congoleum, a primeira coisa que' deve fazer é-

(procurar o rotulo com o Sello-de-Ouro o qual se encontra em cada tapete
,e em cada metro de Congoleum que se vende ao metro. ' A garantia!
do Sello-de-Ouro significa exactamente o que diz-"Satisfação ou de-/
volução de seu dinheiro"-e cobre todas as propriedades e quali-
dades do Congoleum. Nunca se esqueça de procurar o Sello-de-Ouro
quando comprar.

Note os preços baixos

o,40 x o.oa-^õoo
0,92 z 1,37 — .289000
1,83 x 2,75 — 1059000
2,75 x 2,75 — 158$000
2,75 x 3,00 •— 2009000

0,02 x 1,83 — 309000
2,20 x 2,75 — 12BS00Ü
2,75 x 3,20 — 1789000
2,75 X 4,58 — 2509000

Np Interior os preços são mais altos devido
ao froto

Red Stap ,
rjarc Royal ,
A.' Brasileira 
Casil Sucena ,
Ao 1» Baratelro 
Casa Colombo 
Casa Leitão ..... ,
Firmino Fontes & Irmãoe
Casa Carioca ,
Casa Allemã
Casa Slon
A. Baptlsta Dlnlz 
Luiz Nunes
Ao Confortável 
.¦Rodrigues Carvalho & Cia. ,.Ca sa Osório ..;-...-...,
3'ak'nno & Comp '.-..'¦
Casa São Francisco...*.......
Ounlia Pinto & Comp. .......
A Mundial.- 
.\ Ideal .'.
Casa Renascença 
Tapeçaria Artística
Ao Leão dos Mares ,,
Casa Slon 
A Mobiliária Primor ........-•

Sello de Ouro

Sngoihjm
lÀPETEsAKnsncos

Note os preços baixos

0,40 x 0,02—99500

0,92 x 1,37 — 289000

1,83 x 2,75 — 1059000

2,75 x 2,75 *— 1589000

2,75 x 3,08 — 2009000

0,92 x 1,88 — 889000.
2,29 x 2,75 — 1209000
2,75 x 8,20 — 1789000
2,75 x 4,58 i— 2509000

A Venda por
m\ Mwuiiiauura .•c«sa Rosa o Silva 
Casa Doía Irmãos 
O Centenário 
Burdinaiii & Irmão 
Davld Bilmis 
Casa Republica
Casa Bella Aurora 
Samuel Linetzkl 
Moreira Mesquita & Comp
Mobiliária Catteta ..'.
A. M. Rabello ....'
Paro Elegante 
Casa Osório 
Casa do Sol 
Casa Paulino da Silva
A Noiva 
A. -F. Cbsta 
Cintra & Machado ............
Casa Ingleza .,,
Casa do Júlio .* ¦
Gold Star 
Casa Rubln „
A Mimosa 
Casa do Chico

Casa Garcia J-ilho.........-.
A Mobiliadora Brasileira ...
Casa Verdo 
< íasa Norte Americana 
Sterental & Comp
Casa Slon 
Lerner & Comp
Leon Guertzensteln 
Tapeçaria do Mauro 
Severo Dantas & Comp.
Casa Alliança 
A. Schnelder 
A Liberdade 
Aos Dois Elias 
Luiz Clierman & A. Cherman.
Casa Fiel 
M. Costa e Sá 
Daim & Irmão 
Casa Sllber 
Casa Domestica 
Casa Davld 
Casa do Luz
Casa Cabral 
Alfredo Sandler 
Casa Rajah ....

No intçrior oa preços são mais altos dovido
ao íreti»

NICTHEROY;
Adolpho Schuartz ..
J. Borges & Comp. ,
¦A. C. Fortuna ,
Casa Centenário ....
A Confortável ,
Jacob Tubenschlak ...
Álvaro Arce ,
Souza & Comp
Jayme Walner 

*•••«•• ••

PETROPOLIS:

Samuel StraChman .-,
Cleto Grandl
Casa Xavier
Joaquim Thomaz & Comp. ...

CAMPOS:

Casa Lamy m
Au Petit Pare .1
Casa Rabello -
Notre Dame de Campos .:
ilibalno Basllio & Comp.......*
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4T Folheto ülustrado^v
[ dos Padrões, Grátis 1

COMPANHIA CONGOLEUM
da Delawura

Rua Theophilo Ottoni 36-1'—End. Telegraphico "Congoleum"—TeL Norte 2714, Rio de Janeiro
|WM»*WWM1MW^WWWWBWIMMWBWWW^ I

Este coupon dá-lhe .direito a um livro
que mostra os desenhos em cores do CON-
GOLEUM. Escreva o seu nome e di-
recção e nome de seu vendedor nas res-
pectivas linhas e envie-o para Companhia
Congoleum de Delaware, Rua Theophilo
Ottoni 36-1 '—Rio 

de Janeiro. .
0 folheto «er-Ihe-ht enviado cela volta do correio:
A^ome__

Direcção __

Nome ie vendedor local.

Direcção do vendedor local..
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O JORNAL — Quarta-feira, 1 de Ontubro de 1924 II

0 DIREITO E O FORO
JURY

S'So houve hontem ssinAo ao Tri-
bunal do Jury, por nlo terem oom-
parecido as testemunhas ds acouna-
cio do processo em qus e réo Aa-
tonlo Reis, pronunciado pslo* ori-
mes de homicídio e ferimentos cul-
poaos (ftrti. 294 parsgrapho Ia, 306
do Código Penal).

O adiamento foi Tequsrldo pslo
representante do ministério Publico,
dr, Mafra do Laet.

ESTATÍSTICA DO MES DE «¦•
VEMBRO

Na seaalo do mez quo findou hon-
tem. foram subinottldos a Julgamcn-
•o S rios, sendo 6 por crime de ho-
mlcldlo, 1 por tentativa do honitcl-
dlo, 1 por tentativa de morte o of-
fensas physicas leves e 1 por ton-
tailvu do homicídio e offensas leves
o graves.

Dos 8 rios julgados, cinco foram
absolvidos, um condemnado a 8 an-
nos de prlslo cellular, outro ft 45'
dias o outro a 15 dias de prisão
cellular.

mm Amanhã, aa 12 1>2 horas, rea-
llzar-se-ã a primeira sessão prepa-
í-atorla do corrento mez,

O tribunal popular serft presidido
cplo dr. João Sevorlano Carneiro da
Cunha, occupando a tribuna da ac-
eusação o dr. José Vlriato Sabota de
Medeiros, quc servirá duranto 4 me-
ZC9.

Funcclonarã cm outubro o escrl-
vão do 1* oCficlo, quo tem como ser-
vcntuitrlo Interino o sr. Rosslni do
Carvalho,

CHRONICA DO FORO
OS ETERNOS INFRACTORES
Antônio Lopes Leandro foi hon-

tom pronunciado pelo Juiz da 8a
Vara Criminal como incurso no ar-
tigo lii4 do Código Penal.

Deu motivo ao processo o facto
de ter o aceusado sido proso no dia
2i» do agonio próximo passado, ús

i; V'i horas, na oceasião cm que
vendia leite com água no estabulo
cia rua do Rezende n. 110.
(MOVIMENTO NO MLNU»I'EReIO

PUBLICO
Assumirá., lioje, o logar do 1°

curador do orphãos interino o dr.
Murillo Fontainha, quo estava com
exercício na 4a Vara Criminal, on-
dc será -substituído pelo 4" promo-
lor publico adjunto dr. Toscano Es-•iludo Ia.

O dr. Joaquim Mufra dc Laot, 2"
promotor publico, que serviu uo ju-
••y durante od mezes dc junho a se-
tcinbro Irã funecionar perante o jul-'
zo de direito da 5* Vara Criminal.
DISTRIBUÍA LEITE COM ÁGUA

AOS FREGUEZES
No juizo da 7' Vara Criminal fo-

ram denunciados Manoel Vieira
Coolho o João Gonçalves, o primei-
ro na saneção do urt. 164 do Código
1'enal, o o segundo, no art. 163, pre-
üos cm flagrante no diu 9 âo setem-
bro do corrento anno, quando distri-
bulam leite addiclouado com água,
it rua Campos da Paz n. -10.

O processo correu todo o seu
curso normal, o indo & conolusão
do dr. Frucluoso de Aragão, este,
por despacho dc honteni, pronunciou
os aceusados.
CONTRA A INDUSTRIA DAS HA-

MUTAÇÕES DE CASA-
MENTO

l."ma portaria digna de enoomlo»
O jifiz da 3a Pretória Clvol, dr.

ibuquo Estrada, afim do pfôr cobro
a umas tantas irregularidades por
elle observadas no preparo .daa. har
Mutações do casamento da sua pro-
torla, baixou a segulnto

•PORTARIA
"Para normalldaed dos processos

do habilitação do casamento, nestu
juizo, recommendo aos senhores, es
crívães a exacta observância das so
suitilcs exigências:

l») Para prova do edade, não po-
derão ser aceitou passaportes, titulos
eleitoraes, e nem quaesquer outros
documentou em quo a edade dos
contraentes conste apenas por do
clarações dos interessados.

2") Na falta absoluta da certidão
do nascimento ou dos documentos
que provam, na fôrma referida, as
cdades dos contraentes, serão acel-
tas Justificações julgadas por -sen-
eiença, depois de ter sido ouvido o
representante do Ministério Publi-
eo.

3a) As justificações de cdade,
quando os contraentes forem me-
nores deverão aer requeridas por
seus pães, tutores ou curadores, os
quaes deverão assistll-os o so esteB
íorm analpliabetos só poderão ser

ornados com a prévia sciencia do¦representante do Ministério Publico.
4°) Na impossibilidade absoluta

do nubenle 'viuvo obter do cônjuge
fallecldo, sei-âo tambem aceitas jus-
tiíleaçfies produzidas em separado
das de edado e com ussistencla do
Ministério Publico. '

5'') Não deverão figurar nas jus-
tiflcaçOes como testemunhas os ser-
ventuarlos da Justiça, o sú 6erão
aceitos oe depoimentos de pessoas
que saibam dos factos sobre os
quaes versarem as suas declarações,,
do "Sciencia própria".

C°) Sempre que alguém asslgnar
a rogo do um nubente ou dos seus
pães, tal assignatura 'Severa, ser tes-
tomunbada por duas pessoas estra-
nhos a este juizo, sendo as suas ílr>
mas reconhecidos por tebellíão.

7a) As justificações não estarão
sujeitas á disposição se jft houver
sido distribuído o respectivo proces-
so dc habilitação o contar-.se-â o
prazo para affixação do edital de-

"'¦Ê-V-*--* .
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JOGAM 6 MILHARES
HOJE — 1*> OI OUTUBRO

20:0001000

loteria oa victoria

AOS MÉDICOS - OCCASIÍO UNICA
Por 1:S00$ vende-se bello estojo

com cerca dc 200 lnstr, cirúrgicos
completamente novos c finodernos.
Custa 6:000$ ua Europa. -— MILTON
— Av. Rio Branco 151 — 2" —•
C. T. 1?S.

pois dft data da publicação du sen-
tença s que ft houver julgado. Se,
.porém, o processo de habilitação
n&o estiver distribuído, não estará
a Justificação Isenta dessa fortnall-
dade, contando-so o .praso -para af-
Rj-açao somente depois de distribui-
do o processo.

I') Oa documentos estrangeiros sú
deverão ser aceitos estando devida-
lacnto legalizados e com us respe-
cflvas traduoçSes folias por trudu-
ctor publico.

O") Os odltaci sú poderão ser af-
fixados e publicados depois do es-
erivão possuir todoa os documentos
exigidos pelo artigo 180 do Código
Civil.

10') A publicação dos odltaes de-
verá ser feita uma vaz em lim doe'
Jornaes ds maior circulação, deven-
do constar por certidão no processo
de habilitação o Jornal o data da
publicação.

11°) Os documentos a que so re-
ferem os números 111 o 1 v. do ar-
tigo 180. do Código Civil, sú 'serão
aceitos estando od respectivas fir-
mas reconhecidas.

12a) Não so conta no prazo es-
tabelouldo no art. 181 do Código
Civil o dia cm quo elle começar,
mas se consta aquelle cm quo fln-
da.

13°) Somente nos casos ' previstos
no provimento do Conselho Supre-
mo da Curte de Appellação do 4 de
dezembro de 1022, cate Juizo dlspen-,
sara o prazo da publicação dos edl-'
taes. Quando não possível a prova
documental. (exame medico legal
positivo) a dispensa, sorã. Concedida
mediante Justificações feitas de ac-
aordo com o dec. n. 481 do 14 de
junho de 1890, mas a vista do do-
cumento exigido no artigo 180 do
Código Civil. Havendo menores, os
pães ou seus representantes Iegaes
deverão tambem assistir as justifica-
ções do* urgência, eonjuntamento
com as testemunhas, ou, poderão,
por petição, declarar quo concor-
dam com a urgência do ceisíimento.
sendo as firmas reconhecidas por
tabellião.

Cumpra-se."
PARECER DO PROCURADOR DO

DISTRICTO
No processo om quo fi recorrente

o dr. 1° promotor publico adjunto o
recorrido o dr. Juiz da Primeira
Pretória Criminal,, o dr. André de
Faria Pereira, procurador geral do
diatrleto, deu o seu parecer:

PRELIMINARMENTE
"'O presento recurso foi proces-

sado dc forma contraria ao quo cata
expresso em lei, pois o art. 17, pa-
ragrupho 1" da lei n". 2.033, do 18-71.
converteu em aggravo nos próprio-)
autos do processo o recurso quo uté
era tomado om autos cm apartado.
Processado cm traslado, ficou a in-
strucção do recurso dependendo do
arbítrio doe escrivão do juízo, por-
quanto o Ar. promotor publico não
indicou as peças dos autos quo de-
viam sor trasladas (e nno o fez na-
turaliiiento porquo contava que o
Juiz fizesse* subir o processo origl-
nal) o o dr. Juiz, cm seu despacho
tambem não fez indicação alguma.
Não requelro a conversão do julga-
mento om diligencia pura ser o re-
curao pfoces-sado 

'do accordo com a
lei, porque, em so tratando de uma
questão doutrinaria, a prova não
precisa ser apreciada neste momen-
to —* o qualquer demora causara
gravame 4 Justiça, uma vez que, jnãò fOl recebida' a' denuncia, não sc
Inicia o sum marlo e* está eorreudo
a prescripçao do crime.

DB MERITIS
A hypothese dos autos é a seguln-

te: o dr. promotor publico adjunto
denunciou o- réo l.eonidlo Augusto
Pereira c, descrevendo os lados,
capitulou o crime no art. 303 do Co-
digo Penal o o dr. juiz "a quo",
dizendo tratar-se du figura do arl.
306, deixou do receber a denun-
cia, recorrendo o mesmo promotor
publico. -

Basta a simples indicação do fa-
cto, objecto do recurso, para so ver
quc o Ministério Publico esta com
a 'razão., Aliás, o dr. Juiz, na sus-
tentação do seu acto, confessa ex-
pressamenite que a denuncia eslã
rovcstlda de todos os requisitos do
art. 79 do Cod. do Prôc. Crim. Ora.
se a lei foi observada, não vemos
oomo, com sipreclaçõea do feição
doutrinaria, se pretenda exigir, logo
na denúncia, que o crime seja ca-
pltulado com o rigor só reclamado
quando .ee trata de applicação da
pena. Rejeitando a denuncia, o dr.
juiz "a quo" apreciou desde logo
a prova do processo, "prova do in-
querito, e Julgou" extemporajiea-
mente o mérito da causa, deeretan-
do de fôrma summaria quo o réo
não agiu com dôlo o, sim, com cul-
pa... Mas o Ministério Publico en-
'tendeu que se trata de um crime do-
loso e ao > magistrado faltava com-
petencla no momento para assim
decidir. Esse acto do dr. 1ulz "a
quo", além do mais envolvo uma
grave falta de comprehensão daa
attribuições do Ministério Publico,
pois denunciando os factos o dan-
do-lhes a capitulação que entendeu,
cúmpria-lhe fazer a prova do alie-
gado o, so não o fizesse, então sim.
no fim do processo, poderia o juiz
desclassificar o delicto para o artl-
go 306. Jfi. agora será difficil o Ml-
nisterlo Publico provar o dolo, não
porque ò dr. juiz, Intesro como ê.
possa prejudicar Intencionalmente a
apuração da prova, mas porque, po-
dera, sem o querer, por um natural
sentimento do vaidade humana, de
oue ninguém está livre, exercer ln-
fluencla liara quo a sua opinião
prevaleça.

E' preciso, porém, comprehender
que o facto de adoptar o Ministério
Publico 'mi denuncia uma capitula-
çüo de delicto não o inlilbe do mo-
diflcal-a quando findo o processo.

A' vista do exposto, opina pelo
provimento do recurso para nc de-
terminar que o dr. juiz "a quo" re-
ceba a" denuncia offereclda. proce-
dendo ao summario na fúrma da
lei."
RE'0 QUE SERÁ' SUMMAMADO

HOJE
Na 7* Vara Criminal será

Bummariado, hoje, o seguinte ac-
ousado: Pomponlo Trindade, lncur-
so no urt. 297 do Cod. Penal.

I
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Porta Aberta para aTU BERCULOSE

EXPEDIENTE
COmH DE APPELLAÇÃO

5' Câmara
Sob. a presidência do desombargu-

dor Elvlro Carrilho, secretarludo
pelo dr. Cícero Brum.

Compareceram os desembargadu*
rcs Edmundo Rogo o Sampaio Vian*
na.

JULGAMENTOS
aggravos do |H*ll(.-Ro — N. 399

(concordata preventiva) — Relator,
desembargador Rego; 1" uggruvunu*.
Cunha Guldão da Cruz; 3* aggra-
vante, Gastão Joppert Chaves Fu-
ria; aggravados; Castro Cluldão &
C, Joaquim Mesquita do Castro.
Ouldão o outros, viuva o herdeiros
de Adriano do Castro Ouldão, c o
dr, curador das massas fullidas —
Negou-so provimento a ambas as
appellações.

N. * 378 (Inventario) — Relator,
desembargador B, Vianna: aggra-
vantee, Joaquim Corrêa Marques u
outros; aggravados, Emilla Torres
da Costa Ferreira Dias, Inventarlan*
te do espolio- de Antônio da Costa
Torres, o os drs. 2° curador do Or-
phãos e curador de resíduos — Deu-
se provimento para quo o dr. juiz"a quo" reformo o ssu despacho o
nomeie para o cargo d« inventario
pessoa estranha e Idônea;

No 476 (reivindicação) — Rela-
tor, desembargador E. Rego; aggra-
vante, massa fallida da (Cia. do Se--guroB Prevlsora Rio Grandense; ug-
gravado, Adrien Rolichon — Negou-
se provimento.

N. 478 (Reivindicação) — Rela-
tor, desembargador Carrilho; aggra-
vante, mossa fallida da Cia. de Sc-
guros Provisora Rio grandense; ag-
gravado, dr. Eduardo Alves' da Sil-
va Porto —• Nogou-so provimento.

N. 441 (dslstencla de usofrulo)
Relator, desembargador S. Vian-

na; aggravante. d. Amélia Canipoe:
do Mattos, appellado, dr. curador
do resíduos — Ncgou-so proviuieii-
to.

N. 448 (homologação de penhor
legal) — Relator, desembargador
S. Vianna; aggravante, Aron Cher-
man; aggravados, Henri du Soro o
Adolpho "Welnherg — Negou-se pro-vimento.

N. 469 (arresto) — Rolator, des-
embargador S. Vianna: aggruvanle.
d. Maria Eugenia Vianna Mendes
dos Reis; aggravado, dr. Armando
Agulhagua -*— Negou-so provlmen-
to.

N. 488 (reivindlcàçòcs) _ nola-
tor, desembargador Carrilho; aggra-
vante, niassa fallida da Companhia
do Seguros PrevlsOra ltlograndcnso;
aggravado, Joaquim Octavio do An-
drade — Negou-so provimento.

N. 47-1 (concordata prov-enllvu)Aggravante, José M. Alves; ag-
gravados, Moraes & Fonseca, porseu suecessor Luiz Maria da Fonse-
ca, c o dr. 2*' curador do massa*
fallida» — Negou-so provimento pa-
ra confirmar o despacho aggravado.

N. 4S0 (acção ordinária) — Re*
lator, desembargador E. líego; as-
gravante, li. Redy; aggravada, Emi-
Ua Anlonieta de Oliveira o outros—• Ncgou-so provimento.

N. 496 (despejo) — Relator, des-
embargador Sampalu Vianna; aggra-
vante, Epharlns Narpolo Browono;
aggravados, M. Gonzalez & GarciaNegou-so provimento.

N. 1504 (exume de livros) — Re*
lator. desembargador Carrilho; ag*
gravante, Salim Alvi Jamsa; aggra-
vados, Oamunlio -Sobrinho & C. —
Negou-se provimento.

N. 521 (despejo) — Relator, des-
embargado)* 13. Rego; aggravante,
Antônio Joaquim du Silva Braga;
,'aigSU'avuJo,* AntDlUo .JcMit-uiiil, Tc,!*-
xeira — Negou-so provimento.

N. 520 (despejo) — Relator, dctí-
cmbursu.lor Uai-rillio: aggravante,
Bernardino Rodrigues do Oliveira;
aggravado, Manoel Corrêa — Ne-
gou-se provimento.

N. 522 (despejo) — Relator, des-
onibarsador E. Rego: aggravante, d.
Luclnda Callo Vceehio: ugsravudos,
dr. Octavio Dias da Cunha e sua
mulher — Negou-se provimento."

N. 522 — (despejo) — Relator,
desembargador E. Rego; aggravan-
te, Manoel Soares Jonveiro; aggra-
vada, Anna Villa Verde de Carva-
lho — Negou-so provimento.

N. 554 (despejo) — Relator, des-
embargador. Ei Refgo; aggravante,
d. Ignez" Rodrigues do Carvalho;
aggravada, Congregação dos filhos do
Trabalho d. Carlos V, rei de Por-
tugal —¦ Negou-so provimento.

N. 662 (despejo) — Relator, des-
embargador 1Ü9. Rego; afeifravatite.v
d. Maria José Gomes; aggravada,
Julia Gentil do Maga-lhães Quinta-
nllha Pires — Negou-ee provimento.

N. 540 (despejo) — Relator, des-
embargador ,E. Rego; aggravante,

. Delolte, Plender & C; aggravados,
Edmundo "Wüieeler — Negou-se pro-
vlmento.

N. 64» (despejo) — Relator, des-
embargador E. Carrilho; aggravante,
João Zagari; aggravada, d. Maria
Cândida Lúcia —- Negou-so provi-
mento.

Sorteio — Ao desembargador El-
vlro Carrilho, — Carta testemunha-
vel n. 541 — Aggravos do petição
ns. 576, 677 e 585.

Ao desembargador Edmundo Re-
go — Carta testemunhavel n. 540 —
Aggravos de petição ns. 573 e 576.

Ao desembargador Sampaio Vian-
na — Aggravos de petição ns. 569,
670, 578 o 179.

Em mesa — Aggravos de petição
ns. 5S0. 581. 582, 583, 584, 58Ü, 587,
688, 589, 590, 591. 592. 59.1. 594.
695. 596, 597. 698, 599, 600, 601,
602, 604 c 60S.

Publicações — Aggravos de peti-
cão ns. 9.995, 132, 203, 253, 274,
312, 345, 357, 366, -115, 420. 128.
440. 462. 487. 493 e 509.

PROCURADORIA GERAL UO
DISTRICTO FEDERAI.

(Expediente do dia 80 de setembro
do 1924

O dr. André do Faria Pereira,
procurador geral do Districto Fe-
doral, deu parecer uo seguinte pro
cesso:

Appellação crime n. 7.101 — Ap-
pellante, Mario Gonçalves Alberuuz
(menor); appellada, a Justiça.

O procurador geral dirigiu ao des-
embargador presidente da Corto de
Appellação o seguinte officio:"Tendo a. Liga dos Inquilinos e
Consumidores dirigido a esta pro-
curadoria geral uma reclamação
contra a praxe adoptada por alguns
officiaes do justiça do fazerem cita-
cões, especialmente em processos de
despejo sem darem "contra fé" ás
pessoas citadas, solicito a v. ex. uma
providencia no sentido de ser evita-
da essa falta, quc, causando damno
és partes, concorro para o despres-

i tiglo da Justiça.
Renovo a v. ex; os meus protestos

do elevada estima e consideração.
— (a) André de Faria Pereira, pro-
curador geral do Districto Federal."

ASSOCIAÇÃO B. DE
PHARMACEÜTICOS

EM TORNO DO "LIQUIDO DE DA-
KIN„ - 0 MONTEPIO PHARMA-

CEÜTICO
A Associação Brasileira de Phar-

maccuticoB realizou a sua sessão
quinzena!.

Presldl.u-a o sr. Souza Martins,
tendo como secretários os srs. Os-
waldo* Cosia e Abel do Oliveira.

No ' expeilloutc. sobro vários as*
sunip|os.*,falaiani us srs. Atvuro Var-
ges, Fernando Cross e Abol do Oli-
velra."' I [!

O sr. Virgílio Lucas, em defesa do"Mquldo.do Dakln", fez longas o ln-
teressantes considerações, demons-
trundo observações suus no sentido
de assegurar a inulterubllldade da-
quollo producto cytopbylatlco.

Resultou a vantagem do so tornar
estiibe-l o lilpochlorcto de sodlo cm
soliMo,:; dando reacção neutra ou
llgèlruiitehto alcallnà. afim do que
não oxe'rça sobre os tecidos acçflo
cáustica o^ irritante

NO nosso mercado dc drogas, ai-
guinas rnnrchs da alludida prepara-
ção chloradu, uiicontrum-so facll
mento decompostas, pelo quo os ei-
rurglõcs'vem abandonando o sou cm*
prego. '. ... ""' '

Dahi b Interesso om observar o"Liquido 'de. Dakln", como o pro-
poz o seu autor c da qual tem o no-
me, capaz do prestar os melhores
serviços' cumo antlsòptlco o gormi-
cldu, pelo desprendimento do chloru
c do oxygenlo em estudo nascente.

Apus,, o dr. Souza Martins, falou
longamente sobro o montepio phar-
macoutlco, uma das melhores uspl-
rações da classe, propondo sua cria-
ção.

Justificando seu ponto de vista so-
bro o assumpto, estabeleceu dados
que garantem plenamente o exito da
empresa a sc realizar.

Terminou coneltando sous collo-
gas u se inscreverem na nova insti-
tuição quc consultará. Indubltavel-
mento os Interesses dos mutuários.

Levada quc seja a offoito a Idéu
proposta, terá a Associação visto se
converter em realidade um dos seus
mais acariciados sonhos.

As palavras do presidento meruce-
rain applausos geraos, tendo se Iii3-
crlpto incontlncnte todos os associa-
dos presentes.

Em seguida 'foi suspensa a sessão,
tondo comparecido os srs. Souza
Martins. Virgílio Lucas. Oswaldo
Cósla, Abel do Oliveira, Mi Capelle*
to, J. Cruz, F. Gross. A. Vurges, Bis-
marck dos Santos, Quintino Pinbei-
ro, Bartliolomcu Pereira, A. Glffonl,
Peixoto Guimarães, Araujo Aguiar c
outros.

X Religião
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ÀNNIE BESANT
Passa hoje mais um .anniversarlo

da presidente du Sociedade Theoso-
phica ti illustro senhora cujo retrato
publicamos ha dius, por occaslão da
Kolemnidado quo effeUuoram os
tlieosophistas afim dc commemora-
rem o jubileu do sou -primeiro tra-
L.-i.lho escripto om prol dos grandes
ideaes humanos o quo sc referia á
situação política da mulher.

A dra. Anuiu Besant perfaz lioju
76 annos du edade, sendo, apesar dis-
so uma trabalhadora infatlgavel
quc, em continuas viagens propaga
os consoludorcs ensinamentos da
Theosophia, dando, ao mesmo tem-
po, conferências sobre política uupe-
rior e organização social.'

A dra. Anule Besant é acatadlssi
ma nos centros cultos não sú da Eu-
ropa como do mundo inteiro — uo-
tadátneiite da Inglaterra, sou paiz de
origem, o da America que tem vlai-
tado por vozes.

Aetualmcnle todo o seu empenho
político esta -voltado para a obra
grandiosa da -reconstrucção moral o
política da índia, tratando de obter
para ella a uulonumla politlco-legls-
lativa.

E' uma obra eminentemente sym-•pathlca para a qual ella soube ua-
ptar as vista*-) benevolentes do go-
verno inglez.

O mundo theosoplilco realiza hojo
uma sessão commemorativa no Cen-
tro Paulista, â» 20 lioras, durante a
qual fará Um discurso a exma. sra*
d. Maria Adelaide Sdledade Lopes,
liavondo ainda uem concerto. Ao que
nos consta, é publica a entrada.

USE X^\R©MBtlÍÜ!A£ClGLYCOCRtOSOTADO
DE «W. ROCHA BRAGA
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Mie, DUARTE
lleibll niodlsta. confecciona com e.-mc-

rido go-qo e arte lindas tollettes do pa»-
seio?, thcatro, etc, por preços módicos.
Aceita fazendas, sendo os leiilus ei come;
rar dc *jdsci.mi. Ilua Chile ti. ü5, i» andar,
iclrpUor.e Central l.l vi-
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0 festival de 5 de outubro no Jar-
dirn Zoológico

Organizado pelo "Cattete Jornal",
haverá, domingo, S do outubro, no
Jardim Zoológico, um festival em
commemoração ü data annlversaria
da Republica Portugueza,

O festival durará das 13 as 20 ho-
ras, com brilhante illuminação co-
lorida, genero inteiramente novo.

Do programma, constam varias at-
tracções como luta romana, demon-
straçõea de "box", "matchs" de"football", corridas o diversões co
micas.
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ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS
DE PHARMACIAS E LABORATÓRIOS
OS PREÇOS DE CERTAS PREPA-

RAÇÕES OEFICINAES
A Associação dos Proprietários de

Pharmacias è Laboratórios,, levou a
effeito u sua reunião mensal, tendo
ua presidência o sr. Abel de Ollvelrn
a que secretariaram os srs. Norival
dos Santos e Joaquim Varella.

No expediente, após a leitura da
acta, o presidente conimunicou ü.
casu que a directoria da instituição
assumira a gerencia do estabeleci*
meiito pharmacoutlco de um associa-
do. quo o solicitara por so encontrar
dali afastado em conseqüência de
sentença judicial.

Na ordem do diu foi dado á dis
cussão o parecer da commissão cn
carregada de confeccionar uma ti-
bella de preços para certas prepara*
ções ofíicinaes.

Depois do largamente debatido o
assumpto, sobre o qual falaram os
srsã Quintino Pinheiro. Bartholomou
Pereira, Alva.ro Varges e Bernardi-
no Luz, ficou deliberado que, por
agora, sejam somente elevados os
preços da limonada purgativa do ci-
trato de mugnesíu e da água vleu-
nenso.

Em tempo opportuno, a Associa-
ção fará as necessárias publicações
nos jornaes do maior circulação, i:i-
teirando o publico dos motivos da
majoração daquelles preços.

Nada mais havendo, íoi pelo pre-
sidente levantada a sessão.
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CATHOUCI8NO
LAÜS PERENNK

O Santíssimo Sacramento do
Altar estará exposto hoje A adora-
ção dos flels naa seguintes cerejas:
diurna comuçando ãs II 1|2 horas,
uu egreja do Andarahy Pequeno, o
nocturna, começando ás 18 1)3 ho-
ias no Convento da Ajuda « torml-
nando cm umbus com a benção uo-
lenine.' A adoração nocturna nas egrojas
é publica uté fts 2« horus o priva-
tiva dos .homens a partir desna hora
até ãs 0 1|2.
OUTUBRO — MEZ DO ROSÁRIO

O mez quc hojo começa é todo
olle dedicado A exaltação do N. Se-
nhora do Rosário ou, na rubrica la-
tina — Regina Sacrutlselml Hosarl.

Em todo o orbo cathollco Núasa
Senhora do Rosário tehl, no decor-
ror 4o mez do outubro o seu culto
especial:

E entre nõs, a Virgem do Rosa-
rio será rememorada con) festas
constantes do triduos, novenas o
trezenas em varias das egrejas des-
ta archldlocese.

Egreja do N. Senhora do Parto —
A's 1C horaa de hojo inlclam-se nes-
to tradlclonAl templo da rua Ro-
drlgo Silva, do que fi roltor o padre
dr. Ricardino Seve, os piedosos
exercícios do mez do Sacratisslmo
Rosário. j ,

Na cereja do Divino Salvador da
Piedade — Celebra-se o mez do ou-
tubro. consagrado á. devoçAo do N.
Senhora do Rosário, eom torço, la-
dulnha o benção, todos os dias, as
10 lioras-, no próximo domingo, C
do outubro, celebrar-se*á missa fes-
tiva com communhão geral, fls 1
horas, ás 16 horas solemne raes-
peão o benção de rosas e distribui-
çao, procissão pelas ruas Borqufi,
Qoyaz, Piedade, Avenida Suburbana
o Berquú, ao recolher, terço, ladai-
nha, sermão ulluslvo pelo rev. pa-
dro Henrique Magalhães o benção
do SS. Sacramento.

8. JOSE'
Hojo, quarta-feira, dia consagrado

a S. José, padroeiro da Egreja Uni-
versai, serão rezados missas om seu
louvor, dentro outras, nas seguintes
egrejas:

Capella do N. *S. dua Dores, rua
Marl?. o Barros. ás 7 1|S horas, com
eominunhão geral da Ordem Tercei-
ia dc Nossa senhora do Carmo o
Santa Thereza.

Matriz do Engenho de Dentro, ãs
7 l|2 horas, missa com cânticos e
communhão, para pedir a protecção
il-isso glorioso santo, nu vida e,
principalmente, na Jiora da morte*.

Matriz da Salette, missa com can-
ticos, communhão o benção do San-
tlsslmo Sacramento.

A's 7 lioras, no santuário do Me-
yer, na egreja do largo o nas ma-
trizes dc S. João Baptista da Lagos
o do S. Christováo.

A's 7 1|2 horas, nas matrizes do
Engenho Novo, da Salette, do Lour-
deu o na capella do Nossa Senhora
Auxiliadora.

A's 9 horas, na matriz de Jaca*
répaguá.

NOSSA SENHORA DA PENHA
No próximo domingo com a pri-

meira romaria & egreja de Nossa
Senhora da Penha, na estação du
mesmo nome na E. V. Leopoldina,
-tem inicio os tradiclonaes festejos,
que todos os annos, no mez do ou-
tubro lova aquefa localidade ml-
Ihares de pessoas.

Nesso dia correrão trens especiaes
•Vi estação da Praia formosa para
o da Penha a começar ãs 6 horas.
Quanto ao programma geral das
festas eni louvor do Nossa Senhora
da Penha, publicaremos opportuna-
mente.
IRMANDADE* DO GLORIOSO AR-

CHANJO S. MIGUEL E AL-
MAS DA FREGUEZIA DE

S. JOSE'
No dia 5 de outubro próximo rea-

lizu-so a festa do glorioso archan-
jo, com missa cantada, ás 10 1|2 ho-
ras, pelo revmo/ padre Vlctorlno
Ferreira, capellâo da Irmandade.

Ao Evangelho oecupará a tribu-
na sagrada o revmo. consgo dr. Be-
nedlcto Marinho, vigário da Pregue-
zla de S. José.

MISSAS DIVERSAS
Rezam-se, hoje, as seguintes mia-

sas:
A's 7 hora» — matriz de 8. João

Baptlsta da Lagoa, matriz de Sio
Christovão o Santuário do Coração
de Maria;

A's 7 1|3 horas — Matriz de Nos-
sa Senhora de Lourdes, matriz do
Engenho Novo o Dlspensarlo de São
José;

A's 8 horas — Matriz de Sant'An
na, matriz do E. Novo. Curato de
Santa Thereza e capella do Nossa
Senhora Auxiliadora.

EVANGELISMO
EGREJA EVANGÉLICA, DO EN-

CANTADO
Rea-lizou-se, quinta-feira tpassada,

unia sessão especial do oração pelo
Brasil u os seus governadores, na
tígroja evangélica do Encantado.

A's 10 1|2 horas foi dado Inicio aos
trabalhos, com cânticos especiaes, pe-
lo coro da egreja.

A's 20 horas, assumiu a presidência
da sessão o evangelista sr. Almeida
Sobrinho, que se fez acompanhar do
Ur. Ismael da Silva Júnior.

Feita a preço inicial pelo sr. Ismael
Júnior, foi dada a palavra ao dr. Sa*
'.oinão Ferraz. Começou sua oração,
c.*ingi'atu1andb-so com a egreja cvuíl-
getca dc Encantado, por aquella m-e-
são de oração, convocada para o fim
os: ei-ui de orai* peia no.s: pátria e
pcioi que ao uc'hani fi frente ãos seua
dei.tinos.

As eetojau ovangulicas devüm ovar
— e de facto, oram sempro — pela
pátria o por seus dirigentes, confor-
ine o conselho de -São Paulo, em sua
carta a Timotheo, cap. 2, VV, 1 a 3;
mas o momento delicado que através-
uainos, como nação constituída, exige
que nos approximeinos de Deus com
mais ardor; e, unidos em um mesmo
espirito, lhe Impetremos, do um modo
especial; chuvas de bênçãos sobre o
nosso paiz, afim do que cheiíuemos a
desfrutar uma paz completa o possam
os encarregados da governança da
nação exercer o seu espinhoso mister,
dirigidos e influenciados pelo Senhor
Jesus, rei dos reis o senhor dos se-
nhoras."Isto 6 bom c agradável dcaatn da
Deus" — assevera S. Paulo. (Loc.
cit.)

om considsrsçio as rsoomneadacSsa
do oratior que o precedeu.

Por sua ve*, oxhorta os crentes a
que, «um movimento de são iwtrlotU-
mo, orem polo Brusil o pelas auteri-
dades du maior responsabilidade, o
presidente da Republica, o prefeito, os
ministros do Estado, marechal chefe
du pollclu, etc.

Cumprindo o seu dever como cida-
dios e como vgreju do Jesus, ob dis-
clpuloa do 'Mostro Divino entrarão no"terreno pratico" du rellglto, om rc-
fercnclus aoa problemas aoolaes Inoal-
cuIWvelM, uflm do quc, na phraso do
S. Paulo, "vivamos uma vida soce-
gadu e tranqullla, cm toda a sorte do
piedade e de lioneatldude". (Loc. cit).

Cantados mais ulguns hymnos o
feitas varias preces, (oi encerrada a
BolemniJade com a benção apostólica
so povo, dada,pelo rev, dr. Salomão
Ferras.

A reunião deixou em todos oa pre-
sentes a mais satisfatória Impressão.

O templo achava-se engalanado com
rumos, flores naturaes. unia bvílii
bandeira brasllelru pendente do pul-
pito o diversas bandelrlnhas brasllel-
ras o portuguezas, conjugadas cm
grupos, distribuídas ipelo saláo.

THEOSOPHIA
AOS PE'S DO MESTRE

"Sol quo não procederei*
deste modo o que, por ãmoi
de Deus. protestará* aborta-
monto sempre que a ocea*
siüo se offereeer. Mus, tu li
to na palavra como uo acto,
podo haver crueldade, e o
homem que profere uiu.i
palavra com intenção do of-
tender é passível deste pec--cado. Tambem nio farás
Isto, mas, ãs vetei, uma pa-
lavra lrrefleetida, produz
tanto mal quanto uma pa-
lavra lnjurloaa. B' preciso
pois quo te precavenhas
contra, a crueldade lnvoluu*
taria."*

Alu-ron-e.
E' bastante claro, o qus ahi fica

para exigir do nossa parte dilatados
commentarios."Sei que não procederá*" deste
modo, dis Alcyonc, porque aubenten-
do e com razão quc todos aquelle*.
que Já sentiram vibrar dentro de si
algo quo os determina a interessa-
rem-se por estas questões ds alta es-
plritualldade e u desejarem entrar
para a Scnda do Aperfeiçoamento
espiritual rápido, Já tem banido do
dentro dn seus corações os desejos
grosseiros do vingança o destorço
quando offeudido e, portanto, tím-
so tornado Incapazes do crueldade
deliberada o consciente.

Ha, porém, nesto caso, que atten-
der aos impulsos da natureza Inte-
rior que mecanicamente arrastam o
homem multas vezes por caminhos

que os lovam a excessos em qne Ji
so uio comprarem de que se arre-
pendem e são peru elles ante» mo-
tivo de dures quo de 'outra sole».

Quem deaeja entrar para o ea-
mlnho do Occultlamo, tem que apren-
der a pesar o medir cada palavra,
cada acto, cada .movimente, e mes*
mo cada penvamento e emoção, afim
do não provocur dores e aborreci-
montes uos outros e assim gerar um
máo lcanuu quo .he embaraçará *>*)
passos para o futuro.

Além disso, pura a média dos ho*
mon» — som cxaggero —- a Irrofte-
.-.So em questões desta uaturexu 4
quasi quo a regra geral. Cuidamos
aluda multo pouco dus alftloçõca mo*
tues, dos poquenos aborrecimento*.,
mesmo, que us nossas uttltudos c
palavras podem determinar Aquelles
quu uos rodeiam o quu intencional e
propositadamente uão desejaríamos
molindrar.

Como todas as questões tratadie
no "Aos Pés do Mestre", estu nie'em tão pouca Importância coma pa-
rece., convlndo fazer delia objecto de
icrla meditação. Depois, é bom per-
iar quo o arrependimento, om nada•oncerla o mal feito e sú tem valor
como lição para o futuro, por Isso 4
melhor prever...

Ha ainda outro ponto Importante
in.) Alcyonc deixa transparecer e

náo nos deve passar doapercebldo: í
o dever çue nos.competo de prolei-
teir 1*111 todas as oceasiões quo sc ne*
n*\wf*p*-r(\m, cnM*rr» t, PVtt*\**n»V» )l*
tcnclonal. Isto, penso eu, quer quaa**

io se trata dtt pratica de netos mii">,
quer quando em theoria alguém, om
nossa presença entende dc defendei
n pratlea de taes actos.

O protesto, nestes casos, embora
em termos cortezes como deve ser.
traz o Immenso beneficio de consti-
tulr uma força effectlva centra
aquella outra quo tenta apoiar a pra-
tica de actos do crueldade o que po-
Klllvamente, por esso procoüo lhes
facilita a execução.

Multas sio aluda as UlacSes a ti-
rar deste ensinamento dc Alcyone,
quo o leitor interessado o intelllgev
to não deixará passar despercebidas.

Rio, 25 do setembro do 1024.
AJeUo Alves de SOVZA.
CÔMMEMORAÇIAO

1° de aeatxdtro
ReaHzair-BC-á. hoje. á noite, ás J»

horas, no Contro Paulista, a annun-
ciada comimemoração d* passagem
do anniversarlo da sra. d. Annli*
Besant, presidente du Sociedade
Theosophica, dUrante «. qual fir*
uma conferência • era. d. Maria
Adelaide Soledade Lopes, havendo
tambem um concerto, om quo toma-
rão parto dlstinctos artistas e ama-
dores.

Todos sio convidados, pois 6 i_m-
blica a homenagem.

Praça Tiradentes 13, V andar.

SANATÓRIO CIRÚRGICO
MRA OPERAÇÕES DE:

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
Prof. Joio Marinho

CaUiedratlee da lapeclalldad* ne
FaouMade de Medicina, chefe de eervloe

de Hospital 8. Franslaoo de Asai*

Dr. Castilho Marcondes
Aaalatente da tapaolalldade na Faoul-

dada de Madlolne, na tenta Casa e
ne Heapltal l. Franolaee de Reais

Oi CMOi M CIMMO.M MO «TTINDIOOS OI 10 A'8 li, SALVO OS
UMIimS, QUI 8IKAO A QUAIQUIR HORA.

iVEMDl HEH BE Si' 395 Ind. Telag.i SANCIR.
Talep.! Norte lOttt e 1093

O estabelecimento que tem secções independentes
para homena, senhoras e crianças- recebe doentes dlre*
ctamente do Interior, dispondo de accommodaçSes para

pessoas qus os acompanharam.

COMMEMORAÇÕES
O.Collegio Paula Freitas realizará

no próximo dia U um festival para
commemorar o 32" anniversario de
sua fundação c que terá começo ãs
lí horas, com o hastear da bandeira,
prolüiigando-so atí o anoitecer. Para
casu. festa foi organizado um. atira-
onte programma,
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Deveattendovse
oom promptidão a
todos os indícios
de prisão de ven-
tre nas creanças,
para evitar com-
plicações'

Nada melhor
para a prisão de
ventre que as

Pílulas de Reuter
São tão pequenas que as creanças tomam*

nas facilmente.

•Fazendo sentir a. necessidade de
eysteniatizarmos o uso desta poderosa
anna do crente — a oração — osten-
dendo-so a todas as nossas necessida-
des indivtduaes o sociaes o fazendo
ver o eeu grande aücauco pratico, o
illustrado orador terminou a sua alio-
cução, recitando a linda o bem lnsepi-
rada prece, dc sua lavra, quc já foi
publicada.

Foi, em seguida, cantado o Siymuo
200 — que, por sua vez, é uma preço
em favor do nosso paiz e do chefe
da nação — sendo, -por essa oceasião,
desfraldado o estandarte nacional,
sustentada por duas gentis meninas,
vestidas de -branco".

Terminado este hymno vibrante de
patriotismo, quc íoi cantado enthu-
siasticaiiiente por todo o povo que en-
chia o templo, tomou a palavra o elo-
quente orador sacro Almeida Sobrl-

nho. ojao concitou o auditório a tomar •
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Producto di
mesma fabrica

A pCIWUt l-VaUll ç VCltaf tt QKaKDft
fabrica e com o uwpiiooBátfqoeo
lápis Eversbarp, de fiam iwanjisl.

rPor isto as palavras 
"Wanl-ETcrdurp'' 

_m-
tas ou aefmZtdts, wrulilkaas os bmBmms
utenalios de escrever.

Ò sortimento de penaas Wahl de vaia»
nite preta, indoe tMddoslavTatoáasdtÍM
que contam, entre outras ?sntaajcot', coni oj
alimentador de pente qae retém a data o
deixa passar unicamente a quintUade i
para escrever.

Fr*
• *i

LEONE m Co.
Prlmairo de Maree 88 — Ule de -letislre

Pra«a ila Sé 84 — São Paulo
'AB LAPISEIRAS EVER8HARP E A8 CANETAS TINTEI!» WAHL, SUMO VaVOOMA

COM O DESCONTO OE 20 íi ATE' 31 DK OUTVMO",
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O JORNAL — QaarU-fcira, 1 de Outubro de 1924

0 GOVERNO DA REPUBLICA E 0 GOVERNO DA CIDADE
NO CONGRESSO

i

SENADO
NAO ¦OCT* MSSAO

ElUndo preeentei li tenadorei, ft
nora habitual tol declarado pelo preil-
dente que deixava de haver leíiao,
por falta da numero.

N4o houve expediente e foi lido o
parecer da commiesüo de Justiça, hon-
tem divulgado.

CAMARA
NAO HOVVB SESSÃO

Wüe hauve leilão por falta de nu-
mero. Ã' hora »m que dovlam ter
Inicio os trabalhos, o presidente*
:ommunlcou a presença, na casa,
.penas de E2 deputados.

O expediente, .despachado pelo 1°
(secretario, constou de offieios do
Kenado sobre andamento de vnrlas
proposições; offlclo, do Mlnlseeno
da • Marinha, transmittindo duas
mensagens solicitando a abertura
dos créditos especiaes de 4:500). pa-
ru indemnizar ao vice-almlrantc re-
formado Frederico da Cruz Secco e
do 7:000$, para pagamento d» ore-
mios a sete sargentos,
Presidência da Republica

3íO CATTETE
Os ministros Joio Lui. Alves,

Sampaio Vidal e Miguel Calmon es-
tiveram, hontem, a tarde, conferen-
ciando com o' presidente da Republi-
ca sobre assumptos que se relaclo-
nam com a administração dos de-
parlamentos a seus cargos.

O dr. Arthur Bernardes alda re-
cebau, em conferência,, o dr.' Alaor
Prata, governador da cidade, dr.
Arnolpho de Azevedo, presidente da
Camara dos Deputados e deputado
Antonlo Carlos, "leader" da maioria.

AUDIÊNCIAS MARCADAS
O chefe, do Estado recebeu, hon-

tem. á tarde, em audiências prévia-
mente marcadas, os senadores Pe-
relra Lobo e Euzebio de Andrade e
va -deputados Armando Burlamaqul,
Heitor de Souza, Fonseca Hermes,
Octavio Mangabelra, Carvalho Net-
•lo, Baptista. Bittencourt e Emilio
Jardim,

VISITAS
O sr. Alfredo Polznl, cônsul do

m—il em Newport Nawa, oiitevu,
hontem, 6. tarde, em visita do cum-
prlmentos ao dr. Arthur Bernardes,
por ter chegado a estu capital, em
goso de fêrluH.

DESPEDIDAS
O dr. Oabriel Loureiro Bernardes

e a cantora patrícia d. Antonietta de
Souza, acompanhada de seu esposo,
o tenente Valerlo. Braga, apresenta-
ram, hontem, ao chefe do Estado ai
suas despedidas; por -terem de partir
para * Europa.*

AGRADECIMENTOS
O capltfto de mar i guerra Álvaro

Nunes de Carvalho agradeceu, hon-
tem, ao'»dr. Arthur Bernardes as fe-
licitações quo lhe enviou por motivo
do seu anniversario natalicio.

TELEGRAMMAS * RECEBIDOS
O general Tito Villa Lobos tele-

graphou *aq .presidente 'da Republi-,
ca dando'conhecimento de que o
coronel' commandante do 10" B. C„
em caminho para Ponta Grossa, na
defesa dd' causa da legalidade, com-
municílra haver solemnemente Inau-
gurado, na secretaria do referido
corpo, âittes da partida e presente a
offlciaUda-de da guarnição, o retrata,
do primeiro masglstrado do Brasil,'
No Ministério da Fazenda

O consultor geral da Republica re-
metteu ao dlrector da Contabilidade'
deste Ministério uma relação de ven-
cimentos não reclamados e pertencen-,
tes a funecionarios dos Telegraphos,:
na Importância de 2:797$890,

O ministro declarou ao prefeito,
de Bury.que a Alfândega de Santos
tem competência 'para resolver a res-
peito do.pedido'de isenção de direitos
para o material destinado 4 illumlna-
çSo publica -daquelle município.' — O ministro deixou de approvar o
acto pelo qual o delegado fiscal no
Ceará determinou fossem abonadas,
separadamente, uo collector e escri-
vão da collectoria de 8. Benedicto,
quando annexada â de Ipu', as percen-
tagens correspondentes â. arrecadação
da mesma, visto -que, uma vez anne-
xadas as collectorias, a arrecadação
foi feita pelos mesmos exactores, aos
quaes competem percentagens sobre
as arrecadações englobadas das duas
collectorias, como sempre se tem pro-
cedido.

O-, ministro indeferiu o requeri-
mento'em que a S. A. Lloyd Paraná-
ense pedia dispensa da cobrança da

BROMIL e ° melhor xarope para asthma,* ¦¦"-*•* bronchite. rouquidão, irritações
T dos bronchios, coqueluche e de*
\ mais doenças do apparelho res-

jpiratorio.
«¦'¦ -¦ f.-

BROMIL so'ta ° catharro, desentope os
bronchios, aüivia o peito e faz

icessar as tosses.
BROMIL é um calmante e um desíníec-tante dos pulmões.

luxu de vlução de mercadorias trans-
portadas em seus navios.

Tendo o colleotor* federal om Ale»
gre, 'Espirito Santo, Manoel Tavelra
do Lacerda, requerido lovantamonto
do suu fiança em dinheiro pam «ubsti-
•tulr por apólices, o ministro decidiu

-.que deve o interessado requerer a
substituição na respectiva delegacia
fiscal, quo posteriormente íar-t as ne-
cessarius communlcações.

O dlrector da Rccoltu Publica
mandou offlclar ao collector da 2' col-
Icotorla de rendas federaes om Nlcthc-
roy, no senthlo de ser recolhido aos
cofres públicos o' Imposto «obre seu ti-
tulo de nomeação,.bem como o devido
pelo escrivão da mesma collectoria.
No Ministério da Marinha

-Foi exonerado, conforme soltei-
tou, o capitão de corveta medico
Oswaldo PaKiares, do cargo de assls-
tente da Directorla -de Saude.

Obteve sois mezes de licença
o primeiro .tenento do Corpo da Ar-
mada Aldo do Sã Brito Souza.

Trancamento do matricula —
Do 1" tenente engenheiro machlnls-
ta Benjamin Gonçalves da Costu, no
Curso do Submerslvels, conforme
despacho do ministro, de 19-U-24.

Passagens —. Do l* tenente
machinista Francisco de Paula An-
jos, para o N. E. "Benjamin Con-
stant"; do 2° tenente engenheiro
machinlsta Álvaro Rayford, para o
C. T. "Piauhy"; -da AR-MA. de 2*
classe, Gastão Raymundo Borges,
para o E. "Floriano"; do CO-MA, de
1*. classe, Carlos Barradas, para o
C. "Piauhy"; do AR-MA de 2* cias-
se, João Ferreira Mendes, para o
C. T. "Parahyba"; -do capitão te-
nente engenheiro machinlsta Olym-
pio Augusto Monteiro, para o B."Floriano"; do CO-MA, de 1* classe,
Domingos Fernandes Góes, para o
C. T. "Piauhy"; do AR-MA, de 2*>
classe, Almlro Botelho Feljô, para
o E. "Minas Geraes"; do AE-CA,
3** sargento Carlos Vieira Corredou-
ro, para o N. H. "Almirante Jace-
guay".Foi mandado incluir no quadro
de accesso, o capitão de fragata
commissario Joaauhn Barcellos Gar-
cia.

Destaque —- Do capitão de cor-
veta engenheiro machinlsta Eduar-
do Pereira de Mello, para a Capita-
nia do Porto desta capital.

Regresso — Do capitão de cor-
veta engenheiro machinlsta Josfi
Corria de Mello, que se acha des-
tacado na Capitania do Porto desta
capital, ao seu navio.

O chefe do Estado Maior da
Armada, em ordem do dia de hon-
tem, publicou o seguinte:"Requerimentos (encamlnhamen-
to) — De conformidade com o des-
pacho do ministro da Marinho, de
26-9-924, exarado no officio n. G46,
de 15 do mesmo mez e anno, do
commandante do E. "Floriano", re-
commendo que não sejam encaml-
nhados os requerimentos com pedi-
dos inteiramente em desaccordo
com a lei e inadmissíveis pob o pon-
to de vista do serviço naval.""Afim de evitar confusão no em-
prego do pessoal do serviço subal-
terno de machinas, recommendo
que não seja denominada, nas refe-
rencias officiaes, a praça'classifica-
da "carvoeiro" (Decretos ns. 16.339
e 16.518) como "praticante-foguis-
ta", visto que a situação de "car-
voeiro" representa um estagio preli-
minar por que passa a praça antes
de ser classificada em uma das qua-
tro companhias de praticantes do
ramo de conducção (art. 9 do decre-
to n. 16.518, de 25 de junho de
1924.)""De accordo com o aviso n. 3.77S,
de 20 do corrente, publicado na or-
dem do dia n. 74, de 26 tambem do
corrente, reunir-se-á. a bordo do Td."Ceará", as 13 horas dos dias 1, 2,
3. 4. 6 e 7 de outubro próximo vin-
douro a commissão examinadora
nomeada pelo mesmo Aviso, deven-
do nas provas ser obedecida a se-
gulnte ordem:*

Dia 1, para as praças do T3."Ceará"; dias 2 a 3, idem, idem,"Beflmonte"; dif» 4,, idem, idem"Cuyabá";* dias 6 e 7, idem, idem
que, por motivo justificado, deixa-
rem de comparecer.—i O commandante da esquadra
de exercício mande apresentar no
local, dias e .horas acima designa-
dos, as praças de que trata o pre-sente item, acompanhadas de uma
relação nominal.""De ordem do almirante ministro
da Marinha, seientifico que os che-
fes das repartições navaes devem,de accordo com os artigos 8o e li0,
do decreto n. 16.273, de 20 de de-zembro de 1923, enviar ao Tribunal
do Jury desta capital, directamente,
uma relação por ordem alphabetlca
dos funcionários civis aptos paraservirem no respectivo Jury no an-no vindouro."
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BRO.NCHITE CHROMCA S

O Enio. Sr. ceaeral de divisão Francisco de FuaU Arcoll», II :
gasado eoBuaaadaate do i" districto militar e depois 'marccknl H
âs Exercito e ministro do Guerra, declarou: Altesto «ue fiquei Mt

M\ eoaipletameate curado de uma bronchlte chronica com o uso d* H
PVLXONAIi. *M

H (Assignado) General ArgoIIo — Rio, Outubro de 1020. M\

Mt Em todas as drogarias e pharmacias. — Agentes: Silva, Go- I
mes £ C. — Rua 1.° de Março. 149 e 151. — Rio. ¦

Dr. Monteiro de Castro
Clinica do moléstia* Internas

especialmente do pniãsão¦-•}'¦¦• e coraçio
CONSULTÓRIO: Rua da Cario-
ca 44 — nas segundas, quartase sextas-feiras. Residência: Ave-
nlda Maracanã 738. — Telepho-
uc: Villa 2320.

ESTÔMAGOSDigestões üirricels *

so fis estômago — vômitos, prlsio de ven-
tre; Mias, etc., trata-se com Ellsir EUDe-
ptlco do dr. Benicio do Abreu — l call.v
rn. lira de cada vcreicJo. A' venda em to-
ai* *•,*> piiarniarias do Brasil e no üepn-
sltatlo: Drogaria Baptista — Ilua 1» de"daiçu, 10 — Rio de Janeiro..
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No Ministério da Guerra

Serviço para hoje: official de dia
tx região, x* tenente Antonlo de Li-
ma Teixeira; auxiliar, sargento Os-
waldo de Almeida.

Hoje, ás 14 horas, sara Iniciado
o Curso do Aperfeiçoamento Ja Es-
cola do Applicaçâo do Serviço de
Saudo.

Foi nomeado chefe Interino da
1* secção da 1' clrcumscripção de
recrutamento, Interinamente, o )•
tenento reformado redro Figueiredo
do Almeida o delegado do 8. R. da
Junta de Alistamento do 25° dis-
tricto, o tenonte-coronel graduado,
reservista da 1* Unha, Antonlo Jose
Leal.

A escala do serviço de pernol-
te, na Polyctlnlca Militar, durante o
mez dc outubro, estã assim organl-
zada:

l" tenente dr. Raphael Figueiredo
Junlor, X* Companhia B.. 1. 13 o 25:
1° tenente dr. Hlldo Sá Miranda e
Hortu, l* Compunhla A., 2, 14 o 20;
1° tenente dr. Abelardo Calmon do
Ollveira, 2' B. I. A. C, 4, 10 e 28:
1° tenento dr. Augusto Marques Tor-
pes, 1» R. C. D., 5, 17 o 29; capitão
dr. Virgílio Ovidio Pereira da Coa-
ta, 1" O. A. P„ 7 o 19; capitão dr.
Sebastião Serzedello Corrêa, 3* R.
I., 8 o 20; capitão dr. José Vieira
Peixoto, 1» R. C. D.. 10 e 22: Capi-
tão dr. Alfredo Octaviano Dantas,
1» G. A. M„ 11 e 23.

A estação acima dará facultativo
para os pernoites de 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24. 27, 30 e 31.

O capitão Penedo Pedra teve
permissão para gosar uma licença
em Rio Claro, em S. Paulo.

Foram nomeados auxiliares de
mecânicos das Fortalezas de Santa
Cruz e S. João, respectivamente, o
cabo ajustador Henrique V. Rodol-
pho e reservista Cesidlo Pinheiro.
No Ministério da Justiça

Em circular ao presldento do
Conselho Superior do Ensino, o mi-
nistro da Justiça, ã vista da sollcl-
tação do juiz de direito da V Varii
Criminal o presidente do Tribunal
do Jury, recommendou que, na con-
formidade do disposto nos arts. 8
e 11 do decr. n. 10.273, de 20 de de-
zembro de 1923, enviasse opportu-
namente ao dito juiz uma relação
nominal organizada por ordem al-
phabetica dos funecionarios. não só
desse Conselho, como tambem do
Collegio edro II, aptos para servirem
como jurados, devendo nessa relação
ser discriminada a edade o ospecifl-
cados os vencimentos, annuaes, dos
alludidos funecionarios.

Ao ministro da Guerra, o da
Justiça transmittlu o requerimento
do' capitão do Exercito Mario José
Pinto Guedes, addido ao E. ' Maior
da Policia Militar do Districto Fe-
deral. com o pedido de 6 mezes de
licença, nos termos do art. 17 do
decreto n. 14.663. de 1° de feverel-
ro de 1921. paru tratamento do sau-
de, como ficou verificado com a acta
da junta medica, junto.Em aviso o ministro da Justl-
ça pediu ao prefeito do Districto Fe-
deral, providencias afim de que, no
próximo pedido de ferias, sejam
realizadas melhoramentos no immo-
vel sito ú praça Prefeito Bento Ri-
beiro, em Marechal Hermes, onde
funecionam duas escolas municl-
paes, o qual necessita de limpeza e
pinturas geraes, concertos do telha-
do, das calhas, dos conduetores de
água, das venezianas, do piso e das
caixas automáticas, collocação de
tampos nestas caixas e nos vasos
sanitários, installação de quatro la-
vatorios, com água corrente e de
limpeza da fossa de esgoto.

—- Ao juiz da 6* Vara Criminal
e presidente do Tribunal do Jury,
o ministro da Justiça, solicitou a
autorização de dispensa para o dr.
Maria Behrlng, ficar na direcção
da Bibliotheca Nacional, durante o
próximo mez de outubfo, por achar
s. ex, multo conveniente a sua os-
sistencia na mesma direcção da Bl-
bliotheca.

Ao secretario de Estado dos
Negócios do Interior do Estado de
S. Paulo, o ministro da Justiça, em
resposta; ao officio n. 930 de 1° do
corrente, transmittiu-lhe para os
fins convenientes o laudo de exames
de validez da professora desse. Es-
tado, d. Maria Eugenia de Freitas,
que se submetterú ã inspecção de
saude pela junta medica do Depar-
tamento Nacional de Saude Publica.Foram naturalizados brasllei-
ros os seguintes cidadãos: George
Negubeseu, natural da Rumania,-
nascido a 3 de novembro de 1882,
filho de Stefan Negubeseu e Ecate-
rlna Negubeseu, solteiro, residente
nesta capital, e José Rodrigues da
Silva, natural de Portugal, nascido
a 7 de março de 1889, filho de Fe-
lippe Rodrigues da Silva e Rita
Rosa, solteiro, residente nesta ca-
pitai.
POLICIA <—»-•*—?., *¦--'i --¦-•

Está de dia á Polida Central a 3*
Delegacia Auxiliar.

O chefe de po-llcla não compa-
receu, hontem, ao seu gabinete dc
trabalha.

GUARDA CIVIL •
Serviço para hoje:
(Dia á sede central: fiscal Napoleão

e ajudante Cabral; ronda, geral: fls-
cães Lucas e. Acelyno e ajudantes
Macedo, Martina e Bueno.

Uniforme, 3°.
Foram excluídos da corporação,

/por abandono de emprego, os guar-
das 195 e 662 e por fallecimento, o
guarda 254. ¦ ,* ,','..

Foram dispensados:, dò serviço,
eem vencimentos: hontem, os. guar-
das 804 e 999; por dolâ dias, o guar-
da 864 e por' tres dias, o guarda
1.1219

Apresentaram-se promptoa pa-
ra o serviço,, os guardas 265, 770,
416 e 898. |

Foi recolhido á casa de Saude,
o guarda 1.092.

Regressaram, ás suas secções,
oe guardas 800 e 981.

Devem co-nvparecer hoje, âs 11
horas, á aecretarlu: o ajudante Ma-
druga o os guardas 054, l.Jfil e
1.307.. ]

POLICIA MILITAR
. Serylçò para hoje:

Superior de dia, capitão Pessoa; !
official de dia ao Quartel-General.
2° tenento Belleroplion-te; médicos:: de dia, 1° tenente Calaza; de prom-
ptldão, capitão Macedo; pharmaceu-tico dc dia, 2° tenente Campos; den-
tlsta dc dia, 1» tenente Castro; In-
terno de dia, acadêmico Mendonça;
ronda: com o stfperior de dia, 1" te-
«ente Loura: á guarnição, 2," tenente
Guimarães Júnior; guarda: do Quar-
te-I-General, 2o tenente Hellodoro; <fc
Moeda, 2" tenente Bueno; do .The-
souro, 2" tenente Firmlno; prompti-dão: no Quartel-General, l" tenentí
Rodolpho e capitão Sotto Mayor; n"
regimento de cavallaria, 2' tenente
Benevidets; auxiliar do official de dln
ao Quartel-General. sargento Su-
cupira.; dia nos corpos: no 1* bata-
lhão, Io tenente Prado; no 2", 1* te-
nente Mynasen; no 3°, capitão Alva-
ro: no 4o, l" tenente Djalma; no 5'
capitão Paranhos; no regimento de
cavallaria, capitão Saturnino: no
Corpo de Serviços Auxiliares, l" te-
nente Miguel Dias: musica de prom-iptidão. a fanfarra do regimento de
cavctlaria: piquete ao Quartel-Genc-
ral, doiõ corneteiros do 3" batalhão:

¦MM
ordens íl Assistência do PeMoal, duas
pruçiid da companhia de motrulhudo-
ras.

Uniforme, 4» (kakl).
No Ministério da Agricultura

O ministro encaminhou ao seu col-
lega da Viação a reclamação for-
mulada por Barreto Holl & Cia.,
commlssarlos cm Santos, contra o
extravio de 250 saccas do café, des-
pachudus por Jovlnu Figueiredo ua
estação de Arcado, da Ride Sul Ml-
neira, em setembro o outubro do
anno passado, o quo até a presente
data nfio fórum entregues aos seus
destinatários. •

l^r actos de hontem, o minis-
tro fez as seguintes designações no
Serviço do Industria Pastoril: Ana-
tollo Djalma Caldas, para encarrega-
do do Posto de Assistência Veterl-
naria no Estado da Parahyba; Cor.-
stantlno Urussia Sereno, paru encar-
regado do Posto de Juiz de Fora;
Oscar Fleury, para encarregado do
Posto de Araruquuru, e Murlllo Fer-
reira do Sampaio, pura veterinário
da Inspecção do Carnes o Deriva-
dos, em S. Paulo.

Foi exonerado, a pedido, o
engenheiro Waldemar Guerra Mello,
do cargo dc chefe da commissão
fundadora do Núcleo Colonial Ruy
Barbosa, no EstaJo da Bahia.

Por portarias dc hontem, o
ministro concedeu licença aos se-
guintes funcclonarlos: Manllo do
Couto, professor do Patronato Agri-
cola José Bonifácio; Sebastião de
Abreu, trabalhador do Jardim Bota-
nico, e José da Silva Braga, mestre
de officlna da Escola de Aprendizes
Artífices do Ceara.
No Ministério da Viação

Por acto de hontom. o sr. Fran-
cisco Sá promoveu a 2" official da
Administração dos Correios de São
Paulo, o 3o, Durval Alberto do Amo-
rim.

O ministro mandou pedir .n-
formaçOes ao dlrector dos Telegra-
phos sobre a extensão das linhas te-
legruphlcas comprehendldas em cada
um dos districtos de Minas â Bahia.

Em solução a um aviso do seu
collega da Agricultura, solicitan.lo
sejam incluídos entre os armazéns
que a Companhia Docas da Bahia
projecta construir no referido por-
to, dois daptudos .1 guarda do çacâò;
o ministro declarou áqucllc titular
que, quando fôr celebrado o accor-
¦io,' autorizado por lei para o prose-
gulmento das obras do porto da Ba-
hia, providenciará para que nello se
incluam os armazéns ora solicitados.

—O ministro submotteu ã. consi-
deração do presidente do Estado do
Rio de Janeiro, um requerimento em
quo Hugo Bellingrcdt, solicitou o
aforamonto do terreno demarinha.
situado ua travessa Carlos Gomes, ua
capital daquella Estado, afim de um-
plial-o de fôrma a puder construir
um cáes de saneamento.
CORREIO

Por acto do dlrector. foi appro-
vado o coneursoo, ultimamente rea-
lizado nu administração de S. Pau-
lo, para preenchimento do vagas do
terceiros officiaes.

No referido concurso foram cla-i-
nificados os seguintes amanuenses:
Antonlo "Moura, José Pires Rabello,
Haroldo Alvea da Graça, José De-
eoussau, Joaquim Rebouças Carva-
lho Júnior, Prospero de Moraes Sal-
gado, Edmundo Corrêa Soares. José
de Castro Carvalho, Pedro da Cunha
Júnior, Origenes Calimerio, Nestor
dos Santos, Antônio do Padua Fleu-
ri, Benedicto Euzebio de Toledo,
JoSo Bueno da Costa, Miguel Gon-
çalves Filho, Antônio Novaes Oso-
rio, Cyro Haydt, João Leite da Cos-
ta, Porphlrio Gil Rodrigues, Segis-
mundo Severo Pereira, Arlindo Can-
dido Barbosa o João Baptista Salde-
vlcri.

No Conselho Municipal
A sessão foi iniciada sob a presi-

doncla do <r. Lugden, com a pre-
«ençu dc doze Intendentes.

A acta anterior fui upprovada sem
debates o do expediente eseripto,
constou uma Indicação do sr. Hen-
rlqua Guimarães, mandando resta-
belecer o posto de parada da rua dn
Carioca, em frente A Travessa «.
Fraiiclüco de Paulu.

Houve tres oradores: o sr. Gaya.
que oecupou a tribuna para rebaior
conceitos do sr. Darlo Pinto sobro o
seu projecto elevando de 10 para
20 "\" u sobretaxa que pesa sobro a
receita; o sr. Laglnestra, que tratou
da companhia que explora as Unhas
de bondes na Ilha do Governador;
o sr. Vieira do Moura, que atacou a
Light por ter mandado cortar a luz
de sua residência, quando o orador
so acha em dia com os pagamentos
aquella empresa.

Passando-se u ordem do dia, foi
toda a matéria debutidu o uppruvu-
da, com excepção do projeoto 302,
quo voltou ao selo das commls-tõt-s.

Puru u sessão do hoje dcsiKiiuu o
presidentq: Em 1' discussão, o pro-
jecto 79 c, cm 31, os do n.s. 23 c 04.
todos do corrento anno e d» texto
já conhecida do publico,
tfa Prefeitura

Por decreto de hontem, o prefei-
to extornou da verba "material",
para "pessoal", na Directorla do
Obras, a quantia do 716-M29.

Hontem, a Directorla do Fa-
zenda pagou de juros do empresti-
mos internos, a quantia de réis,...
19:733$000.

O prefeito concedeu dois me-
zes dc licença ix docente da Escola
Normal, d. Guiomar Beltrão Fre-
derico.

No mez do setembro, os cobra-
dores arrecadaram a quantia do réis
07":670$148, dando uma dlfforençu,
a mais, sobro o anno passado dc
192:9195760.

Tomou, hontem, posse do lo-
gar do aferidor, paru o qual foi no-
meado pelo -prefeito, o antlco guar-da municipal Antonlo Caetano dc
Carvalho.

Hontem, o ílrector de In-stru.cçfio asslgnou os sogulntcó aoio»;
Deelgnando: as adjuntas Cetlu *>H.

lhares dos Santos, para a 9' i-oo'*»
mixta do 2a dlatrlcto; Ceclllu do I'ra*
do Figueiredo, para a 7* mlxtn dcsétimo.

Dispensando: as substitutas >l« vi.
juntas Dora Aletdu Selxas u Marl.na Marques Lisboa.

Atendendo aos- termos de umaconsulta do prefeito do Districto V-.deral sobre a possibilidade dt terr.ãrextensivo aos operários da Dlrcetcr'i
Geral de Obras e Vlaçio, da Prefei.
tura, moradores noa subúrbios ierv|.dos pela Estrada do Ferro Centraldo Brusll, o desconto de 75 y «,,
preço tlns respectivas pnssagenij, oministro da ViaçSo communicou, emofflclo datado do 27 do corrente, quesondo restrlcta a&s continuou, ser-ventes e operários da União u con-
cessão do alludldo abatimento, miotem o Ministério da Viação a facul-
dade do estendcl-a aos operários
munlclpaes.

Em visita do cumprimentos, es-
tevo, hontem, no gabinete do pre
feito o sr. dr. Mello Vlanna, ftnuro
presidente do Estado dc Minas Cg.
raes.

Esteve, hontem, no gabinete do
prefeito, o revmo. conego Clodoveu
Cayros Pinto, vigário da matriz de
Nossa Senhora da Luz, afim de con-
vliiur 8. ex, pura assistir, no próximo
dia 12 do corrente, á ceremonla da
Inauguração da Casa do S. Vicente.

Em audiência previamente
marcada, foram recebidos pelo pra-
feito os srs. commandante Gumcr-
cindo Lorettl o dr. Homero Prates.

O dr. Alaor Pratu, prefeito do
Distrlcto Federal, mandou visitar,
por Intermédio do seu of.flclal do ga-
binote, dr.~ Edmundo Machado, n.«
srs. Mourão do Valle, quo se aoha
enfermo, o governador Hercllio Lua,

Estiveram, hontem, no sublna-
te do prefeito os deputados Pinheiro
Junlor o Alberlco do Moraes, dr. Al-
fredo Russell, intendente Mario l'i-
ragibo, Francisco Laglnestra, Tia-
ptisla Pereira. Vieira de Moura, Pa-
cho de Faria, drs. Miranda Valver-
do. procurador dos Feitos da Fa-
zenda Municipal, Bellsarlo de Sou-
sa, Mozart Ligo c Pedro Carlos.

fòrope 5. Paulo
COMBATE EFFICAZMENTE AS

BRONCHITES
Em todas as Drogarias e Pharmacias
Depositários: SMITH» SOUSA âe Cia.

Rua dos Ourives 67 - 2° andar — Rio de Janeiro
(O.J.) Se o seu pbarmace utlco não tiver o XAROPE

¦S. PAULO — remetta 71000, o nós lho enviaremos 1 vldíó
NOME
RUA
CIDADE  ESTADO
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CONTENDO 22 DE PHOSPHORO AS8IMILAVEL4EXTRAHIDO DM

SÉMENÍE8, VEGETAES -^

Da anemia á tuberculose não ha mais de um passo
n t*HYTINA, reconunendada pela alta medicina REINTEGRA A VITALIDADE, combate
a ANEMIA, a DEHItESSÍO NERVOSA, a' NEURASTHENIA, etc. Em multo pouco tempo
contribuo para que o AFrETITE RENASÇA e para. quo os NERVOS SE TONIFIQUEM.

Evita a TUBERCULOSE.
A'venda nas drogarias o pharmacias, cm comprimidos c granulada..— Unlcoí repre-
sentames no Brasil: HERM. SCHUBACK ít C.» — Caixa postal 237 —Rio de Janeiro.

1'abrlcautes: Soclctó pour 1'lndustrie Cntmlque a Bale. Baslléa — Suissa.
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«lt Hlll N BRASIL
A MACHINA COMBINADA "SIMPLEX"

para beneficiar café, resultado de acurados
estudos e pacientes experiências., é solida e
de cuidada construcçao; fácil de manejar;
recebe o café em coco c entrçga-o no sacco,
separado e catada

r Fabricamos os typos:
N. 6 pari 50 @ por hera, I2|I5 HP efbctins,
N, 3 para 30 @ por hora, 810 HP effectivos.
N. 2 para 15 @ por hora, 5 KP effectivos.

Oecupa pequeno espaço, pouca força e nu-
mero reduzido de correias.

Não é de grande rotação e não tem
nenhuma peça de jogo.,
RIO DE JANEIRO—Avenida Rio Branco 39Caiu Postali 171

Telephône: Norto 1432
S. PAULO — Rua Florenclo de Abreu 112Cfeixa Postai: 84
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NOTAS MU
ANNIVEIUSAKIOI*"

Fazem annos hojol ¦ ¦
A «enliorítu Mario, rieiunn, iiuna

«lo dr. Milton do Carvalho, clinico
iieifta eu pitai.

O dr. Felloluno Sodré, actual
presldento do listado do Rto,

_ 'O ar. 'Pio du Carvalho Azeve-
do, dlrector da 'Agencia Americana
o (•awilhulro multo considerado om
nosso melo social.

U dr. Leopoldo Frôco, uma daa
primeira* personalidades do nosoo
melo 'artístico theatral.

_ O capitão Tuutonlu 4o Furlu, un*
tigo funecionario du Fiscalização do
porto do Klo do Janeiro.

O sr. Florencio ltlllo Ferreira,
ogcnio da Prefeitura.

Faz annos liojo a sra. d. Dolores
dr Moraes Hraga, esposa do bt*. Pedro
A, Costa llrugu, funecionario fedoral,

Tranacurre hoju o anniversario
naiallclo du «lenhorllu IIzm- Freire dc
Acular, filha da viuva Freire do
Aguiar. A anniversariante, que d
profosHOiqudu do 11)34 pela Escola
Normal, recebera, hoje, em sua resl-
donel-.i «uas anilgulnhas e coilegne
<uié l|ic preparam significativa ma-
nlfuatação.

por motivo de aeu annlvorHit-
rio nuliillclo, foi, «nto-hontem,
multo cumprimentado por sous col-
!(.t'.(.« o amlgus, o sr. Antonio José
Alvares, alto funecionario da secção
do trafego du Light & Power.
DATAS INTIMAS

Faz1 annos hoje o dr. Aurellano
dc Caninos Brandão, medico do cri-
ánçii» nesta cidade o um doa a3Sls-
iciites do professor 'Fernandes Fl-
giieíra n«3 serviços do Jlygiono ln-
fnlltll do Departamento dc'Saudo
Publloa. Membro da Sociedade do
Med'clna e Cirurgia o chefe do Con-
jultorlo de Hygiene Infantil <do Bo-
(afogo,-o anniversariante ê •um do3
colliilniwdores da nossa melhor Im-
prensa medica, dispondo na «iodo-
dade carioca. de um vasto circulo de
relrfçõea ipclas suas qualidades do

profissional oporoao o huimanlturlo.
forno presldento do Centro Mi-

nelro tem «sido o aniversariante lu-
fíitigavol nesse trabalho oonatante (lo
ímin.i (1j numerosa culonlu mineira
do Itio de Janeiro..

NASCIMENTOS
Acha-se enriquecido o '.ar do senhor

Frederico Augusto da Costa FiBio,
funecionario da Alfundega desta capl-
tal e Je d. Rlsolotu Ribeiro da Coiif,
com o nascimento de um menino quu
so chamará, José Oscar.

D. Alice Noronha de
Carvalho

(Mme. PACHECO)
O coiunmiidante Manoel Paclio-

ço de Carvalho Júnior, capltüo-
tcnenlo Multou Noronha de Car-
valho, 

"senhora' 
e ninas; Elyseu

Linhares du Souza, sonhora o il-
•io-", Oswaldo Noronha «ie Carvalho, se-

nlioiu o illliu; Annn. Eulalla du Noronha;
Josii l.opos dos Iioiii c senhora, General
João de Deus Menna Marreto, senhora o
filhos o demais parentes, agradecem pe-
íilioinilos a todo.- quo compartilharam na
«ua ildr e aos que acompanharam os rus-
tos mortaes da sua Idolatrada c Incsquc-
cível espo.iii, mio, sogra, avi), rillia.
nimbada, Innil, tia e parentu ALXI NO*
RONHA DE CARVALHO e convidam a as-
slstlr il missa de 7° dia, quo por doscan-
so dc sua alma fazem celebrar quinta-
flcra, 2 do corrente, as 10 horas, no al-
lar-rnór da egreja da Candelária, conres-
sunilu-so desde já agradecidos por mais
este aelo do relljrlílo o amizade.

MPANA3 \

USEM OS PRODUCTOS DA

PERFUMARIA MENDEL
ST.O 08 MELHORES

TEM TOSSE ? 0 PEITO DOE ?
TOME...

Pneumatol Godoy

BAI-TISADOS
Sora levada, hoje, à pia baptlsmal

da matrls do Suc-i-ado «'..iiujao do
Jeaus, a menina Maria Thoreiía, filha
Uo sr. Jome Tolxoiro de (louvêa o
d. Vera Çochrane Teliclru du Ciou-
v6a, Paraiiyinpharílo o acto u senho*
rlta Holena Teixeira de Clouvíu, fl*
lha da viuva Teixeira do tlouvêa, o
o dr. Frederico Russell, dlreotor do
Banco dos Fimculunarlos Públicos.

Apôs o baptlsnilo sen*, rezada a
missa «le graças pelo restubeleolmon •
lo do menino Jorge, primogênito do
casal Coclinino-Teixelru do Oouvea,
COXTIWTOS NlPCIAIiS

Acabu de contratar casamento com
o «onhor/a Marlu de Iiourdes do
Carvalho Aruujo, o dr. Cluudio da
Motta MttlU'. .A noiva 6 (Ilha do dr.
Curvulho Aruujo, director da Cen-
Irai do Brar.ll e muito «.'precluda uu
sociedade carlpca pelo*) seus duna
do espirito o coração. O noivo aci-
ba do chegar de <*. Paulo onde pree-
tou relovuutes serviços Junto t& Ar-•inadn, por occaslão «dos últimos
acoutoulinentós.

A família Carvalho Araújo, tem
recebido muitas 'felicitações. '
"PELA 

PITI-OSIACIA
Um dezembro próximo, partiu pu-ra o neu paiz, e.m gono do fêrla«,

acompanhado do sua esposa e fllhu,
o sr. Ctcorgc Plehn, ministro iplonl-
potonclurlo da Alleimunha, ucrodltu-
do junto ao governo do Brasil.

— Houve um equivoco na Infor-
maçtlo que nos foi prestada a propo-
sito do ministro plenipotenciario du
Hollanda, nr. Th.' iPIeyte. Este dI-
plomata não parte 'para o seu paiz
como hontem noticiámos e sim i>
plenipotenciario allemão er. George
inclui.
HOMENAGENS

Ao iniciar as suas aulas de pedago-
Bla, no 4° anno ida Escola Norpiul,
hontem, o professor da ros&ictlvu. ca-
delru, dr. Thomaz Doíflno, óWpola do
ullocuçüo. sulire o fallecimento do dr.
Alfredo domes, untlgo professor du
Escola, lançou no "Diário de classe",
por si é pelos ulumqos, a seguinte dc-
claraçáo:"O professor o 08 aJumnwB dus duas
primeiras turmas de ín.lugogid mani-
festam e significam 3o''dariamente o
seu grande e sincero posar pelo golpo
iJesfoWdó; na épcledãde. . fluminense, e
especlalmciito na Esco a Nrrma" e no
ensino, com a morto do eminente mes-
Ire Alfredo Oomes".
FESTIVAL EM BENEFICIO DO

SANATÓRIO INFANTIL
Em beneficio do Sanatório Infantil

de Nogueira, a directoria da Cruzada
Nacional * contra a Tuberculose, está.
organizando'íim festlvçil para domin-
co. 5 de outubro, das To íis 19 horas,
uo CamiK) de SanfAnna.

Do programma constam muitos nu-
meros interessantes, -havendo passeios
de botes, jogos, bandas dè musica, chã
no pavilhfio Flora, etc.
BANQUETES

Efíectua-se, hoje, fls 20 "horas, no
Copacabuna Palace Hotel, o banquete
quo o 'Jr. **j5o Lu|z .Alves, em seu
nomo e no de um' grupo de amigos,
offereco ao dr. Fernando do Mello
Vlanna, futuro presidente do Estado
de Minas.
raAS-*DAXSANT13S

Uma. co'mmlssão composta nas *,•=
nhoras Evangelina Elsboa, Alice Ca-
valrantl, Cecília Marx, Eulz Campos,
Gustav Erb, Nnucy Kohn, Drohsa-
gen, M, A. Broivne. Klingelhofe:'
Fonseca, e senhorltas Sylvla Bchmldt,
Oabrlella c Helena Mar», ÇecIIU
L'sboa e "Margarida Campos, pro-
movo para sabbado próximo um chá-
dansante ein beneficio daa crianças
tuberculosas e dos estudantes alie-
mães, quo so realizara no Club dos
Dlariofl, 03 16 horas, tocando o
"jazz-band',' do Batalhão 'Naval.

— C'ii 'odBriWre&Tcbs^e 19'24'iré'a-
llzarão no «Ua 12 de outubro proxl-
mo, noa salOes do Almcrlca F. C>
um chvl-diineiinto, festa es«m em be-
neficlo da Assistência Dentaria In-
fantll.

-FEe-TAS

A Aaooclaçiio Chrlslã de Moços
comfmemora a 6 do corrento a pro-
clamaçüo da Republica em Portugal,
oom uma festii que promette reveo:
Ur-oe de brilho. . .

O dr. Pinto da Rocha pronuncia*
TA um dlscurop olluslvo ao octo que
oo commcmoru, e o Orpheon Portu*
guez collaborars, c«ym o mu reporto-
inlo. - -

O professor Ignacio RoJpoao dio*
Oertuni sobro os Lualaduo.

Haverá, uma .parto muolco'1 *pc!o
professor Hellmuth, que tocara; ao
plano musicas clássicas.
HOSPEDES E VIAJANTES

Porte depois de.' amanhã tpara o
norto do .Brasil, o noéma prezado col-
lega dr. Victor Hu«o Aranha, redu*
ctor-oecrctarlo da "Gazeta de Nott-
cIub".

O embarque do distincto jornalls-lu terá, logar Aa 10- horas da nianhü.
no Caca do Porto, ondo so acha atru-
cado o "Affonoo Penha".

No "Bagé" parte amanha para
a Europa a. ora. Elizabeth Wright.

Seguiu para S. Paulo o «r. Ko-
linulo íCardlm. da firma R. Cardim
& C, desta praça,

—- Regressou a Campos o capitão
Alberto José «le Matton, delegado do
Iteorutamento naquelle município.

Chegou ida' Bahia, no "Ttatin-
ga", q dr. J. iBastos, redactor do"Dlarlo da Bahia". I

No "Caip Polônio" regressou, de
Europa o sr. Eduardo Becco, chefe
das 'firmas Becco & C, de Porto Ale*
gre, e Secco, Mala & C, desta praça.Chegou de 8. Paulo, o coronel
Luiz Gonzaga de Azevedo, dlrector
upoeentado do Thesouro do São
•Paulo. . .

--*»iDe 8. Paulo, regressou hontem
o dr, José Roberto Penteado, deipu-
tado federal por S. Paulo.

Pelo nocturno ido luxo, regroe-
sou, de S. Paulo o dr. Sampaio V|-
dal, ministro da 'Fazenda.

Parte hoje para o seu poeto o
dr. Alfredo Dlaa do M»'lo, nosso
cônsul em Milão, uue aqui acaba do
gozar as auaá férias regulamenta-
res. ' .

—¦ Acompanhado de sua família,
seguirá pura Cruzeiro rio dia 3, o
sr. "Dtvmòorlto 

Seabra.
A bordo do' "Demerara" segue,

hoje, para a Europa, em companhia
«te sua esposa, p dr. Gabriel -Loureiro
Burnardos, advogado nos auditórios
desta capital e presidente do Tiro de
Guerra 5. .

O seu embarque terá logar ás 9 ho-
ras, no armazém n. IS do Cáes do
Porto.
FALLECmE*NTO-*

Em sua residência, A rua Ar-
gentlna RelB, em Quintino Bocáyu-
vu, falleceu,' domingo ultimo, após
longos mezes de enfermidade, a se*
nhora d. Etelvlna Leite Ribeiro, es-
posa do capitão tenente da 

'Armada
nacional, sr. Annlbal Leite Ribeiro.

O enterramento teve logar, no
mesmo dia, com grande acompa-
mento.

«P TERRESTRE E iml
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PIANOS
E AUTO-l'IA.\OS Al.I.TtíMÃIüS DB

rniMlülHA UVA.MDAOE
Visitem a permanente e grand*
Exposição da CASA ADOLFO BEN-
GELL. Rua da Passeio n. 42,- loja
— Toloplione Central 2336. Ven-
do-se a dinheiro e a prestação.
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FORMOSINHO
LUVÁÍ?; LEQUES. CHAPÉOS,

ORAVATAS, ETC.
it. Ouviiliir 180 - Av. II. Branca 1TÍ

Ür. Fernando Vaz
Cliurtjlíió do liospital do S. Francls-

eo do Assis — cirurgia geral — Dia-
giiostlcò o tratamento cirúrgico das
alTéeçüòs do estomugo, Intestinos o
vias iiillaros. Utero, avarias, urethra,
bexiga e rins. Tíaiiiniento do câncer,
das uemoi".')|iigl8s; dos tiiríbros do ulc-
ro e da-bo!i[lía':;>eio- radlutn.. — con-
sultorlo, Assembléa, 27. — Hes. Conde
do UOlillIni, CÒã...— Tel. Vllla !!!23.
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ASSUCAR
nfiasdu psriifinit

Parç garantia ítm legitiiiáade; deve exigit-ss 0 8ACC0
BEÍiteZÜIi COM CINTA VERMELHA.è cora a'nilm
i llm NfitifiAi di COMPAHÈ OZIHAS HACIDIíà

ORADORES/PROFESSORES,
ADVOGADOS, CANTORES, ACTORES,

PREGADORES, APREGOADORES- .....J  .

E TODAS AS PESSOAS QUE PRECISAM
CONSERVAR A VOZ PERFEITA £

SONORA DEVI3M CSAR AS SUBLIMES

rtjT^lffi^

aCLat» *

5 ,íimví 1

iToriola e preparagio do Pbco; Francisco fiiini)
porqno não' sô cnróm como evitam todas as
doenças do Tbocoá, do garganu e dna vias res-

plratoirias, a wber: larynglte, pharyngltc,
amigdalite, trachelte. estomattte, aphtos, gen* .
gi-rite, nk?er*«cõe8, -tronnloçãeo, angina, mio
hálito, rouquidão, aphonla e tootws rebeldes
oonoeqnenteo a nssfrlodos, Influenia, hronchltes,
coqueluche, saromp."), eocarlatlno, etc. Tonlfi-
cam e reconstituem as cotfdos tocaco. Snbstl-
tuctn oom TonUgem os **oj«oi«Jos líquidos.
Como preteatlvao «para garantir o timbre do
vox bootâm 3 pastilhas por dia. A! venda nas
boas phfkTi-taclM c drogortoa e no deposito

1 
geral:

Rua Primeiro de Março 17
NIO DC JANEIRO -—

ENTEIUÍQ3
Cerca das 13 horas de hontem,

saiu do Hospital Nacional o enterro
do major reformado do Exercito Au-
susto Roarlguea do Nasciniento, een-
do o conpo inhumado na necropole
de S. João Ba-ptlstã, ante numerosos
camaradas o amigos aue comparece-
mm a ereo 'acto.

— Realizou-se hontem o sepulta-
mento, no cemitério de S. Joüo Ba*
ptlsta, do sr. VIrgiHo Quimarães.
<me foi .negociante nesta "praça, o ha
tempos recolhido 4' Beneficência Por-
tugüeza, onde falleceu. O eeu enter-
ro tevo um regular acompanha-
mento.
MISSAS

¦PROFESSORA AtiINE JÒRDAÒ
DA ROSA -— Teve grande concor-
1'encla a ni-lssa mandada rezar ni
matriz de S. Eranc'eeo de Paula,
hontom, fls 9 horas, tendo compare-
clflo pessoas do relevo social e com-
mlfisiSes do varias escolas municipaes
e «ja E. F. C. Brasil.

Rezam-ee as.seguinteal •
Hoje:
na egreja do .S. • Francisco do

Paula:
no allar-lmôr, Aa 9, 1|2 horas, em

buffraglo da alma de d. -Elisa Je-
ronyma do Meniulta;

fts.9 hprna, em .suffragio da alma
de Éranclooo Cindido Pereira;

no altar-ipôivás 10 1|3 hom«3, em
suffragio da alma dò coronel Fran-
cisco Cardoso. Rangel;

no mesmo altar, Ss 10 horaa, em
suffragio da alma do barão de Pai-
meiras;

. ás 9 horas, em suffragio da'alma
de AHlvo Pamphlrò;

ás meBinas horas, em «uffragio da
alma dt. Nlno':riodriguee Vieira;

na matriz da Candelária, ús 0 ho-
r.iit, no aXar-inúr, «viii. suffragio da
ninia dol. d. Ermellnda Rosa da
Silva;

na mesma matriz,' fis '9 1|2 horaB,
cm suffragio da alma de d. Maria
bacerda do Nascimento;'

na matriz do Nossa Senhora da
Clorla, às 9: hora», cini. suffragio da
alma de d. Laura Carneiro do Men-
donça Rangel Peetaua;

na matriz do S. José, ãs 9 liara*,
em suffragio d* alma de d. Maria
Augusta dc Mello Araújo;

na mesma matrl-', ás 9 horas, em
suffragio da alma do Joaquim Anto-
nio Rocha;

na 'matriz do S. João Baptista da
Lagoa, As 9.1|3 horas, em suffragio
da alma de d. Maria Martins Quar-
danapo; '<

na matriz de Santa Rita, no altar-
môr, -as 8 1|2 horaa, em suffragio da
alma de Joaiqulm Cruz;

na matriz < de S. .-Ghrtotovão. âs
8 1)2 horas, por alma de Sylvio Gou-
lart Fraga; ,.

na matriz da Salette, íis 8 1|2 "ho-
ras, em suffragio da alma de dona
Eurldiee Coelho da Costa Ribeiro;

. 
"na egreja de Ncnsaa' Senhora do

•Carmo, as 9 1[3 hbrás,' por alma dc
d. Angelina Alohome Rosa Braga;

na mesma egreja, ás 10 horas, por
alma de Antonio Luiz.doe Neves;

• ria egreja do S. Bo'm Jesus do
Calvário, ás 9' horas,.. por alma. de
d, Palmyra de Souza, Pinheiro;

ria cgrèja*. de . Nossa Senhora do
Paraíso, em S. Clvrlstpvao, As 9 1|2
hoias, com "ilbera-me", por a'lma dc
Antonio Rodrigues'dè Carvalbo;

na • egreja da Conceição, em Ca-
tumby; âs 9 1|2 horaa, 

'ix»r 
alma de

João Rodrigues;'ná egreja .do Bomfim, em Copa-
cabana, ás 9 1|2, por alma de dona
Francisca. Teixeira .Marques.

1— Amanhã: . .
na matriz da Candelária, âs 9 1|2

horas, por alma de Leopoldo Adell-
,no de Carvalho; -

ua matrio do .Santíssimo Sacra-
j mento, fts 9 1 f2 -horas, altat-môr, em
. suffragio da alma de d. Eurydice de

Souza Ferreira'; 
"•

na matriz do- .Sagrado Coraçüo de
Jeous, âs 9' horas, cm' suffragio da
alnla dc 'd.- Thereza Ribas de Fa-
ria; ;..¦',, '. : ¦

na egreja do Carmo, altar-môr, ás
I) 1)2 horas, pór alma de d. Isabel
Rodrigues Silva; •

no Santuário do Coração-dc Jr.'i-
ria, no Mayer' ás 7 horas, por alma

| do d. Maria Luiza'Ivars.

E. F. C. do Brasil
A estação Central forneceu hon-

tem, 'por 'conta dos dlvcrnus .Minis-
terlos o outniii ri'|iai(l.;6e« publicas,•l!i piif.viigéns, nu importância lolul de
KG *VU*'00.

— UeiipachoN (Ia Dli-octorla —
Honii.li! Auguotu Uo.MIruiuIu, Theo-
dorlco Umiios de Oliveira, Francisco
Ouliniiráiu, pedindo certidão — Cer-
tlfl<iue-«e; The Balilwln Locomotiva
Works, pedindo rc>:tltiili;ão do cau-
C&o — Itcotltua-Hc; Companlllo Na-
cional do Armaiion.i Uerues, pedindo
restituição de excesso do froto —
Rcotltuarse a. Importância de réis
40$10Q, do accordó eom a Informa-
Cão; Oliveira Mala &«.:., Idem, Idem

Idonn a Importância de ÜSU5800,
de accôrdo cum a Informação; I.íou
Berehzon, 'dem, idem — Idem, a
Importância do DtGOO, Quanto no
Imposto, dlrlja-üo A Recebedoria do
Districto. Federal; Souza, Carvalho
& C, Idem, Idam — Provldencle-su
a restituição üa Importância dc rela
129*900, por conta, da Contra'1; Ales-
sandro & C, Idem, idem — Idom,
a restituição da Importância de réis
79$700, por couta da Central; Be-
nedtcto y. Oliveira, Idem, idem --
Idem, a restituição da Importância
do 385500, por conta da Central;
Francisco do Carvalho, ideím, Idem

Dirija-so A Reuebedorla do Dis-
trlcto Federal; Glousop & C, pedln-
do entrega do volume — Entregue-
se, medlunto o pagamento das res-
pectlvaa' despesas; J. Fernandes &
Irmão, pedindo pagamento — Pa-
gue-sc; José Augusto Clemente, pe-
dlndo permlssAo parn Installar um
botequim na plataforma da -estação
de Corlntho —Coiniparéoa ft concor-
rencia opportunamento, querendo;
José Xavlor do Carmo, pedindo col-
locução; .Antônio d«i Costa Purtezs.
pedindo permissão para praticar to-
liígraphla na estação da Parahyba do
Sul t» Não ha vaga; Virgínia Perel-
ra, Antonio Augusto Cardoso Flguel-
ra, Maria da Cunha Ribeiro, pedln-
do pagamento; Yvette de Souza
Penna, pedindo restituição de do-
cumontos; José Carlos da Silva, pé-
dlndo colocação — Compareça A
Secretaria. Compareça ft Secretaria
o er. 

'João do Mattos Filho: Fr. Fc-
llx Pompeu — Selle o presente.

No Lloyd Brasileirc
* ESPERADOS

Do norte:"Macapá", a. 5 de outubro."Ruy Barbosa", a lt? do outubro.
Do sul:.."C. V-asconcellos", a 2 de outu-

bro. .
"Bagé", hoje, «le Santos.

A PARTIR
"Rodrigues Alves", a -0 do outu-

bro,- para..Manáos.e escalas."Cubatáo", a 5 de outubro, para
Amarração c escalas,"Affons.o Penna", a 3 de outubro,
para- Pará o escalas."Campos Salles", a 4 de outubro,
.para Montevidéo; e .escalas."Commandanto. ."Miranda", a 2 de
outubro, para Parahyba o escalas."Commandante Manoel Louren-
ço",. a B do ouUfbro, para Laguna
é escalas."Pyrineus", a 8 do outubro, para
Porto Alegre e escalas.

Para o estrangeiro:"Parnahyba", a 15 de outubro,
para o Havre o Antuérpia."Bagé", a 3 de outubro, para
Hamburgo e escalas."Cabedello", a 3 de outubro, para
Vlotorla, Bahia e Nova Tork."Atalaia", a 15 de outubro, para
Victoria e Nova Orleans."Guaratuba", a 2, para Cardiff,
vio. Lisboa e LeixOes.

.— O Lloyd tinha, hontem, 44. das
suas unidades navegando nas dif fer
rentes linhas, sendo-23 em viagem
de. ida, para vários portos do Bra-
sli e do estrangeiro, o 21 em Viagem
do regresso ao Rio.
MOVIMENTO DE VAPORES NO^

LLOYD BRASILEIRO
"Maranguape" saiu, a 30, de Re-

clfe para Parahyba.
"Wlantiqueira" saiu, a 28, d«f

Porto Alegro."Sanlàrém" saiu, a 29, do Porto
pára o. Havre,

"Poconé" saiu do Pará, a 29,
para o Rio de.Tanelro e escalas.

"Borborema" chegou, a 29, a
Porto Alegre.

"Commandante Alcldio" saiu, a
2», do Rio Grande para Porto Ale-
gre.

Tabatlnga" chegou, a 29, ao
Rilp Grande, . .

"Prudente de Moraes" saiu, a
28, do Maranhão porá Be.lêm.

"Macapá" saiu, a 28, do Natal
para Cabedello. ,

"Bahia" saiu, a 20, de Victoria»
para a Bahia.

. —"João Alfredo" .saiu, a 28, do
Manáos para Belém.

"Atalaia" arribou, a 27, á
Bahia. ,

"Taubaté" saiu, a 27, da Bahia
.para Nova Yorlt. .

—- "Coniimandante Vasconcellos"
saiu, a 2*1,. do Rio Grande .para Flo-
rlanopolis.

.— "Barbacena", a 27, deixou VI-
ctorla, .com destino a Barbados e
Nova Orleans.

—•"Cubatão" chegou, a 26, a Ita-
Jahy.

"Amazonas" saiu, a 29, do Sáo
.Francisco para Santos o Rio.

"Iblapaha" saiu, o. 27, de Ca-''nioclni. ¦ ' ¦

CHRONIQim PARISIENSE Ag entrar do verão..

IfcZSaízr-S ?m-^---^-rj-mMWIÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊlàÊÊr^ ll m v)—i> T^*-Qi¦ ¦ ¦***a""*,',*-*"-**"****---"^»-»"--'"-"*****-»"*--*-«-------*'™^^

"Que amontoamento do coisa*
é este?,... Vaus montar alguma casa
de chapéos?

Não, mas vou comprar uns tres
chapéos para a entrada do verão...
Como estava me sentindo um pouco
indisposta hoje, de manhã, pedi a
minha- chapeleira que me mandas*
se alguns modelos A casa. E' esta o
explicação do que estás vendo.

E acquiesceu a teu pedido?
Olha, quo 6 raro.

Para uma .fregueza como eu ea-
tas raridadns fuzoin-se menos ra-
ras... A niHssada é que eu n&o sei
realmente o nue escolher.... São
todos lindos! Vou tornar a experl-
menlal-os deante de ti, para ver se
tua oplniío concorda copa meu gos-
to próprio."

Lentamente, um pouco preguiço-
samente, como para motivar o pre-
texto de indisposição que invocara,
òrgueu-se, passou duaa ou trea ve-
zes o pento pelo cabello curto o car-
minou as faces.

Eu não posso experimentar
chapéos sem rouge — declarou

fico tão feia que todos me v&o mal!
— e, revolvendo o papel de seda das
caixas, poz-se a ensaiar, deante do
espelho os chapéos quo • noaaa gra*
vura reproduz.

— "Olha como este prlmolro mt
vao bem. E' do panne de aeda mor*
doré, com uma graciosa guaraiçAo
de .fita do vsl-ludo fantasio-, armada
em leque, bem ria frente da copa. E
esto de ceremonia, osto segundo**
Repara, quo elotatrcls* tia. recaído,
desso tufo de. plumag. gljreorinadaj,"teto de nágre" o "hennê"... A (0r-
ma ê de penna do seda "hennS", lt-
geirarnente <a,ue.nrod« do um lado, o
assentai màr»vilhosam.ento. qoin ,ot
mou.a. brincot cumpridos.. 

Um encanto eate S*. x&°~ o *{0**da*
de? Feltro "ecallle" e um laço de
velludo do .mesmo tom, formando
atraz uma espécie - do orelhas de
burro. Creio quo 6 elle o q,eu pro*.
dilectò, ma* o "postlHon" numero 4
faz*Jhp seria concorraucia. Bngra-
çadissimo, nfio acha? Sim, 6 de pan-
ne preta tambem. Como está na 

"mo-

da a panne!.,, O enfeite? Apena»

uma larga fita de velludo proto bro
chado a .ponta de Bcauvals, em ct*>
res vivas..

Vao-mo divinamente, modéstia i
parto.

Mas o 5*. não lhe flea atras! E' d<
taffetâ .proto, com um "pompon* dt
cabeças do plumas pratas atravossan-
du a parte abaixada da abo,, como
imprevisto espanador,

E esto li", do palha marron, com
à bba rovirad» ofendida a espaeos,'deWuádas 

as tfondoode tim pllaaê-
slaho de fita marron mais clara,?
Multo chio não concordna?...

O 1° 6 um amor! Nota o movi-
mento levantado d*,aba na fronte...
E*' de feltro belge claro, ornado coni
uma fita de brochado antigo azul-
rey e amarollo.... Por qual delles me
decidir afinal?... São todos lindos
e eu gosto de todos!" -» e perplexa
minha amiga desoladamente co:i-
templava os sete modelos irreslstt-
veis offerccldos a seu desç.lo.

S|o és males da fartura! .

OHTFFOX.

CHAMAR A ATTÈKÇÀO
dsa notooo VESTIDOS om modoloe «troa o tooldoa modo. doa neaaes CHA*
Ptos elegante*, daa noaaaa 10L8A8, CMI*fIIB»» o »*niOU«Mt** rooottMaa
doa malhoraa fabricantes, e tantoa outree ortloOa do modo por preaoo que
representam 20 % aempre mala barato quo. om qualquer «aa», * wr«vootrer
para o doaejo da maioria. Nia o demonetromoe naa noaaaa tletrlitea o cot* o

visita quo noo flxor.

REAU MODA
80 - URUGUAYANA — 80

EXCEPCIONAL RECLAME
da «ocçio de calçados finos da CASA FORMOSINHO —
duranto este mez. Orande reducçfo nes preces mareados

Sortimento completo em sapatos "LAWE' OROCHKT"
136 - OUVIDOR -136 -.Phone: Norte 1693
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Bm todaa So drogarias o pIwH*iMtw
PBP08ITO QBiftAl. .

atafraa hhmob *o.
BIO DB JANEIRO

CURSO

X^sK Engehh
DE
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AVENDAEMTODASAS
BOAS CASAS DE

ELECTRICIDADEaV ^

fS
£

BAYft?

Vê-se livre 
rapidamente dos sofrimentos e dos noites de insónia
que a doença dos;vios urinárias lhe proporcionava,todo aquele que lançar mão, a tempo, dosComprimidos „%*" de Helmitol.
E rara a doença que é acompanhada e seguida dedores tão violentas e pertinazes, como as doençasdas vias urinárias. Se estas enfermidades não foremconvenientemente combatidas de inicio, instala-seuma enfermidade crônica de conseqüências gravese incalculáveis, que se manifestará sobretudo navelhice, por dores violentas.

ana
For correspondência, e.ystcina

UNIVEHSITV EXTENSIOJÍ, podou,
do ser estudado em «jualii.utr parle
do Brasil. Iilvros, questionários «

problemas enviado* por couta da
Escola,

Prospectos o proírmmiiias rcnictlctii'
so pelo Correio

ESCOLA LIVRE I)E ENGEXIIAlil.!

DO BIO I)E iIAXEIKO

Bua Borja flojtro 11, 1." and.

A

•m**p*e*k**************************<-*S-t

Dr. LUIZ SODRE*
.Assistente de clinica me*

dica da Faculdade do Kio,
com pratica nos Hospitae-»
de Paris — Doenças do
ISOPHAQO - ESTÔMAGO
. INTESTINOS — Rua do
Rozario 140 — De 1 áV 5
Teiephone: Norte 3070.

y->**V***V*'**'-**>'**st*'*''*--^

Licenciado pelo Dirc-lorla Gerol do
Saude Publico Nr. 207 de 7. to. 191C,

CLÍNICA SÓ DE SENHORAS
PBOF. OR. OCTAVIO DC ANDRADE, cx-
assistente dn aramado especialista Dr. Abel
Parente, cura rápida das heniorrhagias
uterlnas, fii.-pciiõáo da iiienopausa. atra-
ios, coiTlmeutof, ovarlei, voniltoü da gra-
vldez, etc.,:seiii opeiaçSd o sem dOr. Con-
sulta: riiai-cie dc Setembro, yio, de I âs
ü twras..-'.lei: ;I59I C. Rei; rua Salvador

norrêá, 40. Telep. Sul 2719
>. --..-.: - . ......

AUTOMÓVEIS I
Todos os accessorios. Morei-

ra. Land & Cia. Successores de
Moreira Braga & Cia.^ rua
Evaristo da Veiga, 21 — Pho-j
nes 84 e 4196 C, I

DR. MONTEIRO DE CASTRO
Avisa oe aeua cllentaa qus mudou-'

aeu conaultsrio pars o rua doe Ou-
rlve», 87, 3° — elevador. Consultas
áaeeaundas, quartas o aextae, ée 16
horas.

AO COMMERCIO
A RESISTÊNCIA DOS COPlíÉs"M". W. AMEKICASOS" E*

UM FACTO
Na madrugada de 20 do corrente.'

a cidade de Nictheroy foi desperU-
da por um violentíssimo inceudie
irrompido no prcdlo 007. da rua
Visconde do Nictheroy, ondo 6 estaj
beleclda com uma fabrica de tapetei
a firma "Wlchau & C.

Os documentos da referida firma c
respectivos livros foram retirado:,
em perfeito catado, depois do cessa-
do o incêndio, do cofre SI. .\V'., Áiwv
ricano. onde se achavam guárdatloá.
tendo isso sido feito em presença daí
autoridades fluminenses.

Esses cofres têm como únicos rc-
presóritántes: -l?. Araújo & Ç. —
Kua Theophilo Ottoni, 103.
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O JORNAL ¦— Quarta-feira, 1 de OflfaP.ro de 1984

«to Cambio
• «to Titulo* O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS CwHMMfotof BbIiUbUbb»

Todss ss «torçamos

. RIO, 1 SE) OUTUBRO DB lKli

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos. Câmbios e Cotações

LONDRES, SO de eetembro.

De Banco da Inglsterra. -.- ... . -, , *j
Do Banco «Ia -.'rança  

.
Do Baneo «lu Italia
Do Banco de HeHpanha  >,
T)o Banco da Allemanha Couro) . .¦ -j
Em «Londres, 3 mezes .- . .
Em Nova Tork, 3 merea .¦ -.

CAMBIO:
Londrea s/Bruxellas, ft vleta, £. ... *,-

' Oenova s/Londres, a vleta, por t. . .
Madrid 8/r.ondres, 4 viata, por I . . .
Lisboa s/Londres, & vlsta (t/compra)

por 
I.lsboa n/Londres, a vista (t/venda)
_ ,POr £ 
Paris s/Iaondre* ft vlsta, por C. . . .Parlo s/Italla. (I vista, por 100 Lr. . .Paris s/Hespanha, & vlsta, por 100 P.

1 N. Tork s/Londre«. ft vlsta, por £. . .
N. Tork s/Parls, tel. bancário, por P. .

, J*' 7'or!t «/Gênova, tel. bancário, por L.
JJ. Jork s/Madrld. t. tel. por 100 p, .N. *ork «/Amsterdam, por 100 P
Ji. Vork ../Sulssa, tel. bancário. porF.S.
*,' Z^Y "/Serllm, t. tel. por M. . . .• W. Tork ««/Brtijtellas. por 
TITITLOS BRASILEIROS:

Federas»: ¦
Fundlng. S 
Novo Fundlng. 1914. ..""",* Iconversüo, mio. 4 <"i
Do IDO», 5,% , . 

•••••_ • •
Estaduaes:

nlatrlcto Federal, 5 %. ....... ... .,B*'lo Horizonte. 1905. 6 ,F»lado «In Rio. bônus ouro. 5 % . 
'. '.

i.3ta<Jo da Bahia, emp. ouro, 1913, 5 %
TITTa-LOS DrVERSOS:

Brasll Rallway Common Stock
?rpi"ln I' J',-*h--*'Powe? C L d. Ord 

'
R. Paulo Rallway Comp. Ltd. Ord.LeoDoldina Rallway Comp. tia. Ort ,Dumont CofM.. c°. T,td 7 U Com P»fSt John d'1-.l-Rey Mlnlnir Ord 

' 
. . 

f*
^oPIour MIIIn & Granarlee Ltd. . 1i^ntlon & s. American Bank. .Mala Real Ingleza. Ord .". 

'

i-wTí,Ttíí'0S ESTRANGEIROS:
Sota? "Uí|ra5-,Br.UannIC°- 5 %'' 19"/4'
Rente Françalse, 4 % 

' '.

¦rÜÍÜ! £;»¦¦«--!«*». 
" % i*Bo!i«i de Paris)

ReS í S.!nq" "' I"8 flntegralIsadJ)"Rente Françalse, 5 % (Bolsa de Paris)

Hon (cm

6 %
6 V, %

*. T,
S %

3 11/16
3 %

92.57
iats.0
33.45

130.50

129.50
85. OU
8.1. nn

251.50
4.43.37
D.24,00
4.37..-.I1

13.35.00
38.61). 01)
19.10.00

F.
T«.
P.

Ea
Eso,
F.
F.
F.
$
Cts.-
Cts.
Cts.
Cts.
Cts.
Cts. 0,000.01)0.021
Cts. 4.70.50

81
71
41
as
-5
70 «'72
31

«I iilerlo

r,•*;>.-i •".
n
r.

3 ii'i.i
r.

92.00
101.80
33.20

133.00

132.Of:
85.01
81.50

257.25
4.4.1.511
r..25.:,ll
4.30.00

13.42.fW
.18.R4.nil
19.05.00

0,000,000.024
4.S5.00

82.
72
43
59

65
70
73
31

%HllWí 1
55

159
28

80
8

96 Vi

102 Vi
57 Vs
54.0»
52.20
5 4. OS
64.65

58 V,«69
28
11 H
18.9
80

7 TI
06 M

102 tá
57 8
54.2Í
52.45
54.05
65.00

LONDRES, 30 de setembro.
da, »iBnií.m ¦"f™1"»**-* Que vigoraram neste mereado, por«e hontem e as correspondentes no dia anttrlorTeoSre
S/Berilni, 4 vista, por f .,-,....
g/Ameterdara. 4 vista, í»r £F*. 

* '! 
t ¦ í 

, '
g/Oenova, ft vista, por £ L , " ' " ' "*
3,>Madrld, ft vleta, ^,r £ P . • ' '. 

1 
». » »' » '*'

S/Berna; a vista poi I f ; 
* * -. • ' • •' • '•'

S/Parta, â, vista, por £ F. . 
' 

. 
'»' 

í 
'¦" v *

S/BruTeIlas, ft vista Dor £ V'..''.'. ' ' '*' '*' '•'
S/Lisboa, á vista, por £ d - * ' 

í 
' ¦* *' '*' »•' "'

B/Nov» Tork. ft vtaPtâ? p„?£ , 
' * 

.». j 
'•' ** * • •

BERNA, 30 de «lembro. 
* y '" * * *'

Wnd^es%q0UediIISa0nrtaerriomr:neSt9 ""^ a° íecham.nto

Paris s/Berna, ft vtata, por 100 frs. t ¦* ¦•
Londres s/Berna, ft viktaT por f. . , í 

•. * * 
M 

«

oceaslio do- feehamtMtu
as seguintes pracia:

ürotifeni Anterior
.' nom. nom.
* 11.54 11.B6
V 101.85 101.10

33.35 33.45
23.30 23.40
§4.60 86.05

v 92.20 92.87
1 27/32 1 25/32
4.45.75 4.46.00

69 hontem aa corres*

Hontem Anterior
r 361.50

23.48 23.46

Mercados dos principaes
produetos

CAFE*
NOVA TORK. 30 á* eetembro.
O mercado do café a termo, nestaíraça, hontem, fechou estável, com bal-

íw. a,iu18 ix")*03. cotando-so etn.cents. por libra* >/
t».. a, .. Hontem Ant.Para dezembro . ,. ... . ir.95 17.13
t££ J™r«0 16-30 16.40
g"? ""'o ....-.-. 16.73 15.90

•Í-1.Í2"10 *•-..•• 15*39 15.39

v° Ia o?.h?le ' '•* ¦'• • <"•"-•'I\o dia anterior sn 000NOVA TORK. 30 de eetembro.
O mercado do café a termo, nesta

praça, as 10 horas e 30 minutos, manl-feetava-se apenas eetavel, com baixa de
13 a--14 pontos, cotando-ee em cents.
por libra:
,, 1 . JToye jlnf.
Para dezembro t v -.- .- 17.10 17.13
Para março. . . ... . . is.37 ir.40Para maio ¦ . 15.80 15.90
Para -ulho 15.25 15.39

NOVA YORK, 30 de eetembro.
O mercado do café a termo, nesta

praça, âs 13 horas e 30 minutos, mani-
feetava-se estável, com baixa de 10 n 14
poatos, cotando-se em cente. por libra:

n°ie Ant.
Para dezembro T « v .. 16,99 17.13
Para março. . . .• .¦ . 16.30 16.40
Para maio ....... 15.80 15.90
Para Julho 15.25 15.39

NOVA TORK, 30 de eetembro.
O mereado do café disponível, nesta

praça, fechou, hontem, Inalterado para
a café de Santoe o oom alta de V* para
o do Rio, vigorando, por parte dos
compradores, as cotações seguintes:

Bo Rio:
Hontem Ant.

N. ». v t -.! ,.; *j v -.-, 19 "Ü 19
N. 7. . . . .: .- ... 18 *4 18 Vs

D» Santo»:
N. 4. . . .; . |. v ... 23 23
N.  21-4 21 &

NOVA TORK. 30 de setembro.
B' a seguinte a estatística do café

Pereira Júnior & Filho
¦*-»

COMMI886E8 — CON8IGNAOSE8

Avisam a seus amigo» e freguezei que
mudaram a sua lide para a

RUA S. BENTO 18 - Tel. N, 2380
RIO DE JANEIRO

Sacca»
378.000
:i46.000
668.000

89.000
129.000
145.000

943.000
887.000
425.000

existente a«*tualmenta noa portos daAmerica do Norte: »-»»¦"¦
Síoeí; existente

Nesta semana ...
Na «emana anterior. 

" ' '
Em egnal data ide 1923 .' \Entregai da semana:
Nesta eaim«na . .
Na sen-nu» anterior." 

'.- ',
Em egual data. de 1Í23 . ,Stípprfmeiifo vlaivcl:
Nesta eemana . . . ;.,...Na semana anterior. .
Em eirual data de 1938 .' ,

HAVRE. 30 de eetembro.
p mercado do café a termo abriu,

hoje, calmo, com alta de frs. 3 Vsa 4.00, cotando-se em francos, j»» 50kllos: ' w

»» Hoje Ant.Para dezembro. v* •.• 420 Vs 416 ViPara março 4(13 399 ia
Para maio .............. 333 381 %Para Julho 371 363
No da do hoje .-.-;-. ... 2.000
No dia anterior ..... 6 000

HAVRE, 30 de eetembro.
O mercado do café a termo, fechou,

hontem, estável, com alta de fre. 11 Vsa 12 Vs, cotando-so em francos, por 50
kllos:
_ JETotifem Ant.
Para dezembro. .- , . 416 % 405
Para março 399 14 388
Para maio . j. ,Para Julho . . .-

Vendas
No dia de hontem ....
No dia anterior

LONDRES, 30 de setembro.
O mercado do café a termo, nesta

praça, hontem, âs 11 horaa e 30 ml-
nutos, manifestava-se calmo cum alta
de 1 d„ cotando-se por 112 libras:

Hontem Ant
Para dezembro. . ... . 106.0
Para março nlcot.
Para maio  nlcot.
Para julho  nlcot.

SANTOS, 30 de setembro.
O mercado do café disponível, lioje,

manlfestava-se estável, cotando-so por
10 kllos:

Hoir Ant. A.pas.
Typo 4 . . . . 381500 38$3fl0 
Typo 7 . . . . 36J.500 36$5I)0 —

Entradas até ás 14.lioras

No vila dc hoje
No din nnterior .....
Bm egual data de 1923 . .
Sobre água 

Existência:
No dia de hojo . . . . .
N*o dia anterior
Em egual data de 1923 . .

Embarqii£s:
Para oa Estados ijnidos. 54.640

381 i,i 370
368 355 Vs

Saccas
. 6.000

5.000

105.0
n cot.
n cot
n cot.

.'ara a asuropa. ... „ w „ ¦.-. 65.527

„•-, Totll  120.167SANTOS. 30 do setembro.
O mercado «Io cafo a tormo pura nova

base, neatu praça, abriu, hoje, calmo,cotando-se o typo 4, por 10 Itlloi, por
purte dos compradores;

Hol* alllí.
Paru outubro .... 391700 401775
Paru novembro. . . . 391300 401250
Para dezambro. . . . 39120» 391773
Vendas Saccai

No «Ilu do hojo 32.000
No dlu anterior ..... 56.000

S. P.MULO, 30 de setembro.
Entraram, hoje, nema capltal o em

Jundlaliv, 51.000 tsaceaa «le café, con-
tru 49,000 no dia anterior o nuda. lio
mesmo dia do unno paeeudo.

fiai JiLiidialiu:
Hol* Ant. A.pas.

Pela & Paulista 31.000 30.000' —
. Km S. Paulo:
P0U1 Sorocaba-

mi. ele. . . . 20.000 19.000 —
JUNDIAHY, 30 de setembro.
j\«j ••ntriid-iM, hoje, de café, com des-

tino 11 Slo Paulo o Santos, foram de
15.000 eaceus, contra 10.OOO no dia an-
terior e nada no meemo dia do anno' plissado.

Hoje Ant. A.pas.
H. Paulo. . —
tínntos. . . . 15.000 16.000 —

ALGODÃO
LIVERPOOL, 30 de eetembro.
O mercado de algodão dtaponlvel e

do termo, nesta praça, fts 12 horas o
30 minutos, manlfestava-se estável, com
alta de 44 a 55 pontos, assim dlscrl-
minada:

No disponível -brasileiro, alta de 44
pontos.

No disponível americano, alta de 54
pontos.

No americano a termo, alta do 47 a
55 pontos.

Cotações:
Pence por libra.

iro/e Ant.
Pernambuco "£-alr". . 16.23 15.79
Maceió "Fair". . . . 16.23 15.79
American "Fully" Mld-
dllng  14.93 14.3D
Opções:

Para outubro . .¦ .• .- 14.54 13.99
Para Janeiro .... 14.40 13.86
Para março  14.40 13.90
Para maio  14.39 13.92

L.IVERPOOL, 30 de setembro.
O mercado dc algodão desenvolveu de-

cldlda firmeza, devido a avisos de Nova
Tork. Os baixistas compram. Baixa do

a 10 pontos para o "American Futu-
res", que era cotado em pence por libra:

Hontem Ant.
Para outubro .... 14.28 14.38
Para Janeiro .... 14.15 14.24
Para mar<*o. . ... 14.16 14.2R
Para maio  14.17 14.27

NOVA TORK, 30 de setembro.
O mercado de algodão afrouxou de-

pois da abertura, mas recuperou nova-
mente. Os baixistas compram. Alta do
40 pontos para o "American Futures",
que era cotado em oents. por libra:

Hoje Ant.
Pai» outubro , . .-, -. 25.80 25.40
Para janeiro . . ,. -»• 24.00 24.50
Para março  25.15 24.75
Para maio ...... 25.40 25.00

NOVA TORK, 30 de setembro.
O mercado de algodão afrouxou de-

pois da abertura. Os altlstas realizam.
Os operadores do sul vendem. Alta do
10 a 40 pontos para o "American Futu-
res", que era cotado em cents. por libra:

Hotitcni Ant.
Para outubro -. v v . 26.20 25.80
Para janeiro .... 25.13 24.90
Para -março  25.28 25.15
Para maio  25.50 25.40

PERNAMBUCO, 30 dè «setembro.
O mercado de algodão, hoje, ás 12

horas, manifeetava-se calmo.
Entradas Fardos

No dia de hoje . ..-.¦•. 200
No dia anterior 1.000

Desde Io de setembro:
No dia de hoje ...?-. 5.100
No dia anterior . ,.. .- -.- 4.900

Existência .*
No dia de hoje . . .- .- -.- 7.700
No dia anterior . .- -. -. .- 7.500

Primelroa sortes:
Preços por 15 kiiaas:

Hoje Ant.
Vendedores . -.- •. -.- . retrah. retrah.
Compradores. ,. w . . 95*000 95*000

ímoarijuea:
Nfto houve.

ASSUCAR
PERNAMBUCO, 30 de setembro.
O mercado de assucar, hoja. ao melo

dia. manifestava-se calmo.
EnfraAis Saccos

No dia de hoje ....-.- 7.000
No dia anterior .....<. 15.000

Desde 1" de setembro:
No dia d» hojo ...-.* v 108.000
No dia -anterior ....-.• 101.000

Eirísteinria*
No dia de hoje . .• -. .¦ .- 91.000
No dia anterior . -.- -.¦ -.- -.- 84.000

Embarques:
Nao houve.

Hàcottk
54.221
71.9-17

1.7S3.263
1.851.709

•S-s*- COMPANHIA NACIONAL DE NAVE»
GAÇÃO COSTEIRA

SUL
SERVIÇO DE PASSAGEIROS

ITAPURA
sdc qulnta-rcii-a, 2 dc Ou.lubro is li

liorus, para:
SANTOS, sexta-feira, 3.
PARANAGUÁ', labbado, 4.
ANTONINA, sabbado, 4.
FLORIANÓPOLIS, domingo, J.
RIO GRANDE, terça-feira, 7.
PELOTAS, quarta-feira, 8.
PORTO ALEGRE, quinta-feira, 9.

Chege-ia.

NORTE

iTAUBA
i0?io segunda-feira, c de Outubro,

lioras, para:
BAHIA, quinta-feira, 9
RECIFE, sabbado, 1*
PARAHYBA (ou Cabeaeii„i, domingo, 42.
MOSSORÓ', segunda-feira, IU.
CEARA', terça-feira, 14.
MARANHIO, quinta-feira, 1«
PARA', sexta-feira, 17. Chegisv

MM 1«S-_W-li!^

GRÁTIS  
S1 l'uor sor íeli* cm e'**P*'e3'*s,- em ne-

gocios e em amizades, gozar saude,
educar a vontade, augmentar a memória, a lucidez ilo
espirito c o vigor physlco >• viril; agir pelo pensa-mento ii distancia, livrar-se ila.s influencias estranhas
o rioininal-as, vencer us difilcuidades da vida e a'c.-tii-
Í*UÍ«. 

f?1**-*'1*'1'10 ° a Pa:!; *»-•-.'•"• ü o MENSAGEIRO DArORTIXA. Dii-ac em mão ou manda-se pelo Correio,
tfratis. Só para adultos o não analphabetos.

Escreva pata ARISTÓTELES ITALIA, â CAIXA
PÜSTjVL, t.0-1 — Secção A — (Rua S. José, 61. Rio.
Mande-nos nomo o endereço ' escriptos com clareza,
hojo mesmo.

A.E

COTAÇÕES
Usina superior e 1»

Hoíe
Dia anterior ....

Segunda:
Hoje .... ¦.- v .
Dia anterior . ... -. -.-

Crystaes:
Hoje .......
Dia anterior ....

Demeraras:
Hoje  .
Dln anterior ....

Terceira sorte:
Hoje
Dia anterior . . . .

Somenos:
Hoje ........
Dia. anterior . . . ."Brutos seccos:
Hoje
Dia anterior . . . .

15 kllos
133300 a 14*300.
13*300 a 14*300

13*000 a 13*300
13*000 a 13*200

11S600 a 11S900
113600 a 12*100

1OS00n'a 10*400
10*000 a 10*400

nlcot.
nlcot.

nlcot.
nlcot.

nlcot
nlcof

nlcot.
n|cot.

nlcot.
n|cot.

nlcot.
n]cot.

CABOS ARMADOS
Rua Buenos Aires, 59 Rio de Janeiro

TRIGO
BUENOS .\ITIES. 30 do setembro.
O mercado do trigo a termo, nesta

praça, fechou, liontem. firme, com nltit
àe 10 n 15 centavos, cotantlo-eo por 100
Uilos, poatos nas docas, em pesos papel:

llnrtr-i A'it
Paru outubro .... 15.53 15.10
Para fevereiro. . . . 11.35 14.25

.IDTA
T.ONDRES, 30 cio setembro.
.•V juta dc Bengala, marca "11" em

triângulo duplo D. e E. cif. Europa, em
fardos, foi cotaria :«o preço de:
No dia de liontem. , . . f. ."R.in.n
Na semana passada ... £ r.7.nn.ii
Em o-riia' data do 1923 . . £ 21.00.0"DUNDEE, 30 de setembro.'O 

fio de juta de lbs. 7. para urdi*
dura, está cotado, por "spindle", em sh.
-' pence, ao preço de:
N"o dia de liontem . . 4 sh. o 1 V. d.
N-a semana -anterior . 4 sh. o 1 ¦¦'. d.
Eni egual data de 1923 .1 sh. e 3 d*.

O fio .lu juta de lbs. 8. pnrn trama.
i*"*-*t:i «ondo cotado", por- "^píndlfi". a. ,
Xn dia di. hònteiti . . »1 sh. c •! "Wj d.
Xa (-'emana anterior . í sh. o -t 'A d.
Em egunl data de 1023 6 sh. o 8 d".

A aniapein úo poso r?n 10 '•• oncap o
largura do 40 pollègiidas, está cotada,
•"¦ir "íardü. :io preço dc:
,\*o dia do hontom  ü d,
.Vic «semana nnterior. ... I "; ri.
Eni eciiííl dula de 1923. . 3 Ts d •

NOVA YORK. 30 de setembro.
O canhamo de CalcuttA; do *,*io--.o d»)

1i> i.'. onças f larcura de 40 pollegadas,
fni ,-ntnilo. nor jnrda, em ceiitiino-":
Ni. din tle lionli-m  10.no
Nn semana anterior  in.on
Em egiui! ilntii rie lii-iô. .... 7.S0

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
Funecionou o mercado de cambio, ho.i-

tém'. cm boas condições de firmeza, cóni
toiins os bancos operando 0111 melhoria.

Não eseasseava.n as letras de cobei--
tura o era pouco animada a procur-*1. do
bancário para reraessae. assim tendo-so
tornado relativamente effiiíiontp o mo-
Vlhiéuto de alta operado nas taxns.

Oí. liaiicoa declararam forn«y*er letras,
na abertura, a 5 I»111> c 5 23(32 d.,
.-om dinlielro a 5 25|32 d. para u par-
ticiilur.

ÍSlil Keguiiiii. inolliornu o ban..arla, :,.''• ;i!) il.. geral, «am dinheiro a 3 13116
riüihfílros, subindo ainda o bancário a
5 25132 f :l 5 13116 d., osta ultima,
tiixii cn alíuns bancos, contra letras a I
5 27:32 c 5 718 ti. j

Depois discV) o mercado revelou-so
."mo. tendo pafiíado a roírular pari os

saques -ns taxas do 3 3!4. 5 49J64 e |5 25'32 d.'; cotaudò-ée o particular, po- l
rém. a 5 33Í64 cl. '

Por ultimo, finnlniente, o mercado ro-
velou-*.'! fraco, fechando com o brinca-
rio a 5 23|32 * o particular n 5 314 d.
com poiu-as letras o maior procura.

o*, soboranos reeuluram a 52*000 e
a libní-papel a 445000 c 4:;s;oo.

t) dollar regulou: á vista, dc (<$-lõ0
a 0S6Ü0. a a tirazo. a n"370.

Oi bani-oa ufflxaram, hontem, ae ec»
BUintcã tnxa»:

Tj\DEIjLA DE BANCOS
Prnço» a N dias

Londres 5 11/16 5 3/4
Paris 9405 1503
Nova Yorlt. ..... 9*570
Praça» \> ví»ta

Londrea ...-..• 5 5/8 a S 11/16
r-arl» *497 »50,-.
Italia «417 «421
Portuual ||25 «340
Nova York. . . . 

' 
9*450 0S6O0

Canndft 9J530
Hulem U820 1J815
Heeuanha .... 1*2*0 a ¦ 1*285
.liipflo ....... 3I8S0
Siiociii 21560
Dinamarca .... 1J680
Noruega 13:1711
)lo'liindii 3J679 38720
Syrla *.-,oO
Bélgica (458 J462
Slovaquia .... J290 1305
Allenitinlia (trllliao

rio marcos)... 7!"n"
^^!^rco da renda. 2*270 2|290
Áustria fpor 1.000

cortas) .... *138 *160
Rumania $055 *060

Valrs*-ouro:
Por 1*000, ouro, .- •'— 5*243

Sotire-laj-a.-
Cafí, par franco .- J300 J505

J?(o <ln Prata:
Chile (peso ouro) 1*160
R. Aires (papel) 31440 3Í460
B. Aires (ouro) .. 7*800 7J825
Montevldéo. . , 8*180 8*250

Por cabogramma:
Praças A'*vista

I.ondrea ...... 5 19/32 5 5/8
Tirls J303 J510
Italia J419 J423
Nova York. . . 9*360 »' 9*650
Relglca J4S3
Hespanha . 

'. 
. 1*290

Sulssa. ...... —' 1*850
Hollanda 3*720

OS VALES-OÜRO
O Banco do Brasil cotou o dollar: a

praso, a 9J570. e à vlsta, a 9*600.
Esse banco emlttin os vale*-ouro parua Alfândega a razão de 5*243 papel por1S00O ouro.

Bolsa de Títulos <
O mereado de títulos regulou, hon-

tem. com um movimento male ou menos
activo de negocio», tendo oorrido os pa-
pels em actividade beni Inspirados.

As apólice* geraes estiveram mais fir-
mes. eom as etitaduaes e municipaes sem
alteração apreciável.

Cotaram-se os papeis de ban<*os emboas condlçSes de estabilidade, com os
de tecidos o outros em evidencia s*m
alteração de Importância no curso dae
cotaçües.

Tudo o mais careceu dc interesso,
como ee vê adeante.

NO DIA 39 „,
Vendas Saccas

Tela m.inlil. . -. -. ... , 6.133
A" Urdo 1.906

Vendas fechadas hontem»
APÓLICES

Feticraes:
Uniformizadas, 5 % 

'.¦ il 
a 78ÍJO0O

Uniformizadas, r, % ,. 41 a 790ÍO00
Miúdas, dj. 20AS. . ia 730S00O
Miúdas, de 500S. . Ia 730*000

Diversas Emissões:
De 1 :000J. nom. . . 457 a 768*000
De 1:0O0J, port. . .. 3S5 a «48*000
De 1:000*. caut. . 50 a 64-18000

Municipaes:
Emp. 1006, port. v -.• 58 a 16SÍ000
Dec. 1.933. 8 % ..• 29 a 17U000
Dec. 1.933, 8 % . 1 a 172*000

Estactnars:
E. de Minas, 1:000* 10 a 765*000

ACÇÕES
Roncos.'

Brasil . . . ... .• .¦ 3 a 386*000¦Brasil -4 
a 390S500

Portuguez, nom. 50 a 18RS000
Funecionarios .... 700 a 49*500

Compavhin*:
Cervej. Bralima. 50 a 380*000

DEBEtNTURES
Mercado  134 a 200*000

ATjVAR-V
Emp. 1914, port. . . 839 a 144*000

ALFÂNDEGA
Respondendo ao officio de 2 do mez

d« setembro findo, do director geral do
Ministério das Relações Exteriores, so-
licitando isençün para uma encommerria
postal n. 33.737. destinada ao sr. L.
G. Palmer,, da Unitod States Shipplng
Board, o inspector lembrou-lhe o alvitre
de ser officiado ao ministro da Fazenda,
no sentido de s. ex. autorizar a dis-
pensa de quaesquer impostos para
aquella encommenda, visto como a iel
nSo lhe faculta esse acto.

— Ao Inspector de FiscalizaçSo de
Gêneros Alimentícios foram solicitadas
providencias no sentido de serem desna-
furados os oueljos ern completo estudo
do deterioracio contidos em duas tinas
marca laPlC, vindas pelo vapor fran-
cez "D'Entrecasteaux", entrado em 11
de maio do anno findo, c que estão de-
positadas no armazém externo A do
CAea do Porto.

Manifestos distribuídos — N. 1.390,
vapor inglez "Delambre", de Middles-
brongh. ao escripturario Josettl; nu-
mero 1.391, vapor inglez "E?sex En-
voy". tle Norfolk, ao escripturario T.vra:
n. 1.392, reboendor noruegucu "Thor
Sênior", de S. Vicente, ao escripturario
Meira; n. 1.393, rebocador norueguez"Thor Junlor", de S. Vicente, ao escri-
pturario Meira.

RENDAS FISCAES
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda arrecadada hontem, 30 :
Em ouro  167:367*444
Em papel  173:761*491

Total  341:1285933
Renda nn-oendada do 1

a 30 do corrento . . 10.031:111S997
Em aagiial poriodo do

1923.  6.774:616*346

DIFfcreiiça. a maior em
¦ 1924. . .  3.236:325.651

DELEGACIA DO THESOURO DO
ESTADO DE MINASGERAES NO

DISTRICTO FEDERAL
Arrecadação do diu 30. 153:0905500
Do 1 a 30 do setembro 3.113:7585700
Ei*-, egual periodo do

anno -passado. . . 1.623:3345300

Differença para mais em
1924 1.490:1745400

Gêneros de consumo
CAFE'

O mercado de café funecionou. hon-
tem, com uni regular movimento do
negócios; mas, no fundo, as suas per-
spectlvas eram muito pouco favoráveis,
tendendo ns cotações para a baixa.

Km tudo o euí-o, os vendedores decla-
r-u-p.m o limito anterior de 49J900 por
arroba do typri 7 e ao mesmo tempo
deram o mercado como em posição ca-
tavel.

Foram vtmdidas na abertura 6.S33
saccas o no correr do dia mais 1.906.
UO totll! dc S.739 ditas.

O movimento de embarques e entra-
ilas verificado no mercado foi relativa-
mente desenvolvido.

O mercado fechou sem maior procura
e fr^ co.

Movimento estatístico
NO DIA 29

ho

s Un
Trat

lides.

Entrada**
Pela Leopoldina
Pola Central, .
Tor cabotagem .

Toi a! .
Desde o dia 1°
Média ....
Mosdi- 1» de jul
Média ....

Eiuhnniitrs:
1'ara a Europa
Para os Kstado,
Párfl o liio da
Parn o Cabo. .
T'or cabotagem .
Para o Pacifico

Total
nasHi-n .lia !"....
Desde 1" do iulho . . .
Em oa-ual dnta dc 1923 .

Bxislaitèitt:
No mercado
Em egual data dc 1923 .

COTAÇÕES
Typos

Typo :!..,....
Typo 
Typo 
Typo l>
Typo 
Typo 

Vendas ¦'saccas) ....
Mercado firmo.

¦Sacrfl**.
17.6S5
2.87!
3.909

24.465
-133.541

14.1115
1.319.27!

14.823

24.601
1.163

142

25.9flK
45.1.-718

11294.000
1.30U.1I0

Total . . . v v -. 8.739
Preço» pela arroba;

Typo  v 49*900
Typo 7 cm 1923 ..*... 211709

Mercado estável.
MERCADO A TERMO

O mercado de café a termo, rerulou,
liontem, da «egulnte forma:

Opçõf a ¦
Abertura Vtnd. Cornar.

Outubro . .... 49*509 49*300
Novembro .... 49*300 491250
Dezembro' .... 49*450 49*250
Janeiro  49*550 49*300
Fevereiro .... 49*800 49*600
Marco  49*809 491600

Meroado frouxo.
«Vechaitut-tilo:

Outubro ...... 491450 491300
Novembro .... 49*300 491200
Dezembro , . . . 49*500 491400
Janeiro  49**00 491300
Fevereiro .... 49*700 495500
Março  49*900 495700

Mercado calmo.
Veado* flaccaa

Na 1« Bolsa. t ... v ,• ... ... 13.000
Na 2« Bolea . . .• v v w 6.000

. Total. ..*..-. y 19.000
ATjGODAO

Permaneceu, hontem, Inalterado o
mercado desse produeto, que fechou es-
tavel, com animadas entradas e sem
maiores saldas.

COTAÇÕES DE HONTBM
Preços por 10 kllos:

Sertões 72*000 a 79*000
Primeiras sortea. . . 69*000 a 75*000
Medianos 67*000 a 725000
Paulista ...... 645000 a 72*000

Mercado eetavel.
MOVIMRNTO DO DIA 29

Entradas J-ardo-*
No dia do hontem. *.• v . -.* 1.162
Saldas. ........... 639
Existência 7.464

ASSUCAR
Funecionou o mercado do assucar.

hontem. com um movimento regular do
entradas, mas com saldas volumosas:
entretanto, permaneceram os preços no-
nilnaes e o mercado paralysado.

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços por 60 kilos, cif.:

Branco crystal . . Nominal
Terceira »orte. . . Nominal
Segundo jacto. . . Nominal
Terceiro jacto. . . Nominal
Demeraras Nominal
Mascavinlio Nominal
Mascavo Nominal

Mercado paralysado.
MOVIMENTO DO DIA 29

Entradas Saccos
No dia do hontem. . . .¦ -. 4.628
baldas. 9.164
Existência  31.127

MERCADO A TERMO
Regularam, hontem, no mercado de

assucar, as opções seguintes:
Na l« Bolsa:

„ . , Veiuí. Compr.
Outubro  62J000 «05800
Novembro .... 58*000 575500
Dezembro .... 57*300 57Í00O
Janeiro .... .- 57*200 56*500
Fevereiro .... 57*200 565700
Março  57*200 565500•Mercado paralysado.

"Na 2» Bolsa;
Outubro ...... 62*000 615000
Novembro ...... 588500 588000
Dezembro .... 685000 575400
Janeiro  575300 578000
Fevereiro .... 575500 565500
Março. ..... 57*300 56*500

Mercado paralysado.
Venda., Saccos

Na 1» Bolsa . . •«• .¦ , •. .- —
Na 2» Bolsa ....... —

Total

Preços correntes
MANTEIGA

Por kilo:
Fina de Minas
Superior . . .
Regular . . .

85200 :
7(600
65700

BANHA
De Porfo Alegre:
Por kllo:

Lata do 2 kllos. .- 35600
Lata do 1 kllo . . 38500
Lata de 20 kllos. . 35500

Dc Laguna:
Por kllo:

Lata de 20 kllos.
/)(- Itajahy:
Por kllo:

Lata de 2 Mios. . 3*500
Lata de 10 kllos. . 35500
Lata do 20 kllos. . 35300

Dc Minas e S, Paulo:
Por kilo:

Laia de 20 kilos.
Lata de 2 kllos.

35500
85000
75200

35800
35800
3*300

3*300 a 3*500

3*800
3*800
3*800

25400 a
35500 a

35200
3*200

42(200
455200
43*200

25500
45000

325500
295500

315000
295500
265500
22*500

9505000
8805000
S505000

35000 a
3*000 a

FARINHA DE TRIGO
Por sacco:

Brasileira 425000 a
Buda Nacional. , 45*000 a
Nacional 435000 a

TOUCINHO
Por kllo:

Commum .:..-.*
De fumeiro . . .

MILHO
Por 60 kilos:

Vermelho superior . 305000 a
Misturado e regular 288000 a

FARINHA DE MANDIOCA
Por 50 Itllos:

De 1» qualidade . 30*000 a
De 2» qur.lidadc . 29*000 a
De 3» qualidade . 265000 a
Grossa 22(000 a

ÁLCOOL
' Por pipa rio 480 litros:
De 40 grios . . . 9008000 a
De 38 grSoci . . . 8705000 a
Dc 36 g.-aos . . . S-I05000 a

KEROZENE
jV cotação desse artigo, na Texas C"om-

pany. na Standard OU e na Anglo Me-
xican. caixa com duas latas do 37,85
litros:
Por caixa 36(000

GAZOLINA
A cotação desse artigo, na Teia* ("om-

P*iny, na Standard Oil e na Anglo Me-
xican, caixa com duas latas de 37,85
litros:
Por caixa ""tono

AGUARDENTE
Por pipa rie 480 litros:

Do Campos .... 4005000 a
Do Angra dos Reis 45IIS00O a
Do Paraty 4705000 a

XARQUE
Por küo:
Rh da Prata:

Patos c mantas. „
Pt:ras mantas. .

Fron t c ira:
Patos e mantas .
Puras mantas. •

/.'/o Grande:
Paios c mantas .
Puras mantas. .

Matto Grosso:
Patos e- mantas .
Puras mantas. .

Minas e ,s'. Paulo:
Patos c mantas .

4-105000
4605000
4805000

(700 a (900

Nominal
2(100 a 2(800

2(200 a 2(600
Nominal

Pauta

230:444 ¦
572.366 i

.¦li-i-o!m !
535900
525900
31590O |
505900 |
49*900 !
¦185900 I

10ÍCSS 
'

3.390

2(000 a 2(500

2(200 a 2(600
CARNES VERDES

MOVIMENTO DE HONTEM
Foram rejeitados: 1 1[4 rez, 1 vitello

e 1 1|2 j>orco.
Furam vendidos para oe suburbies:

¦IS rezes, 1 1|2 vitello c 2 porcos.
Foram abatidos liontem:

llezns ........ 511
Vitellos 99
Porcas  13

STOC1C NOS CURRAES
foram recolhidos bontem aos curraes

ds Santa Cruz, afim de serem abatidos
hoje: 517 rezes, 100 vitellos c 111 por-
cos.

STOCK NOS CAMPOS
Existem, actualmente, voa campos de

Santa Cruz. afim de suppnr o abaste-
cimento dò Matadouro: 1.307 rezes, 220
vitellos e 407 pordos.

ÈNTltnPOSTO
Foram vendidos no Entreposto de São

Dio-,*o: 162 114 r=z.5S, 96 1|2 vitellos e
109 1|2 porcos, pelos seguintes preços:

CÁES DO PORTO
EJmbarcaçdee atracadai ae Câfi do

Porto, no trecho «ntregu» & «mprem ar-
rondatarla M. Buarquo de Macedo, hon»
tem, as 10 horn:

Armazena:

, Interno 2 (mlxte. C) — Vapor hol»
landei "Eemland" — DMoarsa do ar»
ninzem 1.

Interno 2 (mixto A) — Chataa dlver»
•a* — Com carga do "Eupatorla".

Interno 2 (mixto A-B) — Chata» dl»
versas — Com carjfa do "Laplace" —

Interno 3 (mixto B) — Chatas dlver»*»« — Com carga do "A. S. Lamor»
nalx" — Descarga no armazém 1.
Descarga de cimento no externo R, J.

Interno 3 (mixto C) — Vapor sueco"K. Margareta" — Descarga do cimento
no externo R. J.

Interno 4 — Vapor -nacional "Etha"
Cabotagem.

Interno 4 — Vapor nacional "Icarahy"
Cabotagem.

Interno 5 (mixto A-B) — Vapor alie-
mio "Hornsund".

Interno 6 — Vapor Inglez "W. T. Rad»
cllffe*" — Descarga de carvio.

Interno 6 (ijiixto A) — Chatas dlver-
«as — Com carga do "Rio do La Plata"Descarga no armazém li

Interno 7 (mixto B) — Vapor nacio-
nal "r-amahyba" — Descarga do cl-
mento no externo R. J.

Interno 7 (mixto A) — Chatas dlver-sas — Com carga do "Sachsenwatd".
Interno 8 (mixto A-B) — Chatas dl-versas — Com carga do "Santa The-reza ".
Interno 8 (mixto A) — Chatas dlver-sas — oom carga do "Port de Douau»

nront" — Doecarga no armazém 1.
Interno 9 (mixto C) — Chatas dlver-

sas — Com carga do "Dora Bultea".
Interno 9 (mixto A) — Chatas dlver-

sas — Com carga do "Sarthe" — Des»
carga no armazém 1.

Interno 9 (mixto B) — Chatas dlver-
sas — Com carga do "Thode Fageiund".

Interno 9 (mixto B) — Chatas dlver-sas — Com carga do -Haleakiila".
Pateo 10 — Vapor americano "Cor-

vus" — Embarque de mang-anez.
Interno 10 — Vapor allemão "Pa-

ranA" — Recebendo carga.
Pateo 11 — Vapor nacional "Luca-

nia" — Cabotagem.
Pateo 11 —. PontSo nacional "Tira*

dentes" — Cabotagem.
Interno 16 (mixto B) — Chatas dl-versa* — Com carga do "S. Crc*s".
Praça Maua — Vaga.

Movimento do Porte
ENTRADAS NO DIA 30

_Do Buenos AlreH e escalas, o paqueteallemão "Cap Norte".
Üo Buenos Aires e escalas, o paqueteallemão -Koeln".
De Buenos Aire6 e escalas, o paquetenacional "Para".

ii De '"•«"ova e escalas, o paquete Ita-liano "Ré d'Italla". |
SAÍDAS NO DIA 30

Para Hamburgo o escalas, o paqueteallemilo "Kooln".
Para Hamburgo o escalas, o paqueteallemão "Cap Norte".
Para Caravellas o escalas, o paquetenacional "Icarahy".
Para Helslngfors e escalas, o paquetesueco "Pará".
Para jYrMajú e eecalae, o paquete na-cional "Itacolomy". ,

Para n Rio Cirande e enrala* o rn.(meto nacional "Cto. Alvim", ^
Para Port» Alegre e escaU», 0 na.

quete nacional "Campina*", '
VAPORES ESPERADOS

Londres — "Hlghland Lndille" .. i
Rio «iu Prata — "Demerara" 

. ,
Rio da Prata — "Orinla" . ' !
Ulo da Prata — "Weeu-rn World" i
Santos — "Bife". ... }
Rio da PraUí — "Herschel" 

,Portoa rio Sul — "C. VaícoaeelíiM" •'
Portos do Sul — "Belém" , .",
Rio da Prata — "P. Mafalda" , 3.lapilo e esc». — "Pinam! Mart'" . aSouthamptón e eeei, — -A\*on" «
Rio da Praia — *P. dl 1'dlnc" .' «
Rio da Prata — "Malte" «
Itlo da Prata — "Tacoma Miri)» , ,*,
Portos do Sul — "Anni" . ».
Rio da Prata — "Vauban" . . 

' 
t

Portos do Norte — "Mionpa" ' s
Rio «lu Pratu — "Braill" .
Rio da Prata — "Arianza". ' n
Havre e Osce. — "Aurlgnv", 

, ' Jj
Rio du Prata — "Formose". . ^Amsterdam o escs. — "Gelria" «
«enovu — "D. degli Abruizt" . «
Rio da Prata — "Tacoma •"anl" 7
Portos do Norte — "Itabira" .... j

VAiPORES A SAIR
Rio da Prata — "Herechcl» 

. ... ..,
Liverpool — "•"creche!" .....'
Itajahy e «Mes. — "Etha" , ....
Liverpool o esco. — "Demerara" 

,Amsterdam e eacs. — "Oranla" , ,-Cabodello o eees. — "Campeiro". 
.-Nova York e escs. — "TV. World" ,-Porta» Alegre e «•«*¦. — "Itipura" .Par.-ihyba — "Cie. Miranda" . , ,Montevldéo e «sce. — "C. Sallei*

Recife e escs. — "Itaquatla". 
. 

'
Hamburgo — "Bagé"

Nova York — "Cabeddello", . . .Belém e escs. — "Affen-o Penna"
Rio da Prata — "Panamit Manl" ,Genovu — "P. Mafalda"
Rio da Prata — "Avon" ...,,•
Portos do Norte — "Belém" , ,.Portos do Sul — "Marolm". . ...
Gênova — "P. dl Udine". . .- . ...
Havre e escs. — "Malte". . .• , ,.Amarração — "CubaHo". .....
Laguna — "Cte. M. Lourenço" . ,Novu York — "Vauban" .....
Pará e escs. — "Itaúba" ....-,¦
Antonina e escs. — "Ifacava" . ,¦
Rio da Prata — "Aurigny" . . ,
Havre c escs. — "Formose" . . ,.Portos do Sul — "Itapema" . . .
Rio da Praia — "D. degll Abru-ei"
Ponta d'Areia — "Iraty". . . .Portos do Sul — "Pyrinous" . . .Pelotas o esos. — "Itaipava" . . .

;.-6EMIM8 MODIftNAS
CORTE IRRBP-tCMINSIVIL

PREC-OB RUtMVEIt
Bio eipeciilldide* di AiriUUrli

BARRA DO ROCIO
BB — RUA DA CARIOCA — 81

DEPOIS DE FAZER JI BARBA
LAVE O UOSTO COM

— DIOXOGEN —

SEGUREM
6eus prédios, moveis c negócios na COMPANHIA Al 11.
ANCA DA BAHIA • 1°andar'sa,as °n iS< do «•«*¦-<-•-•- do
".Tornai «3o Comniercio" — tt qual posMie II).613:6.83410
cm Immovels, apólices, nijõ*-* c dinheiro. —. De 8 em 6
annos, c gratuito o anno seguinte. (SÉTIMO ANNO) dos
seguros terrestres.

Em caso «Je reconstrn«*x*io ou con«**Tto«», por soa conta,
dc predio sinistrado, a Companhia se oM-i á Indemniza-
çao do respectivo aluguel INTEGRAI, ttnnnrte o tempo
empregado nas obras.

A Companhia ALMANÇA DA RAHTA 6 a t*Ho*iracompanhia nacional, de seguros marítimos o ttnftlm,em capital e reservas, e receita. E' a comp___ de e»-
puros marítimos, terrestres o fluvtaes que, no _ra_-, ora
1023, teve a maior reedita dentre todas as tsomi******,
congêneres, Inclusive as estrangeiras, qne opeítun itctne
pal_.

TAXAS MÓDICAS — OPTOIAS GARANTIAS
UQUIDAÇaES RÁPIDAS

ALEXANDRE GRUfvS, 1.GENTE GKRA*b

Vfné

m&tfàforçtt mM

«ci

PERIGO!
EVITAE-D

P.ezes .
Vitellos
Porcos .

Kilo
1S000 a 11200
1*500 a 15600
2*600 a 2*800

»9

Os apparelhos "SALUS,, estsrili-
zam a água, svHan a dysmteria e o

tjp!
Cuidae da saude da vossa familia I
Encontram-se Das principais casas

desta caaitai
Depositários: Sociedade de

Produetos Chimicos
L. Queiroz

95 - RUA DA SAUDE - 95
RIO DE JANEIRO — t. PAULO
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O JORNAL — qaarta-frfrt, 1 de Outubro de 1924

i Theatro, Musica e Cinema'
0 THEATRO
CHEGOU HOVIWM A "LOYDO.N

OOMEDV OOMPAinT"
A bordo do "Demerara" ohtfou

hontem ao Rio a "London Cojaedy
Companj", au seja a OomMoMa de
ComedUa Inatas* qus «mb traba-
Ihir ne Tbeatro Koeldaal, onda fará
•ua estréa no próximo aabbado, dia4, a#m a Undlaelma comedia "Pot, 6my heart", paga qae maracau a hen-ra da aar tradulda «m vários Idio-
nua, aendo repraaenuda «m toda a
parta com aooeatiiado exito.

X* pega da «tria aa a»reaantam
oa principaes artistas da companhia.
Irene KaUy, artiato oujoa méritos

Um aldo apreseadou cm toda a par-ta, sara a protagonista 4e "Pet, 6
my haart"; Lloyd Davtdaon aer*. o
enoarragadu do representar o prin*olpal papel itiasoullno. 13' um actor
dotado da mapnlflcaa quaMdadea.Tambem a actifc Kltty OarUaf, ar-
tlsta que ao mamo tempo fez car-
ralra no theatro e no clptraa, to-
mart parto na represantagio, quedave sar a um mesmo tdmpo, alta-
manta Interessante a artística am o
sau oanjunto.

Todo o repertório é destinado a
um publico familiar. Oa resto, Isso
ue tornava quasl escusado dtser, por-
quanto 6 bem conhecida a morali-
dade do theatro inglez.

A companhia descansara até sexta-
feira, fazendo sua estréa no dia se-

W/jm W/7m\

lü InjtaJlBçSasliompletas Wk
mm T^v mW
II ASSUCAR fl
Wm ¥ WÊWM Miehihis avuffia mm
WM. *»r» esta inoustri» WM
WLv\\ jwmeeo, \W/m\wã h^h kpcrt ac •: wm
Kl mo Ot 4ANCIRO lm£r\m\
WpjM UO MULO Calia pastai 2026 JOINVILLE mfímmX

¦29 Caixa P»«UI 1M7 Caixa posui 11 KojJH¦y^S.^ f^iliB

"Filo filhinha qus ille idiraia, até a vida alia sacrificava, na
guilhotina, assumindo a responsabilidade ds um crimo !„

SACRIFÍCIO paterno
Ca narragto de um drama violento, emocienantieaimo I —' Adaptaçlo da gran»

_.„ £ da obra. da Jul»» Claratla — LI MTIT JACQUES
Interprateglo da linda VIOLETTE 4VLL a do adr»i»«v«i pequeno artiata

André Rolane

PARA QÜE PAGAR ALUGUEL?
E' a pergunta qua ouvlmee a lamoa daa oempanhiu oonetruotoraa. A raapalto

vala a pana vir eata impagável comedia da FOX FILM

SPORTMENÜ SPORTMENÜ
Nia percam eata opportunidade, da vir um fllm completo a detalhado, aobre

A VIII OLYMPIADA-1924-París-Chamoníx
S partea de um fllm aatupendo — Cerrldaa, raaaa e oom obataouloa, croaa
oountry, dardo, paao, martallo, diaoo, aki, patina, bobalalgh, POLO e FOOT-
BALL I — Tudo tereie aqui, aando qua oom deUlhee e "relentl" — O forml-
daval match entre uruguayoa e auiaeoe! Soarrene a Andrade fazem maravilha»!

SEGUNDA-FEIRA — Só no ODEON

XO » 3M

m.>—*JL•»¦**»¦»•LaMBM| ':M

I'.. '.!--! mm" 'M

guinte. V a primeira "mutlnéo" aerftrealizada no domingo próximo, com
uma dua melhorou pecas do reporto-
rio. A uaslgnatura será, encerrada
amanhil, quinta-feira, &s 17 horas, nu
secretaria do Theatro.

A PRIMEIRA. DE HOJK. NO
RECREIO

Sobe, hoje, & scana no Recreio, om"pramlére", a nova burleta do se-
nhor Oaatao Tojelro, oom mualca do
maestro sr. St Pereira, "O homemmosca". A peca, quo merecou por
parte da Bmpresa Range! & U. mon-
tugeni cuidada, esta dividida ufn dois
actos o aeis quadros. Trata-se do um
trabalho alegre, destinado a íazor
rir.

A sua distribuição esti assim feita:
Margarida Max, Romana Alva;

Manoela Matheus, Zella Brilhante;
Balblna Milano, Malvina: Théo-
Oorah, Fanfonetfe; Maria Rulz, Le-
lita: Julla de Abreu, Uma; Jtonéo
Bell, Julleta; Georgina Qonyalves,
Flnoca; João Martins, Felizardo Ale-
srla; J. Figueiredo, Zacluirlaa Blln-
dado; Henrique Chaves, Dr. Prota-
slo Mansinho; Edmundo Mala, Dom
Juan Barato; J. Muttos, Harold;
Agostinho de Souza, Balthazar For-
cudo; Nogueira Sobrinho, Gerento do
Hotal, empregado do bar o repórter
voador; Domingos Terra, photogra-
pho o' clnematograplsta: Pasuhoul
Américo, Norlval; o Cloudlonor Pas-
uos, guarda.

"PIPAROTE", NO REPUBLICA
Nas duas BessOes de hoje a Com-

panhia Antônio Macedo representará
no Republica a Interessante revista"Piparoto", quo tauto agradou ante-
hontom e hontem.

Em "Plparote" o dansurlno so-
nhor Bueno Machado tem um nu-
mero Interessante de maxixe com a
actrlz sra. Llna Domoel.

CARTAZ DO CARLpS GOMEM
A Companhia Leopoldo Fróes está

realizando os seus últimos especta-
culos no Carlos Gomes. Hojo serã
levada k scena, em recita unica, "O
café do Felisberto"; amanhã, "SI-
gnal dc alarme" c, finalmente, na
ae.vta-feira, teremos em "premiére"
a comedia "O eterno D. Juan", quo
aqui vimos superiormente interpre-
tada pelo actor hespanhol sr. Ernesto
Vllches.

AS PESSOAS IDOSAS OU NAO
que l*in a bexiga preguiçosa c unia
urina M deeompSe facilmeatc, de-
lido á retençflo. rni-ontram aa
UROFORMIKA DE GIFFO.M, um
verdadeiro especifico, por -que ella
ido «d facilita e ausmeata a Dlt-
ilKSfc, como deslafeelu a BEXIGA
c a URINA, evitando a fermenta-
(do desta c a lafecçBo do organla-
no velo» produetos deua decempo-
«ledo. Numerosas attestado* da»
¦ais astavels clinico» pravana a «na
efficacia.

Encontra-se an» fceas drogaria» e
fiharraaclaa da capital e do» Eata-
do» c ao Deposito i DROGARIA
ÜIKFOM — Rua 1° de Marco 17.

GUARDA-LIVROS
POR 7*000

Querels aprender a ser guarda-livros
sem auxilio do mestro o sem vos ser pro-
ciso consultar outra pessoa ? Não per-
cães tempo cm escolher livros, Ido i Li-
vrarla Francisco Alves e outras boas II-
vrarlas ou ao seu depositário A. Sllva. i
rua Buenos Aires u. 228 o pedi um csem-
plar do Escrlpturaçto Mercantil por Do-
mingos carreira, pois é o tratado mais
sünplos e claro que até bojo lem íppa-
resido sobre o assumpvj.

Com essa comedia encerrará a
companhia a nua temporada.
TERCEIRO RECITAL ARTÍSTICO

DO ACTOR CARtO LITEN
O trágico belga sr. Cario Llten

dará amanha, no «alio tia Associa-
vio dos Empregados no Commerclo
o seu terceiro recital de declamacio,
para quu eatft organizado o pro-
gramma seguinte:

1* parte — "La Landgrave de Fer",
Catullo Mendes; "Pelyphéme", scene
I, aute et 3 acto, Al Uamaln; "Le
renard ot les ralslns, "Lo loup et Ia
clgnogne", Fables de Ia Foutylnc.

3" parte — "N est ue fas", "Hici",
"Sur 1'herbe", P. Verlalne; "Trlstesse
do Ia lune", "Le parfum", "Les «ept
vlellards", Ch. Baudelairc.

a* parto — "Ceux de Llége", "Sur
des Greves", "Lo nalro", '^'ers Ia
mor", Em. Verhaeren.

¦4* parto — "Scéno do Ia Confés-
slon du Drunio lo Ctoltro". "Heuro
d'aprés mldl", "Le matin", Em. Ver-
haeren.

A COMPANHIA FRANCEZA ES-
TREAR.V COM "A MASCOTTE"
üoguudo nos informou a Empresa

José Loureiro, u companhia franceza
de opera cômica, esperada du Buenos
Aires, pelo "Multe", estreará, sab-
bado, no Lyrlco, com a opera co-
mlca de Audran, "La Masuotto". A
assignatura para 15 recitas surti cn-
cerrada amanhã

MUSICA

monto seguro para um futuro de
brilho que elle quer conquistar para
a sua ttluntns, para a sua arta.

O programma, que a seguir repro-
duzlinos, 6 uma prova das respon-
Habilidades com que a Joven vloll-
nista quer arcar, o revela uma sagu-
rança dando-nos Tartlnl o Salnt-
Saens, W. Ernst o Moiart, Martlnl
u Paganlnl.

Na segunda parte do recital, to-
cario juntos, professor a alurena.

Bis o programma dassa "serata"
do urto:

l" parto — I, "Concertatuek", op.
30, -ÀUnt-Saens; II, a) Andantlno.
padro Martlnl; b) "Varia«Ses aobre
um thema dr Corelli", Tartlnl; III,"Arlas húngaras", II. YV. Ernst.

3* parto — IV, "Concertanto", para
3 violinos, Moaart: a) allegro; b)
andante; o) allegro melto: professor
Chlaffitelll e senhorlta Almira Sll-
veira; V. a) "Elegia", F. Chlaffitelll;
b) "Perpetum mobile", Paganlnl;
VI, "Rondo capriccloso", Salnt-Baens,

Cinematographia

RECITAL DE VIOLINO
A senhorlta Almira Silveira, <iuc

amanhã realiza, no Instituto Nacio-
nal du Musica, ás 30 1\2 horas, o
seu já annunciado recital dc violino,
com o acompanhamento ao plano
pela ara. d. Julleta Gomes Menezes,
(: alumna do professor Chlaffitelll,
quo a conta entre as suas discípulas
como uma das principaes vocações,
estabelecendo Ja uma optima pro-
messa.

A sua pouca edado põe Jã num
lindo roalcc o mais quo relativo va-
lor da violinista cm quem o seu aba-
lizado professor deposita a melhor
das suas esperanejaa. Aprosenta-se
agora om publico o com certeza não
o faz sem quo o suu mestre revelo
na sua Iieon*;a a confiança que lho
Inspira a sua alumna.

Ú nossu meio social uão sc apri-
morou ainda na sua educação artis-
tica, a ponto do seu concurso, pela
sua extensão o largueza, animar cs-
tas vocações, alentar os que, com
denuncias dc valor, aspiram elevar-
se á pcrfcclibilldade na arte da
corda, do som e da linha. E na sc-
nhorlta Almira Silveira ha predica-
dus do uma virtuosidade a dealbar
o quo o professor Cliiaffitelll tem
sabido aproveitar num encaminha-

PASSEIO Ao

rto ie mm
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARRUATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUM.ICO — Oa carros
aaraoa funcelonam oom fraquaneia, dia-
riamanta, daada aete horaa da manhi.

A'a segunda», quarto a aeitaa-feiraa
o ultimo carro aeba da Praia Varmalha
pa»« o Pio da Asiuear ia 6 horaa da
tarda a áa tartaa, quinta», aabbadoa a
domingoa áa 10 horaa da nelta. ta chover,
tuncolonará edmente até ás 6 horaa da
Urda.

TELEPHÓNE: SUL 768

VM GRANDE "FILM" SERVIRA'
A' REABERTURA DO RMLTO
Todos os homens das cidades, sem

dlstlncçáo de classes, tangidos pela
vida vertiginosa dos grandes contrus,
acariciam, entru os muitos sonhos
não realizados, o dc assistir, um dia,
untre as sombras mysterlosas de uma
floresta virgem, ou nas planícies ln-
finltas dos vastos sertões, as turbl-
lhonantos peripécias de uma grande
caçada'. Sonham coni o ouvir, depois
das fortes emoções do dia, entro ca-
çadores. ao lado da fogueira, accesa
no descampado ou na orla da matta,
velhas historias do aventuras de ca-
ças, proezas de cachorros, relação
das vantagens das armas de doter-
minada fabrica, ou certa aventura
du um caçador sorprehendldo pela
imito no mysturlo dc uma grande
matta, cercado pelas estranhas o
fantásticas vozes o ruídos quo vivem
dentro do império impenetravol das
florestas virgens, amortalhadas nas
trívas. Sonham... o sonham inútil-
mente os homens das cidades. A ver-
tigem da vida nos grandes centros
não concede férias, não concede pau-
sas dc descanso. Ha. porém, um melo
du realizar esses sonhos Irreallzavels:
ver o "fllm" "Nos sertões do Ava-
uhadava" com que as Industrias Rc-
unidas F. Matarazzo vão reabrir na
semana entrante o Clne Rlalto. To-
dos podi-rels ver, commodamcntc
sentados, as peripécias e aventuras
do uma das maiores caçadas as tt-
ras, quo so têm levado a effsito em
todo o mundo c a maior no Braail,
ao mesmo tempo quo ouvireis os
mais lindos treohos do musica ser-
taneja, apropriada para o "fllm". Ha
pouco que esperar: esta semana, no
Rlalto.

CINEMA AVENIDA
riJtíV.xnjvv.v.xrf^mftmm*mmmmmmmmmmmm*m 

— HOJE HOJE —

Thomas Meighan
O ARTISTA MAI» «ÚMIDO f MAI* PO-
PULAR DA PARAMOUNT. DILICIAN-VO»-
A' COM O SIU ADMIRAVIL TRABALHO

i IDE! UUE
FILM DC «CENA» SINTIMINTAI* ¦ IN-
CANTADORAi DI VIRDADI, IM QUI O

APPLAUDIDO ARTISTA TRADALHA A
PAR Dl

VIRGÍNIA VALLI
EXTRA» Deeenhoe animados da Paramount

eem o gato Palia

EMPRESA THEATRAL JOSÉ LOUREIRO
THEATRO REPUBLICA

COMPANHIA PORTUGUEZA DC REVISTAS

HOJE — A'a 7 S|4 a 9 3|4 — HOJE

A revista dc grando suecesso

PIPAROTE
Amanha, ás 7 3\4 o o *j|i

PIPAROTE
A SECiUlR: AQUI D'EL-RBI.

THEATRO LYRICO
ORANDE COMPANHIA FRANCEZA

DE OPERETAS

ESTRÉA — Sabbado, 4 — ESTRÉA
COM A LINDA OPERETA

LA MASCOTTE
Encarra-aa amanhi a aaaignatura para

1? ríoitaa

SEXTA-FEIRA — VENDA AVULSA

/ PALÁCIO THEATRO
COMPANHIA PORTUGUEZA

ALVIS OA CUNHA-RBRTHA RIVAR
HOJE — Aa S aj*»'— HOJE

A emocionante peca do NIC0DBM1

ALMA FORTE
Brilhante interpretasse da ALVIS DA

CUNHA

Amanhi — ALMA PORTE.
sexta-feira:

Cobardlas e Risurrtiçâs

O liBPPARKOUCRNIO DE "PE>

TIT ENICAKTO"
Depois du aisuns dlaa de deacanao

obrliado por luto om sua família,
re-apparecerà, lioje, no palco do Pa-
rialonsc, "Petit Encanto, o interes.
aante artistaslnho, quo conquistou a
platéa do Rio com a mesma faclll-
dade com que JA havia captado as
sympathia* das plstíaa -de Buenoa
Airea e Montevldéo. O seu reappa-
reclmento ser4 marcado por novos
oxttoa, pois vae Interpretar um
programma composto do numeros
inteiramente novos, qua ello desem-
¦penha com a mesma preoocldado ar-
tistica que tanto enihuslaantou os
que primeiro o viram.

tio o leitor quer ver somo uma
drlanca de 7 annoa vede o sabe ro-
presentar dlftlceta papeis na scena
falada, v& ao Pnrialenae, quo terá sa-
tlsfr^tu a sua curiosidade.

Informações e boatos
A companhia do Trlanon realizará,

eesta-folm próxima, u festa do "Dia
do artista", representando a comedia
"1S30", do poeta paulista -sr. Puulo
Gonçalves, quo tanto sucoesso conse-
ruiu alcançar em <S. Paulo. Além
dessa roprescntaçAo, haverá um acto
do variedades, com o concurso <Jc va-
rios artistas de valor ora trabalhando
nesta capital.

EtpecUcuIei pura hoje
PALÁCIO — "Alma forte".
OARI/» ÜOJÍB8 — "O oa«ê «a Ha.

Usbcrto".
TltlANON •— "1130".
JOAO CAETANO — "A daquera

do Bal Tabarln".
TtBTW.ICA "Plparote".

•RECRUIO — "O homem mosca",
ü. ivàii' — "Olha o -viuele*.*"

Cinemas **
ODEON — "Sacrifício paterno".
AVENIDA — "Um moderno Ho-

cambole".
PARIsnSNBB — "Amae-voo una

aos outros".,
Cm.VPllAi. — "SauEue americano"
PATHE' — "Ca.varlo dc amor"
1R18 — "O garoto".
IDEAL — "O renegade".
AMERICA •— "Scaramouche",
BRASIL — "A ré mysterloaa".
HADDOCK LOBO — 'Treparado

para morrer".
AMURICANO *— "Em busca ds

omocSes".
w^mm^mmmmtmmmmtmmmm^^mmmmm

COMPANHIA LOMBARDQ CUMIÍIBI
no Theatro JeAo CaaUno (t«-«. Pedra)

os bilhetes para esta companhia ven-
dein-so na Locação Tliratral. no siruío
do "Jornal do Braail". Tel. C. 38VI.

mh

Mme. Renée
PARTIIRA GRADUADA IM fARIB

—siollo a SHuransa —

1\

L ItUA JUMCAL, Si! • Tel. C. 338
(Mo tem placa na porta)

- LOTERIA DO ESTADO DO RIO -
jYSTKHA DE URSAS B ESPHERAS — F1SCALIÍADA PEIO UOV«lN«HO ESTADO — EXTRACÇÔES A'S IB MORAS

'*»¦
DEPOIS DB AMANHI

c

30:000 3000
INTEIRO, 1SS00 «l0' W0°

 TERÇA-FEIRA . ¦

6 0:000S000
•NTIIRO, «SSOO BEXTO, «SM

VENDE-SE EM TODA A PARTE ¦¦¦ I

Concoaslonarla: COMPANHIA INTEGRIDADE FLOMINEN-S»
Rua Visconde do Bio Branco, 4>9 — Nlctheroy 3

:: THEATROS DA EMPRESA PASCHOAL SEGRETO :j
THEATRO SAO JOSE'

A'a 7 >|4 • TODAS AS NOITES • A'a 8 3|4

Olha o Mes!
Itevlsta ds paeeria DattenoeurUMenaiaa,

qom musica de Hana Dlerohaaimar

O '«reeord" de todaa aa euoeaeaoe thea-
traee daataa ultlmoa 10 annoa I

CARLOS GOMES
O THIATRO DA MODA

Amanht a sempre: OLHA O QUEDES I

CINEMA MODERNO —• "Santa ou pec-
cadora" (S actos): "Espertets coatra es-
perteza" (C actoa).

HOJI — Aa B »A — N-M*

LEOPOLDO FRO'ES
e sua excellente cempankla, na uaiea

recita de

O Café do
Felisberto

a actoa, de Trlstan Bernard
AMANHI: unica de SMNAL OB ALARME.

SEXTA-FEIRA: <»• da aatupeaaa peça
O ITERNO DON JUAN

ELECTRO-BALL CINEMA
—_ EMPRESA BRASILEIRA «I RIVIRB-SIS — — ——

ti — HUA VISCONDE »0 RIO BRANCO — Si
A MAIS POPULAR I QUERIDA CABA Dl MWggjjg —STA CAPITAL

BaaaSae cinematefraphloae oem Rima daa melheree fakrleantaa naalenaea
a eetranselroc

- HOJI - MOII -

j\ Aventureira de Monte Çarlo I
3« CAPITULO

Neje a todaa aa neltee, Aa S e áe 10 horaa — saneaoleneoe terneles dupWa,
aiapuudaa palas malharaa artiataa da Bleotro-lall.

 Vanoadarea da partida da dia » — NILO a GABRIEL 

QUINtA.rtW*, ia 
"im 

horaa — Extraordinária matlnéa eem um temele am
80 pontoa, dlaputado pelea Invanelaela eampadea da Elaetra..|all

AO ELECTRO-DALL CINEMA — B1, Rua Wlacanda do Rio Branca, W

Cinema Central
Empresa Plnflldi - Av. Rio Branco, 168

Tel. Central 1218

HOJE HOJE
Soberbo programma novo I Somente

novldadae
03 CELEBRES, ARTISTAS

Francis Bushman e Everly Bayne
No uiagnirico rilm da "Metro"

Sangue Americano
Um primoroso drama social moderno

Standard Prosrranuna

A'a3horaa — B1|2 — 8 horaa
! S 1|2 a 10 *|« •

6 — orandloaaa aaaaoes ehloe — B- EXITO DOS ARTISTAS
ALBERT OUV
Gimnaata aéreo. Sensacional circulo

ds morto
LYDLA ROSSI, a stella dcl be! canto. -
ROFIX AND PARTNER, acrobatas ex-
centricõa - KlLlü, cantante tyrolèza.
PüenoménO vocal - THE TAVENIERS,
etjuillbiistaa orls:tnaea - GIOVANNI
FIORINI, celebro tenor Italiano - DELP
& SOSOFK, duo de bailes clasalcoa -
LDZ IMPÉRIO - ARACELl DORS' •
KAYA BOY - MARIA FALL - LA TUR-
QUEZA - BILLY CARDO AND JACK,
Eatréa dá celebra artiata
ANNA FLORIO
NOTÁVEL CANTANTE HESPANHOLA
cycllstas excêntricos o acrobatteos

Entrada, 8$ — Camarote, 10$
Sempre novidades Sout American 'four
Dia i: Estréa do barytono ALEXAN-

DRE ANTONOFK, do Tb. Municipal.
Breve: Grandes estréas de artistas a

chegar da Europa — Breve l
Novldadaal Sarpreeaa I Coteseel I

Mmm As5hora5-As9'30 (mm)RBAPPARICIMENTO DO V 
,vw'- '/

PETIT ENCANTO
O menino prodígio - o artista genia!

em novoa a eatupendoa numeros
^MWWMWMMWVVVWMMWVW^nMAAA^MW^AA«MM«AMAAMMWWM*^tf*^MMW*^^**^^*^^MVV*^WMW^

«AT» a

A FASCINANTE

AGNÈS AYRES
buiua produção adorável

AMAE-VOS UNS
AOS OUTROS
mm, i mggj m ,; ¦¦, -;; ;; "^,m —'• •• —* *••" ; ' ; ,i„„f

Como extra: A cslupcuda comedia

O filho de Simão
S^MMM^WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^VMMMMMM^MMM^MM»^^MM»^^^^^^MMW»**^^M^MW

HOJB NO ISIENSE

DANCING

Casino Theatro Phenix
HOJE -:- Das 4 ás 6 horas -;— HOJE

Inauguração do Chá Dansante
(EXCLUSIVAMENTE FAMILIAR)

EXPOSIÇÃO DE MODELOS VIVOS COM AS ULTIMAS CRIAÇÕES
DA MODA PELA CASA

A IMPERIAL
1 Orchestra — 1 Jazz-Band

DAS 6 118 A'8 B HORAS

APERITIVO DANSANTE
COM PASSAGEM DE MODELOS

Cemmunloamoa 4a Eimaa. famílias quai para matar oammodldada, reeerva-
moa graolosamenta enoommendaa da meias, fritas a camarataa, paio telephóne

CONVITES PERMANENTES NA SECRETARIA

THEATKO ÜECRE40
EMPRESA RANOEL « C>

HOJE, ás 7 3/4 - Quarta-ftlra, I di ottifcro - HOJE, it 8 %
Primeiras rapreaanueoea da burleta am a aotos, 8 quadraa a • ent—aasaaHei,
erlalnal da OASTAO TOMIRO, oam mualoa compilada a ortflnsl do aiaaatfo

SA' PEREIRA

O HOMEM MOSCA
DISTRIBUIÇÃO

HUMANA ALVA, Margarida Mu; FELIZARDO ALUIRIA, Jato Martins; ZE'-
LIA BRILHANTES, Manoela Mathaua; Zacharlas Blindado, V. Figueiredo; Dr.
Prolaato, Henrique Chaves; D. Juan Barato, Ed. Mala-, Harold, J. Mattos; Bal-
tbaiar Forçudo, Air. de Souza; Fonfonctte, Thío Dorati; Malvina, Balblna Ml-
lano; Ema, Julla de Abreu; Lellta, Maria Rult; Julleta. Renée Bell; Flnecs,
Georgina Teixeira; Gerente do botei o empresado do ber, Nogueira Sobrlobo;
Repórter do "Voador". Photofrapbo o Clnemátotrapbttta, Demiasoa Térrea;
Norlval, Paschoal Américo; Guarda, Claudlonor Paaaoe. — Premerei, popu-
lares, bailarinos, garçons, etc, etc.

RIO Dl JANEIRO — ACTUALIDADE
TÍTULOS DOS QUADROS — 1" ACTO: 1« quadro, "O bomem.moeee... ae

da tela"; Io anto-scenarlo, "Pancadas e... e.baUot"; •* quadra, "£' o nume-
ro da sorte !"•; 2' anterscenario, "O bomem-móica «U subindo", ,3* qua-
drô, "Todos dansam... na corda bamba". — 2" ACTO: 4« quadre, "Dm ho-
tel encrencado"; 3o ante-scenarto, "O pelo é um faeio!"; B« quadro, "Amor
c... pipocas!"; 4* ante-cenarlo, ."Ultima etapa da urucubaca"; 6» quadro,"Braço è braço !"
Enaoanaçlo da FRANCISCO MARZULLO — Scenarloa navaa do aoanosrapho
RAUL DE CASTRO. — Dlreeçlo mualoal do masstr oHENRIQUE VOOILER. —
Montagem aeenlea da OSÓRIO ZALUTT. — Effeitos* de lua da «UILMÍRME

LOUZADA (K. D. T.) — Adaracoa da CASA COSTA 
'

V r^^^^^Bfcíii; Bl^ããtar mii JêÍÈ Ia -Jn 
^v^lil^A 

^^lS\.
OIIME RIALTO

Amanhã, ás 7^-0 ÍWÜ MÚSCÂ - Amanha, ás fl %"
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A* mais dansas salvas dos longínquos sarMas paulistas,
davassados pala ebjactiva I O inajastoso Salto do Avahan-

dava a a formidaval cachoeira da Itapura, am toda a sua in-

camparaval a grandiosa ballaza ! tudo lato varais "NOS

SIRTOftSOOAVAHANOAVA"! M

SABBADO
4 DB OUTUBRO

A maior caçada filmada n js sertões brasileiros
pelas empresas

INDEPENDÊNCIA - OIVIIMIA F*IL.IVI
*1J-IJ-tnnj-inj1jV1jV1j^nr^^ rr"nl*^^*>^^*^**^'y**'l^^'M>AWAC^^'*^f^^—"^"ininrnn'nnrnriinnnrn-i  -
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|TpaÍ TJI-.TIJÜC AS NOTICIAS ggt3
Sociedade de Medicina e Cirurgia

A REJEIÇÃO DE SUÍNOS POR CYSTICERCOSE
„„¦„, .1..

O "Gadusan" no tratamento da tuberculose
antevê reunida a Sociedade de

Medicina e Clrurffla. Presidiu a aoa-
«lo o profecsor Miguel Ozorlo do Al-
melda.

Mo svpedlente realizou-se a reco-
puão do novo aoclo effectivo dr.
Anilicur Ferreira da Rosa. Saudou-o,
cm' nome dos collegas, o dr. Goncjal-
ves Valerio, que fez um breve ro-
sumo blographlco do soclo recebido,
pusssido om revista a Já valiosa
bagigem «cientifica do mesmo. Es-
to affirmou, em expressões multo
sinceras, os seus bons desejos de
trabalhar pelo engrandeclmento da
sciencia e da Instituição qup tão ti-
datgamente a acolhia.

A presidência falou do júbilo com
que via ingressar naquelle recinto o
dr. Ferreira da Rosa, de quem a
Sociedade de Medldiclna e Cirur-
gla' acabava de receber para onrl-
queclmento de sua bibliotheca a ln-• teressante -these de doutoramento
desse collega, approvadá com dis-
ilncção pela Faculdade de Medicina
e versando sobre "Neurorecidlvcs".

O dr. Héllon Póvoa, apresenta
uma relação do suinos rejeitados
pon cystieercose, num período do
marco de 1931 a agosto do corrente
anno, fornecida pela Inspectoria e
Fiscalização de Gêneros Allmentl-
cios, graçae ft gentileza e sollcttu-
de do seu dlrector, dr. Thompson
Motta. No Matadouro de Santa Cruz,
num total do 118.089 suínos, foram
rejeitado* 2.069, ou eejam 1,75 "\";
uo matadouro da Penha, cm 16.920,

\ foram inutilizados 465, ou sejam
2 74 °|°

('Estas porcentagens sSo relativa-
mente elevados, pois .que, em Ber-
lim, em 1902, era do 0,03 •|"; em
Milão, no anno de 1898, era de
0,21 *|*.

Estando provado, hoje, que o con-
tagio maia freqüente da cystieercose
ae faz pelo consumo da referida car-
ne, mala que louvável é o rigor dos
que ee encarregam da fiscalização
los matadouros, quer aqui na capl-
lal, coiíio nas repartições de hyglene
municipaes, â custa do qual a In-
çrlatorra e os Estados Unidos tor-
naram excepcionaes os casos de con-tamlnaijão humana pela larva da te-
nia soliúm. Relembra o dr. Helllon
Povoa as razões por quo affirmou.
em communicação anterior d Socle-
dade, a raridade muitíssimo menor
do que se suppSe da cystieercose hu-
mana entre nôs, que constltue, na
quasi totaldidade das vezes, excu-
pçiio da forma ocoular, um achado
da autópsia. Dois factores primor-dlaes para Isto concorrem: a) rarl-
dade da fôrma muscular e cutânea,
cm que ha cystlcercos visíveis a olho
nu'; b) relativa pobresa do recursos
de díagnose, sobretudo na fôrma
cerebral a mais freqüente.

O dr. Estellita Lins recordou que
a i! de outubro passa o annlversa-
rio da fundação dos cursos médicos
no Brasil. Justo era que dla tão evo-

..-cativo para a classe medica nacio-
hu! não passasse em despercebido.
Propunha, por Isso, que da acta con-
stasse um voto de congratulações da
Sociedade de Medicina e Cirurgia
com toda a classe medica do paiz
por evento tfio significativo.

O dr. F. Catão propoz. com ap-
, provação geral, um voto de saudade

pelo brusco e Inesperado passamen-lo do dr. Alfredo Gomes, compe*
tente e dedicado educador, arreba-
tudo por .brutal accidente. Propoz
ainda o dr. F. Catão que fossem
apresentados pêsames ao dr. Leonel
Gonzaga, vice-presidente, de auem
era sogro o dr. Alfredo Gomes.

O presidente, professor Miguel
Osório, falou em, apoio de tão jus-
ta manifestação de pezar, deliberan-
do que a mesa comparecesse incor-
porada âs homenagens fúnebres que
fossem celebradas em suffragio da
alma do saudoso e preclaro educa-
dor".

O dr. Julio Monteiro ocoupou-se
do "morrhuato cuprico colloldal",
no tratamento da tuberculose, Não
era, dfsne, umá novidade o quo ia
dizer, Já na Academia dc Medicina
os drs. Eduardo Meirelles e Artl-
donlo Pamplona, bem como o dr.
Monteiro de Castro, no Hospital de' Cascadura, se haviam oceupado do
asIuimpH, proclamando resultados
colhidos com o "Gadusan" em cer-
tas fôrmas da tuberculose.

Não vem apresentar o problema
da cura da tuberculose, que ainda
ft preoecupação da mentalidade sei-
entlflca mundial. Faz considerações
sobre physlologla pathologlca, pa-
thologla e tratamento das moléstias
infecciosas, comparando-as com os
da tuberculose pulmonar.
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OS ÚLTIMOS
ACONTECIMENTOS

A policia mineira regressa a
Bello Horizonte
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Curvas thsrmleu referldse pato dr. Salgado Lima, na aua communicaçlo sobra
o "Qaduian" / (

Disaerta sobre os tuberoülinos, a
serumtherapla anti-tuberculosa e,
finalmente, sobre a chimiotherapia.

Feitas estas considerações, o dr.,
Jullo Monteiro passou a ler a me-
morta intlulada "Oo valor do mur-
rhuato cujprlco colloldal no trata-
mento da tuberculose pulmonar", do
dr. Salgado Lima, chefe de serviço
do Hospital de Nossa Senhora das
Dores, em Cascadura. Diz o mesmo,
nesse estudo, quo ha mais de dez
annos vem experimentando todos os
meios novos indicados no tratamen-
to da tuberculose pulmonar, pois
sentia-se em optimas condições
para tal, por ter a sua disposição
doentes, em estado relativamente
bom, de lesões discretas e regular
capacidade reaccional. Suas conclu-
soes foram ousadas, mas honesta-
mente haurldas nos factos, e lhe
ditaram o banimento, no pavilhão
a seu cargo, de "todos os remédios
de uso interno capazes de produzir
graves malefícios ao tuberculoso, in-
capazes de dar-lhe qualquer melho-
ra", e fez parcimônia nos remédios
symptomatlcos. FlUou-se, assim, ao
methodo hygieno-dietetico, e os re-
sultados n&o se fizeram esperar.

Faltava um melo geral que aju-
dasse e promovesse a cura, experl-
mentando, para Isto, diversos re-

rnedlos específicos: tuberculinas, sô-
ros, vacclnas e emulsões bacíllares
dos mais variadas procedências.

Em outro trabalho colleccionou
uma série de observações sobre o
emprego da TOB2, o mantém as
Idéas então expendldas, "de que ella
não representava ainda o optimo,
pelas múltiplas contra-indlcações,
ao lado de reacções grandes nou-
tros casos". Fol por Isso que, co-
nhecendo o emprego vantajoso do
murrhuato cuprico colloldal, nas
mãos de notáveis collegas e .mesmo
no serviço clinico do dr. Monteiro
de Castro, no Hospital dè Cóscadu-
ra, procurou empregal-o em alguns
doentes do seu pavilhão.

Desse emprego sõ pôde felicitar-
se, pelos efficazes e Incontestáveis
beneficlos trazidos aos seus doentes,
do que são prova as vinte observa-
ções que constituem o corpo do pre-
sente trabalho. E' preciso — diz o
trabalho do dr. Salgado Lima —
fique bem claro que as. observações
foram tomadas ift proporção que iam
apparecendo os casos, sem qualquer
selecção, o a. maioria termina com
a expressão — "oura clinica".

Antes de proaeguir, quor deixar
bem accentuado o que entendo por
cura clinica. De accôrdo oom Bor-
tier, ella não significa "restitutio ad
integrum", mas Indica a cura ap-
parente", do Kuss, por isso qtie
com ella se "verifica o apugamento
do todos os symptomas clínicos,
com persistência dos signaes quo
são presentes nos casos dc cura real
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de Kuss, como sejam a reacção de
Von Plrquot, ã .projecção radlolo-
glea e os signaes physicos da escle-
rose clcatrlcial".

Chama a attençao dos clínicos
para'os vantagens da moderna ai-
bumlno-reacção dos escarros de Ro-
ger e Levy e para as observações
XI, XIII e XIX, as duas primeiras
por serem as mais brilhantes, o a
ultima fol a unlca onde houvo in-
suecesso, sendo t que "o doente da
observação XI havia esgotado todos
os recursos", inclusive uma peque-
na estadia em Palmyra, de onde
voltou em péssimo estado, O trata-
mento pelo "Gadusan" tlrou-o do
leito e lançou-o novamente na luta
pela vlda, luta árdua, na sua pro-
fissão de marceneiro e chete de
uma grande prole. Foi o caso mais
grave. Depois vem o caso da obser-
vacao XIII, a pequena Áurea, tão
viva na sua desgraça e tão cheia de
vontade de viver. Bra doloroso ver
aquella pequena presa no seu leito
de dõr, contemplando as outras pe-
quenltas a correr pelas longas va-
randas. "Quantas vezes lançou os
olhos, cheios de lagrimas, pedindo
que a fizesse viver! Quanta satisfaz
ção sentia, quando, applicando-lho
o murrhuato cuprico, observava a
volta da sua saude! Sente-se jubi-
loso, agora, vendo-a a brincar e a
correr alegremente. São resultados
que enthusiasmam.

O caso máo tem explidaçio: era
adeantado, acompanhado de fortes
hemoptyses e seguido da fôrma'me-
senterica. Assim mesmo, as primei-
ras injeccões foram vantajosas, che-
gando quasi a conseguir a queda da
temperatura. Parou alguns dias,
por falta de medicamento, tendo
surgido forte hemoptyse o, apôs, os
signaes graves da invasão do intes-
tino, falhando,'dahi por deante,. o
murrhuato cuprico. Quando relnl-
ciado o tratamento, já estava a
doente em verdadeiro estado de ml-
stria orgânica, sem a menor sombra
de capacidade reaccional. As minu-
ciosas observações foram illustradas
por nítidas- projecções lumnlosas.
com as respectivas curvas thermi-
cas, algumas das quaes reproduzi-
mos, sendo que a ultima é a da
doente O. J., cuja febre, em janei-
ro e fevereiro, alcançava' 3S*,2, - e
desappareeeu, em março, com qua-
tro injeccões de "•Gadusan". Sus-
jpenso, porém,, o tratamento, cila
voltou, para tindar-se definitiva-
mente, mediante mais algumas inje-
cções.

O dr. Salgado Lima refere-se, a
seguir, aos benefícios colhidos cm
mais 12 doentes, cujo tratamento se
limitou a poucas Injeccões.

As 20 observações completas for-
mani u seguinte estatística: tuber-
culoso fechada, 10 casos .rcsultan-
do 0 "curas clinicas" o 1 "cura re-
letiva"; 10 casos do tuberculoso
aberta, sendo seis "clinicamente
cm-ados", 3 com "cura relativa" e
1 aggravado.

Acção do "Cjadusan" sobro os
symptomas geraes c funecionaes:
febre: 2 não tinham, desappareeeu
cm 17 e em 1 não alterou; bacillo
de Koch: não tinham 10, desappa-
reeeu em 9 e em 1 não alterou;
tosse: diminuiu em 2, desappareeeu
em 17 e não alterou em 1; escar-
ros: 3 não tinham, desappareceram

BELLO HORIZONTE, 30 (A.) —
Regressaram hontem a osta capital
as tropa* mineiras quo, sob'o com-
mando do' major Campos 4o. Amaral,
estavam cm Matto Grosso om ope-
rações contra os revoltosos; ',

As tropas tiveram festivo, recepção;
achando-so a. estação repleta de
enorme multidão queacclamou deli-
runtemente os bravos militares. Com-
pareceram ao desembarque, além do
representante do presidente do Ks-
tado, todos os membros do governo.

O dr. Alfredo Sa,,chefe de.pollcla,
mandou elogiar todos os ¦ officiaes o
praças que se bateram pela legall-
dade, pela correcçâo, disciplina e co-
ragem com' que enalteceram o re-
commendaram ; o. nome da' policia
mineira, - *

8, ex. mandou tombam elogiar o
major Oscar Nuscboani, ajudante de
ordens do presidento do'Estado, pe-
los excellentes serviços prestados du-
rante o período do mobilização dos
forças mineiras que cooperaram çom
o Exercito na suffocação'do" levanto
militar dc S, PauJo.

MA LISA DAS NAÇÕES
>

EM TORNO DA EMENDA DO JA-
PAO

GENEBRA,' 30 (U; P.) — O delu-
gado do Japão, sr, Adatohl declarou
confiar que o governo de Toklo sau-
eclonara a solução dada ao caao da
emenda por «Ile apresentada. O dr.
Raul Fernandes, delegado do Brasil,
que fõra o mala energleo opposltor 6.
emenda japoneza original, multo
concorreu para a solução definitiva
e declarou que elia representava um
dos maiores passos dados no cami-
nho da solidariedade internacional.

0 interessa em Shangai pelo "raid,,
• de Zanni

SHANGHAI, 30 .'(U. P.) — A sl-
tuaçãb do major argentino Zanni,
ciue está fazendo'um "raid" de cir-
cumnavegação aérea do globo 6 um
mysterio para os que por ello se ln-
tereásam nesta cidade.. O cônsul ar-
gentino, sr. Dol Carril, passou repo-
tidamente para FoochoW; telegram-
mas, não recebendo nenhuma re-
sposta. Ninguém Babe o que tenclona
fazer o piloto argentino.

Fol aggredido

INFORMAÇÕES ÚTEIS

VENDE-SE uin engenho de serro em
pleno funecionamento, podendo ser movi-
do a vapor ou a cleetrlcidaüe, ou tambem
com roda vortlcal d'agua. Podo sor addl-
clonado de uma a seis serras, próprio pa-
ra toros. Trata-se na rua General Argol-
lo, com Francisco Vaz Sanches.

em 18 e não atlerou em 1; peso: au-
gmentou om 19, não alterou em l;
suores nocturnos: desappareceram
em IC, não tinham 3 e persistiu em
1; asthenla grande: não tinham 8,
desappareeeu om 11 o persistiu em
1-, anorexla: desappareeeu em 1$,
aggravou-se em 1. A febre do pe-
riodo evolutivo da tuberculose, que
sempre sobrepujou os mais varia-
dos meios therapeuticos, 6 combati-
da pelo morrhuato cuprico colloldal;
seguindo os graphtcos apresentados
nos observações, vê-se sempre a que-
da da temperatura, depois das pri-
Sielras applicações. N&o / sô a
fabre 6 melhorada, desde logo, com
a applicação do murrhuato cuprl-
co colloldal; são todos oa sym-
ptomas geraes e funecionaes da tu-
berculose. O doente sente-se mais
disposto, os suores nocturnos dtml-
nuem e desappareccm, o appetlte
reapparece, as pontadas- nas costas
uttenuam-sc, o peso começa a au-
gmentar, as hemoptyses não tor-
nam ao scenarlo, a dyspnêa melho-
ra, a esputação diminue, os es-
carros vão so transformando o, fl-
nalmente, a tosse começa, com sua
menor freqüência, a dar maior ulü-
vio ao doente.

Çom . persistência no tratamento,
estas melhoras vão se accentuando
e, ao fim de dois mezes de uso ex-
clusivo do murrhuato cuprico, o
doente não parece o_ mesmo. Sente-
se bem, sem ou com pouca tosse,
sem febre,. suores, escarros e dys-
pnéa, e bem mais gordo.

Ao lado destas melhoras, vem a
transformação da lesão pulmonar.
Aos estertores sub-crepltantes, se-
gue-so a respiração rude o soprosa,
para finalizar na diminuição do
murmúrio vesicular ou na inspira-
cão áspera com expiração normal,
denotando a esclerose clcatrlcial. Ao
mesmo tempo, a macicez e a sub-
macicez vão dando logar a um som
de percussão, mais clara, assim
como a chapa radiographica vae
mostrando st diminuição da lesão
pela maior permeabilidade aos
raios, sendo a sombra menos in-
tensa.

Desapparecldos os symptomas ge-
raes e ' funecionaes,. transformados
os signaes physicos, robustecldo o
doente, que se sente em perfeito es-
tado de saude, não é ousado consl-
deral-a em estado de "cura cll-
nica'*.

Estes os factos clínicos que traz
ao conhecimento da douta Socleda-
de de Medicina e Cirurgia, pela voz
ãe um seu acatado membro, não
que sinta no trabalho valor scien-
tlfico, mas porque dos. casos refe-,
ridos decorrem' pequenos ensina-
mentos, que, aprofundados pelos
doutos, poderão vir dissipar as nu-
vens do pessimismo, dos fatallstas
da incurabilidade da tuberculose.

O dr. Plácido Barbosa declara ha-
ver chegado tarde e não ter ouvido
todu a communicação do dr. Julio
Monteiro. Faz, apesar disso, consi-
deracões sobre a chamada "cura cU-
nica" da tuberculose. E' difficil fa-
zer um tal. diagnostico. A queda da
febre não basta só por si, por não
satisfazer como documentação. O"CadUBun", provará com o tempo u
suu acção. Se fõr alcançada a cura
almejada, será. uma grande conqulsr
ta, pois não ha doente mala explora-
do cto que o tuberculso, competindo
aos médicos não ucoroçur ossu pra-
tica. Pede o dr. Plácido Barbosa, de-
pois de so referir a "fins commer-
olaes", quo da ordem dos trabalhos
da próxima sessão conste o assum-
pto: "diagnostico da cura da tuber-
culose".

O dr.\Paüló; Seabra, refere pa-
lavras do dr. Lliiz, Sodré quanto á
experiências que estão sendo fcltus
com o "Gadusan", uo Hospital tíaliu
Antoine, em Paris, pelo professor
Bensaúde. O morrhuato cuprico co!-
ioidul para ali foi enviado por via
diplomática. Os resultados serão co-
nhecidos a seu tempo. Faz ullusões d
questão do choque coiloido-classlco,
citado pelo -cir. Julio Monteiro, c
respondo ás palavras do dr. Plácido
Barbosa, accentuando que jamais o"Gadusan" fora apresentado, como
curando a tuberculose. ¦ O que se
acaba de ouvir era o depoimento es-
pontaneo do Jr. Salgado Lima, apôs'experiências hospitalares demora-

No posto central de Assistência,
tevo os soecorros Je que carecia, por
apresentar ferimentos Incisos na n-
glâo clavlcular esquerda o fractura
dos ossos do nariz, oo operário Josú
Passos, dc 26 ànnòs dc edude, sol-
teiro, brasileiro o residento d rua da
Gamboa, 123.

Passos foi aggredido a faca o pe-
dra, na rua da União, não chegando
o facto ao conhecimento das autorl-
dades locaes;

•NOTICIAS DO CHILE
O NOVO DIRECTOR DA ARMADA

SANTIAGO, 30 (A.) — O contra-
almirante Gomcz Curreno vae ser
promovido o nomeado dlrector geral
da Armada. "
PARA REPRIMIR AS ESPECULA-

ÇÕES NA BOLSA
SANTIAGO, 30 (A.) — O governo

resolveu tomar medidas especiaes
afim dc reprimir a especulação nas
operações da Bolsa.

A Mala Real suspende a sua carrei-
ra para Pernambuco

RECIFE, 30 (A.) — Tendo o
dr. Francisco Sá, ministro da Viação,
tornado obrigatória atracação dos
navios estrangeiros no cáes desta ei-
dade, a Mala Real Ingleza resolveu
suspender a sua carreira para Per-
nambuco.

Os jornaes, registrando o facto, la-
mentam a attitude assumida por essa
companhia.

O paquete "Avon", que chegará
amanhã, cedo, não escalará por este
porto, indo deixar os passageiros o
a carga no porto da Bahia.

Os trabalhos legislativos em Bue-
nos Aires

BUENOS AIRES, 30 (A.) — O
Congresso Nacional encerra hojo o
periodo de suas sessões ordinárias.

Apreciando os trabalhos legislati-
vos realizados, a opinião geral nos
círculos políticos ú de que a sua obra
fol realmente estéril para as neces-
sldades publicas, as quaes não foram
attendldas, perdendo-sc o tempo em
competições de política partidária.
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A política no Peru
BUENOS AIRES, 30 (A.) — O

ministro do Peru, sr. Freyre Santan-
der, declarou u um jornalista que o
Interrogou, que não tem conheci-
mento de qualquer movimento revo-
luclonarlo no seu paiz, sendo pouco
provavei que a opposição actual re-
corra aquelle melo para tomar conta
do poder.

O TEMPO
Provisões do Boletim da Dlrectoria

de Meteorologia para e periodo de
18 horaa do dla 80 ate 18 horas
do dla V:
Districto Federal o Niotheror —

Tempo: mao com chuvas prolonga-dos d noite o ameaçador do dla, com
chuvas. Temperatura: ligeiro declt-
nlo à noite; estável do dla, com ma-
xlma entre 1S9,0 o 31*,0. Ventos: de
sul a liste, frescos.

Estado do Rio — Tempo: oéste.
centro, littoral o serra: máo com
chuvas prolongadas a noite e amea-
cador com chuvas de dla; listo: máo
com chuvas prolongadas. Tempera-
tura: oéste, centro, littoral e serra:
ligeiro declínio á noite, estável do
dia: léste: em declínio.

Estados do Sul — O tempo con-
tlnuurá bom no Rio Grande do Sul,
com temperatura em ascensão e ven-
tos de norte a oéste.

Nota — Não sio faltas as prevl-
soes para os demais Estados, detido
d deficiência do serviço telegraphlco.
PAGAMENTOS

Thesouro Nadonal — Na primeira
pagadorlu do Tliesouro Nacional se-
rão pagas hoje as seguintes folhas:

Avulsa da Fazenda — Tribunal do
Contas — Thesouro Nacional — Se-
cretaria da Câmara — Presidência
da Republica — Deputados — Corto
do Appellação o Secretaria — Sena-
dores e Secretaria do Senado — Su-
premo Tribunal o Junta Commercial.

Prefeitura — Pugam-so hoje as
seguintes folhas:

Agentes; Asylo S. Francisco de As-
sls; Inspectorla de Mattas; Entro-
posto de S. Dlogo; Limpeza Publica;
Colônia Agrícola; Guardas munici-
pães (A a, 1); Escreventes do Agen-
cia; Escola Dramática o Instituto"Ferreira Vianna"."Rápidos" — Conselho Municipal
o Secretaria do prefeito.
CORREIO

Esta repartição expede malas po-
los seguintes paquetes:

Hoje:"Orania". para Bahia, Recife, Lus
Palmas e Europa viu Lisboa, reco-
bendo objectos para registrar até ás
8 horas, impressos ató ás !', cartus
para o interior até ás 0.30, com
porto duplo o para o exterior até
ás 10."Tomaso dt Snvola", para Las Pai-
mas, Barcelona c Gênova, recebendo
objectos para registrar até ás 10 ho-
ras, impressos até ás 11 e cartas até
ás 12."Etha", para Santos. S. Francisco
o Itajahy, recebendo objectos paru
registrar até ás D horas, impressos
até ás 10, cartus pura o interior até
ãs 10.30 e com porte duplo até ás 11."Western World", para Nova Yorlc,
recebendo objectos para registrar até
ãs ü horas, impressos até. ás 10 o
cartas até ãs 11."Herschel", para Las Palmas, Lei-
xões e Liverpool, recebendo objectos
para registrar uté ús 8 horus, lm-
pressos até ás 9 o cartas até ás 10.

LOTERIAS
LOTERIA «O ESTADO DO RIO

DE JANEIRO
Resumo dos prêmios da Loteria do

Estado do Rio de Janeiro, extraída
em 30 do setembro:

CHRONICA THEATRAL
NO TRIANON
"1S80" - CkimcdU en,twa aoto», de Paulo Oo».

«ouves. *
rtspreMnlou, hontom, a actualcompanhia do Trianon, em "ure-

miéro", a'"com*<!la romântica, tmverso, T880", da autoria do poetapaulista sr. Paulo Gonçalves.
Reproduilndo acenas e costumes

da é|toaa om que ae dtianvolvem osseus trea actos, offerece esse tm-bulho um espoctaoulo delicado eagradável, já pelu gentileza do mu
enlrcoho, como pela espontaneidade
dos bem trabalhados verãos que (or-
muni o seu dialogo.

A ucoflo, passada em S. Paulo, uotompo do romantismo, tem a hhI-
ihal-a figuras habilmente delineadas
o scenas armndus com propósito, Oassumpto é nada quasi; uma hiato-
ria de amor, onde sut-gem, aqui o
além, episódios que enternecem ou
quo fazem sorrir. Isso, porém, trata-
do com foi pelo autor, tornou-to o
bastante para formar uma comedia
multo apreciável entro as pecas do
seu gênero.

O desempenho satisfez. Os paneisestavam sabidos, e a represcntayHo
correu sem incidentes quo pudessem
prejudicar o sou equilíbrio."ISSO" está montada, vestida c e:i-
scenada com propriedade o carinho
apreciáveis.

A ¦concorrência a ambas as «rs-
soes fui diminuta; quer numa, quer
noutra, porém, appluudiu o publico,
com justieja, os Interpretes da come-'
dia. — O. Q.

Dr. A. Guimarães Porto
Com longa pratica dos hospltaes eu-

ropeus o das Casas do Saude o liospl-
taes do ltlo de Janeiro. Especialista cm
operações cirúrgicas em geral, moles-
tias di senhoras a partos. Consultório:
Rua do Hospício, 00 — Rio.

P lAffos — novos, allemães, de primei-
ra classe, 3 pedaes, em ricas caixas,
só na casa FREITAS, nSo comprem
sem uma visita a nossa casa, vendas
a prazo e a dinheiro, troca-se por
usados; rua Archtas Cordeiro, 236,
Meyer.

&km REI DOS
UMPAHETAKl

COPACABANA
Aluga-se, com contrato por 2 annos, a

casa da rua Barcellos, 35. Informações com
o sr. Frlederlsche 4: C, rua 7 dc Setem-
bro, 37. Telephone Norte 7785.

TRATAMENTO DA OZENA
Dr. ScbastlSo Cosar da Silva trouxe r

applica as vacclnas de Hofer, de .Vienna.
Nariz, Garganta e Ouvidos. Ouvidor, mr,
das u as 5.

OSRÂM Lâmpadas d» grand*
•conomla -

Distribuidora geral:
Casa OTTONI ALMADA

R. General Câmara 811

AGENTES E VIAJANTES
Aceitam-se em todos ós Estados, para

¦carimbos e gravuras; boa commissão. Cou-
dlçOes: Antonio H. da Silva, rua General
Ciunara; MO. nio. Caixa Postal 1G25.

das, Eram, pois, .frutos colhidos no
terreno scientifico. já luiviu, lia bus-
tante tempo, fornecido d Inspectoria
de Prophylaxia da Tuberculose o"morrhuato cuprico colloldal", para
as experimentações que esse serviço
official houvesse por bem etfectuar
e dar então o seu.depoimento sobro
o valor o exito do preparado, depoi-
mento «cientifico, feito com pleno
conhecimento dc causa.

dr. Jullo Monteiro respondeu ás
considerações de seus collegas.

A ordem dos trabalhos pura u
próxima sessão 6 a. seguinte:

— '.'Sobre o tratamento das In-
feoyões localizadas pelos caldos fil-
trados do Besredka" — pelo proles-
sor Álvaro Osório.

II — "Diagnostico da ouru du tu-
berculose" -— pelo dr. Plácido Bar-
bosa.• HI — "A instabilidade da tlicra-
peutica" — pelo dr. Francisco Ca-
táo.

Compareceram: Miguel Osório io
Almeida, Estellita L.Ins, Julio Mon-
teiro, José Maria Coelho, Paulo Sea-
bra, Américo Valerio, V. CatSo, A.
Ferreira da Rosa, Abdon Lins, Theo-
philo de Almeida, Aurellano Bran-
dpão, Héllon Póvoa e Plácido Bur-
bosa.

DENTES ARTIFICIAES
NENHUMA DINUERENÇA DOS NATURAIS

DR. SÁ REGO - Especialista
PERFEIÇÃO ABSOLUTA

Duração indefinida. Technica meSirna.
Rua do Ouvidor, 07 (Eiq. da do Carmo).

Talephona N. 431 — Ris do Janeiro

Clinica só de Senhoras
Tratamento sem dOr das eólicas uterl-

nas, falta dc regras, corrlmcntos; nos ra-
cos Indicados applica tratamento «cruro
para regularizar os atrazos menstruaca
sem opciaçiio. Dr. César Esteves, rua 7
dc setembro u. 810. Tcl. central 1591.
du U ás II o de 1 ts 1.

Loção

PARA O CABELLO

hDU CORM

Dr. RAUL PACHECO
PARTEIRO E OVNECfILOGISTâ

Explandidaa installações para partos • cl»
rurgla gynecolocjlca; enfermeiras ctpecla.
Ileadaa o apparelhagem .única no Irait
Partos deade 480SOOO (ehlermarli) att
1:200$000, com 10 dleadeeeUdli, In.
clusive corvieo medioo •-mtdicanientoe.
Sanatório Guanabara, Morro da Grãos,
Beira Mar 877.

G349R (Capital). . . 00:000$000
33032 3:000$000
38033 . ., 1:."00$000
58944 . . 000*000
4G663 600S000

6 prêmios de 150(000
1556G 37248 41002 25717 60504

17421
10 prêmios do 120$000

47031 6B715 44755 10298 43732
33897 15360 45648 39216 20291

Todos os números terminados em
•198 têm 30$000, em 052 têm 30$000,
em 933 têm 30S000, em 98 têm C$000
e em 8 têm 3Í000; exceptuando-se
os números terminados em 9S. ...

LOTERIA DO KSTADO DE MINAS
GERAES

Sabe-se por telegramma quo nu
eitracyão realizada em 30 de setem-
bro foram sorteados com os maiores
prêmios os números abaixo:

9351 (S. .1. d'Bl-Rey) 100:000$000
8622 (S. R. Sapucahy) 10:000*»000
2184 (S. Lourenço) 5:000*000
940Ü (Itablrlto) . . 5:000*,000
8900 (Rio) 2:000*000
9614 (S. R. Sapucahy) 2:000*000

15700 (Rio) 2:000*000
15802 (Rio) 2:000*000

Prêmios de 1:000*000
1243 M8C 4411 4648
5753 7885 10103 11440

12826 14218 14504 15625
10233 16305 16850 17147

jjl W tildo todoi os •catai* raspesHi I
W V—ili|ii *——*• smmmamtmii I

_\ ¦ lnM|MMJiS4wfa,ÍMii>Km«M ¦
¦> mmIm cm mm» m nm ma, ala »— _\
____*" °f*tnn-t<i*>*t**a*** *m

|I tTro seguro 1
W! O VEKM1TUCO d. Dr. H. F. ID» ¦
ffi Uma Unlca Doso Basta' ¦
jH A-»in»iaMM|ii»iriiiihmiHi.*Mc»ai, ¦

5293
11614
15867
17-131

CORTUME
Tráspassa-se mu eoitumc do pel|e.s ri-

nas próximo desta Capital, ou admlttc-so
um soclo ciue assuma a gerencia du mes-
mo. Intorina-se í rua dos Ourives, III.

nnn. PPf 17 nM "«floolosi amores, ter
DuK I ulílu 6ilUQC- realixar tudo qus

CURA DA BLENORRHAGIA
O especialista DH. CARLOS DAUDT

garante, eni absoluto, o desapptirçci-
iiunto da blenorrbaglu ou du gotía
militar (chronicu) com o scií «oro
methodo de tratamento. Processo do
resultados rápidos e completiiinente
lnlolor. Devolve-se o dinheiro, a
queni nüo so curur radicalmente.
Consultus diárias das 14 ús 17 lio-
ras. Avenida Rio Branco, 133 (Ele-
vudor). . '

Leilões de Penhores
Em 8 de Outubro próximo

J. G. UMA
208 -- RUA BUENOS AIRES — 208

deeejar; cartas com sol-
los para u resposta a 1*. S., Estuçao de
Mesquita, E. do ltlo.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
INTE8TINOS, PISADO E NERVOSAS

RAIOS X. Dr. Renato do 8eur< Lopes,
prof. da Faculdade. R. 8. José, 38. Uol. da
Pátria, 33.

A fflUTÜADTE (S- a.)
RUA 7 DE SETEMBRO, 179

Leilão em 15 de Outubro
Os Srs. mutuários podem

reformar as cautelas vencidas
ou resgatar os penhores até a
véspera do leilão.

C. Monteiro, director.

JilfílIlllllílllllllllllM

| CURE E FORTALEÇA SEU FILHO |• Lãctargyl |

SÉS (Antarctica)
Entrega • doanldllo

Fones: Central 2587 •
2M3 ou Norte 4223

1 Nutramina

Syphilis hereditária, ulceraj, ferldu,
furuneulose, escrofulose, rachitlsmo,
moléstias do pello o sangue em geral.

ESPBCtFIOO INFAJÍTIL
RBSTABELBCB AS CRIANÇAS

ÜMCO NO GHWERO
Vermltuco recoiUdo pelos mtdicoi
paals distinetos • adoptado pelo De-

partamento Nacloaal do Saude
Publica

poL-rrEioacniA effioaz b
INOTTENSITO

XUc. sob n. 1518) SS

Lactovermíl
(Lie, sob n. 408)  §

O melhor susilior ds amamentação
eo alitnenUção.

rsrlnha dextrlntwda, 12 variedades.
Pacote até 1Í300

Creme infantil I
Reconstltulnte vltamlnoso

4AMIMS D* mjtriçao) Anemia, lymphattsmo, rachitlsmo.
Farinha fresca, poly»itaWin<.aa. do «C-°*UlOM. traejueza, íalta dO
crescimento, minerallíidora doa teci- appetlte
doa. calcificante doa ossos e eatlmu- Apôs a cura das vermlnoses pft.o

.  lante do appetite augmentar o sangue

Tônico infantil
(Lio. sob n. 40?)

LEITÍ INFANTIL — FABRICA EM S. PAULO E RIO És

j= Todos os preparados trazem noa rótulos as fórmula» reopectivas — A* veada en t4do o Brasil js

s | LABORATÓRIO NUTROTNERAPICO Dr, RAUL LEITE & Cia. - RUA GONÇALVES DIAS 73 - RIO I
\%JI!!I!«M^

.ii.* ;«dsr . «jüí*.
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