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BIOTONICO
FONTOURA

0 FORTIFICANTE IDEAL
PARA

Homens, Senhoras e Crianças
CONSAGRADO

pelas maiores nolabilida-
des médicas, em virtude
do valor de sua fórmula,
um dos maiores triumphos
da industria pharmaceuti-
ca brasileira»

BIOTONICO FONTOURA
corrige as alterações ner-
vosas, combate a depres-
são e a fraqueza, melhora
as funeções digestivas, au-
xilia a assimilação, esti-
mula a actividade cellular
e contribue para normali-
zar as funeções ,do orga-
nismo produzindo energia,
força e vigor que são os

attributos da saude.

DESVIO DE MENTALIDADE
Costumava leaferar um grande

parlamentar extineto, Belkario ?•*•
gusto, que aa inimenea cathedral
do bem commum poucos commun-
gavam no altar-mór: innumeros, oa
devotos das oapellas lateraes; e nu-
merosos, mais . numerosos talvez,
os adoradores que ao prostram o
permanecem anto os nichos mais
modestos. Mentalidade municipal
Iriumphante...

Na critica, como ua construcção,
essa a nota que domina. O café está
soffrendo a mais grave ameaça do
toda a sua existência, polo appare-
cimento, do «orgulho. O assucar
perdeu o "tonus" dos dias da
guerra. O algodão n&o tem, por de-
feitos vários na cultura e no bene-
ílciamento, o mercado a que podo
aspirar. São interesses de S. Pau-
lo, de Campos, de Pernambuco, do
Nordeste ou da Amazônia, dizem os
doutores, e resolvem, ou complicam,
os casos, de aocordo com o que Jul-
gani vantajoso a taes zonas.

Duplice erro. Esforços assim avo-
lumados affeotam ao Brasil inteiro.
As sobras produzidas dfto a cober-
tura a todas as remessas para o ex-
terior, e, em regimen normal, deve-
riam condicionar as compras. São,
portanto, conveniências primaciaesda conectividade. Além do que,
mesmo que não attingissem tal ni-
vel, como poderia a União descurar
da saude econômica 'de suas partescomponentes, os Estados?

Por isto mesmo, longe de consu-
radas, merecem apoio iniciativas e
actividades de caracter federal que
visem fortalecer e sanear o ambiento
da producção, dos transportas e do
consumo. B' o caso typlco do que
se fez com o café, criando os arma-
zens reguladoras do supprimento.
Mas, por esse mesmo motivo, sd se
mostram taes intervenções dignas
de louvor, quando amparam as ne-
cessldudes geraes de "todos" os bra-
silélros.' Servir a uns, desservlndo
à outros, valeria por obra damnl-
nha de desintegração nacional, de
auxilio a classe e não á communhão,
de acirramento de bdlos de pobres
contra ricos, de lutas internas e do
revolução social.

Obra e missão de govorno é har-
monlsar os conflictos potenciaes, an-
tes que explodam o façam victimas.
£1 agir com o estimulo insubstltul-
vel de profundo amor por "todos"
aquelles de quem o facto econômico
affecta a existência. ,

Exige, de quem governa, energia
calma, comprehens&o eympathica,
caracter sereno e superior, compe-
tencia experimentada.

E' exactamente o que lhe consti-
tue a maior difficuldade. E é tam-
bem o que impõe, para o bem do
Brasil, o esforço convergente dos
homens de boa fé, para evitar erros
do incalculável alcance, om detrl-
mento de todos.

CALOGERAS.
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OS CHEQUES E A CIRCULA-
ÇÃO FIDUCIARIA

*>
Alludimos hontem de relance a

este assumpto do desenvolvimento
do uso do cheque, de grande inte-
resse para o paiz, e que pela van-
tagem que traz aos institutos banca-
rios, economizando-lhes tempo e
•dinheiro, redunda de novo em pro-
veito da economia geral. Quisera*;
mos hoje lançar sobre a matéria' um
olhar mais detido, e adduzlr consi-
derações, que demonstrem o valor e
a importância que se lhe deve dar.

O problema consiste em permittir
a realização do maior numero pos-
sivel de operações simultâneas ou
suecessivas, - movimentando para os
pagamentos quantias reduzidas em
relação aó valor global dar trans-
acções.

De que maneira pôde o cheque
servir para se lograr esto resul-
tado?

Pouco adeantará, por certo, ou
mesmo nada, emittir um cheque em
favor de um terceiro, que vá. cobrar-
lhe a importância daquelle contra
o qual 'foi emittido. Para attingir
ao fim collimado, o ueo do cheque ha
de ligar-se, de. um la'do, ao desen-
volvimento das contas bancarias, de
outro ao das "clearing-houses" ou
câmaras de compensação. Se, em
vez de ser emittido contra quem
quer que seja, fôr o cheque emitti-
do contra um banqueiro, e se o que
o recebe, ao invés de ir buscar o
dinheiro, remetter o titulo a seu
banqueiro que lh'o credita em con-
tu, regularizando-se as contas entre
banqueiros na "clearing-house", ahi,
sim, so tem uma economia real de
numerário, do tempo e de dinheiro:
tudo se reduz a lançamentos de es-
cripturação. E ó fácil de conceber
o valor enorme desta economia,
dada a massa volúmósissima das
operações diárias numa grande pra-
ça. Os movimentos raatoriaes da
moeda so restringem de maneira
considerável, sem quo so reduzam
nem o numero, nem o valor das
trausacções.

Ora, so se suppriniissem. os clie-
Mues, ou se havia do «ugmontar a
quantidade do meio circulante, com
as conseqüências desastrosas, quose conhecem, ou su havia Je cjm-
primir a uxpansfto o desenvoivimen-
to dos. negócios, com prejuizo da
economia geral.

Mas ainda por outra fôrma o
cheque contribue para esta eco-
uoinia de numerário. Normalmente,
o cheque presuppõe um deposito de
moeda.

Mas nada obsta. que o ban-ilueiro, com fundamento em garan-tias reaes ou mesmo fidejussorias,
que lhe inspirem plena confiança,
abra créditos, que si poderão movi-
mentár por meio de cheques, sem
que, adoptando-se a pratica que ora
se luculca, se produza qualquer des-locação real de numerário. Desta
maneiia, sem necessidade deste, se
mobilizam oe valores representados
pelas garantias prestadas, e ao
cabo, em virtude dos negócios effe-
ctuados criaram-se valores novos,
desenvolveu-se a riqueza nacional, enão «se augmentou a massa de moe-
da em circulação, porque nestascircunstancias a emissão de chequesconstitue uma moeda especial, col-lateral, que circula e serve perfeita-mento para as traneacções, sem asdesvantagens da moeda fiduciaria
«conversível.

Ora, estas aberturas de créditos

:são freqüentes, e constituem uma
| parte notável dos "depósitos" á dis-
posição do commercio para as suas
operações. E é muito natural; por-i
que este systema não é mais que a'
mobilização, de uma massa enorme
de riquezas accumuladas. Graças á
circulação doe cheques, estes valo-
res se movimentam passam de mão
em mão e contribuem para a cria-
Cão de novas riquezas.

¦Era assim, e graças ao desenvolvi-
mento do uso do cheque que, no
período anterior á grande guerra, a
Inglaterra etfectua.va negócios im-
mensamente mais importantes que
os da França, dispondo de um stock
metalHco, que representava somen-
te 40 "l" do stock francez e com uma
emissão de notas, que pouco ultra-
passava um quinto das notas em clr-
culação do Banco da Franca. E' as-
sim, conclue o sr. Leroy Beaulleu,
que as notas bancarias, depois de
terem servido para economizar a
moeda, acabam por ceder logar a
processos mais aperfeiçoados de pa-
gamento. Ora, se este aperfeiçoa-
mento traz resultados benéficos,
mesmo em se tratando de notas con-
vewilvelsí< pela .djtfei;ença entre..; Ò
valor dò éácalxe inétalllco e a quan-
tidade dos bilhetes emittidos sobre
elle, quanto maior importância não
terá nos reglmens, como o nosso, de
notas indefinidamente inconversi-
veis? Tudo o que contribuir para
evitar a inflação será de grandes e
incalculáveis benefícios.

O MANIFESTO DO
INSPECTOR DE FAZENDA

A syntljese do relatório de 1923
ou, antes, o "manifesto" do inspo-
ctor geral de Fazenda, cuja publi-
cação está sendo amplamente divul-
gada, como verdadeira nota de es-
candalo, reclama meditada attenção
do governo ou, mais expressivamen-
te, do próprio presidente da Re-
publica.

De variada natureza se afiguram
as considerações, desde logo, im-
postas a quem quer que, ee re-
solva a ler esse trabalho, em
o qual, num exaggerado pru-
rido de incontido exhiblcionis-
mo, • o autor procura fazer resal-
tar a sua -figura excepcional do fun-
eclonario honesto, ao mesmo tempo
que com um catonismo, que excede
ás raias da leviandade, arrasta ao
pelourinho a generalidade dos che-
fes cie serviço, ainda dos 'mais aca-
tados em longo tlrocinio funccional;
faz incisivas insinuações contra a
probidade polltico-administrativa do
governo e, irreverentemente, se re-
fere aos poderes.legislativo e ju-
diciario.

Resalta, de prompto, uma perguu-
ta — podia o inspector, de autori-
dade própria, publicar o documento
em questão?

Cremos quc não. E' principio car-
rente em Direito Administrativo quo
todos os actos em elaboração são
considerados secretos até que, por
ordem competente, possam ser di-
vulgados, /

Ora, o resultado da inspecção de
repartições do Fazenda, como de
qualquer outro serviço, não reali-
zada, de autoridade' própria por or-
gão permanente, mas por delegado
em commissão, não pódc deixar de
ser o acto inicial de um processo ad-
mlnistrativo em elaboração c, -por-
tanto, Je natureza secreta, até que a
autoridade competente sobre elle se
pronuncie, mandando dar publlcida-
de ás pecas quo o constituam ou
conservando-o em sigiilo, a bem das
providencias que. julgar eonvenien-
tes ao interesse nacional. Não
acreditamos; por outro lado, que
tivesse havido autorização superior
para essa publicação e uão o
acreditamos; porque o bom senso re-
pelle. a divulgação de factos taes,
sem que, parallelameute, sc dê co-
nhecimento ao paiz das providen-
cias tomadas, não só no sentido de
resarcir os denunciados prejuízos do
Thesouro, «orno ao de desaggravar
a sociedade, punindo os culpados, a
respeito de cuja sorte, entretanto,
silenciou a synthese em apreço e
nenhum outro acto foi editado a res-
peito pelo "Diário Official".

Ha, entre as irregularidades apon-
tadas pelo inspector de Fazenda, em
geral, de gravíssima natureza, va-
rios factos que reúnem todas as ca-
racteristicas das figuras jurídicas de
delictos previstos no Código Penal
da Republica, no capitulo "Das mal-
versações, abusos, e omissões dos
funecionarios públicos", e não cons-
ta que o procurador criminal da

Republica' tenha tido conhecimento
delles para os fins de direito. Os
chefes de serviço o seus subalter-
nos, attingidos pela denuncia por-
menorizada do inspector da Fazen*
da, continuam no -exercicio das
respectivas funeções, na plena nor-
malldade do expediente a seu car-
go, o que parece-evidenciar que o
governo, ou estimula a falta de ex-
acção no cumprimento de deveres,
por parte de seus serventuários ou,
o que ae nos afigura mais consenta-
neo com a bôa razão, não deu cre-
dito ás desabridas denuncias, não
tomando a sério o impulso mais que
leviano do inspector de Fazenda e,
assim, tornando-o incompatível para
o desempenho da delicada funeção.

Não Berla possivel, ho rápido re-
gistro de uma nota jornalística, exa-
minar os diversos aspectos sob que
se apresenta o documento em que-
stão, citando nomes e narrando oc-
currencias a quo empresta cores que
não se enquadram nas tradições de
probidade administrativa, felizraen-
te cultivadas em o nosso, paiz desde
os tempos coloniaes e, com esse in-
correctissimo procedimento, compro-
mettendo a . húnorabUldade da Ad-
ministração publica. Basta conside-
rar que não sú as repartições de
Fazenda inspecclonadas foram alvo
de referencias desairosas e mesmo
de allegações que importam na at-
tribulção de • verdadeiros crimes,
mas até os cartórios judiciários,'mantidos sob fiscalização directa de
poder diverso do Executivo, tambem
receberam o seu attestado de im-
probldosa actividade.

Menos feliz que o Poder Ju-
diciario que, apenas, foi suspeita-
do na pessoa secundaria dos escri-
vães e -cartorários, foi o Poder Le-
gielativo a que-, entre outras pe-
quenas referencias, o inspector at-
tribue o deprimente quali'ficativo de
passividade absoluta, quando, ac-
centuando que o Congresso vota os
orçamentos, mas não se deserape-
nha da segunda parte, de suas at-
tribuições, isto é, do julgamento das
coutas do presidente 'da Republica,
avança as seguintes palavras quonão podem nem devem passar des-
percebidas, como características quesão de positivo desacato:

"Se pudesse cumprir essa se-
gutfda, parte, verificaria que to-
dos as suas prescrinções são sys-
tematicamente desrespeitadas
por todos os administradores do
patrimônio nacional. E o Con-
gresso que DEVERIA SER UM
ORGAO ACTIVO na nossa ad-
ministração, CHEGOU ATTIN-
GIR A PASSIVIDADE ABSO-
LUTA. (Pag. 18)".

Esse pequenino trecho do relato-
rio estereotypa, sem duvida, a psy-
chologla inteira do funecionario, a
que foi attribulda a alta funeção de
inspecclonar e fiscalizar, não 

"a 
ges-tão financeira, na pessoa do presi-

dente da Republica e du seus mi-
nistros, mas a execução dos actos
dessa gestão por parte das reparti-
ções subordinadas. Não só ahi se
verifica, mais do que uma irreve-
rencia, um desacato perfeitamente
caracterizado ao Poder Legislativo,
que. a Constituição declarou inde-
pendente e harmônico com os outros
órgãos dn soberania nacional, mas
tambem uma insinuação grave ao
presidente da Republica, principal,
senão único responsável consti-
tucional pelos actos da gestãofinanceira do paiz, como o inspector
de Fazenda não podo desconhecer.

Entretanto, para. completar, a um
tempo, a psychologia e a prova da
insubordinação do funecionario em
causa, ainda ha o seguinte trecho,
no capitulo sobre as "Autoridades
julgadoras":

"Tudo arrasta o funecionario
á inércia ou á prevaricação, e
aquelles quo resistem ás attra-
cções dessas forças seduetoras,
podem ser equiparados aos he-
roes".

Por hoje basta, devendo con ten-
tarmo-nos tom o facto de haver, no
apparelho politico-administrativo do
paiz, pelo menos um heroe —'¦ o ins-
pector geral de Fazenda — por si
próprio qualificado.

VIDA LITERÁRIA

Ainda a propósito do café ! Boletim Intèrnaciona

Por absoluta falta de espaço, dei-
xamos de publicar hoje a chronica
literária^ de autoria do sr. Aggriplno
Grieco, como habitualmente faze-
mos todos os dumingo-s.

Tratando-se de motivo de força
maior, estamos certos de que nos
desculparão os nossos leitores, bem
como o nosso illustre collaborador.

O programma de destruição das
proposições, por mim lançadas á pu-
blicldado, em "ontrevlsta" concedi-
da a Adoauto do Godoy, a propósito
dos grandes benefícios, econômicos
e financeiros, proporcionados «o
paiz pela-actual defesa do café, as-
sentou, eomo Já foi -evidenciado, na
affirmação, feita do modo t&o pe-
remptorio, do aviltamento dus ta-
xás camblaes, conseqüente ás emls-
soes de papel moeda, postas em
circulação polo Banco do Brasil o
fundadas om "warrants", distri
buidos pelos armaeens -reguladores
que o* governo ha construído em
São Paulo, O perfil da principal co-
lumna de sustentação dos hu-
manos Stephanodercs do café
foi desenhado á luz du res
posta afflrmativa, por elles próprios
enunciada, á seguinte ingênua per-
gunta, que transcrevo literalmen-
to: "Foram ou não foram emitti-
dos 400.000 (quatrocentos mil) con-
tos (fôra as emissões da Carteira
de Redescontos) para "warranta-
gem" do café armazenado, do ac-
cordo com o ultimo plano de valo-
rlzação?"

Agora, como eu asseverei que o
Banco do Brasil, desde que foi ,pos-
to em pratica o actual piano de de-
tesa do oafé, Jamais emitUu tuna só
nota sobrei warrants expedidos pe*
los armazena reguladores, os quaes,
por sua vez, nunca - distribuíram
-nrarrants sobre o café em deposito,
os adversários daquelle plano, em
revide, resvalam; para outra salda,
certos da que poderão encontrar
porta que lhes **ermitta a escapada
íacll.

Explicam, então, que "o com-
mercio de S. Paulo, os commissa-
rios e os Bancos", garantidos pela
caução dos conhecimentos de des-
pacho nas .estradas de ferro, em-
prestam dinheiro aos " fazendei-
ros, recorrendo, para isso, ao
Banco do Brasil, "cuja Carteira de
Redescontos não tem mado ás mos-
cas".

Assim, todos os possíveis recur-
sos, postos* jjejo Banco do Brasil áa
disposição dós fazendeiros paulis-
tas, por intermédio das casas com-
missarias e dos demais Bancos, não
mais advêm de emissões .«obre
"warrants", como foi dito a prin-
cipio. O processo passou agora a
ser outro: o dinheiro, emittido em
virtude da .execução do actual pia-
no de defesa do café, provém do
redesconto de effeltos commerciaes
communs, e não mais do penhor de"warrants", como' tão retumbante ,e
impressionadoramente havia, sido
afflrmado..

Ora, graças a Deus! Jú consegui
obtèr;uwft:!.prli9fir?^^íis8a^,&;:í.*.-

Eu poderia, uízèr, em resposta,
que ao Banco Emissor, quando rea-
Uza o redesconto de uma nota pro-
mlssorla, ou de uma letra, de cam-.
bio, não cabe o direito de indagar
da eventual applicação do dinheiro
que fornece, á sombra do endosso
de outro estabelecimento de cre?
dito, e, pois, que a ninguém é dado
afflrmar que os redesoontos, feitos
ultimamente pelo Banco do Brasil,
foram destinados, no todo ou em
parte, á defesa do café; poderia
dizer mais que outra não <é a fun-
cção dos Bancos emissores, senão
esta, de emittir sobre effeltos com-
merciaes, desde que elles estejam
suficientemente garantidos, ena
forma das leis criadoras de taes in-
stitutos, pela capacidade dos deve-
dores, e traduzam o resultado de
legitima operação de commercio. '

Mas não quero ceder aos artifi-
cios e ás manhas de quem, por
ter truncado de falso, ao appellar
para uma "warran tagem" inexls-
tente, procu.ra agora desviar a at-
tenção do pueblico, rumando o de-
bate para outro terreno, talvez na
esperança de me conduzir á sua
vontade... .

Assim como era falsa a allega-
Cão dás emissões sobre "-nrarrants"
de café, tombem não exprime a
verdade a declaração, feita de modo
tão desastrado, da" responsabillda-
de dn actual * defesa do café na
emissão doe 080 mil contos, regis-
Irados no ultimo balanço do Banco
do Brasil.

Se o articulista, que tanta pilhe-
ria tem feito com a gente, fosse
rarte do governo, ou participasse
dos conselhos deste, talvez soubesse
quo quusi toda a emissão, no valor
du 030 mil contes de réis, feita
pelo Banco do Brasil, tem sido des-
finada a outros fins, o nunca a

acudir ús necessidades dos fa-
rendeiros de café, directamento ou
por intermédio dos commissarios e
dos Bancos de S. Paulo. A actual
defesa do café nada tem u ver, por-tanto, com os taes 630 mil contos
dc réis, do quo mais dc -100 mil jáconstituíam divida, do Thesouro ho
Banco, desde o tempo do governodo dr. Epitacio Pessoa. Os relativa-
meute escassos redescontos banca-
rios, levados a termu pelo Banco do
Brasil, tèni corrido, em sua quasi
totalidade, por conta da carteira
commercial ordinária. Nem d por
outro motivo que se explica a alta
taxa. de redescontos, ora vigente
(12 1|2 «j-!); ella exprime bem o
desejo que tem o Banco, de frenar,
quanto'*" possivel, as suas emissões.

Isto posto, é fácil concluir quo
a actual defesa do café não foi a
determinante das omissões do Ban-
co do Brasil, as quaes, nem foram
baseadas em "warrants"' daquelle
producto, nem foram fundadas,
tampouco, em redescontos de ef-
feitos commerciaes communs, de-
correntes de operações sobre o café.

Está, portanto, de tranca á por-
ta a saída falsa, ,-*o.r onde .pensavam
escapar os luminosos raios das bri-
lhautís eslrellas.

Encerrado o parenthesis, cuja
abertura ioi tão canhestramente pro-vocada pelo articulista dus columnas
inedictorlaes do "Jornal do Commer-
cio", a quem tanto incommodam as
minhas affirmações e. até, as mi-
nhas relações, infelizmente não
muito estreitadas, co*m os trabalhos
superiores dos Henri Poincaré,
Zawdskl e Otto Alencar; passarei
agora a apreciar, conforme pro-
mettl, os vários capítulos d« 

"obra,
cujo prefacio, concordemos, foi im-

prenso om papel ordinário e com
tinta de multo má qualidade.

Todavia, líâo desejo abrir o vo-
lume que me foi dado a ler, sem
felicitar previamente o elegante es-,
crlptor, pelos bons resultados do"treino" qu* está fazendo, á custa
do café: o estylo já vae voltando
ao que «ra d-antes, até mesmo nu
fôrma um tanto ou quanto capa-
dogal da expressão, á medida quo
o articulista vae escrovlnhaudo
mais...

.'Destruído o alicerce, o principal
argumento dus cetrellas contra a
actual defesa do café — as emls-
soes feitas agora pelo Banco do
Brasil,. para acudir aquelle produ*
cto — ruiu todo o edifício, tão
maldosamente concebido em hora
do invejoso e máo humor contri a
prosperidade alheia, quando os ini-
migos do café não podem conciliar
o somno, por estarem vendo "meia
duzla de 'felizes (os fazendeiros pau-
listas, mineiros, espirlto-santenses e
fluminenses) cantar liymnos de ale-
gria", com a entrada de muito dl-
nhelro em seus cofres; no montão
de destroços, por maior que seja o
trabalho de pesqulza, nada logra-
mos encontrar de solido ou de re-
slstente: tudo é frágil, slmiples pe-
ças ornamentaes, collocados, alqui
ou ali, eem arte alguma, para ar-
mar ao effeito, tão somente."Nôs affirmamoB, escrevem, que
as ultimas valorizações do café são
responsáveis pela emissão de 910
(novecentos o dez) mil contos, que
desvalorizaram o melo circulante .e
aggravaram de modo inllludivel o
soffrlmento do povo brasileiro de-
pois da guerra".

Pois affirmaram uma inverdade.
O trecho transcripto está hábil-

mente redigido, não ha duvida; a
sua construcção dá a .entender que,
no grupo das denominadas "ultimas
valorizações", está tambem inclui-
da a actual defesa do café, unlco-objecto da "entrevista" que con-
cedi.

Ora, já foi declarado, e demon-
strado, que o plano de defesa do
café, posto em ordem de marcha
pelo governo do dr. Arthur Ber-
nardes, não exigiu, para sua exe-
cução, fosse emtttlda pelo Banco do
Brasil uma nota, sequer, seja sobre¦"warrants". seja sobre effeltos
commerciaes communs.

Logo, aquelle plano não pôde ser
imputada a responsabilidade de ha-
ver contribuído com uma só das
parcellas, apontadas pelo articulls-
ta, como componentes de tão vulto-
sa somma, de 910 mil contos de
réis.

, Taes parcellas sâo as seguintes:
Primeira —¦ UO mil contos de

Wií,•• èmittldoe;.para ~d'-'valoílitácao
levada a efteito-'d'úrante o govorno'
do dr. Wehcesláo * Braz;

Segunda —-400 mil contos, tam-
bem destinados á valorização do
café, emittidos pela antiga Cartei-
ra de Redescontos do Banco do
Brasil, "para o conde Siciliano e
sua Companhia em 'S. Paulo", du-
rante o governo do dr. Epitacio
Pessoa;

Terceira — 400 mil contos, emit-
tidos pelo Banco do Brasil na vi-
gencia de execução do actual plano
de defesa do café.

Ora, muito bem!
A primeira parcella, de 110 mil

contos d.e réis, não pódu pesar no
passivo da actual defesa, praticada
pelo governo do dr. Arthur Ber-
nardes, que nada tem a ver com
o governo do dr. Wencesláo Braz.
Nem á actual defesa, nem mesmo ao
café, — porque ao Thesouro foram
restit-didos, logo apõe a valorização
e muito antes do governo do dr.
Arthur Bernardes, os 110 mil con-
tos, então emittidos, e mais o lucro*
de 64 mil contos, — nem á actual
defesa, nem mesmo ao café, repito,
pode caber a responsabilidade de
terem ficado em circulação aquel-
les 110 mil contos' de réis. A par-
cella com'pu**,i'd*ai pelo articulista
não pôde, pois, ser levada èm Unha
de conta.

O segundo elemento componente
da somma total, não deve egual-
mente ser attribuido á actual defe-
sa, assim como não pôde ser por
elle responsabilizado o próprio
café. Foram emittidos, os 400
mil contos que formam esta par-
cella, eno governo do dr. Epitacio
Pessoa, muito antes da defesa hoje
praticada. Tampouco sobre o café
pesará o ônus, ou a responsabillda-
de, de não terem sido elles resga-
tados, no todo ou/em parte, com
o producto do empréstimo externo
de 9 milhões esterlinos, obtidos
precisamente para esse fim, em-
presumo que o actual governo já
conseguiu respatar quasi integral-
mente.

Quanio á terceira ,parcolla, quo
é uma fracção dos.630 mil contos
do réis, do quo dá couta, como lo-
tal emittido, o ultimo balanço do
Banco do B.rasil, já ficou dito que
ella uão foi upplica'da em compras,"warrautageus", redescontos, etc,
cm nenhuma operação quo se ori-
ginasse, directa ou indiroctamente,
da actual defesa do café, em bôa
hora iniciada pelo governo do dr.
Arthur Bernardes.

Como argumentos contra a defe-
sa, valem zero, portanto, as tres
parcellas consideradas o, pois, nul-
Ia é a sua somma.

Logo, aquella defesa não concor-
reu para elevar a quantidade de pa-
pel moeda em circulação e, conse-
quentemente, se as emissões têm
produzido o aviltamento das'nossas
taxas cambiaes, outros devem ser os
culpados da depreciação da nossa
moeda.

Pàssenios adeante.
Admirou-se, o babil advogado

de tão impatriotica causa, da
asseveração que fiz, sobre a be-
nefíca influencia exercida no cam-
bio ,pela regular distribuição do
café (e, por isso mesmo, das
respectivas • letras de - exportação)
aos . mercados do exterior, sc-
gundo as necessidades do consu-
mo delles. Qualificou, até, dé sim-
pl'sta a rainha argumentação c
procurou fulminal-a com a seguiu-
te deliciosa apreciação: "Se' essa
proposição fosse verdadeira e pu-

Os telegrammas hontem trans*
mlttldos de Paris annunciam que o
chefe do gablneto francos proseguo
no preparo das condições em que a
Franca poderá concordar com a ad-
missão da Allcmanha á Liga das
Nações. Antes de tornar publico o
ponto do vista francez, pretendo o
sr. Herriot trocar idéas com os go-
vemos das potências interessadas e,
especialmente, com a Inglaterra.

Demite dessas noticias, é oppor-
tuuo o Interessante lançar um golpe
de vista sobre a maneira como se
tem orientado' nestes ultimos mezes
a politica européa, em virtude da
transformação operada ua situação
domestica da França om consequen-
cia da queda de Poincaré o da su-
blda ao poder de um governo radl-
cai, cuja direcção foi, em bôa hora,
confiado a um estadista capaz de
appreliOTdcr os problemas da recon-
strucção européa com uma visão de
amplo doscortinio e uma compreliun-
são das caueas profuudas do mal es-
tar que se reflecte por todo o mun-
do civilizado.

Uma das mais infelizes clrcum-
stanclas a que devemos attribuir a
demora e as difficuldades da obra
de reconstrucção universal foi a per-
manencia no poder, como organiza-
dores da paz, dos mesmos homens
que haviam sido os protagonistas
da guerra o os promotores da vi-
ctoria. Ao afastamento das figuras
representativas do militarismo de-
caldo dos extinetos Impérios cen-
traes e ao appareclmento de uma
nova ordem de coisas na Russia de-
veria ter correspondido o advento,
nos paizes victoriosos do occldente
europeu, de homens que não esti-
veseem inflammados pela refrega do
quadrlennio de sangue e de destrui-
Cão e falassem a linguagem nova da
phase de reorganização da vida inter-
nacional.

Essa mudança dos homens da
guerra peles homens da paz, que de-
veria ter eido feita lego após o ar-
mistlcio, só teve logar lentamente e
em penosa luta com a resistência
dos elementos, em que o espirito
combativo suffocava a aptidão po-
litica para o julgamento dos novos
problemas internacionaes. Feliz-
mente o cyclo guerreiro parece ter
sido encerrado com o veredicto do
povo francez nas eleições de maio.

Não ee nos afigura que o sr. Her-
riot haja alterado o rumo funda-
mental que, á politica externa da

Franca, é traçado pelos termos da
Paz de Versalhes. Seria um erro
grosseiro do que não se tornaria
culpado um estadista tio sagaz cem o
o actual chefo do gabinete francas.
Embora o tratado, em quc coope-
raram, em macabra alliança, o
idoalismo podugoglco do Wilson, o
subtil opportunlsmo do Lloyd Geor-
go o a vingadora paixão patriótica
do Clémenceau, esteja cheio de te-
mlvcls semente? do futuras tcinpcs-.
tades, o bom senso politico aconse-
lha u obediência á rota delineada
em Versalhes, até que o ambiento
europeu se allivlo no ponto do tornar
uma revisão isenta dc maiores peri-
gOB Immediatos.

Por emquunto a missão dos esta-
distas da paz é criur na Europa osse
novo ambiente, formar u atmaspht-
ra serena para it organização da
um novo systema do relações intor-
nacionaes.

E' isso que estão fazendo, na
Inglaterra Rmnsey Macdonald e
Herriot, na França. Evideutemen-
te, um dos primeiros passos pura
tornar possível a discussão séria
dos meios de assegurar a estabili-
dade de uma paz permanente será
a admissão da Allemanha A Liga
das Nações. So a tentativa concre-
tlzada no Pacto de Versalhes está
destinada a consolidar-se, como o
núcleo efficlentc de uma organiza-
ção Internacional dos Estados civi-
llzados, é claro que nella terá dc co-
operar a Allemanha. Mas a admis-
são do Reich á Liga das Nações
apresenta, ainda, um aspecto imme-
dlato de alcance incalculavelmcnte
maior.

Será o gesto de reconciliação eu-
ropéa, o movimento decisivo para
encerrar a phase das attitudes
bellicosas.

O sr. Herriot está comprehen-
dendo claramente essa necessidade
de transferir para as chancellarias
o eixo da política européa, ha dez
annos deslocado pela guerra para
os quartéis generaes da Europa, dl-
vidida em acampamentos hostis e
vigilantes. O chefe do gabinete fran-
cez inaugurou a éra de paz apoiado
por um inequívoco pronunciamento
eleitoral dos seus concidadãos. Não
lhe faltarão por certo as sympa-
thius da opinião esclarecida do reato
da Europa fatlgada de um após-
guerra, por vezes mais oppressivo e
mais inquletador do que o próprio
confllcto armado.

**********a******»*****^**»'......................... ,-irinnnimn.n.n.ruuí.ri/vvv-u
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der ser applicada com o rigor ína-
thematico que lhe quer emprestar
o dr. Sampaio Corrêa, estaria, com
tal descoberta financeira, immedia-
tamenté resolvido b iiíalor proble-
ma de nossa, vida commercial. Por-
que seria facilitno então fazer-se
em pouco tempo o cambio subir a
27 ou mesmo além... Bastava o
governo levantar um eni-prestlmo de
alguns milhões esterlinos e offere-
cer, em letras, ás nossas praças,
um ou dois milhões por mez. As-
sim, o cambio subiria rapidamente
e ao cabo de poucos annos o te-
riamos a.27. Djpois o governo res-
gataria o empréstimo cm boas con-
dições e ultimaria a operação mi-
lagrosa com .lucros consideráveis".

E\ realmente, de pasmar! Eu
chego até a desconfiar que o tre-
cho acima não foi escripto com luz
própria; as estrellàs quizeram per-
der o direito á classificação que
têm no mundo planetário, e passa-
ram a illuminar com luz reílectida.

Pois "se é assim mesmo...
Apenas o eniiprestlmo .elevará o

cambio, mas esle não se manterá
alto, ao passo que são permanentes
os effeitos do ouro, vindo a maior
para o Brasil, por conta de saldos
na balança commercial.

Muito diffrente é a hypothese do
ouro emprestado, a restituir, da do
ouro produzido por estes saldos.

Se o governo obtivesse um em-
prestimo externo de muitos milhões
esterlinos, de modo a oflerocar ao
mercado de cambio um ou dois ml-
lhões cada mez, desde quu su mim-
tivessem sempre constantes os de-
mais elementos de que depende o
cambio, este haveria de subir, por
forga, todos os mezes, a partir* da
data em que a aomma dos milhões-esterlinos, oííereeidos, no inicio, ao
mercado de cambio, houvesse de-
terminado o equilíbrio do balan-
ço econômico. Mas, «e o emprestl-
mo obtido fosse tudo elle ofíereci-
do, de chofre, tm prazo curto,
ao mercado, — adinlttida ainda
a constância dos demais ou-
tros factores, — o cambio tambem
se alçaria, a partir da mesma oc-
cásião, mas multo mais rapidamen-
te do que na hypotluse anterior.

Num como noutro caso, porém,
se, depois de cessadas as remessas
do producto do empréstimo, ainda
forem as mesmas, as anteriores, as
nossas condições, isto c, so não ti-
verj-.ni sido alterados um uu todos
os demais factores que influem na
formação da taxa cambial (pôde o
articulista considerar tambem a
quantidade de papel moeda em cir-
culacão, que eu não me zangarei),
esta descerá com- a restituição do
empréstimo aos credores externos,
de chofre, se a restituição assim
vier a ser feita, o paulatinamente,
no caso do retorno obedecer á
mesma lentidão da entrada do ouro
no paiz.

Não ha quem possa contestar
seriamente: primeiro, que ha van-
tagem na elevação do preço do ca-
fé no exterior, porque 6 milhões de
saceas multiplicadas por 10 doila-
res produzem muito mais ouro do
que os mesmos 6 milhões de sac-
cas multiplicadas por & dollares,
sendo o acerescimo, que não terá
de ser restituido como o .producto
do. empréstimo figurado, extrema-
mente benéfico no nosso cambio, e,
portanto, á vida econômica e fiuan-
ceira do' paiz; segundo, que o re-
guiar abastecimento do café aos
mercados externos de consumo, se-
gundo as necessidades destes, me-
lhor distribue as offcertas das letras
de exportação em nossas praças e,
pois, concorre para dar menor ias-
tabilidado ao nosso cambio erráti-

mos entre 03 quaes pode «lie va-
rlar.

JA vao longa á, ininlia desprelen-
ciosa palestra com as estrellàs, ás. '
quaes tenho *Òüvido còaCmaior at-"
tenção do que a dispensada p«lo
poeta ás suas collegas.

Em conuf/eneação, espero que os
brilhantes astros agradeçam nâo ter
feito hoje nenhuma referencia u
nomes e doutrinas que tanto os
aborrecem.

Grato ás gentilezas que me fa-
zem, espero não me queiram forcar
ao abandono da lide, pelo emprego
de armas menos nobres.

Se sob a mascara eàt-íellar se oc-
culta alguém de tola caratonha,
minguado espirito e roufenha fala,
com poucos hábitos de vida em so-eledade, eu me retiro du sala.

Não quero que do meu gosto fa-
çam máo juizo, aquelles que me
virem conversar com os mascaras...

Sampaio CORRÊA

EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA
AMAZÔNIA

Foi entregue, hontem, ao sr. Mi-
«uel Calmou, ministro da Aegrloultu-
ra, o relatório elaborado pela cem-
missão brasileira designada para
acompanhar os trabalhos da Mis-
são Official Norte Americana, quo
ha pouco veiu ao nosso paiz, afim
de estudar as possibilidades oco-
r.omicas da Amazônia, sob o ponto
de vista da producção da borracha
e de oleos vegetaes.

Contem o relatório Informações e
dados estatísticos multo curiosos,
mappas, etc, referentes íi extensa
região percorrida, ao lado do abun-
dante documentação photographica,
egualmente interessante.

Depois de, na introducção, resu-
mlr a execução, feita,, detalhando-so
na parte que de perto diz com o
lado cconomico-finauceiro visado
pelo governo nortu americano ao
enviar a missão ao Brasil, a com-
missão toz um histórico da indua-
tria extractlva da borracha no paiz,
demonstrando quc a nossa jmprevi-
dencia foi causa primordial Benão
unica da decadência dessa mesma
Industria na Amazônia, reduzida
hojo ã miséria.

A esse respeito diz a commissão:
"Emquanto no Brasil a imprevi-

dencia n&o admlttla a possibllldado
de uma concorrência efflcaz, ae
plantações de seringueiras, quasivertiginosamente^ muiupiicavam-se
naa torras da Índia Oriental e eu-
trás zonas. *—¦ ¦"¦ "

Até agora, 320 milhões de serin-
gueiras foram plantadas longe do
seu "habitat", em a.ZêO.OOB acres
ou cerca de 1.500.UA0 hectares, 5ITI
cuja organização foram despendidas
libras 100.000.000. ou ____a__r__ mt-
lhões de contos de réis. Essas plan-
tações em 19Í2 forneceram ao mer-
cado mundial 380.000 <«*n***'"1*1*'" ¦*»
borracha, e cm l»'2'ò, 360.000 tone-
ladas — resultado positivo, provamais estupenda da efficiencia do
cniprehendimento britannico, depois
seguido por outros.

Entrementes, a producção gom-
mifera da Amazônia nfto excedia de
50.000-toneladas, apprexlmadamen-
te^Estão, nols. patentes tanto a lm-
possibilidade de aeu augmento, co-
mo a incapacidade-de proVSr, peles
methodos de exploração dos seria-
gaes nativos, ás crescentes exlgen-
cias do consumo mundlafl."

O sr. Miguel Calmon mandou ex-
pedir ordens no sentido de ser o tra-
ballll) da UJmmisaaa -braslMin. pu-
blicado, em volume, pelo Serviço do
Informações do Ministério, quo dei-
le deverá fazer uma UraèT**ravée ssll

co, approximando os limites extre- exemplares. — .
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P ÚLTIMOS
ACONTECIMENTOS

AS FELICITAÇÕES DO CHEFE DE
POLICIA DE MATTO GROSSO

O presidente da Ropublica reeebou
o seguinte tolegramma:"Cuyaba, il. — Ja quasi intolra-
monto livre esto Estado dos sodlclo'
¦os quo agora fogem eom iwpoiunca
de poderem proeegulr no attentado
lanomlnavel contra aa Instituições
republicanas, graças ú. onorgla de v.
ex., apoiado polo povo que aoubo
repelllr a affronta ao reglm»». par-
mltta enviar a v. ex. as matt calo-
rosas felicitações pela victoria da le-
galldadc, para a qual com slncorlddo
os matto-grossensea se empenharam
na medida quo fol reolamada pelo
lllustro o bravo general commandan-
to da ciroumscripçao. Respeitosas
saudaçOcs — Dr. Olegario de Ramos,
cheio do pollcja do Estado."

O* STOCKS DA CIDABC
Segundo os dados coillgldos pela

Superintendência do Abastucimonto,
existiam, na manha do dia 4 do cor-
rente, nos traplclica dosta capital,
oa seguintes stoclcs dos princlpaes
gêneros:

Arroz, G7.51G saccos; feijão, 51.27G
saccos; farinha de mandioca, 01.935'saccos; assucar, 36.480 saccos; ml-
lho, 20.272 saccos; banha, 8.7.50 cal-
xas; xurque, 9.500 fardos; algodão,'7.118 fardos.

Doa 36.480 saccos do assucar,
34.165 eram de assucar branco, 879
de mascavlnho e 1.436 de mascavo.
Esse assucar estava depositado nos
seguintes trapiches: 12.887 nos A. O.
Rlo-Campos; 6.677, na Cantareira;
4.892, noe A. O. de Minas e Rio;
4.656, no Lloyd Brasileiro; 4.422, no
T. Caporanga; 2.000, no Arm. In-
terno quatro; 671, na Costeira e 276
nos A. G. Brasil.

C0N0RESS0 DE ÓLEOS

Nova» raprassntacAaa dot
lotados

Oa Estados do Rio Grando do Nor-
to, Parahyba do Norte, Pernambuco
o Alagou» sorfto representado» pelos
srs. Raul Cuidas, deputado Oscar
Soaros, deputado Correu de Brltto e
deputado Rocha Cavalcanti, respe»
ctlvamonto. '

Faltam onvlar aa suas adhesOes
aponus trou Estados do norto,

SOBRE A VALORIZAÇÃO DO CAFIT

liifonnaoft*» approvadá» pai»
Câmara*

O requerimento em que o ir. Adol-
pho Bergamlni pedo InformaçOe* so-
bre o plano do defesa do café o as-
sumptos do Banco do Bruall, fol,
Montam, unanimemente approvado
pela Câmara.

Antes, falaram, encaminhando a
votação, urgumentando om favor
dessas InformacSes, os srs, Wences-

A Companhia Mecânica o Importa- i iao Bscobar, Nicanor do Nascimeuto
dora de S. Paulo será representada
officlalmente no -Congresso de' Óleos
e tomara nelle parte, tambem, o dr.
Josâ Mariano Filho, um dos dire-
ctores dessa Companhia...

O dr. Dario Tavares Gonçalves en-
tregou ,o .«eu trabalho sobro "Impor-
tancia Econômica do Coqueiro .no
Brasil" e adherirdm ao Congrosso os
srs. Antonio Rodrigues de Almeida
e i. M. Mcskcth Conduru'.

O PRAZO PARA A SELLAOEM
DOS STOCKS

Attendendo ao, que lhe. foi sollcl-
tado, o ministro da Fazenda proro-
gou por mais 30 dias, o prazo ter-
minado a 30 do mez findo, para a
sellagèm das mercadorias de stocks,
cujus taxas foram criadas ou au-
gmentadas. *

O NOVO AUXILIAR TECHNICO
DA DIRECTORIA DA CENTRAL

OO (BRASIL
Tendo de seguir para a Alterna-

nha, onde vau assistir a construcção
de locomotivas para a Contrai do
Brasil, o dr. Benjamin do Monte,
auxiliar technico do gabinete do dl-
rector, o dr. Carvalho Araujo con-
vldou para exercer' esto cargo, o dr.
Mario de Faria Bello, ajudante de
divisão.

O dr. Mario Bello aceitou n tomara
posse logo deixe o cargo o dr. Mon-
to.

o Adolpho Bergamlni. -
O sr. Antonio Carlos fez consl-

deracBes u respeito. Disse o "leader"
da maioria que, coherente com a
opinião dc não negar approvação
aoa requerimentos de InformacSes
relativas d questão financeira, ao
mesmo' daria o aeu voto.

CONSELHO NACIONAL OO
TRABALHO

Reune-se, amanhã, em sessão
dlnaria, o Conselho Nacional do Ira.-
balho, As 15 horas, em sua té-
do official, no pavilhão do Mcxlco,

or>

O CONCURSO DA CENTRAL DO
BRASIL

Estão chamados a prestar provas
oraes, os seguintes candidatos:-

No dia 6, Adalberto Guimarães,'
Euphraslo Povoas de Siqueira, Olga
Torres Borges, Arnaldo Cabral do
Lemos, Alcindo Guanabara Sobrinho,
Moacyr .de Almeida, Arvey do Vulni-
sio, Artliur Barbosa e Gabriel Lopes
Ferraz.

No dia 7, Maria. Olympla da Sil-
va Bastos, Izaura Peres Martins, Al-
berto Pereira, Antonio do Almeida
Pinto, Duwott de Oliveira Barbedo,
Octavio José Monteiro. Milton Mar-
tins de Araujo, João Egypto do An-
drade Rosa e Manoel José Ferreira.

Não haverá outra chamada para
estes candidatos.

A DATA PORTUGUEZA
0 ANNIVERSARIO OA fROCLAMA-

ÇAO DA REPUBLICA
Portugal commemora, hoje, o 14*

annlversurlo do advento do regimen
republicano. Conseqüência da ovolu-
Cão liberal, que a doutrinação o a
propaganda Intensiva dos apóstolos
dos novos ldeaos haviam impulsiona-
do largamente; o novo regimen, uo
ser. Implantado no pais, constituiu,
sem duvida, a maior aspiração de
todo o povo portuguez,

O enthusiasmo, a fé e a confiança
com que as novas Instituições foram
recobldas pala iiuçjlo Inteira, reaen-
tida Ja dos erros verificados noi ul-
tlmos tempos da monarchia, deixa-
ram então patente, esse ancelo. E a
pratica do regimen, no decurso Oe
quasi tres lustros, não desmentiu a
confiança que nelle depositava o
paiz. Como 6 natural, tratando-se da
Implantação de uma nova. ordem de
coisas, a Republica portugueza sof-
freu viclssltudes o criso» que, no eni-
tanto, ao invés do abalarem o seu
prestigio antes serviram a firmal-o e
consolldal-o cada vez mais. E hoje o
novo reginren, definitivamente esta-
belecldo no paiz, cumpre plenamente
os objectivos soclaes e políticos qua
do seu advento esperava a nação.

Ligados a Portugal pelos vínculos
mais estreitos, asslgnalamoi com
grande satisfação a passagem dessa
grande data. nacional lusitana, a
cuja commemoração nos associamos
com ,a mais'viva alegria,' enviando
ao seu Illustre representante dlplo-
matico ontre nôs, os votos que fa7e-
mos pelo crescente progresso e prós-
peridade do paiz irmfio.

0 FESTIVAL DA CRUZADA CONTRA
A TUBERCULOSE

Uma domonstraoto do «•ootlaro
No festival qus hoje de tsrde será

realizado pela Cruzada Nacional
Contra Tuberculose, no campo do
SanfAnna, haverá, uma demonstra-
cto dos escoteiros desta cldado, na
qual tomarão parte a Associação do
Escoteiros Cathollco/j da Lagoa, sob
o commando de A. Esplnholro; Ei-
cotoiros do Engenho Novo, sob o
commando do Armando Sãi Hsootel-
ros 'da Gloria, sob o commando de
David M. de Barros, e Escoteiros do
S. Christovão A. C. sob o oommando
do dr. Mario Franca, estando a car-
go do commissario Internacional, sr,
David M, do Barros, a direccão da
mesma.

O programma a quo obedecera
esta Interessante demonstração, que
serã realizada na praça central do
campo dè SanfAnna, as 16 horas,
esta organlredo da seguinte forma:
1°, corrida de tres pernas; 2a, luta
do gallo; 3°, cabo de guerra (turma
de oito escoteiros); 4*, corrida de
saccos; G" pyramldes humanas, pelos
escoteiros da Associação da LagSa,
Engenho Novo e Gloria, e 6*, jogos
escoteiros.

¦ m i

CRÉDITOS CONCEDIDOS PELA
DESPESA PUBLICA

. A Despesa Publica concedeu os
seguintes créditos: de 7:000$ & de-
legacia fiscal em Santa Catharina,
para pagamento de gratlflcaçSes ao
Inspector de vigilância sanitária ve-
getal agrônomo João Vieira de Oll-
veira, de marco a dezembro do cor-
rente anno, e de SOOf.000 d delega-
cia fiscal em S. Paulo, para paga-
mento- de ajuda de custo ao 4° es-
cripturario Lulz Barreto.
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UM PREDIO PARA A SOCIEDADE
DE QEOORAPHIA

No gabinete do ministro da Justi-
ca, estiveram, hontem, os dre. An
tonio Olyntho doa Santos Pires, ge
neral Moreira Guimarães,. Randol-
pho Chagas, Alberto Couto Fernan-
des, Raymundo Thomé Bezerra e
Llndolpho Xavier, que foram soilcl-
tar do dr. João Luiz Alves, um pre-
dlo para ser Installada deflnltlvamen-
te a Sociedade de Geographia do
Brasil.

DEMISSÃO E NOMEAÇÃO NA OESTE
DE MINAS

- A raapotwabllldada do ox*
thoiourolro

Ò sr. Francisco fiâ, ministro da
Vlação, usslgnou hontem portarias
exonerando, por falta de Idoneidade,
João Baptlsta Ferraz, do cargo de
thesoureiro da E, F. Oeste de Minas,
e nomeando pura substitull-o, Jo-
ronymo Sã de Mirunda.

Ficou apurado uo processo rela-
tivo a dlfferença verificada em calxu
no balanço procedido na thesoura-
ria -da estrada, que o thesoureiro
Baptiata Ferraz etfectuou, por ne-
gllgencUt de sua parte, o pagamen-
to de 75:678$950, de fornecimento de
lenha, ém numerário próprio, lan-
cando mão do verba estranha, mui-
to embora tivesse sido autorizado
officlalmente a retirar da delegacia
fiscal do Thesouro, em Minas, a
quantia destinada ao mesmo paga
mento. Ainda mais: realizou paga-
mentos relativos a serviços de con
strucção na lmportarfcla de réis
77:378153'», sem ter recebido nume
rario próprio e servindo-se tambem
de dinheiro da thesouraria, perten
cente a verba diversa.

Os documntos referentes aos pa-
gamentos em questão foram conser-
vados em caixa pelo sr. thesoureiro,
que oa 'transferiu, como' se dinheiro
fossem, de exercicio, ággravando ain-
da mais a sua situação.

A INCORPORAÇÃO DOS SORTEADOS

MOEDAS DA TCHECOSLOVA-
QUIA PARA O MUSEU

HISTÓRICO
O - minitJti'0 da Justiça recebeu,

hontem, inundando, agradecer uo ml-
nlstro da Republica Tcheço-tílova-
quia, uma collecção de papel-moeda
a moedas cm circulação naquelle
paiz, offerecldas ao archivo do Mu-
seu Histórico Nacional,

cr*—•_—¦]
NOMEAÇÕES NA POLICIA

MILITAR
O ministro da Justiça nomeou o 1°

tenente do Exército, Guilherme Pa-
raense, para servir, em commissão,
como lnstructor da Policia Militar
desta capital e o pharmaceutico Jo-
sé Pinheiro Bastos para o logar de
pratico da pharmacia.do laboratório
da mesma policia militar.

RIO-COMMERCIAL
A partir de amanhã, terá esta ca-

pitai mais um estabelecimento para
o commercio de jersey de seda, con-
fecções e meias.

A nova casa acha-se Installada no
largo da Carioca, 12, sobrado e
funcclonarâ. sob a direccão de seu
proprietário, o sr. Dlu Xavier. O
mesmo senhor fará especialidade na-
quelles tecidos por estar apperelha-
do a vender em condlcSes favora-
vels' ao consumidor. A Installação é
cuidada e confortável.

O ABASTECIMENTO OE OADO
O movimento dt gado na Central

do Brasil, hontom, fol o segulntu:
em transito para Santa Cruz, 304 re-
zes. Stock em Cruzeiro para embar-
que, 387. Não fol recebido o tele-
gramma sobvè r> gado desembarcada

AS COMPANHIAS DE SEOUROS
ESTRANGEIRAS

O ministro da Fazenda prorogou
até 31 de dezembro do corrente anno
o prazo para que as companhias de
seguros estrangeiras chamadas do"regimen de exccpçâo" se submet-
tem a lei commum, visto não ter sido
ainda expedido o novo regulamento
dc fiscalização de industria do se-
guros.

NOMEAÇÕES E PROMOÇÕES
NA SAUDE PUBLICA

O ministro da Justiça, por actos
de hontem, nomeou o dr. José Al-
fredo Granadero Guimarães Junlor,
para o logar de assistente do labô-
ratorlo bacteriológico da Saudo Pu-
blica, durante o impedimento do ef-
fectlvo dr. João Urbano Figueira,
que se acha licenciado; e promoveu,
pbr merecimento, a Inspector eanl-
tario, o sub-lnspector Antonio Lulz
Cavalcanti de Albuquerque de Bar-
ros Barreto.

MOLÉSTIAS DO F/GADO
Unlco remédio discutido na Academia de Medicina a

PARIQUYNA
t

conwa todas as moléstias do FÍGADO, como sejam — Ioterlcla — Cálculos — Hepathltes — Oonges-
toes — Augeo-colltcs — Hemorrholdes — e muitas outras,

Usfte hoje mesmo — econo misae o vosso dinheiro com as estaçSes de águas que são despendlo-
sas. — Sô com o uso da PARIQUYNA fleareto completamente restabelecido.

UMA COLÔNIA DE ALIENADOS
MA PARAHYBA

O Departamento de Saude Publica,
de accôrdo com a resolução do ml-
nlstro da Justiça, entregou ao go-
verno do Estado da Parahyba o edl-
flclo ali construído sob a chefia do
Serviço de Saneamento Rural, para
servir de colônia de alienados da-
quelle Estado.

Chama-se a Atten-
ção dos que usam

Óculos
A Casa Vieitas, Primeiro
Instituto Óptico Scientifi-

co do Brasil
avisa aoa Interessados de que fabrica nas
suas offlolnaa, qualquer lente eoular sob
a dlraooio taehnioa de ophtalmetrleta dl-
plomado ar. Wllly Mren»; ea exames vi-
avaaa para a escolha de lentes ato proce-
didos pelos madloos oeulleta», Dre. Álvaro
Dlu e Caatrlote Pinheiro, esseolallato
em doeneae de olhes, es quase ete gra-
tultes e effeotusdoa diariamente das 10
áa 11 e d* 1 às 5.
CML08 VIIIM — Rua aa quitanda, M

O» ponto» do concsntraçlo

Afim de oonHtlniireni ns Juiimh ,|,.
inspecção de Bnudo que vão funecio.
nur nos pontos de ccmcentrucAo du
sorteados 'foram designados oa mi.
guintes médicos:

PWo n. 1. sede na 1« Cl reuni-
scrlpcão de Recrutamento, rapitfteti
médicos Virgílio Ovldlo Perelrn du
Costa, Augusto Tavares do Souzu Vaa
e Ivo Brltto Pacheco.

Ponto n. 3, sede, quartel da 3* c.
de Metralhadoras: prlmolros tenen-
tes Cândido Ribeiro e Hyldo Sl de
Miranda e Horta.

Ponto n. t. sede, quartel da 1* c.
de Metralhadoras (Deodoro) primei.
roa tenentes Waldemar dc Maculo
Rocha e Delfino Freire de Rezende
Junlor.

Ponto n. 4, aéde, 2* regimento d*
artilharia (Curato de Santa Cruz, ca-
pltão Hortencio Cabral e 1* tenente
Cícero Pimenta de Mello,

Ponto n. 5, 8<de, 2» Circums.
crlpcão de Recrutamento (Nlcthc-
roy), capitães Alfredo Octavlane
Dantas, Henrique Moss de Almeida
e 1' tenento Ataliba Kller.

Ponto n. 6, sede, Barrado Plrahy,
capitão Manoel Maurício Sobrinho e
1* tenente Antonio Pinheiro Curva-
lhaes. I

Ponto 7', sede, 5* G. de monta-
nha (Valença), capitães Reul da
Cunha, Bello o Arthur José da Silva
Lima.

Ponto n. 8, sede, 7' Bateria I. Ar-
tllharla de Costa (Miacehé), 1* te-
nente Augusto Marques Torres e :•
Mario de F. Bandeira.

Ponto n. 9, sede, Cachoeiro do
Itapemirim, capitão Dantas Sevc e
1* tenente João B, dos Santos,

Todos esses ofXiciaes médicos de-
vem comparecer ao Quartel General
amanhã, afim de receberem ln-
ntrucçOes.
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O

CHAPÉ0S

EXPOSIÇÃO PECUÁRIA
BAOE'

DE

O ministro da Agricultura conce-
deu d Associação Rural do Bagé,
no Rio Grande do Sul, o auxilio de
12:000$, para a realização de sua
exposição pecuária, a Inaugurar-se,
naquella cidade, no dla 10 do corren-
te mez, J .

Para senhoras e senhoritas; lindo» mo-
delos em lamé, palhas chilenas, tigal, tim-
boi; rormas com flores e fitas, a 15$, 25$
e 45$ — Cores da meda. Executa-se qual-
quer modelo. — LA FEMMB CHIC, rua do
Ouvidor n. 141.

Para os nossos freguezes, para os que precisam
sortir-se de quaesquer Artigos de Moda ou No-
vidades da Estação, o momento actual é o que

mais os favorece:

Nesto momento, de facto, as nossas secções
rcgorgltam de artigos de todo o gênero, oom
sortlnientos amplos e variados, marcados por
preços sem concorrência. VlsItal-as eqüivale a
visitar a Moda cila própria, em toda a encan-

dora variedade dos seus aspectos.

0 MOMENTO ACTUAL

D

ò

I
O MOMENTO DE COMPRAR |

no (

PARC ROYAL |
A Maior e a Melhor Casa do Brasil

RUA RAMALHO ORTIOÃÓ
MO DE JANEIRO '"*
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Depois de amanhã

Loteria do Estado de Minas
QA°i Inteiro.. S0S003
Ow L Meio. 305300

Vigésimo. 3S000
EM PRÊMIOS

13
MIL BILHETES

Jogam apenas 13.000 bilhetes, sorteando 1.842 prêmios
DIA II

CONTOS
inteiro.
Meio I.
Décimo.

1SSOO0
7S500
1*500

.§

¦Sfi
S*3
SP

Ph

DIA 17

IOO
CONTOS

Inteiro. . 30S000
Melo... 15S0D0

15500

A' VENDA EM TODA PARTE

y^f^lÊríV

Ensino por correspondência de Lin-
guas, Sciencias e Artes com pro-

fessores notáveis
Ensino dlrecto

OOLIiEGIO MODELO PARA
MENINAS

Estatutos: Escriptorio Contrai
Av. Rio Branco 189

Quei nao

*mm Wmr

BBSSsaonoBSBBaonocssssaonoi ipeaõobo:
0 j*\ vossa sorte está no
d Campeão de Minas

AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

Suooursal do CAMPEÃO DO SUL
NUA HODMQÕ SILVA, 8 — TEL. C. 72t e RUA RODRIGO SILVA, 8

TIL. C. 2B28
PEDIDOS PELO CORREIO DIRIGIDOS A

Raul C. Beirão & C.
CAIXA POSTAL 2188 — RIO OE JANEIRO

IOBOESSSBIOBOI
END. TEL. «CAMPEÃO"
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Os árticos que A NOBREZA, & rua

Uruguayana, 95, está quasi dando?
Todo aquelle que não fôr' «soo-

noinioo!
Porque pelo preço quo A NO-

BREZA estA vendendo, todo seu
grande stock de faxendas, sedas, mo-
rins, meias, camlsarla, cama e mesa,
ninguém podo encontrar mais ba-
roto.

Está saldando o resto do grande
lote de terninhos e vestidos. «

TRICOLIXES
Tricoline listada, de . Unho,

lindas cores, metro ..... 8S500
Tricoline do seda, branca,

creme e béje, metro . . . 8$900
Tricoline de seda listada, mo-

da. metro ....... 71800
Camisas para. homens a . . 5I90O
Gravatas da moda 1810O
Cuecas de eretone, a .,,.'. .' 38900

A NOBREZA, a casa que gosta de
vender barato, é a voz do dlstlncta
publico.

CRIAÇÃO OE UMA FAZENDA DE
SEMENTES

Tendo em vista o disposto na clau-
sula 2* letra b, do accôrdo celebra-
do entre a União e o governo de Mi-
nas Geraes, para 'execução du Se>-
vlgo de Algodão, o ministro da Agri-
cultura assignou hontem portaria
criando uma fazenda de sementes, no
município de Sete Lagoas, naquelle
Estado,

BOLETIM DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA

O Serviço de Informações do Ml-
nisterio da Agricultura está, proce-
dendo d distribuição do n. 4, corres-
pondente ao mot de agosto ultimo,
do Boletim do mesmo minlsierlp.

Além de decretos e actos referen-
tes á. pasta da Agricultura, contem
o novo numero do Boletim vários
trabalhos de collaboração technica e
econômica, entre os quaes se desta-
cam os seguintes:"Inquérito sobre a cultura da ba-
tata Ingleza em Pernambuco"; "Ex-
perlencias do gado Llmos(no o Cru-
zumento", peio dr, Paulino. Cavai-
cantl; "Valor da Defesa, Vegetal",
por Magarino Torres; "Commercio
Exterior", pelo cônsul Rabello Bra-
ga.

O NOVO REGULAMENTO DE
CONSTRUCÇÒES DA FRETEI-

TURA E OS ESTADULOS
O ministro da Justiça, em aviso ao

prefeito do Districto Federal, tendo
cm vista o regulamento municipal
do construcção, já publicado no or-
gão official dessa prefeitura, tem ai
gumas òontradlcçdes na parto refo-
rente aos estabulos, trazidas pelo
Departamento N.' de S. P. aò conhe
cimento desse ministério., pediu a at
tenção do prefeito para o objecto
em questão, onviando-lhe officio que
o Serviço de Fiscalização do Leite
c Lacticinios dirigia tobro o assum-
pto ao referido ministro.

Jâ o director geral do Departa-
mento, em resposta â consulta da
Dlrectoria de Assistência Municipal
procurara harmonizar attrlbuloões
administrativas, lembrando que uma
vez criadas as granjas leiteiras, deve'
riam taes estabelecimentos ser isen-
tos de -quaesquer taxas, cabendo to
da a policia sanitária aquelie depar-
tamento, enviando-^e ao Hospital,
Veterinário os animaes lnterdlctos e
sendo cobradas então por aquella
prefeitura as necessárias despesas de
internação e tratamento.

O ministro ponderou ainda que 0
aviso E 97 de .4 do - mez findo do
seu ministério communicará a acei
tação do alvitre da 2*1 Proouradorla
dos Feitos da mesma prefeitura, so-
bre o assumpto.

DR. MONTEIRO DE CASTRO 1
Avisa ea saua cliente* qu* mudou a

ssu oomultorlo para a rua dea Ou- 3
rivaa, 87, 3° — «lavador. Coniului a
is legundaa, quarta* • sotas, ia 16 a

aí
~À

Á Casa Salgado Zenhai
Recebeu os últimos modelos em chapéos, sombri- g
nhas, leques, bolsas, carteiras e lenços; tecidos de |
seda, linho e algodão bordados, lisos e de fantasia e |

demais novidades. i
40 — OUVIDOR - 92 I
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PULMÃO E CORAÇÃO

Dr. Custodio Quaresma prX
de ptiyslologla da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro; Assistente do Profes-
sor Oscar de Souza no serviço de Moles-
tias pulmonares e do Coração, da Pollcll-
nica Oeral do nlo de Janeiro, 4 encontra-
do todos os dias, em teu consultório. Rua
da Carioca n. 8, de 2 is i. ResldencUi
R. Copacabana n. 8(7. Telephone ipane-
ma 1788.

MACHINAS
DE OCCASIAO

Temos em stock, por preços ba
ratos, as seguintes machinas, as
quaes vendemos com facilidades no
pagamento para esta Capital:

ESTAMPARIA DE METAES —
Prensas possantes diversas. Instai-
Iaçio completa para fabrico de latas
até vinte kilos, redondas e quadra-
das, do afamado fabricante inglez"RHODES", constando de prensas,
recravadelras, diversos balances, pe-
quenas machinas de funllarla, etc,

OFFICINAtS MECÂNICAS—Gran-
de torno limldar e machina de fu-
rar, Inglezes, torno repuchador, tor-
nos mecânicos, ditos rewolvera de
diversos tamanhos, machinas de fu-
rar, de cortar, martelete a ar com-
prlmldo, apparelhos de esmeril, fer-'ramentae, etc,

CARPINTARIAS — Tonto pana
madeira, serras de. fita, clrculares e
engenhos, desengrosso, desempena-
delra, machinas de tornear cabos, de
soldar serras de fita e multas ou-
trás.

MOTORES DIVERSOS — A va-
por, a gasolina, a oleo cru', variedade
em motores electrícos, polldoras elo-
ctricas, caldeiras, etc.

MACHINAS DIVERSAS — Gul-
lhotina do 0,80 para papel, calan-
dra ou lamlnador "KRAUSE", i bom-
bas para água, burrlnhos, ma-
chinas de lixar, tractor, tank, ca-
mlnhSes Ford, machina de lixar e
limpar calçado, balanças, etc.

MATERIAES DIVERSOS — Ca-
bos de aço, estanho, talhas, macacos,
pesos de balança, purgante de cal-
deiras. etc.

POMAS E TRANSMISSÕES—Po-
Has de ferro e madeira, eixos.- man-
enes cadeiras, luvns e pertences.

CABOS DE AÇO — Temos em
stock de 3|4" atê 2", grande quantt-
dade a preço de oceasião.

TECHNICA — Consultas techni-
cas, orçamentos, compra e venda
flev machinas, vistorias de machinas,
montagens o desmontagens, cônsul-
tas a Al GONÇALVES & BARROS
— Rua Fxel Caneca 45 — Telepho-
ne; Norte 26Í0,

MACHINA DE ARROZ
COMBINADA COM
CC

SEPARADOR CYLINDRICO

HSBIU RamlMBaaK

¦aV-' nUraM'' hhR£íÍ1

H. 3 — D* • ¦ XS Jaceo»
d« arroz limpos
por dla. *

N. 7 — Da 25 a 35 aaceos
da arroz limpos
por dla.

N. 1 — Do 35 a 45 saccos
da arroz limpos
por dla.

O modelo acima, de
nossa fabricação, pelas
nnocoes vantagens que

apresenta, resul-
tado dos melho-
ramentos que a
pratica e a ex-
pertencia nos en-
sinaram, supera
toda» contfene-
res, apesar de
sua grande sim-

pllr.idade e
modicldade
de preço.

PEÇAM CATAIOGOS E PREÇOS AV v
SOCIEDADE

KNOWLES & FOSTER
PARA O BRASIL Ltda.

MIO DE JANEIRO Largo da 5. Bsnlo 12
Avonlda Rio Branco IO S. PAULO

Dr.ED. MAGALHÃES
Tratamento especial da tuberculose,

asthma '• brenonlte* ehrortieas.
Cura da eyphille e doenoat rabaldas da
palia; <•• tumsrea, ulcaraa canetrosas,

arthrltlsmo a merphéa.
Tratamento iffleax das doenças do ea-
tomage • Intsatlnoa, fígado • nervosas.

RUA SETE OE SETEMBRO, 36
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A illusão da força
¦•¦oi loaioi
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0 fc«me«, qna pam ello mesmo Mas quando os saldes credores so-

ter o ualce animal racional, da espe- mem-ae por encanto da nossa balan-
cie Moleílca, tem uma lllusao da fia d0 pagamentos e a massa de
(ore» multo mais enganadora do que
os próprios animaes que delia se ser-
vem, todos suppomos "Irraclonalmen-
te" — irraoionalmente, digo, porque
assim o proclama a psyohelegia offi-
dal contemporânea. Outr'ora, os anl-
¦uei atô falavam; sabiam phlloso-
pbls e ensinavam com doçura, mora-
íldade aos homens. Hoje sequer ad-
mittlmos que o próprio porco, *uma
criatura tâo cheia de sabedoria —

papel moeda se revela na sua lm
mensa pujança, o cambio cont!nu'a
fiscalizado, inflezlvelmente fiscaliza-
do — mas isto n&o impede que elle
cala dos 18 até a casa dos 4...

Quando os belgas, após a desastrosa
occupagfto do Ruhr, assistiram a de-
press&o da sua moeda o o governo
Theunis procurou fiscalizar o cambio,
o respeitável Tithet, nas suas "City
Notes" advertiu: "Regular-se official-

Sancho Pança mesmo da espécie ¦ mente 0 camt*,l0( 6 um ln(jIce de frar
dita inferior — seja um phlloso-' 
pho ameno e bonachelr&o, pana en-
slnar-nos as coisas amáveis e corri-

.queiras da vida.
£' na illusão cega de que a

torça decide dos destinos humanos
que estú toda a razfio do ser da nos-
sa Impotência. A força disciplina, po-
licia, desbrava caminhos; e o adubo
que fertiliza nas sociedades elementa*

queza (a algn of iceaknesa). Isto de-
termina uma perda de confiança além
de accentuar o chamado movimento
de evas&o do capital (the flight of
capital)".

A Conferência de Bruxellas, una-
nimemente condemnou a regulamen-
taçüo artificial do cambio, como uma
medida errônea. Bm caso nenhum,
observa o "Times", provou exito a
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MilitarOs novos alumnos da Escola
Como correu a ceremonia do Juramento a bandeira

res, a semente da autoridade; mas fiscalização, pelo simples facto de queso acreditarmos que ella resolve, por
si mesmo, ter-nos-emos condemnado
a suecumbir nos nossos esforços mais
bens dirigidos e melhor intendo-
nados.

Que é o que fes o sossonro da Alie-
manha? A Illusão em que os Junker,
os phllosophoB e os tenentes da
Prússia, todos sommados o reunidos, qugdu.

a circulação depreciada 6 effeito e
não causa do uma situação eco-
nomlca".

Arroxon-se aqui o cambio com to-
dos os tenazes. Esforço do Tantalo!
Elle chegou até o nível onde deveria
cair. O Estado com toda a sua força
foi Impotente para o agüentar na sua

viviam do exito da força. E não se
pense que os maiores "Ieaders" da
vontade prussiana queriam o doml-
nio da Europa afim de brutalizal-a.
Ao contrario, os tyrannos da Prus-
sla sonhavam, nos seus devaneios
da Weltpolitlk, em appllcár o princl-
pio da organização a uma Europa,
que elles acreditavam ainda reduzi-
da ao estado de Individualismo ou de
borda, como a Russia barbara e cre-
puscular...

No Brasil, quasi todos estamos vi-
vendo desde 1920, quando se foram
as vaccas gordas da gnerra, da illu-
.sfto do que o poder intelllgente do Es-
tado pode resolver a tremenda
crise econômica que rebenta naquelle
momento. E appellamos para a força
do Estado, na Illusão innocente de que
no emprego delia está o remédio dos

Agora, com a carestia da vida con-
tlnuamos a viver da mesma doura-
da illusão. O Tutu' marambaia da
carestia 6 o açambarcador. Urge en-
frental-o; e dahi os brados aos
poderes públicos para que encetem
a luta contra o irremediável de
leis econômicas, que se estão cumprln-
do, com mathematlca precisão, visto
que são leis, e por isso mesmo que
são leis têm que ser constantes o
uniformes.

E o Estado se arma em guerra para
enfrentar o "manifesto destino".

Tenho, como Jornalista, divergido
muitas vezes do sr. Clncinato Braga.
Combati-lhe as idéas emittidas nos
pareceres de relator da agricultura
na Camara, em 1918, 1919 e 1920.
Ha, porém, deste professor ãs ve-
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Km olma, o marechal ministro d« Guerra

™ i„. * tt i- ai zes romântico de economia política,nousos males. A União financiou os algumas idéas tao notáveis que pare-
cem prophecias. no parecer por elleannos da guerra & custa do papel

moeda. Mas nos annos delia lia sal-
do credor na balança de pagamen-
tos Internacionaes. A Europa mobl-
lizáda nas trincheiras torna-se uma
consumidora faminta das IndustrlaB
americanas. O aeu parque industrial
trabalha, pôde dizer-se só para o
soldado.

Em seguida ao formidável "boom"
de 1*320. sôa a hora da nossa atonia
econômica. Os "stocks" europeus e
americanos, armazenados na perspe-

elaborado em 1917, como relator da
agricultura na Camara.

Era nuando a Europa comia e pe-
dia mais a tendlnosa carne de zebu',
o feijão bichado e a farinha de páo
dos nostos mal organizados mercados
exportadores.

Naquelle momento roseo elle debu-
xou as cores sombrias do quadro do
após guerra. Num estylo áspero e
meio cru*, da intelligencia preoecupa-
da mais com o facto econômico, elle' 

m J1 l"B*™.!nt° 
d? guerra. II- prevlu as coIsn8 amartças mie a rea„.quldam-se por pouco mais ou nada,

no anno de 1919. A Europa contlnen-
tal. á qual os americanos e os ingle-
zes retiraram os créditos ouro cora
que ella pagava as nossas Importa-
ções, surgiu emfim na sua verda-
delra debilidade. Os câmbios euro-
pens entraram a degringolar, e- com

dade nos oitó agora revelando e que
na con'usão geral dos espíritos pro-
curamos Internretar como determina-
das pela cobiça de meia dúzia de
gananciosos.

Só com uma força, convençamo-nos
bem, pôde o Estado enfrentar as dif-

elles o nosso. Algum tempo depois dã | f,lcu,da''e3 d° momento econômico: ê
gnerra. críamos o controle do cambio; del*ani*° «l«e a producção retome 11-
e porque este se manteve firme, du- VTe|"ente,° seu rvthmo. agora entor-
rante e depois delia., começou-se a dl-1 pec'd° **l° controle officIal*

tutellar do nosso prestigio cambial.' A. CHATEAtJBRlAND.

Ha muito que, na Escola Militar,
a ceremonla do juramento a bandei-
ra nfto se revestia do brilho o da
solemnidado da que so realizou
hontem.

A entação de Realengo, onde tem
sede a Escola, apresentava um as-
pecto festivo, para o que multo con-
correu ti linda tarde de liontem. Daa
localidades vlsinhas uma multidão
de gente necorreu ao campo de In-
strucçüo dn Escola, onde se rewlizou
a ceremonia. Da cidade, um trem
especial que partiu -da gare inicial
da Central An 13 horas, transportou
pam aquelle recanto do Distrlcto Fo-
deral, um grupo numeroso dc ae-
nhoras, senhorltàs e militares, en-
tre estes o marechal Setembrino de
Carvalho, ministro da Guerra, ge-
neraes Tasso Fragoso, Azeredo Cou-
tinho e outros. Recebidas as altas
autoridades na estagio do Realengo
pelo general Gll Dias <le Almeida,
commandante da Escola, o officlali-
dade, foram após conduzidos ao cam-
po de Instrucyâo, onde estavam for-
mados os cadetes. Pouco depois das1 14 horas teve Inicio a ceremonia.

| Tomando posição o numeroso grupo1 de alumnos, o 1° tenente Waldemar
Martina Torres proferiu o compro-

! misso regulamentar, sendo acompa-
nhado pelos novos aflumnos.

Proferido o compromisso, o gene-
ral Gll Dias de Almeida, numa 11-
geira aHocução, discursou sobre a
ceremonla. Os rapazes desfilaram en-
tio em continência íi bandeira, indo
Incorporar-se ao restante da Escola.
Minutos depois, garbosa e marchan

• alui autoridades, aiilstlndo i etrtmo nlt. Cm baixo, os alumno* prestando o
compromisso

gurada uma placa com o nome dos
alumnos fallecido» entre os alumnos
de 1911 a 1921, falando por essa
oceasião o alumno Carlos do Barros.

Depois foi inaugurado um quadrocom oh retratos doa campeSes dewater-polo do corrente anno, seguln-
do-se ns dansa-r nue correram anl-
'*" ********<***\*i***^í*i~*~*yriTvv\Aj\f\J\MJ

OFFICIAES DO OORPO DE
SAUDE ELOGIADOS
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Tendo o general Antonlo Ferreira
do Amaral em officio dirigido ao
general Ribeiro da Costa, comman-
dante da regiilo, agradecido a coi-laborado efficiente prestada ft sua
gestão na' Directoria de Saude daGuerra e solicitado que fossem elo-
glados os officiaes do Corpo de Sau-
de que, sob seu commando, contrl-
buiram para maior efflciencia da
administração daquelle seu collega, o
general Ribeiro da Costa, attendendo
a referida solicitação elogiou aos te-
nente-coronel medico Francisco An-
tonio Antunes, chefe do serviço de
saude desta região, major Manoel
Cesar de Góes Monteiro, chefe do
Porto Medico da V. Militar, capi-
t5o Ivo Britto Pacheco, adjunto do
Sorviço de saude desta região e ca-
pitão veterinário Durval Carlos dos
Reis, pelo zelo, dedicação ao traba-
lho e cumprimento dos seus de-
veres. '

O general Ribeiro da Costa auto-
rizou os comniandante» de brigadas
e unidades nfio embrigadadas e o chefe
do Posto Medico da V. Militar a elo-iUlHULUH UC1JU1H, *S»l UUHiL S mH.rUHH.II- . „|0*.a«* »AMl«n1 íí

do com grande precisão, toda a Es- f'"eam 
"°" neníe Pel° motlvo

cola sob o commando do major fis ¦ aclma" aos of£ioí

madamente até depois das 18 heras.— O dr. João Lula Alves, minis-tro da Justiça, fez-se representar pelo
tenente da Policia Militar José Mar-
nues Polônio nessa solemnldade. .
"*"******" ***** * n *rn,^v'rinnriAnrLnnAnJ

O NOVO SECRETARIO DA
CAPITANIA DO PORTO DO

PARANÁ'
O ministro da Marinha designou

hontem para servir oomo secretario
da Capitania do Porto do Estado do
Paraná o escrevente de 1* classe José
Joaquim de Souza.

Approveitem a grande venda. REDUCÇÃO DE
50 °| em todos artigos de CAMISÁRIA, PERFUMARIA
ALFAIATARIA e CHAPELARIA; meias de SEDA para
Senhoras, o maior deposito. Uma visita é muito Iu-
crativa.

ALGUNS PREÇOS
Meias de SEDA todas as cores, com costura,

para senhora
Meias de MOUSSELINE com costura, para

sennora • *• • . . . 
Meias de seda ÁGUIA, com costura, para
senhora ,

Meias de seda DIESON, com costura, para
senhora

Meias de seda ROYAL, com costura, para
senhora 

Meias de ESCOSSIA, para homens
Gravatas ttícot, de SEDA, inglezas .
Camisas tricoiine de SEDA, inglezas
Camisas ZEPHYR inglez ......

Milhares de artigos vende-se com 50 "l" de abati-
mento. Uma visita ás CASAS INDIANA é que offerece:
as maiores vantagens. — Rua dos Ourives, 134. — Largo
de São Francisco 24 e 26.
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cal Firmo Freire do Nascimento, des
filou em continência ao ministro da
Guerra.

Realizada a ceremonia os convida-
dos dirigiram-se para a sede de Es-
colo, onde a União Athletica, aggre-
miaçfio dog alumnos, lhes offereceu
uma pequena festa. Na sa'a em que
funeciona a União foi então inau-

15
DIAS APENAS

ESTARÁ*

HM1DA

fficlaes do corpo de sau
de que a elle fizerem jús.

O EMBARQUE DE VALORES DO
OOVERNO

O ministro da Fazenda mandou
transmittir ao director technico doLloyd Brasileiro copia do parecer
prestado pela rjirectoria de Contabi-
lidade Pivblica, sobre as informações
levadas ao conhecimento do mesmo
Lioyd pelos commandantes dos vapo-
res "Rodrigues Alves" o "Affonso
Penna", relativas respectivamente, ao
modo por que sâo feitos os embar-
ques de valores do governo e a um
incidente havido na oceasião do des-embarque no porto desta capital de
21 caixas contendo tambem valores.

A GRATIFICAÇÃO LYRA
Na representação da Directoria deDespesa Publica, sobre o pagamen-to do augmento provisório, durante o2" semestre do corrente anno e ãvista do parecer da Contadoria Cen-

trai da Republica, que apurou ter
importado em 3».157:084$570, a
despesa com a gratificação provlso-ria no Io semestre do corrente anno.
o ministro da Fazenda proferiu o
seguinte despacho: "Em face dos'lados annexos e do parê*cer da Con-
tadoria Central da Republica, auto--izo o pagamento na razão do 7õ 0|0,
ité o fim do exercício corrente."

ABATIMENTO DE FRETES NA
VIAÇÃO FÉRREA DO SUL

Em fevereiro deste anno, o sr.
Francisco Sá, ministro da Vlaçfio,
attendendo á uma representação docommercio de Pelotas, resolveu tor-
nar extensiva ao porto dessa cida-
dc o abatjmento de 50 "l0 sobre a
tabeliã especial da Viação Férrea
do Rio Grande, para o xarque pro-cedente de Uruguayana ou do ra-
mal de SanfAnna do Livramento,
quando despachado em vagão com-
pleto, em primeira expedição, dire-
lamente com destino aquelle porto.

Agora, porém, a Associação Com-
mercial de Pelotas solicita idêntico
favor para outros produetos pecua-
rios e agrícolas, já tendo officiado,
nesse sentido aos srs. ministro da
Viação e presidente do Rio Grande.

Empenhado em resolver, no mais
curto prazo possivel, esse assumpto,
o sr. Francisco Sá pediu, em officio
de hontem, a opinião do sr. Borges
de Medeiros.

¦* ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'^^mm^^MMMMMMMMMMmtMW

CAMA - BANCO
SeiriBi par8 casa de família, nao oc-cupam logar e fechada, serve para ban-co. Vende-se na Colchoarla S. José, á ruaFrei Caneca, aos. Telephono Norte 7517.

CLINICA OB DOENÇAS DO RC
CTOM K ANOSTratamento «wrlal Maior **»

HEM0RRH0IDAS
•*¦ operado.

DR. RAUL PITANGA BANTOSPanelo, M, aob„ d« 1 âa 4

RAIOS X
Apparelhos de grando potencial.
»*„ Emuics e photographlasDR. VON DOLL1NGER DA GRAÇAdAcademte de Medicina, chefe do«enlço de Ralos X na Beneficência•Portugucm.

RwM-so SOra 6, fia s 1|2
Phones 834 Sal e 3451 Central
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CANSAÇO POR EXCESSO DB Ütrabalho — Evita o Vinho =

. lodo-Tannleo Fhosphatadr Bit- S» tencourt — Deposito na PHAR- =
S MACIA BITTENCOURT s" 

111. ¦. ITraroayaaa. m — Rio 5
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A CURA RADICAL DAS
HEM0RRH0IDES

Por processo sem cblororormlo e semsorrrlmento para o doente. Tumores, ris-tulas, corrlmentos e quedas do recto.
Ralos X ao diagnostico. DR. VON DOL-LINOER DA ORAÇA, DA BENEFICÊNCIA
PORTUGUEZA, ás 3 Vi. Rodrigo silva, 5.

Liquidação
Annual

Enrolaniento de Motores fazem-se
â rua Theophilo Ottoni, 70

PRADO,LOPES «Ca.

MOLDURAS
EM TODOS OS ESTYLOS

FABRICA:
er — ru* d» «wnwun — OT

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS C NUTRIÇUO

OR. ERNESTO CARNEIRO, COM LONG*
PRATICA NOS HOSPITAE8 DA EUROPA.

S. JOSE', 6». C. B1B. DIARIAMENTE, DAS
3 AS 6 HORAS — RES. S. 8844

GflSAYOftK
Assembléa 22 a 26
TB DEVEM
mn n

NM
GAMA E MESA

TOALHAS

llinrVril IR

wà

VGSTIQOS Para casa, para passeio, para sport,

para baile.

ROUPctS BrcinCclS Incomparavel sorti*
mento. Lindíssima collecçao de roupas bran-
cas com os originaes bordados da Madeira.

Çhaséos Modelos — Ultimas creações.

Sedas Sortimento único, incomparavel das cores
e padronagens em moda.

COMPREM NA:

Notre Dame de Paris
183 OUVIDOR

Ban phenomeBO ethntco-soelal
qua Eça da Quctroc dcaoobrlu na
vida doa intlezca, o por modéstia
ou por fnattncta d* conaenraqiio
achou melhor attribuir 4 mudez
Indofosa de nin cio de letras,
lonjre de ¦¦ roaolver na Ironia do
escrlptor portu*u«. « uma fatalt-
dade biológica para a qual ovo-
luam todaa aa cnllactJvtdades da
natureza, no sau continuo caldeu-
manto, no tempo e na espaço.

Bu nfto nl m dina por ahi al-
mima asneira: maa ie o fiz,, fii-ocr» proficiência e com eorta pom-p* do expraanto; • laao é quanto
r"fR Para que aa tomem a seriooa «• aa babuzelras que se hão dl-
., t* ibem no tempo o no espaço,¦vni-ndo, porém, d mesmice;
eij «atou certo da que a dlfferença
de phyalonoaaia, de estatura, de
cOr, em summa as dlfferenças de
physico qua se observam nos In-dlvlduoa de uma determinada es-
pode, vem demonstrar que essa
espécie estíl ainda na Infância do'
sua carrolra, no primeiro, ou em
um dos primeiros períodos de suavida no aeto da natureza.

Nas espécies quo Jft attlnglram
um erfto mais perfeito de homosre-
neidade entre os sens indivíduos,
n semelhança mutua 6 quasi abso-luta. E' multo difficil, por exem-
pio, dlstlnguIr-se pela physlonomlaumn barata de outra barata. E
essa semelhança entre os Indlvt-
duos desta espécie chega a reais-
tir mesmo ao exame acurado dostechnicos, a pode rde lentes po-derosas.

A cara da barata qua roeu o
pão de Carlos Magno é perfeita-mente egual ft cara da barata quonão quiz roer um artigo do sr. Ma-rio Guedes; a cara da barata quedevora entre os alfarrábios do sr.
Caplstrano de Abreu 6 a mesma
cara da barata que se come nos
restaurantes de luxo dlscretamen-
te homogeneizada * no "croquette".
Todas as barata» são eguaea, égua-
llsslmas. Onde quer quo se encon-
tre um desses abencerragens daa
espécies, logo se lhe descobre aidentldado que salta- por um co-nheclmento quasi atávico de suafigura característica. Onde querque se veja uma barata, lá estft omesmo "frak", (barata anda sem-
pre de "frak") o mesmo perfume,o mesmo abdômen amolengado, omesmo par do antennas que ella usa
para vários fins, alguns dos quaesainda hoje ignorados. Logo todasas baratas são eguaes. Donde seconclue que na sua evolução navida da própria espécie, a barata
Jft. realizou o gráo máximo de per-feição que é o desáppareclmento
dos ostygmas dos cruzamentos, odesáppareclmento da barata mes-
tlça o da barata loura, da barata
almofadinha, da barata Baslllo Vian
na, da barata Benjamin, da barata
Hasslocker, da barata Hermes Fon-tes, da barata Chaby, da barata
Lauro Muller, da barata Zezé
Leone, da barata Da Costa © Silva— para haver uma barata única,
universal, com frack do barata,
com perna de barata, cheirando a
barata o devorando osso do ba-
rata.

Jâ o mesmo não suecede ao -?a-
vallo, por exemplo, cuja physio-mia dlffere de Indivíduo para In-
divlduo, cujo caracter varia de ca-
vallo para cavallo; ha cavallos vl-
vazes, ha-os lerdos; ha cavallos
distlnctlssimos, letrados, academl-
co*, o os ha lflrpas, claros, eternos
amanuenses da vida que mal che-
gam a quartos escripturarios. Quem
poderá comparar o lépido "Epi-
nard" com aquelle cavallo tabéti-
co que serve de montada do ge- I
neral Ozorio? Mendes PRAMTQrB

rn******************************  1-ii-rn-i-i.ni-i.i-Liu.i

Iam quar atmr que ft espertecavallur ainda nio attioslu a ul-Uma etapa de aperfeiçoamento ui«ua trojectoriu pola natureia. Oraesses diversos grftes do genética a
que obedece a historia de cada es-
pede na constante tendenela * vi-da, se observa multo acoantuada-
mente ontre aa conectividades damesma espécie, por exemple da es-
pecie humano.

E* mais do que sabido qne num
palz come o Brasil, cuja edade tainda quasi «mbyonarla sob o
ponto do vista do culdcamento
cthnlco, cada Indivíduo tem umacara, uma c0i\ um porto, um pas-so, uma moda de aer dlfferentedos outros do mesmo palz.
, Na França ainda ee nota essadiversidade de typos, porque se nedado deste paiz não é das maislurtns, n&o sa deve esquecer de
iuo essa gente tem sido multotraumatizada pelos choques e con-'ulsões sociaes de toda a natureia,lonio sejam guorra com o estran-
reiro, rovoluqSes Internas, Incur-«dos de grandes massas de variomatiz e por fim o cosmopotltismo
atai, que 6 o maior Inimigo dahomogeneidade de uma raça.

A Inglaterra com a sua histo-ria mais a coberto da trancos ft alia-ifgem. guarda Jft um pouco malale semelhança entra os Indivíduos
ta raça, phonomeno esse a. queEça do Queiroz denominou "Mes-
nlce".
Entretanto, ee proenrnrmos umaraça cuja edade seja multimllenar,

i cuja vida se tenha conduzido a«bor de contamtnaçSea ethicaa ei-i unhas, toparemos com a China,inde cada chlnez 6 perfeitamenteigual a outro chinez: o mesmo ra->lcho, o mesmo olho oblíquo, anesma serenidade, o meamo ku-Ihlsmo, o mesmo mystarle, o an-lastrai que faz as delicias dos col-eclonadores e o desespero das do-ias de casa na hora de comprar olelxe.
Ora, toda essa tcnga-lenga

foi aqui desenrolada paraserviu de baldrame ft seguinte
hypothese: Be a uma raça aconte-cer poder viver mil venea mais do
iue a China, o a coberto de qual-luer incursão do estrangeiro*,
iual serft o meio de so distingui-•em os indivíduos desta raça? fleodos sfio eguaes, como saber qual» ladrão e qual o policia? Eu seria
jor exemplo, o ar. Villa
14.667^616... o dr. Miguel Coutolorla: Sul 44»... E aaelm pordeante. Esses números seriam ta-tuodos sob grande ceremonia, co-no o baptlsmo ou a circumciaâo.
D photographo para organizar os
luadros de formatura, teria queirar apenas um retrato... o oslutros era h6 repetir a chupa e sa-
>ecar o nomo dos cujow. E eu ha-'Ia do gostar do ver o sr. Carlosle Laet, através da ,aua voneran-
Ia myopia, sem saber a qual do«dois acadêmicos em discussão de-'ia applaudlr se ao si'. Graça Ara-lha ou ao »r. Duque Estrada,lujos números, multo pequenos e
apagados não encheriam o olho doir. conde, emquanto que no phy-¦ico* aquelles dois acadêmicos ee-•iam perfeitamente eguaes!

E então, quando o sr. Griecolespejasse aquella catlllinarla ho-
)fe a pacata pessoa do sr. Laudc-
ino Freire, ficaria consolado dan-
lo um pulinho ao Petlt Trlanon.
porque aquella assembléa era
:omposta homogenleamento do
Suys...

Que bom que seria Isso!...

MINORATIVAS
PASTILHAS

OPINIÃO DO EMENTE PROFESSOR MIGUEL COUTO

MIGUEL COUTO
''rrolesior de Clinica Miílct

•ílFuulSiilo di Medicine
e

WIGUEl COUTO FHH&
dssKtente dt ORMcaf Medloa
<i f-MuHHe í» Medicine

«t-esslttente do Clinica Medica ral
%íirtln,meiall» dl oa» dt facuMdi

duroii-oin).
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ÚLTIMOS MODELOS DE
FOGÕES A OAZ ALLEMACS

"PROMETHEUS"
ECONÔMICOS E HYGIENIC09

BRAIVCOS R PRETOS

RCT E MO
SALDOS

muitos
SALDOS

ACABAM DK HKCCIllill tf OVO SOR»
TIMENTO

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44
TELEPHOXE NORTE 1986

RADIO-TELEPHONIA
Encarrega-se de reparai, installações,

montagens de antennas, etc, construcções
de apparelhos para ouTir Pstlsbourp; car-
tas para Bello, nesta redacçío.

54
nao lia obstinação mais
errônea que a de nüo
se abandonar o seu al-
falate mesmo quando
elle seja um habll ar-
lista. E* esta s txcla-
maçSo de pasmo e
contentamento dos quese decidem a experi
mentar a — Quana
liara — Rui da ca*

rloca, 54.

HEMORROIDAS Trata-
_ inento ra*

dlcal por processo absoluta-
mente Indolor, empregado nos
Hospltaes de Paris — Dr. LUIZ
SODRE' — Asslst. Fac. Med. do
Rio — Ex-assist. do Hosp. St.
Antolne de Paris — Rozario 140
— De I ás 5 — Norte 3070.
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AGENTES E VIAJANTES
Aceitam-se em todos cs Estados, paracarimbos c gravuras; bôa commtssSo. Con-

diçOes: Antônio H. da Silva, rua General
Camara, 149. Rio. Caixa Postal l»ío.

Dr. -Alves da Cunha
(DO HOSPITAL 310 JOIO MPTISTA)
Siphllli e melutlaa dou orgias genlto-urlnarlot, CemuRerle: Visconde ds Inhaú-

ma, K, próximo i A*anl«a. Da* 10 V- ut
!¦ horai. Norte 4.1C4.

Vias armorias
Cura rapMa c garantida da gonerrfcéie suas complicaç&eü. DHS. JOÃO ABRBU

e brandino cornÊA. Rua 61o Pedro «4,das 8 ás 19 bons, TeMpbenet Norte txil.
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A O JORNAL — Domingo, 5 de Outubro dc 1924

CHRONICA DA CIDADE
OS GATUNOS 3 Crime continuado

EM ACÇAO
FURTOU A PATROA 13 K)I PRESA

, A imoiuiiul liiilliiii du Ollvolru. em-
pregada ua residência da sra. Hylviu
Peixoto ilu Azevedo Buukov, Miu (l
run Fernundes, »'<, aprovellutulo-se
da ausom-In da pulrOa furtoti-lho a
quantia ile 170$, 1*1 dosaiiparucou.

Verificando u furto do quo fora
- vlotliiiii, d sm, Huclcm-, apresentou

queixei 11 p.illolu do 28° districto, quo
ulirlu inquérito, emquanto o Investi*
gador -Ki, prandla a aouusada, om
poder do iiuuiii estava ainiln a quan-
tia furtada.

FURTOU DMA CARTEIRA
O er, Irlnou Cuslu, morador Ct rua

H. Josí". 51), queixou-so á policia do
r,** dlsirlulo, de quo o carregador quo
lho fizera um transporto de cadot-
ras, furtara, du cima dc uma mesa,
uma carteira contendo 1005 o uma
medalha ilo metal branco,

Foram proiiiatlldas providencias.

ACCIDENTES NO TRABALHO
COLHIDO POU UM GUINDASTE

— O ostlvador João Theophllo, oom
¦10 nnnos de «dade, brasileiro, casa-
do o morador á rua General Pedra.
.189, quando trabalhava no nrmazom
8, do Cúoh dn Porto, foi colhido por
¦um guindaste, rocebendo contusões
na perna direita.

¦Soecorrido pelu Assistência, foi In-
tornado nu Santa Casa.

Accidente mortal
Bruz Filando, do 00 annos de eda-

de, vendedor do bilhetes, soltqjro o
morador á ruu Senhor dos Passos,
134, foi, no dia 27 de setembro ulti-
nio, vlctlmu do um accldento na rua
General Caldwcll, esquina da avenl-
da Mem de Sá.

Internado nu Sunta Casa, Filunde
falleceu, hontem, sendo o aeu cada-
ver removido para o necrotério do
Instituto Médico Legal, ondo o. au-
tonelou o dr. Rodrigues Caô, quo at-
teitou comu causa Ua morto — fra-
ctura da b»se do craneo e hemor-
rhagln consecutiva.

Falleceu no hospital
•' Na 23a enfermaria da Santa Casu,
ondo fôra Internada por apresentar
queimaduras gem-rali-sadas, falleceu
hQntem. a menor Olga dc Oliveira,
do 1(1 annos do edade, brasileira, sol-
telra e moradora 110 morro de Ita-

.piru'. 
'.' "

! Removido o cadáver para o necro-
iterlo do Instituto Medico Legal, foi
ali aulopslado pelo dr. ttaul Ber-
«gallo, que attestou como cau3:i da
morte — queimaduras generalizados.

Depois da perícia módica, o cada-
ver da pobro menor foi inhunindo
no cemitério de S. Francisco Xa-
vier.
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PRISÃO LEGAL
Os Investigadores da secção cio ca-¦pturas •.•ecominendadas, da 41 delega-

cia auxiliar, prenderam o bombeiro"Hidráulico Álvaro Trigo Alvo:), l.ra-
slleiro, solteiro e residente íi...ruu Uo-
pee, 198, que está ueiido processado
pela 7" Pretória Criminal, como in-
curso no art. 294, paragrapho i" o
art. 13, do Código Penal.

Motivou a detenção do Álvaro o
mandato expedido pelo alludldo jul-
550, que u ordenou preventivamente.

Depois de Identificado, o preso foi
mandado para a Cusn dó Detenção. \
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FAÇANHAS DE UM DESORDEIRO
•' A scena dc sangue occorrldu na
madrugada do dia 22 du me:: proxi-
mo passado, na rua, Barão do S. Fe-
llx, quo tovo como protagoniótu o na-
cional Ernesto Gonçalves dos Santos,
conhecido pelo vulgo do "Pimpão",
continua a preoecupar 11 9 função
geral, não só pelo desfecho nnc leve,
como pela calma com que o desor-
delro procura nega;- as clrcumstan-
cias aggravaiitc-5 de neu crime, fiizen-
do acreditar qun ello agira em um¦momento de exaltação alcoolicn.

Preso como foi 0111 zona do 8"•districto. "Pimpão" passou parei o-xadrez da 4a delegacia auxiliar, afim
de ser apurada uma accusaçào an-
terior, referente ;i nma condemna-
çfto .lavrada pelo ,\uir, da 7:' Prelo-
ria Criminal, contra Ernesto Gon-
çalves.

7 Hontem, o aiiudido desordeiro Coi
levado A presença do chefo da se-
ccão do capturas reco*mmen,dadíts,
sempre cercado da curiosidade' doe
funecionarios du policia, quo mos-
travam desejo de eonhpcei-o.

Calmo o ' deopreocctipudo, "Pim-
¦pio" ent rou na saiu da -l" delegacia",
sendo rodeado pelos investigadores,
que procuraram saber elivi minúcias
de sua prisão..Asseverou "PI 111 pão"
quc sn destinava ao S" districto po-
llclal. quando um investigado*.* Coss
parar o sen automóvel e o e.tendeu.

Interrogado sobre a cauila pela
qual resolvera entregai*-se íis autorl-
dades, respondeu que assim fizera
lior achar mais pratico, pois julguvei
a aua condemnação proscrlpla.

A pena que lhe foi imposta 6 a de
1 mez o 7. dias, como infraaíor do
art. 377, do Código Penal.

0 assassino negou a autoria do de*
llcto — Detalhes da sua prisão

em Juiz de Fira
Pela manhã, foi removido do x*-

ilrez da 4" Delegacia Auxiliar para
o do «• dietrlcto, o motorista Ornval-
dn da Silveira Camacho, vulgo "Ma-
rio Monlno", proBo, na véspera, om
Juiz do Ffliru.

O assassino da Infeliz Maria Au*
gtistu Cardoso, mala conhecida ipor
"Nair", Interrogado pelo supplonte
nll om oxerclclo, negou, termltianto-
munto, a autoria do dellcto.

Entretanto, "Mario Menino", ro-
conheceu como seue o collarinho, *

FACULDADE HANEMAMAM
• a»*m »'

Umi exposição minuciosa do director, professor Gwfield
de Almeida, ao sr. ministro da Justiça
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Sabonete

OawsMo ia Silveira Csmaehe* o asitiiln

gravata e o chapéo encontrados no
local. Quanto t\ na\*alha, que lhe
foi, tambem, apresentada, o crlmi-
nono não a quiz -reconhecer,

"Mario Menino" disso que, do fa-
cto, estevo na "Flor Tapuya" com
uma rapariga de nome Nair Santos
o quo, a-pôs tel-a levado á casa, en-
eamlnhou-so para o. "Pensão Nlnet-
le", a rua do Cattete, 36, onde cs-
teve em companhia de Maria Augue-
ta. Nfio ho lembra, porém, do que
suecedeu ua mesma, pois estava um
tanto perturbado por bebidas alcoo-
licas que ingerira no club. Seu de-
polmcnto foi tomado por termo.
Apôs ter deposto, "Mario Menino"
foi confrontado cpm as mulheres
nioradoi-as na pensão, ondo so dou
o crimo, Maria Nunes e Nylza dos
Frazero», 'as quaee não eó o reco-
nheoeram como, tambem, confirma-
ram quo o mesmo entrara para o
aposento de "Nair" e de lá sairá,
segundos deipoia, 110 melo do gritos
da assassinada, que exclamou varias
vezes: "Mar!** me cortou."

— "Mario Menino" foi preso jun-
lamente com um indivíduo que
nge-.iciu o jogo denominado do "bl-
cho", de nomo Alfredo IjUcus Picdn,
morador á rua do Lavradio, 8.

O" assassino, em companhia de eeu
amigo Picou, pretendiam alcançar
Santa Barbara, Cm Minas, o dali
passai- ao Kspirito Santo, ondo se
homisierlà o delinqüente.

Quem reconheceu e denunciou o
assassino uo chefe do trem minei-
ro foi o vendedor de almofadás, do
nome Osoa;- Joe& Gomee, o*qual ra*
conhecendo o aceusado deu o alar-
ma. O chefe do trem telegraphou ao
agente de Entre Rios, pedindo-lhe
auxilio para a prisão do criminoso.
Como, porém, não houvesse soldados
naquella, cidade, o referido agente
telegruphou, então, pura Juiz de TS_);
ra, onde se procedeu a diligencia.
Dois inve.stigadores d« poücla acom-
punhado» de quatro praças, aseim
quo o trem chegou ú estação, nelle
penetraram, enconírando "Mario
Menino" e seu companheiro, dtor-
mindo.

O criminoso não demonstrou a
menor sonpresa; não articulou pala-
vra. Acompanhou silenciosamente
os policiaes atfi'íi, cadela local, do
onde foi removido para o Klo.

Alfredo Lucaa Picon quo, tam-
bem, foi recolhido ao ::ad*rez, de-
clarou não saber do crime e ter ee
encontrado com "Mario Menino"
rio trem. Que não sabia do aasassi-
uio, nem sequei' pola leitura doe)
jornaes, acerescentando quc sua ida
a Minas era motivada por uma foi-
ra quo se realiza, annualmente, om
San tia Barbaira, na qual ha jogo
franco.

 A' tarde, o supplente em exer-
cicio 110 0" districto, acompanhado
do criminoso o do auxillares, estove
na "Pensão Nlnette", afim de re-
constituir o crime. Essa diligencia,
entretanto, não deu o resultado es-
pera do, pois o*'criminoso não se per-
turbou com a ensconação policial,
tendo persistido na negativa.
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Mal irremediável
IIMA. SENHORA ATROPELADA

Maria Cardoso do Nascimento, ca-
sada, com 28 annos de edade o 1110-
radora á rua. das Marrecas, IS, ao
atravessar o largo da Lapa. foi pi-
Hiaila por um auto, recebendo ferida

•"jontusa na. região occlpital.
Pensada no posto central da As-

slstencla, foi removida para a sua
residência.

A policia do 13" districto soube do
caso.

Um tusso ferido a navalha
O empregado no commerclo Sa-

inuel Cwlskost, do nacionalidade
russa, com 24 annos de.edade, soltei-

| ro c residente à rua Carmo Netto,
195. ao passar peln rua Senador Eu-
•/.ebio, foi aggredido por um desco-
nhecido; a navalha, recebendo feri-
mentos na cabeça o no hombro dl-
reito, razão por quo recebeu curatl-
Vos no posto central da Assistência.

A pollcla do 14° districto soube do
facto por intermédio do bo.etlm do
posto central de Assistência, o en-
irou a eyndiear sobre o mesmo.

Em defesa dos direitos da facul-
dade -lUiliiidiiiàiinlana, o seu director,
o sr, pro.feei.iior ,-C'arfiold do Aluialda,
apresentou uo sr. dr. J0A.0 Luiz Al-
ves, ministro du Justiça, a seguinte
exposição:"Exmo. or ministro — Publicaram
os jornaes desta cidade, na dada de
30 do corrente, copia da uni aviso
do v, ox. endereçado ao 'prevldouta
do Conselho Superior do lünslno o
referente 4 Faculdade Hahnemannla-
na, u segundo o qual, "tendo em vis-
ta Informações prestadas pela com-
inlsriii) de Inquérito no relatório de
Inspecção a que procedeu naquella
Faculdade" 6 resolvido por v. ox.:

1°) Considerar sem effeito, -por
nfto terem obedecido (Ih condlçOes
regulamentam, as matrículas de uns
tantos alumnos,

2») Annuiar, á vlsta das Irregu-
larldadee verificadas nas respeotlvas
matrículas, os diplomas de outros
alumnos,

3«) "A* vista do titulo da Facul-
dade e attendendo aos (fina a que se
destina" declarar que as regalias da
equiparação de que gosa esse insti-
tuto nfto podem eer extensivas aos
diplomas de medico o pharm«oeut|co
uiiopatlia convlndo providenciar para
que deixem de sor registrados esses
titulou,

Pcrmlttlr-me-â Certamente v. ex.
quo, no uso de um direito, e no sa-
grado cumprimento do um dever, eu,
na qua.ld-ido de director da Facul-
dade Hahnemannlana, solicite res-
peltosamente do v. ex. em crfto de
Recurso, reconsideração de seu acto,
quo ee baseia evidentemente em In-
formações erradas o Incompletas,
occaslonando uma decisão de v. ex.
que do certo nflo seria nômada (t&o
fundo 'fere o direito o a Justiça) se
v. ex. houvesse sido melhor elucl-
dado pelu narrativa verdadeira o ln-
terpretaçilo conveniente dOB .faotos,
como ali&s eu havia solicitado em
requerimento 'presente a v. ex. ha
cerca de seis mezes e até hoje sem
solução.

Temeroso do <jue «1 v. ex. fossem¦presentes considerações e informes
Incompletos e parcialmente orienta-
dos «olIcMel dc v, ex. que fosso ou-
vido sobre as IncrepaçOes* 4 Facul-
dado c* estou certo quo as resoluções
ãe -¦*, ex. teriam sido outras so esso
meu pedido, tão Junto o natural, hou-
vesse sido attendldo.

Preliminarmente eccentuo a v. ox.
a minha absoluta Isenção de animo
no Caso uma vez que, director da
Faculdado desdo abril do 11)23, ne-
nhum dos meus actos foi Impugna-
do ••iclll Commlssfto du Inquérito quo
a elles teceu os maiores elogios.

Entrando no antago da questfto'para diaoulll-ti "do meritis'' inverto
a ordem dou itens condomnatorloa
para alcaiiijulros no seguimenló de
seu valor imitando, cm primeiro, do
ultimo, pelo seu maior alcanço e
pela sua importância impessoal, o¦por isso mesmo extraordinário.

Pelo nome de "Halinemanulann"
quo tem, o pelos fliid a que se pru-
pBc, entendeu a Commissão, e v. ex.
o aceitou, não .pôde i< Faculdade for-
mar médicos allopath-as.

Ia) Nunca ninguém sc lembrou dc
julgar um indivíduo ou uma insti-
tuiçâo pelo nome com quo os bapll-
surain.

Deixando do parte os perigos que
tal modo do julgar poderia trazer
para os Indivíduos, cargos e Institui-¦ç\1es, bastaria lembrar no caso con-
creto dois argumentos:' .a) A I*";ie.uldede de Medicina do
Itio dc Janeiro deveria ser Impedi-•da, "in coiitiiienti" 110 aviso .de v. ex„
diplomei* pliarmaceiiíicos, dentistas o
partelros. porque os respectlvos cur-
sos não fazem .parto ido titulo offl-
civil da Faculdade.

b) Basturia â llahnomanniaua
mudar o seu . tittfo ^íara satisfazer
lios caprichos injustos da maioria du
Commlssüo de Inquérito e não ser
uttinglda pela resolução .do x. ox.

2") üs ífns da. Faculdade Hahne-
manuiane eiuinou foram absoluta-
mentev como fizeram crer a v. ex.,
ministrar o ensino do homosopathla,
srtmento.

E mais claramente ficou Isto
aocentuado, desde o dia em que. so-
licitada r.ua equiparação, o governo,
por intermédio do Conselho Supe-
rior de Ensino, lhe exigiu o desdo-
bramento das cadeiras de therapeu-
tica o clinica medica nllopalhlcas,
que jü existiam, no que íoi atten-
dldo, e t&o bem que, upõs seis mezes
de flBCiillKiiçftb prévia, a equipara-
ção lhe foi concedida. Esses desdo-
brnmentos fornm realizados e áeu en-
sino so tem efeito ,de maneira mais
regular c conveniente.

•Se dos seus respectivos professo-
res, Uni, o signatário deste Recurso
não podo ser apontado como um ex-
ce'Hente professor, tem em todo o
caso, ein seu vallmento. o ser docen-
te de clinica da .Faouldudo do Mo-
dlclna e medico por concurso dos
hospitaes da Saude Publica; os ou-
tros que ainda o sfto, ou jâ o forem,
Leitão da Cunha, Vieira Romeiro e
Artldonlo Panuplona são professores
consagrados c honrariam qualquer
escola de medicina 'por mais offi-
ciai que (fosso.

So portanto o ensino da allopa-
thia 6 feMo tul qual nft Faculdade
do Medicinai se contra elle nâo se ar-
guiii nenhuma fa'lta, nenhuma ano-
malia, nenhuma irregularidade; so o
Inspector Federal om seus relatórios
o -declara bom, efflcaz e efflclente,
porque Impedir que os alumnos da
Hahnemannlana quo estudam o cur-
sam as mesmas disciplinas da Facul-
dado official restrinjam sua activi-
dade na vida pratica ao sú direito
de clinicar pela homoeopathla?

Aquelle noto do Poder Exo*

iítip TEME E Hl

FAINA DE SEDA
Sein caroço o palna morena especial pa-

ra almofada, nlniofadOes e coluhOes, ven-
dem-so na Colclioarla S. José, il rua Frei
caneca n. 309. Telephone Norte 7517.

PRISÃO de VENTRE I
OPINIÃO DO EMINENTE PROFESSOR MIGUEL COUTO, SOBRE I

AS MINORATIVAS 13B *¦ Receito todos os dias, como regulador do ventre, nos casos de —ZZ
SS constipaçio habitual c rebelde, as pastilhas intituladas "Minoratlv&f", EESg que, conto Indica o seu come, produzem um leve cfreito, sem eólicas SSS
SS c ordinariamente unlco". «55
=B Setembro, 1924 — MIGUEL COUTO. _____

Accresce a isso, quo é uma quês-
tão de Justiça, límpida e Insophis-
mavel, uma outra clrcumstancia,"de .direito", c que não parece, con-
venlentemento. elyçiiad»,  ,,..

Declara **,*; ox. qiie "as regalias da
equiparação não podem ser exten-
sives aos diplomas de medico e phar-
maceutico allopathasV

Perdoar-me-á v. ex. se a isso
objectar que podem e sô a ellas po-dem se referir aquellas regalias.

De facto, o direito aos médicos da
Hahnemannlana de clinicar pela ho-
mceopathia fol-Ihes concedido por lei
do Congresso em 25 de outubro de
1918 sob o n. 3.540; quando, por-
tanto, em 3 920 a Faculdade reque-
reu sue equiparação o o governo,
cumpridas todas as exigências da
lei entre as quaes estava o ensino
da a'Uopathla, "lh'a concedeu em 5
dé dezembro de-1921" foi precisa-
mento pera dar-lhe o direito de cón-
ferir 'diplomas com as mesmas rega-
lias Idos concedidos peia Faculdade
de Medicina e consequentemente u
de permittir aos que os obtivessem,
a faculdade de exercerem a clinica
allopatha. |

Esse direito é portanto e por em-
q-uanto inalienável dos diplomadds
pela Hahnemannlana e esses sõ o
deverfto perder quando, cumpridas
tambem as exigências de'lei, a equl-
paraçfto da Faculdade fôr cassada.

2a Questão. Annullaçfto de matrl-
cuias e diplomas por vícios e . faltas
verificadas naquellas.

Essa questão comporta dois casos
diversos: em um estão collocados os
alumnos matriculados "antea" do de-
creto da equiparação (e são quasi
todos os apontados) e em outro se
reúnem os matriculados "posterior-

mento
outlvo

Anulysemol-os Hopariidamentc:
a) Alumnos matriculados antes do

decreto du eiiulpiiração.
Ua a respeito umu questão do

facto o outra de direito.
Na primeira so luivorlam do do-

monstrar ua Irregularidades ulludl-
das do qua u Commliiuão toiuuu uu-
nheclinento através uma duuuiiula,
cuja veracidade não apurou o mui-
to menos apontou quo f-obro ollas
u Faculdado pudesse dizer em um
oomeglnho o Inilludivol direito de
defesa,'

V. ox„ vera pela 'exposlç&o feita
mais adiante o relativa aoa nomes
Inqulnados, um por um, que as pre-
tendidas Irregularidades 'de facto
não existem sonfio quando a Com-
missão so irrogou o direito, que não
tinha, da não aceitar umu lei que,
bOu ou ma, era, om todo caso lei.

Preliminarmente, .porém, deve pre-
dominar na discussão 'desse assum-
pto a quostãu do direito o essa não
oonfero nbsohitamciito uo próprio
Poder Executivo n fuculdade de exi-
glr, contra lei do Congresso, obrl-
gaçOes que a Commlssfto errada-
mente sc 'julgou no direito de ImpOr.

De facto:
que contas devia a Hahnemannla-

na (como, allãs, todos os institutos
congêneres) da sua vida, dos seus
processos do ensino, das suas exi-
genclas ou das suas llbemlldadcn"antes" do pedido de equlpai-açfto?

Veja v, cx, que, so eu formulo a
pergunta, quem a vuo responder são
dois ministros da Jusllça e fi o pro-
prlo Congresso Nacional. Se aquel-
Iob podem ter os seus Avisos dero-
sudos -por uni outro dev. ex.. au-
torldado egual. esto nâo podo ter
suus decisões', em forma do lei, an-
nuludos senão por egual Instrumen-
to jurídico e legal.

O Aviso de IS-fi-lDlü, do sr. ml-
nlslro Carlos Maxlmilianó, autor da
lei dc ensino, ainda om vigor, res-
pondendo a umu consulta Uo dlre-
otor da Faculdade dc Sciencias Ju-
rldlcas o Soclacs. doutrinava: "us
congregações das Faculdades Livres
Berüo obríguelas >i cumprir ã risca
o decreto 11.53U, dc IS do março
deste annu desde a data em que o
Conselho Superior do ensino as jul-
gui- dlgnns da inspecção official"."Anteú disso 'procederão como bem
eiitonderom". Mais laindu: em junlio
do 1Ü22 um medico diplomado pei.t
Halinemanniana ''antes da equipa-
ração", em requerimento ao minis-
tro 'da Justiça, pretendia o direito
de clinicar irvilisllnctaiiientc por
qualquer dos systema..- therapnutlcns,
alegando quc ei Inepcuçfto du Fa-
unidade devera abranger o período
ttllteflor á concessão du equiparação.

Indeferindo esse pedido, o minis-
trtí do então decidiu: "Não procede
tambem o iirgumunlo adãuzido pelo
requerente de que a Inspeeeção devia
abranger o .período unterior ii sua
concessão "por ser contrario ao dis-
posto no art. S" letra'b da lei 3.454
ele ti-1-11119."

F. o que dizia essa "lei do Con-
grnrso"'.'

1'implesmciito isto: * *
"0H Institutos' superlorqs ou se-

cundarios serão obrigados a cum-
prir á. risca as exigências do art. 14,
da letra c a letra j "somente a par-
tir da época" em que requererem a
nomeação dc um inspector. -

A lei, portanto, om 'ioda <i sUa
¦força abstraiu no assumpto de tudo
que se havia passado antes da fls-
callzação.

Aliás assim dêVerá ser porquanto
não havendo nas lels effeito retro-
activo seria urna inquidade exigir
que um Instituto cuia existência só
teve contacto legal com o governo
om 1920 se houvesse preoeoitpudo.
alguns nnnos antes, em attender a
exigências a que não era obrigado.

Esse £• o aspecto 'legal o jurídico
da questão que certamente não foi
presente.a v. ex. com a devida lm-
parcialidade.

b) alumnos matriculados depois
da equiparação. . ,."' , : . ....

Nesse grupo se incluem alumnos
cujas matrículas a 'Commissão
nfto achou regulares. São todos ex-
alumnos da Escola Militar, .desli-
gados no decurso dd* 1922-1923 c em
beneficio dos quaes a lei n. 4.(132,
tle 6 de Janeiro do 1923 estatuiu no
seu art. 18: '

.Aos alumnos da Escola Militar
que por qua'1'quer motivo tenham in-
terròmpldo o curso, será concedida
matriculo no "anno dt* 1923" nus es-
colas superiores da ..Republica acel-
tos como validos os exames presta-
dos naqirellu os'c.o"u que façam i.ai-te
do "curso 

que pretendem seguir fi-
cando, porém, obrigados a prestar
os examea exigidos no estabeleci-
mento em que so matricularem das
matérias que não tenham estudado"por não fazerem .parte de curso
militar".

O qué mandou a lei? Matricular
em 1923 nas Escolas Superiores os
alumnos da Escola Multar cujo
curso houvesse sido interrompido.

Exigiu para isso qualquer forma-
lidade além dos documentos de que
trata o paragrapho único? Não.

Seria absurda a doutrina esposa-
da pelu Commissão de Inquérito se-
gundo a qual elles serão obrigados a
prestar novos exames de preparatórios
e, majs o vestibular, por isso que não
havendo bancas para 'taes exames
senão cm dezembro de 19*23 e Janel-
ro de 1924 o ohjectlvo do legisla-
dor que os mandava matricular em
1923 estaria burlado.

Quem 'o entendeu assim foi sõ a
Faculdade -Hahnemannlana?

Não: todas as Escolas Superiores
Interpretaram egualmente o dlsposi-
tivo lag-al e' no emtanto as matrl-
cuias /desses alumnos foram julgei-
das validag nellas todasl p sú ,is da
Hahnomanniana foram Imnngnadas.

Aluda mais: não sô a matricula
foi concedida oomo validos fora.n
considerados todos os exames do
curso militar, quc tinham similares
no novo curso seguido.

Vè' portanto v. ex. quo não ha ra-
zão para annullar taes matrlcu.as
prejudicando, numa singularidade
injusta,, aquelles estudantes que se
matricularam na Hahnemannlana
em virtude do uma regalia que a lei
lhes concedeu.

. Com os documentos annexos, com-
probatórios de quc as matrículas dos
demais estudantes se fizeram em
perfeito accordo com as exigências"Iegaes" do momeiyto em que fo-
ram feitas posso encerrai' a .parte
documentada desta exposição.

V. ex. sr. ministro,, pretendeu tor-
nar Impeccavel, on, pelo .menos,
correcto o ensino superior nò nosso
paiz.

Isso não importava', certo, uma
guerra aberta á concurrencia licita
no ensino porquanto repugnarlam
taes idéas ao alevantado e 'liberal es-
pirito de v. ex. . .

Os suecessivos relatórios do sr.
Inspector -federal junto a Hahneman-
niana vêm frisando de anno para
anno, as consideráveis melhoras que
o e.islno tem apresentado nessa Fa-
culdade, numa obediência rigorosis-
sima á lei, num devotamento cre-
scente dos que ensinam e num aper-
feiçoarpento material ininterrupto. No
decorrer de 1923 e 1924 os meiho-
ramentos materíaes executados no
dominio da sua esphora de ensino

E. F. C. do Brasil
A «Hiaçllo Central forneeeu hon-

tem, por ortnla dou dlvomos Mltils-
tcrloii o, ou:m-i repurtlçaon publicas,
80 pm-MuRi-n», na Impprtnnclu total
de 1:I87»10I),

BeguIrA puru 9. Paulo no dlu
7, itflni elo liiKtiillui* o oscrlpíorlo do
2» Districto do Trafego, 0 er.nenhol-
ro José Ferraz de Vasconcellos,

Os íiiiicliIiilHtus du 1° Deposito
farão hoje uma manlfestaçftu de
apreço, ao niachlnUta de 1' classo,
o uiiiIm uiitlg» du Central do Brasil,
Caetano Joaquim Gonçalves, actual
ItiBpector do tracção, por completnr
38 annos di; serviço otfeettvo. .

Vne n Entre. Rios presidir'um
inquérito, o engenhei™ chefe do K"
Districto, Lyuunilro Leito.

Casas e Terrenos
ÁiiUO-A-Slí todo reformado, o mi*
'"* plóndldo pradlu ft rua Uruguay.
t>5, com i!u*ih Batas, olnoo quarto» o
dependência)). Aoha-ae aboriji, umle
Informa,

No Lloyd Brasileiro
E3PE11ADOS

Do norto: .,"Macepa", n 0 do outubro,"Prudente dc Moraes", a 14, dc
Belém o escalas.

Do mil:"Com. Alcldlo", a 9 de Porto Ale-
gre escalas,

A PAR/nil"Rodrigues Alves", a 10 de outu-
hro, para Mandos o escalas."Cubatão" a 10 do outubro para
Amarração e escalas."Com. Vasconcellos" no dia 7 para
Porto Alegro o escolas."Cornmandanté Miranda* hoje
para Parahyba o escalas."Cornmandanté Manoel Lourenço"
a 7 para Laguna e escalas."Mantiqtiolra" 8 pare a Amar-
ração."Pyrineus" a 8 de outubro para
Porto Alegro e escalas.

Para o outra ngeiro:"Parnahyba" a 15 do outubro,
para o Havre o Antuérpia."Aracaju"' a 23 para Bahia, Ma-
celó, Recife, Cobedoilo, Natal, Cea-
rá, Maranhão, Parft, S. Vicente, Lis-
bou. Lelxões, Liverpool e Cardiff."Cabedello" amanhã para Vlcto-
ria, Bahia o Nova York."Atalaia" a lü de outubro para
Victoria c Nova OrleanB.

— O Lloyd tinha, liontem, -14 das
suas unidades navegando nas diffe-
rentes linhas, sendo 22 em viagem
de ida, para vários portos do Bra-
sil e 'do estrangeiro, c 22 em via-
gem de regresso ao Rio.
MOVIMENTO DE VAPORES DO

LLOYD BRASILEIRO"Aracaju'*' saiu u 3 do Recifo
pnra Maoelõ."Ruy Barbosa" paiu a 8 do Fun-
chal parn o Recife."Bahia" a 3 deixou o Recife para
a Paruhyba." Santarém" saiu a 3 do Havre
para Antuérpia."rblapiiba" saiu a 1 dc Mossorô
para Mao&q."Amazonas" saiu n. 3 do S. Fran-
cisco paru Santos."Maranguàpo" saiu a 2 de Natal
pam Cearei."Cubutfto" saiu a 2 de Paranaguá
para o Rio. rebocando o "Marajó".

"Macapá" fhíu a 1 de Muceiú para
a Huhla."Maranguape" saiu a 2 do Natal
para a Fortaleza."Bocaina", a 2 saiu do Macoiõ
para o Recife e no mesmo dia, dos-
te porto para Cabedello.

aat*am*AAttttt*alA]t,mAaata^A^^

•PASAS — Vondem-so, nos melhore
balirror, anJlin como terreno-j;

rua dos Inválidos, 10, sobrado, do
2 ds 6.

pASA PEQUENA — Duas salas.
*" dois quartos, cozinha, banheiro,
tanque, quintal, na rua dn Alegria.
Trala-ío ú rua Buenos Aires, 00,
sobrado.

Ja PINTO — Prédios e terreno"
conetrucçBes e outras operaçüe*:

rua do Rosário, 161, sob. Tol. NorU
5230 o 3160.

MINOUBM compro terrenos sem vor
*' os da Companhia Territorial do
Rio do Janeiro o verificar ns condi-
ções do venda. Assembltn, 79.

DRBDIOS novos em Andarahy —
* Vendem-se Juntos ou separados,
alguns prédios acabados de construir
e ainda não habitados, situados ,1 run
Barão de S. Francisco Filho nume-
ros 160'1(>2, esquina da rua Barão
do Vassouras ns. 60|52. Construcção
perfeita com todos os requisitos mo-
dernoe. Podem ser vistos a qualquor
hora e trata-Be directamente com o
proprietário, & rua 6. Pedro n. 132,
sobrado.

TERRENOS om Andarahy —• Ven-
** dem-se a dinheiro ou a prceta-
çOes diversos lotes, beMi sltuadou iVs
ruas Pontes CorrCa (em frente ao
quartel) o Barão de Vassouras, jun-
to á rua Barão de S. Francisco Fl-
lho; trata-so directamente com o
proprietário, &. rue S. Pedro ti. 132,
sobrado, telephone Norte 3259.

"l/BNDE-flE um magnífico terreno," 
-medindo 12m.,00 x 40m.,00 com

um bonito pomar nos fundos, íi rua
Barão Homem dc Mello (Conde do
Bomflm), em leilão, -pelo leiloeiro
PALLADIO, quarta-feira, 8 do cor-
rente, fts 4 1|3 horas.

FAZENDAS A' VENDA
Com 120 alqueires gooniRrl-ioi,

20 cm maltas, terrenos plinio», -,.,.,!.
prlo«i puru cultura, lem bons pasto»,«0 cabeças il« gado de criar, «eis
animaes do «ellu, trollly, bons aguu*das. Moinho fubft. casa morada n.iei
cuni água eiiceinail.i. Dista a horas
do Riu, E. C. C. Brasil u dois kllo*
metros ii fazonilii, I*. lOüiOOOlOOO,

2a com 05 alqueires, supvrloreB
puelon, pouco matto, tem 110 cabe*
ças gado, quntvo animaes nella, mr-
ros, carro oa, boa aguada, cu*t*a mo*rRilu regulur, Itilhos, inilol, ai-^i»
colonos, clc,, 3 huras do lüo, d k|-lometros du ostae.ão E. P, t'. jj..
V. 100 contos; 3a om Pirahy, ii kllo-
metros da estação, cont-ém 160 ai-
quolrcs geométricos, 90 om meutue,
o rosto lavouru, peistos, otc, poucalavoura eufe, engenho de café, mol*
nho ítihft, multa agúa, Rou ceiie.i
morada, dita paru colonos, ;ki ,-.ib<*-
ças gado mais ou monos, dois «irrca
de bois. duas carroçae, quatro nnl-
Hinos do tella, etc. CHma de pri*motra ordem, a 5 honi-s do Rio;
Pôde-eo lr c regressar ao lilo uo
mesmo dia. P. l*.'0:0O0J; 4a, *.i uil*>-
metros da cidade Plmhy, 03 níquel*
rcs, 40 em matta«, pastos, lavoura.
etc. Casa morada boa. tros animaes
sclla, duas vaccan, etc., moinho fu*
bft, aguada. P. 45:000». Põdo-so ir
o regresear ao Rio no mesmo dln:
5a, 8 horas do Rio e 16 Iclloinetros
da estação o quatro da cidade, 'Jür,
alqueires torras ti que lia de mé.hnr
pura toda cultur.i, 40 mil pis .-afí.
boa edade, 18 mil de uni aniin,
grandes Invernndiui, boas posiarlas
mnis ou menos 30 alqueires em mat-
tas, 52 ouiboçaa *-ado superior Iti-
telro, 17 animaes cavalla-rc-i de criar,
moinho fubfi, ongonho de caiiiiu
a'aniblqui*, etc., 200 cabeças .V
porco.*), sendo 70 qua-tl promptos
paru matar; o resto dr cam-po, pn-
Tím 5'ordo. quatro carros ele bois,
animaes «ella, lü casas dc colonos,
terreiros pedru, pomar, jardim, rasa
morada regular, ollina adorável
mantendo nus tulhae, mlllio u arrn:
plantados, etc. P. 165:000$000.
Multas outras fazendas de cafe,
nilxtos, etc.

Quem precisar compra? ***ci*ev»
dizendo comu doseja a fazenda, etc.
alei quo preço, será logo attendldo,
Rua doe Inválidos. 10, sobrado, de
2 ãs 5, B. Vlolrá.

EM NICTHEROY

"I/ENDE-8E no Meyer um oungalow
;j acabado do construir: Informa-
ç8e« com Costa Braga & C, rua de
tí. Pedro, 72.

VENDE-SE uma irtagiilflca avenida
com sete prédios, ua rua Duque

de Caxias ns. 96 o 98, dando uma
renda do 1:200$ mensaes, pela me-
lhor offcrtn, em leilão, quarta-feira.
S do outubro, âs 5 hoi-as di tarde,
pelo lellooiro Agenor.

yENDE-SE o grando o solido pre-
dio á rui Augusto Severo n. 78

(antiga Praia da Lupa), em leilão,
pelo leiloeiro PALLADIO, lorça-fel-
ru, 7 do outubro do 1921, ás I 1|2
horas da tarde.

DEVE REGRESSAR HOJE DO IN
1T3RIOR O PRESníHINTE DO

E. DO RIO
Do regresso do sua excursão ao

Interior fluminense, deve chegar
hoje, á noite, ã vlslnha capital o
di-. Feliciano Sodre, presidente do
listado do Rio.

O chefo do governo fluminense
viajarei em trem especial da Leopol-
dina Railway. A' suu chegada uma
companhia do Regimento Policial
presiar-lho-ã aR devidas honras, for-
mando a Guarda Civil de Nictheroy,
recentemente creada.
A CARNE VERDE BAIXOU DE

PREÇO NA VISINHA CIDADE
Entra hoje cm vigor o accordo fir-

mado entre a Prefeitura de Nicthe-
roy o o marchante sr. Arnaud de
Abreu Gtiimurães Cambraia para
vender a carne verde ei razão de
l?ii00 o kllogramma.

Aquelle marchante venderá it car-
re aos rotalhistas ao preço de 1$300
o kllogramma, desde quo se compro-
metiam a revendel-a a 1*B00 aos
consumidores.

A matança, entretanto, continuarálivre, podendo assim qualquer mar-
chante abater gado no matadouro de
Maruhy, desde que satisfaça todas as
exigências du 'lei. .

EM TORNO DE ÜM TELE-
GRAM.MA FALSO

O dr. Armando Gonçalves, Inspe-
ctor geral do ensino do Estado do
Rio, requereu ao juiz criminal de
Nictheroy a exhiblçfto do autographo
de um. telegramma falso, passado
em 2 do corrente, com o seu nomo
e destinado ao dr. Antunes de Fl-
guelredo, actualmente director Inte-
rlno da Instrucção Publica fluml-
nense.

A petição tem por ifim processarcriminulmento o autor desse falso
telegramma.

O juiz deferiu o pedido e mandou
offlciar ao encarregado da estação
telegraphica de Nictheroy, afim de
que seja o respectivo autographo
exhlhido na audiência de quarta-fei-
ra próxima, sob as penas da lei o
com sciencia do Ministério Publico.

\7ENDUM-SE terrenos, a cinco ml*
nulos da estação Uc Sampaio, na

rua Alzira Valdetaro n. 03. Lotoj
de 500$ para cima. A dinheiro e
em prestações. Informações no local
oom o encarregado. Trata-se com
O. Rie, rua da Alfândega, 110, 1"
andar, das 11-1*2 u 10-17 horas.

VENDE-SE o bom predio assohra-
V dado â rua Silva Xavlor n, 82
(lEngenho de Dentro), em leilão.
Ijelo leiloeiro PALLADIO, quinta-
Ójira, 9 do corrente, âs 5 lioras.

VENDEM-SE dois magníficos pro-
dlos de i acento eon-strucção ã

rua Miguel Fernandes ns. 10" e 101
(Meyer), em leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO, quinta-feira, 9 do cor-
rente, íis 4 horas.

VENDE-SE o grande o solido pre-
dio á rua daí) Maerrocas n. 23

(la-rgu da Lapa), em leilão, polo lei-
loelro PA-LLADIO., sexta-feira, 10
do corrente, âs 4 horas.

VENDE-SE um terreno do 10 x 45,
ei rua Antônio Rasillo, 139, pro-

ximo da rua Josí Hyglno. Prcijo
28:000$000. Trata-so directamente ei
rua Condo de Bomfim, f.68.

pelo Instituto Hahnemaniano no quediz respeito no Hospital Hahneman*
iiiano e ú Faculdade ascendem a
muito mais de cem contos, construiu-
do magliifieíos laboratórios de ana-
tomia, de histologia, e mlcrobiolo-
gia, creando urna Maternidade nova,
serviços clínicos de gvnecologia o
pediatria medica o cirúrgica como
não os 'tem, estes ultimos, a própriaFaculdade official.

O numero • ulnda reduzido de alu-
mnos. permltte um ensino efflcaz,
quasi pessoal e 6 ao mesmo tompo
a melhor prove de que pyr uma
questão de rigorosa honestidade, quolalvez outros estabelecimentos não
tenham, ha grandes exigências nas
matrículas.

Um episódio recente que certa-
mente v. ex. conhece, porque tran-
sltou pelo Ministério é prova dos
nossos escrúpulos: alumno deDen-
dente de duas cadeiras pretendeu fa-
zer exames na 2a época, o que 6 il-
legal.

A .Hahnemaiiniana recusou-lhe
esse pedido, o a'iumno transferiu-se
para a Faculdade de Medicina e li
logrou o que de accordo com a lei
nôs lhe -havíamos negado.

Um dos próprios casos cilado» no
aviso de v. ex. o do alumno Seraphlm
Lobo fi prova do nosso riger: tendo
a Hahnomanniana prestado contra a
transferencia desse alumno por jul-
gal-a illegal foi obrigada a eceiial-a
por imposição do Conselho Superior
de Ensino; v. ex. adaba de mandar
annulal-a.

Em summa que. sr. ministro, pa-
rece de toda a evidencia que v. ex.
nâo foi perfeitamente esclarecido so-
bre o caso da Hahnemannlana e sõ
assim se comprehende o despacho de
v. ex. que estou certo não se negara
a reformal-o fazendo a quem a me-
rece, como nós, a desejada

JUSTIÇA

VENDE-SE por 20 contos a vista'ou "2, sendo parte a prazo, casa
de tros quartos, duas salas, recen-
temente reformada, terreno de
11 x 2ã, ã run Costa Lobo, 2S, Jo-
ckey Club, a mesma, com terreno
do 11 x 49, limitando com outra rua
25 contos, Benevides & C Ltd.; à
rua da Assembléa, 81, tel. Centra!
5174.

PREDIO - TIJUCA -. VENDA
Em unia bella rua, transversal il

ruu Conde do Bomfim. pjtoilnio ft
Kjbrica Souza Cruz, vende-':.¦ uai
bello predio de conetritcçfto lanllga.
em centro du l:ell** jardim, cm o«*
quina do rua o com f-reiltü para
duas ruus. onde se descortina ura
soberbo im iluminei, cliuii. u melhor
(lesta capital, todo o lorreuo rudea-
du de gradll rf<* ferro, sobro iieitra
do alvenaria, lendo .I•*- frente por
unia 'i-uii 2-1 metros o por outra 37
melrne, lindo parque bem ajardina*
dn, com* muitos arvoredo.-*, tendo o
predio cinco confortáveis quartos,
doln salões, ileopene-i, cozinha, ba-
nhelro, tóvn tem um e.*hal.*t omi
dois •quartos, paru empregado ou
gurnge. outras dependências, etc
Preço dessa confortável vivendu l-i
contos. Tratar ei ruu. Buenos Alrea,
.15, depois das 12 horas, com o cor*
rector J. F. Coelho.

PRÉDIOS NOVOS
Venúem-so ou .ilo*ram--.e qujtro, Jun-

los ou separados, ainda nüo hshltadoí, eu*
lylo bungalow, em cimento armado, Jar*
diin, escadas cm mármore, ladrilhos ee-
ranilna, assoallms das salas e quartos citi
mosaico do madeira, duns cOres; plnlu*
ra?, estylo allemílo; fopüo u iraz, illvldl*
ilm com os senuliitej cnminodosi 2 salas,
hall, copa,, cozlnlui, dospansa o no pavl-
nieiito superior tres buiin dormitórios t
uni espaçoso quarto paru banhei; tom nul"
fôra um quarto para criado, \V. C, chu- •
vclro o pequeno quintal. Podem ser vlsl-
tados a qualquer hora, A rua D. Maria
ns, 42 a 14 e Nottei Teixeira u<. ;«l
(Aldeia Camplsta). Trata-se na rua Vis*
conde de Intiailina n. 4!<, 2" andar, com
Tourinho, o proprietário, das 12 as ti
horas; telephone ."Nortü 1526.

PREBIOs MOVO
Aluga-se um predio novo k rua

Frei Oaneca, próximo á rua, Rii-
chuelo. Informações ei. rua de São
IV.clro, 72, Casa Bancaria COSTA
BRAGA & C.

CASA EM IPANEMA
Aluga-se na Avenida Vieira Souto, 406,

recem-construlda, cm centro de Jardim, li
pavlmentos, 5 quartos, 2 salas, Installa-
ções sanitárias, gaz, luz, garoge e
quarto de criados. Tratar rua Uruguaya-
na n. 9, I».

CASAS E TERRENOS
A COMPANHIA OÓNSTRTJCTORA

BRASIL, vende em Copacabana. Ipa-
nema e Leblon, lindas casae em con-
6trucção o magníficos 'terrenos, fa-
cilltando o pagamento da constru-
cção. Avenida Rio Branco, 112, 7a
andar (edifício do "Jornal do Bra-
sil".

GRANDE TERRENO - VENDA
Desviado 30 minutos, em um bom

local, vende-se um bello terreno,
tendo 140 metros do frente por 200
de. fundos mais ou menos. Preço
170 contos. Avisn quo tenho outros
terrenos menores, como sejam
áreas de .9 mil metros, e de 0
mil metros o outros de 3 mil metros
cm bons locaes que se vendem em
bqae condições. Tratar ã rua Bue-
nos Aires. 35, depois das 12 horas,
com o corrector J. F. Coelho.

PRÉDIOS A' VENDA
AVENIDA 11 DE NOVEMBRO •

(WiMOck T/oi»)
Um pavimento com porãp hablt.v ¦

vol, dividido, forrado e assoalhaelo.
no ,corpo .superior magnífico,, ¦dor*
mltorios, salas, cozinha e mais de-
pendências (entregue vaslu).

RIJA CASSIANO (Gloria)
Tres pavlmentos, cinco dormlto*

rios, salas o mais dopendenclas (esti
vago)..

RÜA BAMBINA (Botafogo)
Dois prédios. Doio pavlmentos,

seis e nove quartos', salas, grande
quintal. Frente para a rim da A«-
sumpção, onde tem mais um predio.
Fltotof-raphtits e Informações com o

leiloeiro PALLADIO, á rua
S. José n. 57, loja, ondo su trata

TERRENOS
Vendem-se optlmo-, lotes no Ix**

blon, entre o mar c as **nindes obras
iJo Jockey Olnb, A vlstn. u n presta-
ções. Preços vantajoso*-', principal-
mente para o caso das vendas á
vista. Trata-se Avenida Rln Branco,
133, -1" lindar, sala II.

SITIO - THEREZOPOLIS - VENDA
Desviado da margem de Thera-

zopolis, 10 minutos a cavallo, ven-
de-se um belliselmo sitio, com um
esplendido predio acabudo de con-
struir. eom quatro grandes quartos.
Um grande salão, linda vaeranda, em
volta, cozinha, banheiro completo,
quente e frio, despensa, tora tem
uma casa com tres quartos e ter-
reno, tem de frente 100 metros por
1.100 metros de fundos, cam tres
qorregoa de corrente agun., sendo
um encanado, «om uma bella matta
nos fundos, com muito boa madeira
de lei, bella propriedade para vera*
near c o predio fi de feitio 'Bunge-
lov, preço 05 contos. Ver planta do
predio e terreno, á rua Buenos Ai-
res, .35, delpois das 12 horas, com
o corrector J. F. Coelho; tem 19»
mii metros quadrados.

TERRENO EM LARANJEIRAS
A COMPANHIA CON8TRUCTORA BRA-

SIL, vende niairntrteo loic 12 por U6 ne)
rua Marechal Pires Ferreira. Avenida Illo
Branco, 112, •**>* andar (edifício do "Jor-
nal do Urasll").

PREDIO - JOCKEY CLUB - VENDA
Vende-se um ln-llo predio c-m rui

transvor-s-11 u rua Garnler, quas)
junto «o Jockey Club, em centro d'
terreno, com jardim im frente, coni
quatro bellos quartos,* saia de vlsl*
Ias. sala do juntar o sala'de (.'.-per.,
despensa. banheiro o cozinhei, fora
uni bom qunrío para empregado
tendo banheiro, etc, bom quinta!.
tendo 10 metros do frente por 30
do fundos mais ou meno***, pi*-*'-:"1

Ide pequena Itnvpeza. Preço "0 cen*
fos; tratar ft rua. Buenos Aires. ".i.
depois das 12 âs 17 horas, com ó
correcior .1. F. Coelho.

SITIO - NICTHEROY - VENDA
Vende-se um bom sitio em NT

ctheroy, localizado em S. Goiiçal***.
tendo perto de 300.000 nie-
tros quadradoe, ou seja uma frente
do 420 metros po:* 71)0 de' fun-Jn**
mais ou menos, tendo alguma lavou-
ra, como mandioca, canna, niiUie-
etc, bons pastos, muitos arvoredos
fru:ifi;ros. porto d*) 0.000 pés do Ia*

.i,,»., ....... i ranjelras, u;n bom predio. mais doisAluga-se. perto da estação, esplendida para empregados curraeg etc, ch*
m^arZ ír1" 

rnÜ.b"'a- '"• "U*r,°S" bl- Ua sal™be?rínSv S « couto»:
I! fmLf-T10 £ B.rSnde nu^**1* I •*-"»*ta>" «. ma Buenos Aires. 36, dc*por 0 meies. Cirtaí neste jornal a II. S. pofc d^ 12 hoMUi com 0 ^rectur'J. F. Coelho..

PETROPOLIS
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ÜAMEO SEU "RAID"
CHUVAS TORRENCIAES IMPEDIRAM

A PARTIDA PARA KA80SHIMA
flRANOHAI, 4 (V. P.) — o avia-dor argentino Zannl, que tenctonava

partir hojo desta cidade paru Kagos-
hima, foi obrigado a adiar a viagemaus amanhB, devido As chuvas tor-renciaes que caem neste dlstricto e
que tornam Impossível a navegacio
aérea. '

TOKIO, -I. U. P.) — o nrefelto deKngoBhlma, sr. Rljuln, annunelou
hoje que o aviador argentino major
Zannl partirá, amanha de Shangai
ás 8 horas, devendo chegar a essa
cidade ds 15 hora».****** ***i*iSiv>ivvtfuxnjuM

NÃO SE TRATA DO PRÍNCIPE DAS
ASTURIAS, MAS SIM DO PRIN-

CIPE LUIZ
PARIS, 4 <U. P.) — o jornal "Le

Matin" oecupando-se hoje nova-men do caso policial em que, porengano, figurou o nome do princi-
pe das Asturias, herdeiro do thronoda Hespanha, diz que houve confu-silo na Identidade do joven princlpe,tratando-se do d. Luiz, filho da ln-. tanta Bulalia de Hespanha, e queC- conhecido em Paris pelo titulo deInfante,

DE AMSTERDAM A BATAVli
OS AVIADORES ROLLANDE2ES

A CAMINHO DE ANGORA
AMSTERDAM, -I (U. P.) — Osaviadores hollandezos que tentam

fazer um vôo ontro esta cidade o
Batavla, capital das índias Orlen-
taes Hollandezos, chegaram a con-
Htantlnopla e seguiram com doatlno
& Angora.

A QUESTÃO DO SUDÃO
¦LONDRES, 4 (U. IB.) — Embo-

ra nos círculos officiaes nfio so pos-
ea obter Informações sobro as nego-
claçOes entre o primeiro mlnlatro sr.
Miac Donald e o chefe do governo
do Cairo, Zaghlul Pa-chd, consta que
o sr. Mac Donald reiterou o propo-
•tto da Inglaterra a nüo abando-
nar o Sudão e manter as tropas bri-
tannlcas nas proximidades db Canal
de Suez, onde a «ua presença 6 con-
siderada essencial para a defesa das•communlcaçSeo do 'Império.

Zaghloul, mostrou-se intranslgen-
to, repetindo simplesmente ns exi-
genclas dos nacionalistas egyipclos.
Deante dessa attitude parece Impôs-
eivei achar-se nem mesmo uma baeo
em que assentar ao negociações.

Consta egualmente que o governo
¦britannico aborrecido com o lnsuc-
cesso dae conversações exigirá, do
governo egypclo o pagamento dos
juros de certo* empréstimos turcos

I antigos

A TERRA DO BRASIL IA SITUAÇÃO
A VALIOSA APRECIAÇÃO 00 6E0-

GRAPHO ALBRECHT PENCK

TEMOS SEMPRE EM STOCK
AZULEJOS — TIJOLOS — LADR1LHOS

CIMENTO—TELHAS —OLEO DE LINHAÇA

E. R. ALMEIDA & Cia.
RUA DA QUITANDA 19 ¦ sob. — Telephóne : Centrei 8221

500 CONTOS!
A feliz casa AO MONOPÓLIO DA FELICIDADE tem a honra de

prevenir aos seus amáveis freguezes que expoz á venda os bilhe-
tes da LOTERIA DO NATAL, com premio maior de 500 contos,
convidando ao mesmo tempo a habilitarem-se, pois vamos mais
uma vez vender a sorte grande I

14, SACHET, 14

BBRLIM, 4 (lü. P.) — O profes.sor Albreoht Ponde analysando a po-tonelalldttde da terra paro o suston-
to da popu*laç4o, ' diz que o Brasil
offereco as maiores possibilidades,acreditando o professor quo esse
paiz poderá, . finalmente conter
1.200.000.000 habitantes.

Acerescenta o sr. Penck quo "sú-
mente duas potências anglo-america-
nas juntas poderão supportar egual
popu'laçfi.0 que os Estados Hispano-
Americanos. Assim os povos de lin-
gua hespanhola e portugueza estão
diante da favorável perspectiva de
enventualmente desbancar o elemen-
to anglo-americano de sua actual
preponderância ethnologlca."

0 CONGRESSO DO PARTIDO LIBE-
RAL ITALIANO

LIVORNO, 4 (U. P.) — Os lea-
dors e membros de destaque do par-tido liberal de todas as partes da
Italla continuam a chegar a osta
cidade por todos os trens afim de
tomarem parto no Congresso do
partido, que inicia hoje os seus tra-
balhos.

A questão da collaboração do par-tido com o governo chefiado pelosr. Mussolini, é o ponto principaldo 'programma do Congresso e a re-
solução do mesmo com relação a

. esse assumpto terá um importanteI effeito na situação política do paiz.Espera-se que o Congresso vote
a favor da collaboração com o go-verno afim de auxiliar o restabele-
cimento da normalidade na Itália.

0 NOVO PRESIDENTE DO PANAMÁ'
PANAMÁ', 4. (A.) — Assumiu,

hontem, com toda a solemnidade, o
cargo de presidente da Republica,
para o qual fora recentemente ciei-
to, o dr. Rodolpho Ohiari.

Para o cargo de ministro das Re-
lações Exteriores, o novo chefe da
nação convidou o dr. Horaclo Alfa-
ro, que o aceitou, tomando posse
hontem.

EM PORTUGAL

IVICTROLA
MARCA REGISTRADA

I< BA
VICTOR TALKINQ MACHINE Co.

I A.TTINTO.A. machina fallante que é

fl &Sjm'mr-~~ ^m

I Somonto Carvalho PRESTAÇÕES DE I

100)000®
POR MEZ I

A illustragão mostra uma VICTR0LA N. vm I
Tamanho 39 x 34 x 49 centímetros, que custa I

825$000 I
Paul J. Cbristopü Company I

OUVIDOR 98 S. BENTO 45 I
RIO S. PAULO |

M^mmimÊÊ^mlt^a******^*******^*********mmWÊmmA

SO' MEIAS
V. Exa- pude comprar no"ÉDEN DAS MEIAS"

120-ÜRUGUAYANA-120
(Entre Rosário e Buenos Aires)

SEDAS

WATT-MOTOR
A ULTIMA PALAVRA CM MOTORES ELECTRICOS

PREÇOS SEM CONCORRÊNCIA
Temos prazer em communicar aos muitos interessa-dos que Já chegaram as novas remessas deste afa-mado motor. Os preços nlo sof Creram aNeraeio ne-

nhuma

CASA BRASILDANA
81, Rua Theophilo Ottoni, 81 -Telephóne Norte 6146-Caixa 2222

RIO DE JANEJRO

Palha de seda, largura
90 centímetros, metro

Seda lavavel, largura
1001 c, metro....

Crepe Georgette, largura
100 |c, metro....

Satin Duchesse, largura
1001 c, metro....

Crepe da China, largura
100 |c, metro....

Foulard de seda, largura
100 |c, metro...,

Taffetá de seda, largura
1001 c, metro....

Crepe Marrocain, largura
100 |c, metro...,

Lamé fantasia, metro..
Crepe Satin, largura 100

centímetros, metro,.
Crepon de seda, largura

1001 c, metro....
Marrocain fantasia, lar-

gura 100 {c, metro
Crepe Broche, largura

100 |c, metro,.,.
Marrocain Broche, largu-

ra 100|c„metro..
Charmeuse de Lyon, lar-

gura 1001 c, metro.
Rendas de seda, largura

1001 c, metro....

95000

I2S000

125000

I5S000

I6S000

I8S000

I8$000

22S000
20S000

325000

24S00O

24$000

24$000

28S000

35S000

36$000

MADRID, 4 (V. P.) _ lnforma.
Ofles roce-bldao de (Lisboa, dizem oueoa conflictos socla-ea, ¦criaram emPor-tucal uma «ItOãçâo delicada. AInduetrla atravessa uma crleo multosêrla. Numeroeoa operários carecemdo trabalho. No Intuito do alllvlaros offeltos da altuaçSo i-eeolveu-se
quo oe typogrraphos das folhas dia-rlaa trabalhem tre» dias na semana,ficando alsuns parados.

A Industria de refinação de assu-car acha-se em condloOes difficil!-mas. Os operados denunciaram asompresas aceusando-as do empregarsubstancia*» nocivas,
O governo procedeu a Indagaçõesverificando ser fundirda a. denuncia

o adoptou medidas enérgica*-, contraas empresas, sendo tambem au-
gmentados os salários dos operai-los.
Os patrOee, como represália, despe-diram umu ipar.te do pessoal.

Os trabalhadores na Industria de
electricidade mostram-se multo des-
contentes porque Indivíduos alheios
ao officio estão sendo empregados
ganhando menos, o que muito pre-
Judlca os profisslonaes.

O conflicto mais sério 6 o provo-cado pelos barbeiros, que pedem au-
gmento -de salários, syndlcanola
obrigatória e abolição das gorgêtas.
A União dos Barbeiros decidiu de-
clarar a greve, a qual apresenta ca-
racter revolucionário.

Xo segundo dia da parede estalou
uma bomba perto fle um salão.

A Confederação Patronal empre-
hendeu uma. campanha de protestoe de resistência contra o novo re-
gimen de contribuições e imposto*!
approvado pelo Pavlamento e esta
resolvida a não pagar o a outros es-
cessoe.

O descontentamento alastra-so.
sendo difficil a situação.

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA. 4 (U. P.) — Beunlu-se

¦hoje o conselho do Thesouro sob a pre-sidenela do ministro das finanças, sr.
Danlsl Rodrigues, verificando-se a
continuação da melhora cambial.O ministro da Justiça sr. Catanho
Menezes presidiu hoje em Corvil*há o
acto solemne da inauguração do novo
edifício do Tribunal de Justiça dessa
cidade. Assistiram tambem diversos
magistrados desta capital e as autori-
dades locaes de CorvUhã.

Explodiu hoje uma bomba cm
uma barbearla desta caipltal, causando
sérios prejuízos. Esse attentado ê at-
tribuido aos barbeiros que so cham
actualmente em greve, e que ameaça-
ram .praticar actos de represália con-
tra os .patrões, visto não terem es-
tes accedidos sá suas propostas paravoltarem ao trabalho.

Obegou a esta capital a missão
medica argentina que vae tomar parte
no Congresso Medico Hispano Ameri-
cano a reunir-se proxlmamente em
Sevilha.

Sabemos que o presidente do
Conselho sr. Rodrigues Gaspar «ente-
se pouco disposto a, convocar o parla-mento devido & falta de motivo.

O chefe do governo opina que a.
convocação deve ser feita antes con-
stltuclonalmente por um terço dos
parlamentares.

LISBOA, 4 (U. P.) — A policia
prendeu em Mattosinhos o indivíduo
Marques da Costa que foi expulso
do Brasil como indesejável.

Marques da Costa, é autor do
attentado a dynamite contra o Hotel
Francfort.

Annunola-se officialmente que
o governo adoptou serias providen-cias contra a Infiltração allemã e
italiana em Aangola que ameaçava
principalmente Nyassa,

*0 ESTADO DE SAÚDE DO DR. AN-
NIO JOSE' 0'ALMEIOA

LISBOA, 4 (U. P.) - o estudo desaudo do ox-prcsldente da Republica,dr. Antônio José do Almeida, conti-nu a estacionado, sem apresentar mo-moras.
O ."Diário, do Noticias" transcreven-ao as reíeronclas da Imprensa cariocaa doençu do notável estadista, diz queo Brasil so mostra npprehanslvo coma doença do ex-nresidente.mmmm ¦ ¦ ¦ i "¦"rrriruTjyuc

0 ANNIVERSARIO DA REPUBLICA
EM P0RTU0AL

LISBOA, 4. <U. p.) _ Contlnuan-ao as festas comniemorativas do 14»anniversarlo da proolamaçâo da lie-publica, realizou-se hojo. nesta capi-
«i 1.n,l'°"ellte Parada militar, des-filando •¦ tropas pérdrito o presl-dento da Republica, sr. Teixeira Oo-mes, os membros do governo o docorpo diplomático.

A multidão ucclamou o chefe doEstado.
A visita ao Museu das Congrega-

COes Kellglosaa esteve deslumbrante.
A' noite organizar-se-u um cqrtejocívico que percorrerá us ruas con-trnes da cldado e haverá sessões so-lemnes o outras festlvidudes nos cen-tros republicanos.
A cidade apresentara esta noitefeérica illuminacão, tocando as ban-das militares nas praças publicas nacapital e nas províncias.

E' dever de todo homem
assegurar o futuro do sua fam-llia.

Assegure-o V., udquirindo a terra
ondo localizar o seu lar, a qual é
vendida com as maiores facilidade*
pela
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DE JANEIRO
Rua da Assembléa, 79—Central 2S51

A EMIGRAÇÃO ITALIANA PARA A
AMERICA 00 SUL

ROMA, 4 (ü. P.) —Foi offlclal-
montu desmentida ! nesta capital anoticia de quo o sr. Mastro Mattol,vice-commlssario da lSnils»'uçtto, quoembarcou hontem em Oonova comdestino ao Brasil, tivesao sido In-ourabldo do uma missão secreta naAmerica do Sul.

Inslsta-so em quo o motivo daviagem do sr. Maestro Mattel aoBrasil fi puramente o de fazer umestudo completo sobre o problemada emigração.

ANATOLE FRANCE ESTA' PEOR
PARIS, 4. (U. P.) — Noticias ro-

cebldas do Touro dizem quo o gran-do escriptor Anatole Franco poiorousenslvolmente, Desde ha tres soma-
nas o illustro enfermo ô obrigado a
dormir sntado. Considerando proxl-mo o seu ultimo momento, Anatolo
France deu lnstrucções no sentido de
que o. sou corpo seja enterrado nesta
cidade, sem ceremonlas religiosos.

A PRISÃO DE UM CÚMPLICE NO
ASSASSINI0JJEMATTE0TU

MARSELHA, 4 (U. P.) — Foi
proso nesta cldiuio o fascista iiuliu-
no Augusto Malacrlu, uucusudo documpllcldado no assasslnlo do depu-tado Mattoottl.

Malacrla nfio negou ser amigo deFlllppo Panzerl, que se acredita serum dos assassinos, mas declarou queignorava o paradeiro do mesmo.

OS PREJUÍZOS das INNUNDAÇOES
NA ÍNDIA

CALOUrrA*, 4 (U. P.) — A»
Inundações destruíram numerosas
aldeias, carregando as nguao os ob-
jectos pertencentes fí, população na
zona do Drthl. Em uma extensão
do sois milhas da margem do rio
Jumma. cuja enchente 6 a causa da
inundação, tudo so acha coborto do
l»'ma e dos despojos que carregam
ae águas.

As colheitas acham-se totalmen-
to perdidas. Os camponeses anrul-
nados, carecendo do habitação, fero-
curam 'refugio nas arvores.
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BANCO COMMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

MATRIZ EM S. PAULO
Capital Rt. BO.OOO:0009
Capital rMlIzodo. Rt. 30.000:0009
Fundo d» reserva . Ra. 20.000:000)

FILIAL DO RIO DE JANEIRO
Rim da Alfândega 21

TEL8.: N. 6434 e 6436

§***&
2^ (áotaretíca)

• damldU*
rones: Central 2587 •

2903 ou Norte 4223

EpONQE
Superior qualidade e to-

das as cores (enfes-
tada), metro  25500

»

Sparterie
Folha  2S800
VENDAS POR

ATACADO E A VAREJO
IMA

C. Carlos J. Wehrs
DEPOSITO DOS CELEBRES

PIANOS
EHRBAR

ESSENFELDBR '
Rud. Ibach & Sota

Schiedmayer & Soehne
A 7 Rua da Carioca A fI l (Junto ao Cinema íris) i" |

TELEPHÓNE: CENTRAL Í315

Vendas facilitadas

Casa Pto
ai nteuiriii isb e i

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHÓNE: NORTE 1244

LUSTRES
Preços especiaes

FABRICAÇÃO PRÓPRIA
CASA

BERTHOLDO
ROA THEOPH. OTTONI 00

Próximo á Avenida

Casa Nero
Os mais lindos modelos de cal-

çados na fôrma FRANCEZA,
Visitem as nossas exposições

com preços marcados.
69 - RUA S. JOSE' - 69 '

| INNEGUALAVEL TONICO IfERVINQ
Em todos os casos qne se torne necessário restaurar os nervos, estomaravilhoso tonico, composto de substancias vegetaes, produz sar-
prehendentes resultados nos casos de: FAI/TA DE MEMÓRIA.NERVOSISMO, INSOMNIAS, PERDA DA8 FORCAS VIRIS E EM-IODOS OS CASOS QUE O MAIi PROVENHA DO ENFRAQUECI-

MENTO DOS NERVOS
ELIXIR DE SORET Vende-ae em todaa as Drogaria* e Pharma-cias. Approvado pela Direotorla de Saúde Publica em 261611919.Sob N. 97

,*Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnininnmiimiiiniini!

NUMES MIES CUHIUS
para combater á sypBlHs, rheumatismo, arftfl-
tismo, Impurezas do sangue e moléstias da pelleo medicamento que se impõe 4 o poderoso depu-rativo nacional

ELIXIR DE CHAPEO DE COURO
cuja formula tem por bue plantas da rica florabrasileira, .

Lie. 1498 de 26-1-920.
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d maior sortimento de peças
^STeTiSr TdC8ta cw'de °8 poatos''——« r**~««—^u-mo.,. 'zzxsz.:::::::: - - -¦- --¦ - - ¦—" - •—

M. „2 . a ., t r!*'*w«w,'^,:rir*''*»''.«.f"«"-*«*Mwta 7a««ooo
« 3 « 

""•""" ,,,",,:-*•'•••*¦'.¦ •¦••••«•-•www»*-*-- 
wmro^M 800$000

'. m. m. 
" " "" " '•" •••••«•¦•¦••'«••'•¦•-i-m « « - M ..,.;.i.:«.,. ...i 1:0001000

•• 5 «. m, 
*¦¦"" " - •"••'• ••«" .••i-»l«.l«.*...«l« mmm „.,.,.;.>;,...., 1:4001000

«6 » «¦•¦•.•.•¦...•i..i...».;.raí.„,U; ...w 1:550(000

w. '•" m " "''" "'•'''•¦*a«'»»»«i« .u m i.i ,.-.-Mn...>.>m.i í-aaoaminPreço extra para alto-lalanles grandes ,.,„,... ' 
1-ww»«'0

Preço extra para alto falantes pequenos „.... „'..,:. 'v'''""'"':" 
" " '" '" " m"': 400,00°

' ••-•¦• •'• ••¦»:•'• •-••« ¦« ¦•" m ui .......... 2259000

Demonstrações e experiências na oceasião das vendas
Estabelecimentos MESTRE & BLATGE'

RUA DO PASSEIO 50

o melhor Tonsriao
mÚl Jí,

LCINIl-IODJIDJI
Cadu frasco ó a«ompanliado da relação de um -ranilp nn>»«m jn ...„,» jfessores da Faculdade de Medicina do RlHe Jnnéiro^dade%£.°P™Í.TteZ^J.**^!** PW"

afflrmam ser a phospho-caldna.lodada um exceUentc menaroAn .1» ü!2„S no'»"'«lta médicos qae
dade, ..o lymplmUsmo, adeno,«thlas, e"e7opSe? rSwSSS\nenS?&5532SÍ? ÜSL. 'm***'
ria, clüorose, bodo, bronchlte asthinaUca, denücão, rheuinotbmo nhí^i'mnenJrastl,e,>ta: Phospfcata-
usada ainda durante o periodo di cravidò/, como excénèmr"« Ini^ .. . e con^»'e«*»C», Ef
mo tonico do apparelho respiratório. excellente auxiliar no tratamento da syphilis e oo-

£ ™f. süSís; sítíssí «*Tsaa (n^;e° *\a,"%'°>» ^- * *.; *.—•
M. B. Rodrigues; Drogaria Ferreira; Ribeiro Mcne^el 2 c^i|K,.*'?a"^E*ariStó **** * C->
telho; Bragança Cid & C: Silva Gomei & o ircltn*? r.«^ S'í ^, " ; Martins * Bacellar; J. A. Bo-
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A. PEDIDOS
CAMPANHA CONTRA UM GRANDE ACTOR

CARTA DE LEOPOLDO FRÓES
So ITlUBtre actor LeopoWo Frôes,

recebeu esta manha, o nosso com-
panhelro Cândido Campos, a Beguln-
te carta, que, com prazer, publica*
mos. y;¦ 

'•-.'" -
«Meu caro Cândido ¦— SaudiigOos.

Agradeço-lhe on palavras ffcntls
com quo vocô me honra no sou
aristocrático veaportlno — "A Notl-
cia".

Outra coisa n&o ora do esperar,
nJlas, dum homem limpo como vonfl.
Obrigado. Pordõo-me, porém, quo
responda a duai* llnM— da carta
hontom publicada e «nslgnada no
seu jornal polo presldonto da &. B.
Aa Ta

Diz aquello senhor: "a Siwledade
11A0 ata-.'-»; «U.f«;ml»'»si»'. Defender
se. de .quem? Do mimV Ao mesmo
.tempo om quo u B. B. A. T. cstlpti-
lava o pagamento do direitos uu-
tornes em GOfOOO (sessenta mil
.réis) por noltu, ou pagava 100*000
(com mlí réis). Para cada sessuo,

.no tempo em quo represontol aquol-
Je deplorável systomu, o preço da
8. B. A. T. era 20*-000 (vlnto mil
réis). Passei a dar essas mesmas
¦peças em ospoctaculo Inteiro, com
tM-cft-scünos meus, o paguei C0$000
(sessenta mil reis).

Fui posto fora da Socledado por-
quo entendi e ontondo que a per-
cèntagem de 5 °|" que ou deveria
pagar das minhas peças, era do
3$000 (tros mil réis) que represen-
tâvam os G °|" sobre o proco eslipu-
lado pela 8. B. A. T. Só por Isso.

Tempos passados fui ACCLAMA-
DO soclo, so 'mo nilo engano, por
proposta do sr. Raphael Pinheiro,
como prcmlo da attltudo que cu to-
mara no coso do theatro da Expo-
slçüo, o mais larde essa mesma "So-
cled-iuo" tentava prohlblr a repre-
sentaçtlo, em S. Puulo, de uma peqa
do meu repertório, nada devendo
cu uo autor, meu confrade, entfio,
na referida S. B. A. T.' Nüo se tratou de um accordo
Ciltro os dois sócios que so des-
«vieram; não se mo explicou coUa

¦ iilguma — aggrcdlu-so. Ainda con-
tinuei na "Sociedade" auo mo ac-
clamara! Hals tempo passou oqulr
zeram cobrar-mo pela nova taballá

sem aviso prévio — as peças quo
cu representara em Santo»!

Nessa altura deixei de fazer parte
da 8. B. A. T., e retirei do reper-
torlo an pecas doa autores filiados
Aquella casa.-

«A Sootoda**) nio atacai delonde»
at,". 13 foi oomo dofesa que o mal
escolhido orador offlolal, em plona
festa do iinnlversario e deanto de
artistas estrangolros, disse quanto
disparato ontendou, babou quan.a
tolloo lho passou pola cachiJla, a
meu respeito, para tjaudlo «los ho-
mons quo ine 'aeclamarani ha me-
•aics? Foi nlnda como defesa que nuo
sn admlttlu o bollo discurso que
Aarão Reis Filho pronunciou na
sessão de 30 do setembro, do qual
peco vínlu para publicar o r.>aumo
amanhã? _.-¦ .. - '; .....

O ag-retildò iul eü.' Porque, nüo
sei. O quo lhe posso afflrmar, com
os "IwtxlírcaiiJ-'', 6 que as peças
nacionaes fizeram menor receita que
a» outras. Quando lancei mão de
"Flores "tio sombra»', no Trianon,
ji ia estava, havia, tres mozos, re-
presontando poiias estrangeiras, com
suecesso. Foi a Bympathla que o pu»
bllco tem por mim; foi o theatro;
foi o meu elenco, que fez subir os
autores patrícios, Nüo ellos a mim.
Do sr. Tojelro dlzla-so quo tinha
azar, o a minha companhia acaba-
ria, como acabaram outras que rs-
presentaram peças daqtiello autor,
no tempo em quo dei a premloro do
"Sympathlco Jeremias"; do sr. Aba-
dio ninguém falara, nté ontílo, o ou,
tal como com o sr. Tojelro, lho
emendara, lhe concerlárn,. lho cor»
rlBlra as "Biiffcs". Só escapou o sr.
Cláudio dó Souza, que tevo a sorte
do um .conjunto de artistas apro-
prlados ¦•* paru a Interpretação de
"Flore* do Sombra".

Essa c a verdade nua. Podem
vestll-a de mentiras, .enloital-a de
falsidades, c atirar-lhe aos hombros
o "MANTO DIAPHANO" da.caiu-
mnla. Ella surgira tal qual ella é.
no decorrer dos tempos. Sempre
seu admirador o amigo grato —
Leopoldo "Fróes.'

p. s. — De tudo o quo affirmo
tenho provas, que apresentarei quan-
do o onde convier."

(Transerlpto -da "A- Noticia".)

APPELLO A'S MÃES
"...á na Infância dos Indivíduos qut

podem melhorar at naçais:MIM»
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U TYPOS DE PIÃO•j » » BANCAI, UIPERHIR
SEMPRE EM STOCK peçaCinulartr

A vós que dirigia ea destines das
nossas famílias e a quem estão en-
tregues as grandes responsablllda-
dei» doa nossos lares, a vos, que, a
despeito do todas as propagandas
contrarias ao matrimônio, pelo hor-
ror das diffículdades o pela abdica»
çfto aos requinte» da ologanola o
aos prazeres de uma vida phanta-
Blstit o desacautoloda, quizestes es-
magar a serpente das Idéas malthu-
slaniiH e nohar na elevação do amor
de esposa o mãe o campo para o
desempenho de vossa missão nobre
o grandiosa, eu formulo estas li-
linhas, cheio do esperanças do que
cilas despertem a vossa vontade o
o osso esforço.a

Dlzom muitos que as maneiras de
vida de um povo, não Bão mais do
quo a reriultuiitn dos hábitos dou
seus antepassado»;, acreditam que
todos os nosso» bens e nossos males,
não são senão heranças.dos dias que
ce foram. Não deixa de haver unia
certa razão de ser nesta opinião; to-
davla, acho que a. relação entre o
passado o o presente, dependo de
circunstancias, o nfto podo haver
uma lei invarlavol quo a determine.

Os povos não suo sõ pelo quo fo-,
ram, mas, sim, pelo que poderão ser.
E' sabido que os hábitos porduram
c se transportam de gerações a ge-
laçOes. "O habito 6 a grande lei
biológica", diz Felix le Dantec, e ao-
crescenta ainda -que: "a serie dos
hábitos Individuaes constituo um
habito collectlvo, que so chama a
Tradição". Mas, estes hábitos, re-
sultados das constantes repetições
de um mesmo acto, são susceptíveis
de ucçOes boas ou ,mãs; assim sen-
do, o éco das tradições poder*, tra-
zer-noH a brisa meiga da grandeza,
do conforto, ou poderia offertar-noa
a borrasca da desgraça.

Perguntemos aos annos que pas-
saram*, o que fomos? A resposta 6
triste o bem soube dizer Frota Pes-
sOa: "Nossa raça, o que se costu-
ma chamar a ra«ja brasileira, é .a
triste -presa de uma cruel fatallda-
do" E poderemos nôs acreditar que
só seremos o que fomos? Nfto. Se-
remos aquillo ijuo qulzermos ser.
Seremos tudo que quiser a nossa
vontade, o nosso esforço, o nosuo
trabalho» a nossa pertinácia, o nos-'
so patriotismo.

O passado não se impõe o as suas
tradições são pcrfectivels. Saibamou
guardar o bem quo os nossos ante-
passados plantaram, o, saibamos
alrtda mais extirpar os males quo
a fatalidade nos soube otfertar.

Frota Pessoa, na sua notável e
patriótica conferência, realizada na
sala de honra do Centro Paulista,
soube concltar "todos os intelle-
ctuaes ora divergentes nas pugnas
da esthetlca, para um entendimento
em torno das necessidades de nossa
nacionalidade. Entre essas avulta
f-m primeiro plano — e todas as
mais delia dependem — a educação
do brasileiro".

Feliz a sua idéa; mas, eu desço
um pouco mais; venho do reino dos
privilegiados da cultura, para o am-
btente humildo das famílias o peço
ii vós — mães — o vosso precioso
auxilio, a vossa abençoada força
para a realização desta luta em prol
da regeneração do Brasil.

Repetirei com o conferencista:" Salve-se, - porcin. a criança, para
salvar o Brasil da dwadoncte''. E,
61 "...: é na infância dos indivl-
duos que podem -melhorar as na-
çOes:...", ê a vós — bemfazejas

DECLARAÇÕES

MAGNESIA RAY EM PO'
FÓRMULA DE SIR JAMES MURRAV — O MELHOR ANTI-ACIDO E O

REI DOS CONGÊNERES

SIR JAMES MÜtóAY & SON -- DÚBÜN

mfies — que pertence quasl todo o
trabalho. Ob vosso» filhos serio °
espelho das voasas vontades, dos
vossos conselhos dlarloa o nunca de-
mnslados. "Quem vos dlrlf» .esta»
Unhas, tem a feliçldado do aer o
fruto dos constantes conselhos a*
pma mão zelosa e dedicada.

Saibam educar os vossos filhai»
no» princípios do uma sft, moral,
nfto vos descuideis, desde tenra Oda-
de, da sua cultura physlca, essenplal
ao fortaloclmonto da nossa raça,
saibam orientar os seus primeiros
passos, conduzlndo-OB ao fiel cum-
prlmento dos menores devores, afim
do quo pelo habito encontrem facl-
lidado nu pratica do bem e daB vir-
tude». "Ab vossas íIlhas, saibam
educal-as, desde cedo, debaixo dos
princípios santos e da verdadeira
missão da mulher perante a fami-
Ha. H, como adqulrlrols a força da
conhecimentos necessários para com
quo bem possaes realizar esta cam-
panha que se Impõe polo bom nome
da nossa Pátria? Nfio 6 difficil. Pro-
cureis buscar ' nas folhas de livros,
sobre o assumpto a que se prende
esta santa causa, as nações que
haveis de pOr em pratica. As nossas
livrarias estão cheias de obras so-
bre a sciencla do lar, economia do-
mestiça, a educadora, a educação
physlca b multas outras deste jaez,
que dizem respeito íl acçflo da mu-
lher em todos os sous moldes.

Não vós descuideis; sojaes con-
flantes e persistentes, o tenhaes
sempre em mira que, assim proce-
dendo, cooperastes da maneira mais
elevada o natrlotlca na salvação do
Brasil.

Mattos Mala

Trens oom horários inconvenientes
Vários viajantes quclxam-se, e com

justa razão, contra o pcosimo hora
rio do alguns dos comboios da Cen-
trai, que, além do terem um per-
curso prejudicial 6. classo dos vlnjan-
tes, têm ainda o grande inconvonlèn-
to de trafegar sempre com grandes
atrazos.

Nessas condições está o trem M14,

que nasce om Lafayette, ús 11 horas
da manhã, e morro nesta cidade, na
estação de Marlano Procopio, ás
9 1|2 horas da noite.

Isto ó, -ás 9 1|2, é o seu horário,
porém, a essa hora, ê quo olle nun-
ca chega; vem sempre com grando
atrazo, a horas em que não ha mais
bondes e tampouco qualquer outro
melo de communlcação com o centro
da cidade, obrigando . os senhores
viajantes a virem para o centro a

pé, carregando malas.
Se o sr. dlroctor da Central esten-

desse o por»urso desse comboio até
a estação de juiz do Fora, cortanien-
te prestaria um grando serviço ao
oommerclo e a seus viajantes, como
tambem ô certo que augnientaria um

pouco a renda dessa estrada.
(Da "Gazeta Commercial", de

Juiz de Fora.) _

Banhar dinheiro I¦canoa acabam ca«*no**cT_*i-
IXMUD...

Recente comprador da uma mm
ohlna "FAIRV, ouja aprendizagem
teve do faier aõalnho ao recebel-a,
passou, dia depola. teletramma ot*
ferecendo a revenda da «tia machl-
na perdendo 40. "j* do preso paçoaos representantes geraes para o
Braail, a firma VAN «fc C. estabele-
cida a praga Tlradentes, 71. A flr*
ma acaba de receber longa carta
pedindo agora a sua representação
para o "PARA", • cometa a supra
citada carta, que ae aoha & dlapoal-
çao dos Interessados,. bem como de-
zenas do attestados, honrosos, da
seguinte fôrma:"Belém do Pará, 20 de setembro
de 1924 — Illmos, ars. VAN «fc C.
— Rio de Janeiro — Cordlaes sau-
dações —- Conforme -voe teria o meu
Intermediário communicado, em
despacho telegraphico, era intenção
minha, revender-vos a machlna"I-AIRY", que de vos adquiri, ha
dois mezes.

Verificando, porém, que, delia, me
poderiam advir resultados bem com-
pensadores, deliberei o contrario e
eis que me acho em doce porspectl-
va com os trabalhos que vou pes*
eoalmente descobrindo na "FA1RV".
Jft fazendo jersey calado á "our, de
60 centímetros, listas de 15 centl-
metros de jersey liso, muito fino.
Tambem fazemos gravatas, invenção
nossa, e de mais simples e rápido
fabrico e menor peso. Assim, espe-
ro, dentro de curto prazo, solverel
o custo da machlna. Os gorrlnhos
mercerlzados oom listas de seda vão
tondo regular aceitação no commer-
cio — onde Jã conseguimos collocar
algumas dúzias, com um lucro rela-
tivo do serviço; pois a machlna pro-
duz, sem grandes fadigas, dua» du-
zlas diárias e, cada dúzia, nos deixa
um saldo de 161000 (no commer-
cio); em particular, possivelmente,
as vendas aerão mnls lucrativas;
porém não queremos, por agora,
perder tempo com propaganda (fir-
rtiado): "Frnnclsco Leão"."Francisco Leão"

»?«¦_«, .,*.**¦£¦"*.

ASSUCAR
iifiudu p-iisfint

Para garantia da sua legitimidade, deve éxigir-se 0 SACCO
BE PAPEL AZUL COM CINTA VERMELHA e com lanal/si
. tirunSÍMifa COMPANHIA CZISAS ÍAGIlüfiS
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I BE1NT'GRA- A VITALIDADE1
í

I
CONTENDO 28''ci DE PHOSPHORO ASSIMILÁVEL, •%

EXTRAHIDO DAS SEMENTES VEGETAES g|

0s ncurasthenico8 não devem vacillar Ú
em tomar a PHVTINA; se algum «ita um remédio ¦«
provou a sua efficacia, este remédio 6 a PHVTINA. &

íEm todo o mundo os médicos tfim obtido os me-
lhores resultados. A' venda em todas as drogarias

o pliarinacias, em comprimidos e granulados.
l'nicos rcpresentsntos no Brasil.- HERM, 8CHUBACK

A Cia. — Caixa Postal 237 — Bio de Janeiro.
FABRICANTES:

Socletc pour rindustrie Chimique e Sale — Busl.
ltia — Suissa.
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PARA QUALQUER BITOLA

Capacidades de tracção 18.ÒÕ0 ks., 28.000 ks. e mais
AUTOS OE UNHA WAGONETES

iL
DE Q-JAMllJER TYPO E BITOijA -

petam cataUgos e offertas aoa reprea»e»t»»le« seraeãi

BERTI & STADLER RIO DE JAIE1R0
RUA .00 LAVRADIO, 103 — CAIXA 2442

UÈRMES usem ABROL
,EFFEITO SEGURO-NÃO E' TÓXICO

NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Pedidos a f. Spino — Rua Andradas 59—Telephone: Norte 2112

Economia de tempo e de
dinheiro!

Clrculares, tabellas do preços, w»
núncios, otc., om minutos

PREÇOS
BO exemplares de uma pag. BtOOO

100 exemplares de uma pag. 71000
200 exemplares de uma pag. 114000
300 exemplares de uma pag. 164000
400 exemplares do uma pag. 194000
500 exemplares do uma pag. 234000
etc.

Dactylographia. Traducções. En-
dereços para todo o Brasil.

Buchner & Cia., Ouvidor, 79, sobr.
Telephono: Norte, 4661.
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Devolve-se o dinheiro
a quem flier uao do PEITORAL
ROUSSELET e nio alcançar o resul-
tado desejado. Mala do 15.000 pessOai
oue obtiveram optlmoa resultados em
pouco tempo garantem a Incontestável
etrtcacla do PEITORAL ROUSSELET em
todos os casos de TOBSIJS, 69 do» mal»
eminentes medlce» braalKlroa e eatran»
celros attestam aer o PEITORAL
ROUSSELET o qua aupéra todoa oa
preparados. Leiam oom attenção o fo-
lheto que acompanha tí frasco. Exigir
o PEITORAL ROUS8BLBT, sem QU»
vob dar&o outro qualquer que lha dt
mais lucro na venda e que estragara
voaao estômago, esperdlcantlo fosso
dinheiro.

., a m**» 
Para o estômago

UM REMÉDIO EXCELLENTE
Usa-se ha multo tompo um remédio

ano 6 altamente efflcaz e admirável. Tra-
ta-se de um blcarbonato aperrelçoado,
superior e agradável ao mais delicado pa-
ladar. Eminentes módicos demonstraram
nuo esse blcarbonato esterlzado é optl-
mo, pois as pessoas quo soffrem de azlas,
gazes, mus digestões, etc., encontram com
o seu uso um alllvlo immediato. Convém
ter presente que esse blcarSonato esterl-
zado como se-chama na Allemanha só se
encontra em nosso palz em vidros bem
fechados.

1RMAKSADE DO GLORIO-
S0 ARCHANJO S. MI-
GUEL E ALMAS DA FRE»
GUEZIA DE NOSSA SE-
NHORA DA CANDELA-
RIA.

A administração desta Ir-
mandade realiza, com o habi-
tual brilho, hoje, 5 do corrente,
a festa dc seu Glorioso Patrono
S. Miguel Archanjo, fazendo ce-
lebrar, na Matriz da Candelária,
ás 101|2 horas, Missa Pontifi
cal.

Será celebrante o exmo. sr.
d. Joaquim Mamede da Silva
Leite, bispo de Sebasie, servin-
do de assistente o reverendissi-
mo sr. vigário, conego dr.
Francisco de Almeida, e os pa-
dres, Leonardo Caresi, Ramiro
Vieira de Mello e José Martins
da Silva

O panegyrico de S. Miguel
será feito pelo revmo. sr. co-
nego dr. Benedicto Marinho.

A orchestra, sob a regência
do maestro padre Antonio Ro-
mualdo, executará o seguinte
programma de musicas sacras:
— Prelúdio symphonico, de
A. Guilinant; Introitus, de E.
Baroni; Kyrie et Gloria, de E.
Bottigliero; Graduale, de P.
Amatuci; Credo, Sanctus et Be-
nedictus. e Agnus Dei, de E.
Sega tini; Ave Maria, de J.
Rheinberger; Offertorium, de
G. Rota; Communio, de V.
Carrara, e Marcha Final, de A.
Mozzi.

De ordem do exmo. sr. pro-
vedor, convido os irmãos des-
ta Irmandade, suas exmas. fa-
milias e os fiéis em geral para
assistirem a este acto em lou-
vor ao Glorioso Archanjo. —
O escrivão, Antonio Ennes
Gonçalves de Mattos.!

A'PRAÇA
AOS SRS. CRONISTAS i PHAR-

MACEOTICOS
Oi abaixo asslgnados têm a sa-

tisfiçáo di Informar qie bm oo»
mudos agoites iicIisIvm. das"Vitaminas Lorenzini,,; das "Sto-
motim,,; do "Mosyl,. 1 do'-Allosai,,, do Instituto Bioehimico
Italiano do Milano, fera cobo do"Solnrlc,,! do "Synthargol,, i do"Syntharsai,,, da Sociedade Ano»
nyma "U SINTÉTICA,, de Chiasse
(Snissa), i bi matem ot mesmos
produetos im stock para a entrega
Immedlata á roa dos Ourives n. 67,
2o andar, tel. N. 4349, onde aguar-
dam as suas ordens. - Smith,
Souza & C.

"LEOPOLDINA
RAILWAf

RECEBIMENTO DE CARGA
EM PRAIA FORMOSA

Faço publico que nos dias 8
e 7 do corrente a estação de P.
Formosa não receberá cargas a
despachar para o interior, afim
de descongestionor os armazena
daquella estação.

Rio de Janeiro, 4 de Outubro
de V>24».

M.C.MILLER
Director Gerente.

Acções da Companhia Nacional de
Armazéns Geraes

No escriptorio da Companhia, á
rua General Câmara, 21, das 12 6a
15 horaa, serão resgatadas, ato o
dia 15 do corrente, pelo seu valor
nominal, sob acções.

Rio de Janeiro, 30 de setembro
de 1924. — Alfredo Braga.

Companhia America Fabril
PROVISORIAMENTE A' "RU.*.

VISCONDE DE INHAÚMA \ N. 38,
1» ANDAR

Joros do dcbcntnres
A partir de 1 ds outubro próximo

futuro, menos aos sabbados, pagar-
8e-&, das 13 &s 15 horas, no escri-
ptorlo desta Companhia, provisória-
mento & rua Visconde de Inhaúma
íi. 38, 1° andar, o coupon t. 23,
venclvel a 30 do corrente mez de
setembro, de 7)000.

Rio do Janeiro, 25 de setembro
dc 1324. — Pela Companhia .Ino-
rica Fabril, o dlrector-thesourelro
B*MiMKirlto Lai-tleau Seabra.

MOLÉSTIAS DOS OLHOS, OUVIDOS, Na*
RIZ e GARGANTA

DR. GUEDES DE MELLO
RUA DE S. JOSE', r,t, d&s 3 as 5 liorai

mm*******************************—*

Trilhos, Pautes e Vigss de todos os typos, Supentracta
metallicas, kcoiotivas, TnAinas a vapor, de

S. *. JOHN ÇOÇKERIU.
ÚNICOS RÍEPRS3ENTANTE8

F. de Siqueira &C. Ltd.
ROA PRIMEIRO DE MARÇO 31 •• Tel. lortfl 2830

Malas e artigos de viagem
i. "Casa Marinho" está fazendo a ven»

da de todo o seu stock, por menos do
custo tudo-o que ba de melbor em obra
de lei. Quem qulzer ter malas superiores,
aproveite a occaslüo. E' na rua Sete do
setembro, 06. — Manoel Joaquim Ma-
rlnho.

Registro di marcas da fabrica •
de commercio i obtenção do

patentes de invenção:
BUchner <& C. Ouvidor, 19, so*

brado. 6. Bento, 40. 8. Paulo.i

Cumplido de SanfAnna
pror. de Direito Civil na Unlveraldatle

— Esc. Rua .1° de lilarço n. 23. — Tíl
N. 4058 — Res. SUl 3003.

o ***** •

MinKito ls moléstias ia tôiiQt
BIOGASTRINA

(Comprimidos toni-digestivos)
Nome registrado ,

Biogastrina revigora a vitalidade gas*
tro-intestinal em atonia, faz voltar a
normalidade a secreçüo dos orgaos
digestivos que recuperam o. seu func.

cionamento integral.

Biogastrina envidado tstomag»

_fi *J-*_li

<tfÍBÉ^_
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A Dôr de
Cabeça

rOTOUlPn Digestões dlftlcels —
ral U IH A U U s-astrltcs — dOr e pe-
so do eatomajo — vômitos, prisão de ven-
tre. azlas, etc. trata-se com Elltlr Eupe-
ptlco do dr. Benlclo de Abreu — I callx
oi.' fim de cada refelçSo. V venda em to-
rtR* as pharmacias do Brasll e no D-po-
sltarlo: Drogaria Baptista — Rua 1» de
Uar-o, *o — Rio ds Janeiro.

TRATAMENTO DA OZENA
Dr. Sebastião César da Silva trouxe «

appllca as vacclnas de Hofcr, de Vlenns.
Nariz, Oarganta e Ouvidos. Carioca, 31,
daa 2 as 6. .

PARA ALUVIAR A INDI8ESTA0
i preciso remover a causa, os ácidos pe-
rlsrosos, ou o excesso de secreçSo ácida
no estômago. A Magnesla Divina instante-
ncamente neutraliza este acldo, façlll-
tando assim a dlgestío normal. Usa--o.
com benéficos resultados contra qualquer
perturba-lo estomacal, sendo a mesma
aguda ou ebronlea. Toílas as pharmacias c
drogarias sempre têm a Magnesia Divina,
em pó ou. comprimidos, .deliciosamente

, aromatlzad-

w>.
As Pílulas de Vida do Dr. Rosa

são universalmente conhecidas ha
35 annos como um remédio la-
xante agradável e efftcaz para
uso geral das famílias. Desem-

'baraçam 
por completo as vias da digestão, abrem

os conduetos da bilis e animam a ac<^k> do figado,
dando prompto allivio á dôr de cabeça.

PÍLULAS DE VIDA
DO DR. ROSS

*THE SYDNEY ROSS CO., Inc. Nawuk, N.J.. E.U. A.

riiidni nin i[-"'i-fi »—'*"*—-¦-

Purimwito végoUI — Fará
tossas, brenchltet» asth*
ma • doenças pulmojwss

TOS8Í TtWAZ
Cyrillo Bernardino Fernandes, capltio ajudante do II" batanuo t

infantaria do Exercito, ètc. ^ _
Attesto que fiz uso do xarope PULMONAL, para combater urpa bron-

chite -.om tosse tenaz, do que sorrrla ha Ires para quatro annos e ao
terminar o-quarto vidro, vl-me completamente restabelecido, e, Junuoso,
passo o presente. .. .,  __

Rio, tt de Fevereiro de 1003. — CTRIU.O BERNARDUIO FER-
NANDES.' .' . -t- • .-*. . ,.i  * ¦

Agentes: SILVA OOlfESEm toda.'- as drogarias e pharmacias.
& C. — 1» dt Março, MD e 151. *— RIO.

l". --"*r*?'r?.-. iuit.
. : i _--.,;¦ ¦U-^.J.iií-^u*" .'*/>.*¦¦ ^i~*.\ :.^Jii^i- :. . .
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RADIO-JORNAL

CONSELHOS PRÁTICOS
EM TORNO DA "TRIODO,, - A ACÇAO DA ORADE

Pare explicar a acclo da grada,
na lantp» *• de tres eleotrodos, deno-
minada "trlodo", dlaponhamos os
circuitos da forma representada na
ílgura 1. No circuito d» placa aewm
tUm

oJcüClAfm.

ng. 1) Dlspaelolo ses olreultes
•acham um galvanometro 0-* o uma
bateria chamada bateria de alta ten-
cão, cujo borne positivo é ligado ao
galvanometro, o o borne negativo ao
filamento. No circuito de grade, col*
locaremos em C alguns elementos
de pilha, cujo numero poderá, ser
modificado mediante o contacto "d".
Liguemos, antes do mais, o contacto
"d" í extremidade positiva da bate-
ria de grade; nestas condições, uma
corrente passara no circuito de pia-
cu, e seu valor será indicado pelo
galvanometro G.

Connectemos, agora, um elemento
no circuito de grade, de forma que
a frade tenha uma pequena tensão
negativa, em ralação ao filamento. O
effeito 6 reduzir a corrente de pia-
ca. A' medida que se augmenta a
tensão negativa da grade, augmen-
tando o numero de elementos lns»*
ridos no circuito, a corrente de pia-
ca diminue,

Quando a tensão de placa é cons-
tante e o operador faz variar a ten-
sao de grade, traça-ee uma curva re-
preaentando a intensidade da corren-
te de placa para as differentes ten-
sBea de grade (figura 2).

BATERIAS INGLEZAS
Oe 22 Vi, 4B • 10B volta

F0'RA DO COMMUM
ABAT-JOUR6 ALTA NOVIDADE

Rua São José, 41, Io andar

Suppenhamos, agora, qus a tensSo
de placa seja de cincoenta (60) volta,
e oonnectemos a grado ao borne ne-
gatlvo da bateria de aquecimento. O
galvanometro dará uma Indicação
que BUpporemos de dois (2) "mil-
llamtperes".

Tornemos a grade negativa, em re-
laçlo ao filamento, de dois declmoa
de volt*(0,2), por exemplo. Isao re-
duz a corrente de placa.

Nao alterando nada no circuito de
grade, modifiquemos, entretanto, a
tensão de placa, e de forma que a
corrente seja a mesma de antes, Isto
é, dois (2) "millHampéres". Admitia-
mos, então, que a tensão de placa
seja de cincoenta o um (51) volta.

Comprova-se que uma variação na
tensSo de grade, do dois décimos de
volu (0,2), eqüivale a uma variação
da tensão de placa, de um (1) volt,
no que concerne ao effeito sobre a
corrente de placa. Quer Isso dizer
que uma fraca tensão no circuito de
grade 6 multo mais efflcaz, para fa-
zer variar a corrente de placa, do
que uma mais forte tensão no clr-
culto de placa.

No caso em foco, a grade é cinco
vezes mais efflcaz do que a placa.
Em outros termos, o factor de am-
plldoação da lâmpada era questão 6

1ft I I I I I I |

/•Sa- -v

mm
a 4 fl.Jf

0 Direito e o Foro

RWAlOSplADg
Flg. 2) Cana representando a corrente

de plaoa

cinco 05).
Essa propriedade da lâmpada

"trlodo" (ou lâmpada de tres elo*
ctrodos) 6, deveras, muito importan-
te..

fOnntlni*'»*»

RADIO-TELEPHQNIA
APPARELHOS RECEPTORES

Pará emir es Concertos, Netlelas, Discursos, irradiadoe diariamente pai»
fstasao Msresnl, ds Radio asolsdads do Rio de Janeiro

COMPREM OS APPARILHOB

MARCONIPHONES
AMPUFICADORES — ALTO FALANTES

ACCESSORIOS
OONDENSADORES VABIAVEIS — TELEPHONES — VALVUIiAS.

LIGAÇÕES DE TERRA — FIO PARA ANTENNA
ISQIjADORES EBONITE E DE PORCELANA —¦ BATERIAS SEOCAS

PEÇAM CATALOC08 E INFORMAÇÕES DA

£." NAGIOHAL DE MÜNICAÇJE! SEM FIO
RUA 1° DE MARÇO 107

CAIXA POSTAL 128
Rio de Janeiro
TELEPHONE: NORTE 6868 J

Não duvide mais...
Visite-nos, escreva-nos, pois, encontrará em nossa

casa os melhores apparelhos e pertencentes para radio-

telephonia, pelos preços

MAIS VANTAJOSOS

J. R. Moreira & Comp.
Avenida Rio Branco 107 c 109

Caixa Postal 522 Endereço Telegraphico Frarimor

SEMPRE NA DEFESA..
Estl dos restrlados e da
grippe, quem usar com-
prando na Drogaria RO-
drig-uos, rua Gonçalves

Dias, -il. um vidro de
GRIPP0SAN0L

WEYERSBERG IRMÃOS
OHLIGS--SOLINGEN

Fabricantes de MACHADOS, FACÕES, CÜTELARIAS

e FERRAMENTAS da afamada marea "CORNETA".

REPRESENTANTE:
R. Vllla RMl r_

Onrivw 11*. V ¦"* 'I^&Jlm,*> ^
RIO DE JANEIRO

LOTERIA DO ESTADO DO RIO -

DEPO» DE AMANHA

c

60:000^000
INTEIRO, «SOO *m0' í»00

___ SEXTA-PEIRA —-

25:0 O O S O O O
mreiiio. issoo "°0- *"

VHNDB-5B BM TODA A PAUTE '

Concessionária: COMPANHIA XNTEGRIPADE FLUMINENSE
Rua Visconde do Rio Branco. <» —- Nletheroy D

JURY
Reallzatse, amanha, no Tribunal

do Jury, a aerunda sessBo preparato-
ria do corrente mea. Os trabalhos se-
rfto presididos pelo juiz dr, Carneiro
da Cunha. A promotorla publica esta
representada pelo dr. Saboya do Me-
deiros.

—• No decorrer do mez serão sub-
mettidos a Julgamento, no Tribunal
do Jury, os seguintes réos:

Por tentativa de morte: Joaquim
da Oama Camargo e Joio da Sllvx
Lins; por homicídio: José Luiz, vul-
go "José Sapateiro", Armando Hon-
rique do Almeida, An tento doe San-
tos Esteves o Antonio Justino do
Moura, o, por crime de morte e ten-
tativa: Francisco Oomes. -

CHRONICA DO FORO
KE-06 QÜE SERÃO SODIARIA»

DOS. AMANIIA
Foram designados para amanha,

nas varas criminaes, os summarlos
de culpa dos seguintes aceueados:

1' Vara — Summaiio — Arllndo
Vieira da Costa e Miguel Cavalcan-
te, incursos no art, 338, ns. 5 e 8, do
Código Penal.

2' Vara — Summarlos — Álvaro
Manoel Cardoso de Moraes, Incurso
no art. 330, § 4°; José Lima de Oli-
veira e outros, Incursos no mesmo
artigo e Oscar Faria Soares da Cos-
ta, incurso no art. 381 do Código Pe-
nal.

8* Vara — Summarlos — Joaquim
Vlctorino, incurso no art. 297; An-
tonlo Ferreira dc Moura, incurso no
art 266; Allpio Miguel Ayrosa, in*
curso no art. 268; Salomão Tene-
bran, incurso no art. 338 e João Tru*
jlllo, Incurso no art. 35'6 do Código
Penal.

4' Vara — Summarlos — Antonio
Mendes de Carvalho e outros. Inrur-
sos no art. 268, SS Io è 2"; Affonso
Luiz Martins e Francisco Machado
Borba, incursos nos arte. 163 e 164;
Mario de Mattos. Incurso no artigo
267 e Franz Grabowsltr, Incurso no
art. 338, n. 1, do Código Penal.

6* Vara — Summarlos — José
Francisco de Souza Freitas e outros,
incursos nos arte. 226 e 362, Américo
Pereira Sarmento e outros, incursos
nos arts. 268 e 272 e Alberto Motta,
Incurso no art. 267 do Código Penal.

7* Vara — Summario — Maurillo
Barbosa, incurso no art. 124 do Co-
digo Penal.

8' Vara — Summarlos — Felloiano
José dos Reis, incurso no art. 267 e
Manoel Rocha Caldas, Incurso no ar-
tlgo 356 do Código Penal.

EXPEDIENTE
CORTE DE APPELLAÇÃO

4* Gamara
Sob a presidência do deeembargíi*

dor Francellino Guimarães, secreta*
rlado pelo sr. Ignacio Pereira da
Costa.

Compareceram os desembargafl» -
res Machado Guimarães, Cesario Al-
vim e Moraes fermento. Esteve pre-
sente o dr. Anuré de Faria Perelr.i,
procurador geral do Districto.

JULGAMENTOS"Habeas-corpus":
N. 5.303 — Relator, desembarga-

dor Machado Guimarães; pacientg,
Horacio Fernandes ou Alberto dos
Santos — Foi denegada a ordem.

N. 5.304 — Relator, desembarga*
dor Moraes Sarmento; impetrante
Virgílio de Mattos, em favor dos pa-
cientes Luiz Lambore e Demetrio
Luiz Martins (menor) — Julgou-ee
prejudicado.

N. 5.305—Relator, desembargador
Cesario Alvim; Impetrante, dr. Adhe-
mar de Mello, em favor do paciente
Ahmed Ali — Foi denegada a or-
dem, contra o voto do desembarga-
dor Machado Guimarães.

N. 5.306 — Relator, desembarga*
dor Machado Guimarães; paciente,
Américo Antonio de Mattos — Não
se conheceu do pedido pela incompo-
tencla da Câmara.

N. 5.307 — Relator, desembarga-
dor Moraes Sarmento; impetrante,
Gastão Ferreira do Amaral, em fa-
vor dos pacientes Manoel da Silv-i
Rosa e Edmundo Pereira de Oliveira .
— Concedeu-ae a. ordem para infor-
magoes do sr. chefe de policia. j

N. 5.308' — Relator, desembarga-
dor Ceenrio Alvim; paciente, Júlio
Ferreira das Neves — Concedeu-se a
ordem para informações do <lr. juivs
da 1" Vara Civel.

N. 5.309 — Relator, desembarga-
dor Cesario Alvim; Impetrante, An-
tonia da Conceição Vieira, em favor
do paciente Antonio Vieira — Con-
cedeu-se a ordem para informações
do sr. chefe de policia.

N. 5.310 — Relator, desembarga*
dor Machado Guimarães-, impetran-
te, Gustavo Moraes, em favor do pa-
ciente José Ferreira — Concedeu-so
a ordem para Informações do dr.
Juiz da 2« Vara Criminal.

N. 5.311 — Relator, desembarga-
dor Moraes Sarmento; impetrante,
dr. Adolpho Bergaminl, em favor do
paciente Aziz Abdala — Concedeu-
se a ordem para informações do sr.
chefe de policia.

N. 5.312 — Relator, desembarga-
dor Moraes Sarmento; impetrante,
dr. Norberto Luclo Bittencourt, em
favor do paciente Roque Lopes *ie
Mattos — Concedeu-se a ordem, para
Informações do dr. juiz da 2* Vara
Criminal.

Recurso do "li»bea9"Corpns" —
N. 540' — Relator, desembargad i
Ceeario Alvim: recorrente, dr. juiz
de direito da 1" Vara Criminal; re-
corrido, José Emiliano Cardoso —
Julgamento secreto.

Denuncia — N. 1 — Relator, des-
embargador Cesario Alvim; denun-
clante, dr. procurador geral do Dis-
tricto.; denunciado, dr. Pedro Deldn-
que de Macedo, 1° supplente da 2a
Pretória Cível — Nfio foi recebida n
denuncia por se achar o crime ca*
pltulado na denuncia prescripta.

IU-curso-crime — N. 1.012 — Re-
latur. desembargador Cesario Alvim:
recorrente, dr. juiz de direito da 6*
Vara Criminal; recorridos, José
Francisco dos Santos Primeiro e Ma»
noel Monte de Lacerda — Julgamen-
to secreto.

AppeftsgõeB-orline:
N. 6.974 — Relator, desembarca-

dor Moraes Sarmento; appeliante,
Antônio Fernandes dos Santos; aD-
pellada, a Jnsttça — Negou-se pro-
vimento.

N. 7.041 — Relator, desembarga*
dor Machado Guimarães; appeliante.
Antônio Francisco Marques Junlor:
appellada, a Justiça — Negou-se
provimento.

N. 7.011 — Relator, desembarga-
dor Cesario Alvim; appeliante, Ar-
chibaldo Gonçalves de Mattos; ap-
pellada, a Justiça — Negou-se pro-
vimento.

Passagem de autos
Appellaoões criminaes — Ao des-

embargador MSichado Guimarães —
Ns. 7.111. 7.112, 7.082 e 7.062.

Ao desembargador Moraes Sarmen-
to — Ns. 7.073 e 7.093.

Ao desembargador Cesario Alvim
—. Ns. 6.994, . 7.018, 7.088, 7.102 e
7.135.

Em mesa
Ns. 6.895, 7.001, 7.100, 7.106,

7.128, 7.150, 6.992 e 6.203.
Recurso — Ns. 1.078.

Oom dia
Ns. 6.485, '6.734, 6.696. 6.988.

7.186, 6.985. 7.020, 7.025 e 7.030.
Accordãos ímbUcodos

Ns. 7.063, 6.834, 7.034, 7.111.
7.051, 7.023, 6.704, 7.152, 7.065,
7.119, 6.I2S e 7.011.
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Theatro, Musica e Cinema
ü THEATRO
A TEMPORADA DA LONDON OO-

MEDV COMPANY, NO MUNI.
CIPAL

O exlto obtido pela comedia de
Monners "Peg ft my heart", com que
estreou a troupe Ingleza que esta no
Municipal, Justifica a repetição hojo
em vesperal, fora das previsões, pois
a temporada terã curta duração. O
apparelhamento da companhia revê-
lou-se ã altura.

Em segunda recita de assignatura,
será representada amanhã a come-
dia "Plus Fours" da parceria H. A.
Vachell e .K. Slmpson."Plus Fours" foi premiada om
concurso que so realizou no Theatro
Haymarket, de Londres.

O principal papel da "Plus Fours"
estl confiado a Irene Kelly.

ESTRÚA HOJE A COMPANHIA
ERAiNlOBZA DE OPERA-

CÔMICA
No theatro Lyrico. estréa hoje, fl-

nalmente, a companhia franceza de
opera-comlca, contratada em Paris j
pela empresa José Loureiro. I

A estréa serã com a populartosl-
ma opereta de Audam, "La mascot-
te", fazendo mlle. Jenny Syril, ln-
teressanto figura de mulher o de
artista, o papel da protagonista e i
Ponzlo o do tpaator Pippo. I

A segunda recita de asslgnaturii
BcrA amanhã com a novíssima ope-
reta de Maurlce Yvain, "La haut",'
que tei-ú, os seguintes interpretes:
"Bvariete Chantcrelle", A. Fr.Tnl*;
"Frlaotin", C. Darthez; "S. Pedro".
E. Rouvlere; "Martel", N. Foissy;
"Uno eiue". mlle. Perllleux; "Une
eiue", mlle. Larrtbert; "Emma",
Chabannee; "Maud de Paris", mlle.

Lefevre; "Marguorite de Faust"
mlle. Caprlce; "Sterlling", mlle.
Lococq; "IVelue snob", mlle, Re-
glnclly; "L'elue du peuple", mlle.
Verrler.

Os 1° e 3* actos passam-se no Pa-
ralso; os 2° e 4a, em Porto.

SO' AMANHA ESTRftAR.V NO
JOÃO OBTANO A COMPANHIA

LOMBARDO-CARAMBA
A Grande Companhia Italiana de

Operetas Lombardo-Caramba, que
vem oecupar o ex-8. Pedro, sõ ama-
nhã, ãs primeiras horas, chegara

ao Rto, a bordo do "Príncipe dl
Udlne". Sua estréa, pois, sõ se dará
amanhã, com a opereta de Cario
Lombardo, musicada pelo maestro
Virgílio Ranzato — "VI Paeae dei
Campanelll", cuja repiiesentaçâo.
Informam-nos, constitue verdadeiro
triumpho para a "soubrette" era.
Ines Lldelba, que vem precedida de
grande fama.

JOÃO SBGRBTO
Passou, ante-hontem, a data an-

nlversairla do empresário theatral.
er, João Segreto, um dos adminis*
tradorca da Empresa Paschoal Se-
grato.

Cavalheiro do fine trato, o anni-
versarlante, que conta, em todos as
camadas sociaes, cem multas sym-
pathlas, foi muito felicitado, rece-
bendo, nesse sentido, as mais vivas
oxpressõen de carinho por parte dos
•eus amigos a auxilia*»»

MUSICA
GRÊMIO AROANGELO OORELLI

O Grêmio Arcangelo Corelll rea-
liza hoje, â» 15 horas, «no1 salão no-
bre da Associação dos Empregado»
no Commercio. o seu XXVI concer-
to, paira que está organizado o pro-
gramma seguinte:

I — *Bacli — "Gavotte da II ,l"ai-
ttta". para violino sô; II — Gruna-
dou Krclsler — "Danac Espugnolo";
IM — Paganlni -— "Capricho (La
ohnsse) Haunor — "Rapsodie Hon-
groise"; IVi— Fr. Dappler ¦*— "Ftoo-
tonlo Pastoreie Hongrlee; V ¦— ls"*o
— "Symphonio Espagi-ole"; VI —
Atb. Nepomuceno — Occaso — Tro-
vas; tVII — Mendelson — Concerto
op. 64; VUI — Mlguez "Lamento".
Sylvia; IX — Grleg — "Coração fe-
rido", "UIMma -primavera": X —
Mac Dowoll — "A uma rosa ln-
culta".

UMA EESfflA DE CARIDADE
Hoje, ás 21 horas, roaltxa-se no sa-

lão do Instituto de Musica um festl-
vai de caridade, em beneficio da
Caixa Beneficente e Assistência ao»
Moribundos, Inatalladoe na 4* e 8*

(Continua na IB' pagina)
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Na próxima quarta-feira a lo-

teria da Victoria extras um

plana de 40:000$, por 20$,

logamh semente 8 milhares,

VENDE-SE EM TODA A PARTE

CORREIAS
PARA

TRANSMISSÕES

Som amarleuia
Palio da camalla
Batata lagitima
Lona o borracha
Sola nacional
Imparmaaval

ATACADO E

Marcas
AQUATIC
PYRAMtO
CYCLOf*
BROWNDEL
CRUZEIRO
OANDY
VAREJO

A. W. Vessey &Cia. Ltda.
RUA THEOPHILO OTTONI83

Caixa Postal 1777 Tel. N. 3802
End. Tal. VESSEY

FOGO -• MARÍTIMO - RISCOS DE GUERRA-TEMPESTADE
EXPLOSÃO -- MALA REGISTRADA «TRANSPORTES-BAGAGEM PES-

SOAL ¦¦ RELÂMPAGOS •• ARRENDAMENTO » COMMISSÕES
LUCROS-USO E 0CCUPAQÍ0

Uma Companhia Americana-
Agentes no Rio: EXPRESSO FEDERAL

Tel. NORTE 1200
AV. RIO BRANCO 8?

A capacidade financeira, presteza
e o procedimentp honesto pe constmirani e
enorme negocio pe esta coipaáia possue na America io Norte está nisp-
Direi no Brasil.

Se juros
çoDira

"LLOYD INDUSTRIAL SUL
ABANO"

"80CIEDMR «NONYM DC SUU-
ROS 8CRAE8"

Collectiros de Operários
individuaes

de responsabilidade civil
Automóveis — Vidros
Crystaes — Espelhos

PARA INFORMAÇÕES:

AVENIDA BIO BRANCO 1.47,
2o

CINEMA PRIMOR
avinid* nnn, 11» • 121
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HOJE
A CIHEMAT06WPHIA FAZ KWH NA TEU UMA DAS FIGURAS MAIS SYMPATHICAS BA HIS»-

RIA DA FRANÇA

MANDRIN
Q leader das multidões!

0 defensor do Powo!
0 amigo dos Pobres!

EeSI B;*' ' "í* '¦ í«*Sr8B'-**B
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di sm vida anrtTtti • enUMim. - Eiü fita iMraicCtstá AfldMi«8 «9-
cas 1 aiMbá cnuçanls pu coritar

MANDRIN REVOLUCIONÁRIO
(lft ÉPOCA)

yÜPEft-PRODUCCÃO da POPULAR FILM - Rua de São Pedro, 222

Cinema Central
Empresa Pinfildl - Av. Rio Grsnco, 168

Tcl. Central 4213

HOJE —- Ultimo dia. O monumenUI
sucessão da ssmana

Na tola: FIUNCIS X. BU8HRMN a BC-
VERLV BAVNE

sío os heróes do magnífico rtlra

Sangue Americano
Uma moderna producção da Standard

Pragramma
NO PAtCO — *'a 2 1|2, 4 ha. 8 6 8|4
Seaatta completos ia 7, S 1(2 • 10 ha.,
Sorprebendente suecesso de

Ai" :••'. V.'T OUY
Gymnasta aéreo, no seu sensacional

"Giro da Morte"
Lydia Rosai, ia stella dei bel canto.
Giovanni Cardo and Jack, cyellstas ex-
centrlcos. Barla Fali, notável cantan-
te a voz. Alstandre Antonstr, celebre
barytono do Tb. Municipal. Maruaia,
eximia bailarina russa, lux Imtwio,
notável cantante bespanbola. Dalf 4)
Sosoff, b*-llarlnos clássicos. La Tur-
qusza, bailarina hespanhola. Araceli

Dori, Anna Florlo
Sempre os mellioies artistas. As mais

sensacionaes attracçOes.
Entrada, 2S — Camarote, 109000

AMANHA: VIRGUIIA VALLI e WALLA-
CE BEERY, no colossal Wm Oniver-

sal Jewei

HEROÍSMO sublime
No Palco: novas estrtas. Novidadas.

8orprssaa1

NOS HOJE NO R|
Segundo dia de eachiblçao do em-

polgante film brasileiro

PRODUCÇÃO DA
INDEPENDÊNCIA

OMNIA-FIIjM

AVAN HAN DAVA
y

. i..-.....'. I. l-^i...'. ......'...ÍÜ1..N
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lertaei
fie S. Paulo

DKSTRtTIDU 1*HU> FOGO
'•¦ B. PAULO, -I (A.) — Cerca das
«luas horas da manha, do hojo, Ir*
rstapeu uni violento incêndio nos
iTsjihIios do prodlo n. Ii, da rua So-
lon, onde esta installada <a fnbrios.
st* cordas da firma Carlos Ores-
"Pl & C.

Noh fundo*) do referido uredlo
•shrtJa um ersnde «loposlto de rar-,
ldo8 dn paliei» volhos quo a fabrica
de Tecido do fruuruliueueia ali inau-
tinha. O .fogu doatrulu todo osso de-
ijioslto Ue impei, sendo itotaes os pre-
íuiaoM. cuja importância ainda nao 6
conhecida. Iasnoram-sn tainbom u
causa do fogo, doBcoiiflando-se ter
sido ateado 'Por ann ompregado Uo

diasnacionalidade 'hespanhola, ha
despedido,

On bombeiros acudlram prompta-
mento, nada mais tendo a fazer so-
ndo olrcumsorover' o fogo e o roa-
caldo. )>
(VXA KSMOluA COM QUIS O PO*

BRO NAO CONTAVA
S. VAVLfi,'* (A.) — Deu-so hon-

tom, na Livraria Alves, tira caso In-
tereasante de turco.

. A' tarde ali up?aroc»u um Indi-
viduo qun «asldiiarheiita Ia podlr ea-
molas, sondo sempre attendido pelo
¦gerento, ar, Havodrai AahnivJo-sa
ci-to oocupado hontem, Soa signal A
encarregada da caixa, d. Fortunatu
Ranzinl, para dar a esmola, mos-
trundo-lhe dota dedos.

*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUUIIUUI1ÍU1IUU...U1U

Armazéns do Louvre
3 iji^rV^njV9*ae***************^

IIIIHUIIIIIIIK

ã
3

m**************a*gl**************

Confecções, Vestidos Chapéos
1* andar servido por elevador

TECIDOS DB SEDA, as novidades |
mais recentes. Roupas brancas |
para senhoras e artigos para §

cama ou mesa a preços de propaganda |

f CARIOCA, 14
iireiiniiininHmnHiiHiHUHWHiiiiHiiiiiiiiiiuif

Bata, Interpretando mal o slgnsl
o entendendo tier u ordom do paga-
mento de-dol» conto», ontrogou ousa
quantia, ao mendigo, quo Immediata-
mento fugiu oom o dinheiro. .

Na occaslão «lo laser s calSa, foi
quando, dizendo d. Fortunmta Ruu-
•¦Ini, uo gerente quo lhe devia dar
um realbo «lo dois conto», «o notou
o engano commettldo, Dada Inimo-
illuta queixa A .policia, esta ubiiu
Inquérito, estando a procura do la-
rapto,
PARA . rISTLU.Ul RAOIOTAXUA

NOS E. UNIDOS
8. PAULO, 4 (A.) — O governo

do Estado declarou om commlunao,
pelo espaço Ao quatro mexes, com
todos os vencimentos, o dr. Ra-
phael «le Barros, professor da Fa-
cuidado de Medicina, afim do que o
mesmo .posta seguir para oa Bata-
«los Unidos para se aporfelcoar nos
estudos de radiologia naquella palz.
KliEIÇOES ADIADAS. E A ORGA-

NIZACAO DO T. DE CONTAS
6. PAULO, 4 (A.) — Na próxima

semanu serft. apresentada na Cama-
ra dos DeputodOB um projecto de
lei adiando para 25 do abril as elei-
«ões que se deviam realizar a 2 de
fevereiro de "HV25 para renovação da
Câmara e do teroo do Senado.

— Tambem Berâ fundamentado o
projecto do lei modificando a actual
organização do Tribunal de Contas
do Estado. Esso projecto jâ foi es-
tudado pelas coriimls«6eB respeirtlvas
da Câmara o do Senado.,

Do Espirito Santo
O ARRENDAMENTO DA IM*

PRENSA OPFIClAli
VICTORIA. 4 (A.) — Por con-

trato celebrado entre o governo do
Estado e o sr. Marcondes Júnior,
a primeiro do corrente mez, íoi ar-
rendada a este senhor a imprensa
official.

Nesse mesmo dia, passaram A di-
recção e administração do arrenda-
tario todos os serviços das officinas
c demais dependências da extlncta
repartição da imprensa estadual, ln-
culslve o "Diário da Manha".

SAL EPATICA: 0 melhor diuretico

PAPEIS PINTADOS 0A8A OOTAVIO
»******»sa*a*y*lS*s**»*y*»ta**M

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rua dos Ourives, 60--RIO
FAZ-!--<»/«•« K OE FANTASIA

ARTE E BOM GOSTO — AMOSTRA B ORÇAMENTOS GRÁTIS — TELEPHONE NORTE 4050
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¦r-^ •****¦ irtíeceé*) Medicamente de I
WkW s»w«wr àcçiorapidaepoowwa I
Ww amwm C(«tríse>tn1e ii*irti*ne.diato I
| Espirillicida efficaz I
¦ Tofiificantc ntrgicr ¦

I - ¦ Gada tubo de TREPA toOL I
I contém 30 comprimidos ri- I
I gorosamente dosados. I
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MATERIAL BLggTRIOO
Grande stock dê motores, dynamos, fios è cabos electricos,

fios em chumbo e cabos armados
ATELIERS DE CÓNSTRUCTIONS ELECTFIQUES DE CHÀRLEROI

Fli-IAL- MO BRASIL.

AVENIDA RIO BRANCO IM. 4S
Teleohone N. 2898 RIO DE JAMatlRO

' -

lonoi
Na sala principal da sua rudacçao,

presentes todos os Cuncolonaflo*' o
auxllluren, os dr.s. Mimbonu Ttocha
PltnonteJ, sueretuHo Uo Interior, o
coronel Alülro Vlunna, secretario «Ia
Fazenda, oin nomo do govorno «lo
Estudo, Clsieram entrega aos uiren-
datnrloH de todos os 'serviços,

Para rednetores, por parto da no-
va empresa, Coram convidados oa
drs, Carlos Xavlor Paos Barreto,
ciuo assumiu 11 dlrecçflo do jornal
como rodnctor-chefp; Ubnldo Itu-
malhete Mala d Josô Scttc, nundo
convidados para a rovlsllo oa ars,
Joüo llastos, Octaclllo Lomba ò Ala-
rico Cabral.

O "DIurlo da Manha" continuara
como órgão da actual situação po-
litica do Estado «i será encarregado
da publicttyao dos actos officiaes.

A nova empresa girará, sob u ra-
zâo social de Marcondes & Compa-
r.hla.

Por decroto presidencial do hon-
tom, o dr. Ernesto Silva Guimarães,
cx-rodactor chefe «lo referido Jornal,
foi nomeuilo redactor dos actos of-
tlclaos como representante do go-
verno, de necordo com a segunda
cláusula do contrato do arrenda-
mento.
De Minas Geraes

OS DESPACHOS DE CAFE' NA
OESTE DE MINAS

BELLO HORIZONTE, 4 (A.) —
A Estrada de Ferro Oesto dc Minas
vae restabelecer, a partir «lo 10 do
corrente, on despachos livros do
café para Santos e Marítima, via
Barra Mansa, somente, havendo o
chefe do Trafego telegraphado nos-
se sentido a todos os agentes o che-
fes de serviço da Estrada.
Do Pará

O '5 DE OUTUBRO
BELÉM, 4 (A.) — A Junta federa-

¦tlva das associações portuguezas do
Pará estft preparando grandes tente-
jos i*ara hojo e amanha, tendentes
a commemorar o 14* anniversario da
proclamação da Republica em Por-
tiiffal. No Theatro da Paz haverá
amanhã uma sessão solemne.
MONTAGEM DE UMA CANHONEI-

RA PERIÜANA
HI5L13M, 4 (A.) — Numa offici-

na naval «lesta cidade acaba do ser
montada a canhoneira "Napo", per-
tencente A marinha de guerra pe-
ruana e ciue vem de chegar da In-
glaterra, ondo aqueridida.

Essa canhoneira, que «*¦ do typn
da canhoneira nacional "Missões",
sendo, porém, um pouco maior, es-
taclonará no porto de Iqurtos.

•PRO.TEOTO PARA UM MONU-
MENTO-

BTiBM, 4 (A.) — O senador Abel
Chermont apresentou no Congresso
Estadual uni projecto do lei autori-
zando a erecçáo em uma dos pra-
ças publicas de Belém, do um mo-
mnnonto que .perpetue a memória do
dr. Cyprlano Santos, ex-governador
do Estado do Pará recentemento fal-
lecldo.

CANDIDATURA A' SUOCESSAO
umiJKXAMKSrAh

BELÉM, I (A.) — O Congresso
de Dolegados dos Mjuslclplns do Es-
t.ido do Paru, om sessão solemne,
lirnsldida por membros do Partido
Ropubilcuuo Fedoral, ncabn do ho-
mologar a Indicação do nome do ho-
nador Dionyslo Bentos para o qus*
trlennio govornamental futuro. Esta
rosultado foi communicado n, todos
o.* representantes federaes do Es*
bido.

*********g*****9a4a***9Jtw%*^

Cartas dos Estados
o

Entre Rios (Minas Girais)
Fez- annos o padro Rodolpho

Penna, vigário desta freguezla, que,
por esse motivo, recebeu Innume-
ros cumprimentos, tendo, a noite,
recebido, em sua resláencla, a po-
pulação cnlhollca da cidade.

Roallzou-so o enlace matrlmo-
nial da senhorita jovimi de Souza
Maia, filha do coronel Joaquim de
Souza Maia, fazendeiro e capita-
lista neste município, com o sr.
Jos6 dos Passos Moura, abastado
commcrcianto nesta cidado.

Para Plumhy seguiu o advoga-
do dr. Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada Sobrinho, promotor de jus-

íoi iii i****nio**ac
tlça daquella comarca e ex-delega*
«lo do policia daqui.

Acha-se nealu cidade a pos-
selo, vindo do Rio, o nosso collega
do Imprensa ó ucndemlco de enge-
nharla Francisco Bernardlno de
Moura.

i—Tambem eata aqui o acado-
mico do engenharia sr. Antnnlo
Carlos Monteiro Moura, da cidado
do Ouro Preto,

Continuam em andamento aa
grandes obras da matriz, monumen-
to do puro estylo romano, o que,
quando prompta, unia das mais bel-
Ias ogrejas do Estado do Minas,

Aotm-He cm fosta o lar «Io sr.
José Miranda c de sun esposa, «lona
Marin America do Miranda, com u
nascimento do sua primogênita, que
recebera, na pia baptlsmal, o nome
do Isabel,

(Do correspondente)

Cláudio (Minas Girais)
Regressou a esta vllla o coronel.

Quinto Tolentlno. Em sua companhia
volu o «Ir. J. Folker, engenheiro da
acreditada casa Siemens. Este unge-
nheiro, acompanhado dos sr». coro-
nel Quinto Tolentlno, major .losé Ro-
drlgues Pereira o coronel Josfi dns
Mercês, foi ate a Cachoeira ..lo Co-
rumbá, tendo o dr, J. Folker feito,

na referida Cttcltoolra on «tudo» ni.
cosüurloH puni u, Iqajullaçitq «k> (orn
o Iuí oleclrr.uH, n.':.tu vlll.i.,

,\To dia HOEUliitc, d dr, Fulker a|.
niuijmi ua faximil.i Muita, iiruprlodii'
«lo «lo coronel Domingoü uiiiniarfii,
o, com nun comitiva, visitou n eu-
chorlru «J.» rtlbeliilu da Mattii, pto-
priedado «In coroai 1 ijrcllu», D|..s)
aquelle profissional qtic etmu v,\.
clmolra tem nltiiru » abuudnncln ,i,.
agun üuiflcleutu paru illumlmiqau .li
nosoft viiin, havendo nliula sobra do
onorgla uprovettaãn copio furo^ ..ji-
pllciidn a 'dlvqrííTa Industrias,

13m fuce du oxposto osporome
iiiiu o nosa» cheiV político, coronel
Joaquim da Sllvu Guimarães, envld»
todos os esforços para transformai'
em realidade osta asoli-açau «!..«
claudinonscs.

Eapera-io ;iara dentro i'in lne-
ve a Inaugtiraçfto da Lyra Municipal,
composta de 30 figuras e regWa lielo
maestro Munoel Fcllx Rosa.

O coronel Quinto Tolentlno rcec-
beu, paru aer Inaugurado, com nquel-
lu oorporuçoo, um t-!'--!) o valioso e.«-
landarte, offoreoldo pelas srus. Md.i
Ravasco ii Alfredinu Itavasco.

Justa aspIraçCto do povo d«<>'..?
logar, c u Installação do nosso Tei-
mo d o prpscgulmonto dn ramal Xur*
roo que uqul termina.

(Do correspondente).
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A.\Z
vini AMERIGANA BE iCTMij

HA MAIS DE 40 ANNOS
lalate o Blixlr d» Gamomilla Cranjo,

¦ara o slll«io «fflou dos qu» ¦offnm do
•itemtgO) fígado • Inteitlno*. Exp»rim»n*
tas • tarais s provi.
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1 B DWOQWHAS |

mi* <t»Sl-«"«*.Ztl»
OtEN#|

OMEUKGffiOO!
*y0tykAmotu
fe8.J0*-£.5-t**JO

u
u*uVU*tuvxAJ'uxru-vxrij--^^

CASA MATRIZ: RIO DE JANEIRO
mudou-se para

GENERAL CÂMARA, 130

Loja: Secção de vendas
1 ° andar: Pirecforia e Secçfio Technica
2o andar: Contabilidade

CLINICA SÓ DE SENHORAS
PROF. DR. OCTAVIO OB ANDRADE, ex-
assistente do afamado especialista Dr. Abel
Parente, cura rápida das hemorrhagtas
uterlnas, suspensão ds menopuusa, atra-
tos, corrimentos, ovarios, vômitos da gra-
vldez, etc., som operação e sem dôr. Con-
sulta: rua Sete de Setembro, 210, üo 1 as
C horís. Tel. 1591 C. Res t rua Salvador

Confia, i9. Telep. Sul 2710

Holmberg, Bech & Cia.
SÃO PAULO
"SVEA"

da.
RIO DE JANEIRO

"HOBBCO" Endereço telegraphico

As iiomu d«aala*-Ieiras tio conhecidas pela simplicidade do seu machinismo e
' superioridade do material empregado

MARCAS
"DOMO"-"DAHLIA"-"SYLVIA''

THE ROYAL BANK OF CANADA
(BANCO REAL DO CANADA')

Casa Matriz: MONTREAL, CANADA
CAPITAL REALIZADO.  $ 20.400.000,00
FUNDO DE RESERVA  $ 21.485.830,67
DEPÓSITOS (31-7-924)  $ 449.959.180,66

CONTAS CORRENTES COM,PARTICULARES
Juros contados sobre saldos diários desde Rs. 500Sp00

até Rs. 5O:000$O00 á razão de 3 °/0 p. a.
ESTAS CONTAS GOZAM DAS MESMAS CONDIÇÕES DE DEPOSITO E RETIRADA QUE

AS CONTAS CORRENTES DE MOVIMENTO
TALÕES DE CHEQUES FORNECIDOS AOS DEPOSITANTES

Filial no BIO DÉ JANEIRO

AVENIDA RIO BRANCO, 66/74
mmmmwmwimmiamiAt&iximm

LUGOLINA
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APP. SGB JO) APP* DECR* JV «8^5^

do DR, EDUARDO FRANÇA ne ft ocMMtãTÍy 
CAROB* e MANACA', de HolSanda

para a ttâtamtnto ixtímo, efflcaz, de feridas, darttiros, suor?s íétldes, ovida dos taielits e pipi os IBI* W Wi^ preparada pelo DR. EDUARDO frança
moléstia da polis * — Unico remédio brasileiro adaptado ri Europa, n America ° -D™--D0'" ' :lftA 0 rá éu depvathros para o tratamento interno de sypbüs,

do Norto, Argoatina, Uruguay, Chile, etc. PreÇ°de cada um»3'500 ' impnreia do sangue, rhemnatismo, feridas, dares, etc
Mm depositários no Brasil. < ARAÚJO FREITAS & C.a - Rüá dos Ourives 88 é 90 e S. Pedro 94 ** Rio de Janeiro - Na Europa: C. ERBA e A. MANZONI - Milão - Italia

Üã
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PERIGO!...
EVITAE-D

Oi ipparütios "SALÜS,, attirlli-
lim a agva, tvitam a dyuRtaria • o

typké!
Citoa da saída da vasta faallia!
EacMtrta-si iií principais caias"^ daata capital
DcMntarioi: Sociedade de

Producl-os ÇhimicoiL. Queirei

APPARELHOS SALUSl 5 - RUA DA SAUDE - 95
IO DE JANEIRO"— S. MULO

SANATÓRIO RIO COMPRIDO
Roa Saarta Maiaririn 264-Tikftow: Villa 4001

Situado ao meto de paras* alardmado osaa lnfllagses par* da-
chás. banhou de los, banhou de sol, ¦¦saaaens, ralos altra-vtoMu.
electroradlothetBpla. lUnIiaw iletetteo a> aooatdo esta cada case
particular. Tmtaroeato do *wthriMsino (obesidade, diabetes, rtoeu-
matismo); affeoeSea do aai—ralho dâaeaMw o oardlo-retaal, conta-
Icaot-iitea, esttotados o das affeoDSes dranaioM daa crtaaoaa eaaa
bec«ão especial para doteis, snemlcoa. raehhlcos, tyatpaitlooa a

portadores do coxnlgia e mal do Pou."Toxicômanos
O DOENTE ROBERA* TRATAR.BE COM QUALQUER

MEDICO BE SUA CONFIANÇA
81o médicos da oasa e* Dr*. Ouetavo Armkrurt (mtdlelna) * Dr. Crlulum*

Pilho (elrurgla)
PREÇOS ESPECIAES PARA PESSOAS DE POUCOS RECURSOS

DIÁRIAS: 129000, 1BSOOO, 20S000, 28*000 • 80*000

¦aatnmtfnttinntiimiiiinmitnfiuiiiiitiiniriiiHiiirnimiiiiiiiiiiciiimtTmmMnniiiiiuniniiitTiiiiimifinniiiiniiiiiniiimiiiiitiiniiiuiiiiinmiiiifiiiii(nininn7mnniiiiii!:i!!7inini:;jimK»n

A VIDA DOS CAMPOS]
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PALMEIRAS ORNAMENTAES
CHAMOEROPS HUMILIS

O Chamoerops humllls t o unlco
repreuontunte da, extensa família das
Palmeiras, que vivo espontancamon-
te na Europa, ondo habita a Sicilia,
Sardenhu, Hespanha e sul da Fran-
ua; na Alsorla 6 tambem muito com-
mum. ¦ •

fiem ser de tao grando utilidade
oomo o seu congênere o Chamoorops
oxcelsa, quo encontra-se nos Jardins
bastante commummento, 6 todavia
aproveitado paru obras de sparterlu,
sendo tafnbem os cOuoh empregados
no fabrico do botOes, contas de ro-
sario o obras análogas, o o palmito
tambem muito estimado; mais com-
munmente, porém, 6 ello considera-
do como uma mil herva, nue Infesta
os campos, o, cuja extlrpação exige
grande trabalho e despesas avultadas
da parte dos lavradores.

Como seu nome bem o Indica, o
Chamoerops liuiiiills é uma pequena
palmeira quiisl sempre ucaule, ou
com um stlpo de dimensões multo

FORMICIDA
fará n extinção completa da

•fiitVA no cosa e
INDEPENDÊNCIA

. i .'i,i-citao irarantldo.
fffjA tf ri\>m>, oi — rio

A palmaira "Chameorep* hamlll*"

diminutas, que, nfio obstante, fts v*-
zes, e em certos logares, ae desenvol-
ve, o chega d altura de • metros, e
mesmo mais.

Comntummente stlrpes secundários
se desenvolvem da parte Inferior do

stlpo princlpu.', a quo. Juntamente
com us sumi folhas brilhantes o em
forma de leque, supportadns por pe-
clolos espinhosos, • eom us cachos
de frutos vermelhos nos Indivíduos
femininos (pois quasi sempre a plan-
Ui 6 dlolcu), torna-o, multo orna-
mental; e se olle, como utilidade,
nfio leva vantagem ao C. excelro.
como planta do Jardim 6 multo mula
estimado quo este.

Suas pequenas dimensões o fasem
especialmente próprio pura ser cultl-
vado em vnsos nos perlstilos o nos
saldes, ondo suas folhas corlaces rc-
«latem mais quo nonhuma outra ti
utmosphera carregada do pô, que 6
o mulor obstáculo contra quem tem
de lutar a Jurdlnagem noa saldes e
nas Janollas.

o Chamoorops humllls tem Jâ pro-
duzido algumas variedades, sendo o
Ch. argentea uma das mais estima-
das.

Tanto o typo como as variedades
s3o multiplicadas do semente, nunci
se desenvolvendo bem as plantaa fel-
tas com stlpos secundários.

F. A.

PORCOS DUROC JERSEY
Legítimos puro sangue, com pedlgre,

no Retiro Mattos Junlor, á Estrada da Pc-
dra n. 853. Campo Orande. E. F. C. D.

flvne ila rapa ieohobn e orpinotonUIUa U6 laud brancas, enlraordlnarlss
poedelras. nua Itapaglpe, 165. Campeio
nas Exposições de toai a 1024.

MILHO "QUARENTAO"
J*' CMWOU NOVA MIMSSA

Esso prodigioso produeto, quo fit a rlquei* da Industria pastoril, PRODUZ EM
•0 DIAS, — Todoj m lavrador** devem plantar Ji para terem seus paldes rt'-

pintos com a* auas TWI COkHIITAS POR ANNO I
Esta dcbeíiada • carestia do milho, um prejudicar aa outras plintóçOos,

— KILO COSMO 
ALfAM DR MUNCIA LiaiTMtA — KILO, 61100

Roproeontantogaral: MAURÍCIO TROJM"Ar
RUA SAO MSI', 74 — 1« andar — Sala a — T*l**hon* Centrei 3100

Itemettetn-se enceramendu, qu*r p*lo Correio, quer por estradas de fitrru

spiaçáo do gado
¦Hnlfle* IM* da* ra*a*i SUZZRRAT, OtH

Mayrink Veiga & Go.
GRUPO KOHLER - 0 ideal para
produzir energia electrica; prom-
pto funecionamento, econômico,
partida e parada inteiramente au-
temático, 110 volts, 800, 1.500

e 2.500 wolts.
Material radie-tdephonico - Mat
chinas, ferragent e artlgas de de*

^dâírlSíOT? ctricidade - Tintas, óleos, pairo
ra, dynamite, etc.

21-RUA MUNICIPAL-21

jffi

Sn Sarra de Plran», dltunt* 10 mlnutta da «sUoâo, ,pad*rA* ser «tato* lindo* tola* da* r*«a* CUIIZERAT • OVH, «¦¦(
ri*** na Indi*. Informações cem o *r. Jo* é Al*** Pimenta, *m Barra de Plrahy — Catado do Rie, eu cem o prosrUtarlo,.

Alaxandr* Vlg*rlto, i rua Mineiro de Naroo, 24, ¦eknde, RI» d* Janeiro.

KIO DK JANCntO
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52—RUA THEOPHILO OTTONI—52
sp (esquina da rua da Quitanda)

I CHI POSTAL: 593 - ENDEREÇO TELEGRAPUIGO: "FERRO"

gs TEI.II». 8024 NORTE

|. BIO DB JANEIRO

livTRHU

São canetas - Tinteiro e lapiseiras
PAUL J. CHRISTOPH COMPANY

OUVIDOR 98
Rio

S. BENTO 45
São Paulo

-s,>f

FABRICANTES — Importadores — Exportado- p

res 
— Grande deposito de: ferro em barras, chapas jgjj*

3s de ferro, vigas de aço, cobre, latáo. zinco, chumbo, HE
cimento, telhas galvanizadas, tubos de ferro galvani- 3=

sg zado, tubos para caldeira e para vapor, alvaiade, sj
=J óleos e tintas, arame farpado, enxadas, bombas, arados, S"

soda cáustica, louça sanitária, ferragens em geral jjjfs
para construcção, uso doméstico, etc. S

FABRICAS: Ü
S FUNDIÇÃO NACIONAL — (Rua Luiz Gama) __

Ferros de engommar, balanças, louças de ferro batido, «
|£ fundido, estanhado e etc. SS

P~ mmimmmmmwm IWêêw

R°NEL°
OS MELHORES ARCHIVOS DE AÇO

PARA

CORRESPONDÊNCIA, OFFICIOS, FICHAS, STOCK,
ESTATÍSTICAS, ETC. '_[*¦§+'

NOVA INDUSTRIA •— (Rua Figueira de Mello) j=
S — Pontas de Paris, tachas para sapateiro, de ferro e s§j
== latão, e etc. s

RoNEP
EMPREZA PROGRESSO — (Rua Figueira de

Mello) — Fogões, caixas d'agua, ferraduras, portas de
aço, gradis e etCjj
=JB

USINA DAS NEVES — (Nictheroy) — Lamina-
== ção de ferro em barra, cantoneiras, fundição de ferro

e bronze, fabricação, de parafuzos, porcas, rebites e etc.

H Todos os seus produetos levam a marca registrada EE
"ESTRELLA" #• S

HE
1 MENTAL DEPLOYE'

II OS SYSTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO
fabricados pela Roneo Ltd., de Londres,

são os melhores do mundo

Temos exposição permanente deste mate-

rial e teremos prazer em fornecer detalhes

e explicações grátis, a quem nos honrar

, com sua visita,
!=

RS

ÍSZ

EB~3

Coalho JflCflRE'1
Cimento Saccadura 1

DyiamitB & Belignite da NobeFs Explosivas Compagny Ltd. i

p DEPOSITÁRIOS DO FERRO GUZA DAS USINAS» g

| ESPERANÇA - BÜRNIER - RIO ACIMA I
SS REPRESENTANTE EM S, PAULO: S

Í Heitor G. da Rocha Azevedo g

| RÜA ALVARES PENTEADO 35 - CAIXA POSTAL 618 |
•%I!!IIIIIIIIIIIIIII!IHII!!!«

mã

ÍPeu-al J. Oiiristopli Company
OUVIDOR 98 SÃO BENTO 45
Rio. São Paulo.

¦ uvuutru-u-tnri-n -w <ww^w»w*«ww»i>*vitMW»^^

MOBILIÁRIOS CHICS — TAPEÇARIAS FÍNAS - DECORAÇÕES MODERNAS

CRETONES flL C< 3|^ J^_ffà[\hl\yR ft^i CORTINAS
ETAMINES IAJÍjÍtL/^ MTOi^^^ TAPETES
yELLUDOs ^Naj -^n-Tr-r^*- "^ F,N0S'etc<

HOBS CONCUnS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL ÜE 1922
ABAT-JOURS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIGOS PARA ARMADORES E ESTOFADORES

65 — RUA DA CARIOCA — 67 — RIO
y/u%ATiJVVvinru\n/u^njv^ «<'w**vvM»rfVv*»r»»^*v^*/*vwv*»^i^vi^*»^»»^'»»^<v»*>^^

J. VELL.OZO Se C. 
'

MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO
Escriptorio t AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20

(Antlf* ru* ¦•rio «*• Uo Sonetle)
TELEPHONE I CENTRAL 400

Grande Serraria e Deposito de Madeiras e Materiaes do
construcção Naclonaes e Estrangeiros á

RUA SANTO CHRISTO DOS MILAGRES 142 e 141
RUA DELTA 10 e 21 — Caes do Porto

TELEPHONE: NORTE 343
Succursal i RUA S. CLEMENTE 33 — Talephona: Sul 64?

Recebedores do cimento inglez marca PYRAMíDF.
*mmmmmmmmmmmmmmmmamwmm*mmw2t~%~r'

HEHRY ROGERS, sons & co, i ipn
0FBRAZ1L, ulU.

A09ENTS9 NO BgUkSIX- I>JB:

Finio áu _;r-"- •:.' mr iria bouoim lmter
Ttwnb.ái..^.. UmWajnmitn.
Tiiih nlwaiiiiii . fWRTHRIPl

í6Mab.. OIS.PttBR»nrS4C

ORCUIENTOS E INFORMACSES A PEüíOO

Bttiuaj-rairaiBfifiiMn.í^ 
«10 PIUL0-R01 II QÜITIWI, 17 A

em umn ~ wBLfníiiPiw - moiterbi

MACHINAS para PADARIAS
fÇQi Viennara *Rp

llttCHWASPARAUCTI(-MOS"aDck
MactuM pan a 'INDUSTRIA ALGODOEIRA"

PRENSAS PARA OLEO
MOTORES A ÓLEO CRU' <TUXHAMB

WQMIOVEIS MBAS6WA"
¦ «stock

BEStlS STOLTF m CIA
èr>74, AVENIPA WO BRANCO, 66-74 '

Caiia Postal, 200 Teleph. Norte, 61 Zl
i WODEJANEKO '

Sfio Paulo — Santos — Pernambuco.

PARA HOMENS E SENHORAS
METRO ISÍSOO

e»? - ourives - en>

ESCRIPTÜRACÃO MERCANTIL
A b8a irentiio commorelal dopcniio Oe búa oscripl.uraQ&o, liojc tmnbtni

exigida pelas novas leis flacaeu. Nauoolaüic que nüo fna éBcripta. não Bubo
a Quantas anda, o pôde ?cr multado. Quem nio tiibe (ar.tr, ror.ipro o "Mo-
thodb Pratico Ue Ese'r!pturac.iio Mei-cantil". sysii-n-.a mixto ídlffcvento dos
outros), ADAPTADO e RESUMIDO pelo prof. Tavarea da Silveira, director
da Escola dc Commercio de Sta. r.Ita do Supucalij', escrlpto capeclalinenli!
para enalnar uo commercio deante dessas leis approvado peln Thesouro;
elogiado pelas autoridades.,Süo modelos dc livros, simulando a osirlpta >iuru
negociante um anno inteiro, com cxpilcaçOes para entender tudo. Aprende
sem professor. Methodo econômico o facillmo. 1'nlco ciue «erve a quem i|.:er
eanripta legnl e «luiplitlcndn. Exige sú tres livros: UOUr.ADOi:. DiAllIÓ e
CONTAS-COP.RI3XTE3. Por ello v.ualqucr fari sua escrlpta. dlsjieiisãndt' .
guarda-livros. Basta seguir os modelos. Podidos .;0 íi. Kmprosn Krtltora "p
lnduBtrlal", Sta. Rita do Sapucaliy. Sul de Mir.as. Preço: ÜOÇOOO. Polo cor-
relo, Bob regato, mais S99O0. (Remette-sc para todo o Brasil. Nüo tom ro-
vendedores cm parte alguma. Pegam directaniente).

Diploma de Guarda-livros
A dita Escola de Commercio confere diploma do guaría-iivros aos rçtia

lyrenderoni por este "Methodo". Grande vantagem. Exames por correslioip
lencla, Muitos Jâ se formaram no Bra3il inteiro, em pouco tem;<o. sem Bale
lo suas casas. Querendo Informações sobro diploma, escreva ú Escola, ou
lesmo a esta Empresa, remettendo lfjuoo em sellos para il resposta.

Ainda as Contas Assignadas
iVpparéeeu o livro "IMPOSTO SOBRE AS VENDAS MERCANTIS". Re-

gul*mento definitivo, decreto do 22 de Dezembro do 192". e::;)osío « com-
méntado por Joio Luis Alvares. Basta o nome do autor. Traa um capitulo:
"Concorditneiu iln* dna* «cripta»", collaboração do referido p:ot. Tnvuiies
da Silveira. Este capitulo — synthese admirável — simplifica, resuma o çs-

I gota o assumpto, ensinando a íuzer a emirlptn vniicclnl de accôrdo coni ü
coinm<rclal, evitando multas. A melhor obra recente «obre o debatido i:u-

! posto. Todo o commprclo deve possüll-a. Os Collectores Kederaes dovoni com-
j pral-a. Pedidos s6 a'Empresa Editora "O Industrial". Sta. Rita, do Sapucahy,

Sul de Minas. Prèc/o: — 7S*Ò0. Pelo correio, sob registo, mais 1(001). Mandar
o dinheiro reglutodo ou vale postal. Chego n*gnro c rápido.

Falia a maior autoridade
A palavra af ficial. O ar. dr. J. Lludolpho Câmara, «ae é o autor do pro-

Jeito das Conta*' Aaalgaada*, e a maior autoridade no aasnmpto. referindo-
¦e (i cuia olira, escreve, do Gabinete do Ministro do Fasendai "Examinei o
seu trabalho e o considero muito pratico e multo utll. Apreciei o capitulo —
"A concordância das duas escriptas". E* claro bastante e acredito que, s*-
guindo o seu ensinamento, nlnarnem mais encontrará dlfflculdade* em ta,.
erlplurxr os seus livros mercantis."

1

¦.¦¦¦.¦ ¦_¦./ : t *'!i- :.-.:.¦¦ '.:¦ .•'.:
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CATHOLICISMO
IiATJS PUREN.YG

O Santíssimo Sacramento do Al-
tar ontarA hojo exposto 4 «•ór-açüo
dos fieiu, nus «eituliite» -igrejas:
diurno, comceamdo As 0 1|2 horas,
na esreja do 8. JosC, no Kngcnlio
de Dentro o nocturno, começando
iti 18 \\2 horus, na matriz do San-
tlsslmo Sacramento.

Amanhã -o "Luus Porenno" «orA
diurno, nu motriz do S. Jose o na
egreja do S. Joaquim, o nocturno,
na matriz de Santa Rita.

A ceromònla quer diurna quer no-
cturna terrrrinarA -flmpre com a
heinjAo do Santlssliro Sacramento,
sendo aquella publicu, atú As 24 ho-
rat», o esta privativa dos homens,
a partir desta hora a-tf; Aa 5 1|2.
A FEOTA r>E NOSSA SENHORA

DAS DÔRBS, NA CAPQL.1.A
DA AlPPARiBOIDA, DO MiEY-BR

A DovIr.So de Nossa Senhora das
D&rcH, estabelecida na' capella da
Apparccldn, A rua Imperial, na ee»
tução do Meyer, vem desde o dia 2
do corrente, colebrando Sublimes
cuUos cm honra de sua excelsa ipa-
droelra. '

Hoje, As 10 horas da manhã, serA

rezada a nrriesa solemne com pane-
aryrlco ao Evangelho. O coro da ca-
polia exoeutara uma mima llthwrgl-
ca com acompanhamento de orchea-
tra sob a dli-c-cçiio da organista dona
Maria das MorcCa.

De tarde, Aa 17 horaa, sair A a
procissão de Nova Senhora, per-
corrondo algumas ruas -próximas da
capella. .

Ao -recolher da procissão h*verâ
sermão, "Te-Doum" e benção com
o Santíssimo Sacramento.
OONFEDBRAOAO OATHOtaCA

Na reunido da eeccão masculina
da ConfedoracOo Cathollca quo se
realtearA hojo, o ^ovdmD. conego

Clomentino Cordente, íarA uma con-
ferencla. '¦ .
EG-RlBJA DO OIVirNO SAHjVADOR#

(Piedade)
Nesta egreja serão remia», hoje,

com esplendor o brilhantismo, mis-
sas de communhão geral, As 7 o 8
horas, sendo oelebrante da primeira
o padro Pldells Both, vigário da
parochia e da segunda um padre da
(Congregação do Divino Salvador,
havendo nesta communhão dos alu-
mnos do Collegio Santa Allco.

A's'-16'l|2 hora6. haverA a sole-

\mmm\
CALÇADO DE GRAÇA

TUDO em LOTES
COM PREÇOS

MARCADOS
Uendas por ATACADO e UAREJO
A. H. POSTA

RUA LARGA IOO

LARGA -ME.DEiXAME GRITAR!.

OXaropb 5ão João
Ê O (MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:
r.n A tosse cessa rapidamente.

2.*' As grippes, constipacões ou defhixos. cedem
e com ellas as dores do peito e das costas

3." Aíliviam-se promptamente as crises (afflições)
dos aslhmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

4.** As bronchites cedem suavemente, assim como
as inflammações da garganta.

5.* A Insomnia, a febre e os suores noctumos aos*
apparecem.

6.° Accentuanvse as forças e normansam-se as
funeções dos órgãos respiratórios.

Q XdtPOp» 3 <JOd*0 ençonf ****** néj Phmnmoctãò

Alvim & Freitas — Rua do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo

CREOSGENOL
O TÔNICO EQS PULMÕES

E- O MELHOR CONTRA A TOSSE, BRONCHITE, ETC.
Deposito: rua Gonçalves Dias n. 41 — Licença 266—11—813

mLm ^JÊÊm

Tosses
Bronchites
rouquidão

^^^.JSâo Porta AbertamwaTUBERCUIOSE
USE^ÍCPIoeGiIIACO glyco-creosotado"•*" OC 

W. ROCHA BRA6A
Efficaz eu TODAS as afi

DO PEITO
AGENTES GERAES: SANTOS DA FIGUEIRA & Cll.

AVENIDA RIO BRANCO, 8 — TELEPHÔNE: NORTE 6*24

TERRENOS EM ANDARAHY
VILLA AMERICA

26$000 o metro quadrado — A dinheiro ou
em 60 prestações mensaes

NOTA — Para vir os terrenoi, saltar a rua Barão de Meiquita, as-
quina da rua José Vicente e a poucos passos, uma grande tabolau indU
oari o esoriptorio á rua Bario do Bom Retiro 826-A, onde serio dadaa
todas «a informações.

Bondes de Uruguay e Engenho Novo
& CIA.

mnM-ade da btnçfio Am rosas, e em
seguida aalrA Imponente proolssílo
que percorrerá o Itinerário JA pu-bllcado. Ao recolher a processttohaverA a bcncâo do Santíssimo Sa-
crumento, oecupando neasa occasISo
a tribuna sagrada o pr-égador padro
dr. Henrl-quo Magalhães, quo produ-zirâ uma pratica doutrinaria.

A' noite haverA * feetas externas
constando de theatrinho para crlan-
Cas o proJocQÜo oinematognbphica,
com o concurso das mais dlstlncta»
famílias da parochia de Noasa Se-
nhora da Piedade.
NO-SBA SENHORA DO ROSABIO

A Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário e S. Benedicto dos Homens
Pretos realizar* hoje, na aua egre-
Ja, a tradicional festividade rellgio»
sa de Noasa Senhora do Rosário.

A festa que serA pomposa, cons-
tara de missa solemne, As 10 1)3
horas, celebrada pelo bispo eleito
de .Botucatu', d. Duarte Costa, vl-
garlo geral desta archl-dlocose, aco-
lytado por vários sacerdotes.

Ao Evangelho, far-se-A ouvir no
panegyrico. ae Nossa Senhora do
Rosário, o conego dr. Olympio de
Castro. A' nolto, encerrando ii fos-
ta, haverA ladainha, reultação do
terço e benção do Santíssimo Sa-
cramento. Duranto as ceremonins.
no caro, regido pelo maestro Josfi
Russo, um grupo-coral-orchestra
executará a parte musical do ipro-
gramma.
PRIMEIRO DOMINGO DA PENHA

Hoje terão inicio aa tradiclonaes
festividade*» em louvor de Nossa
Senhora da Penha e quo todos o«
unnos durante o moz decorrente,
leva ao subúrbio da Leopoldina do
mesmo nome onde está, no cabeço
do uma rocha a egreja da milagrosa
Senhora da Penha, milhares de do-
votos.

Do programma «rganizado parahoje, primeiro domingo de outubro,
constam as seguintes ceremonias:

A'*s 7, 8, 9 o 10 horas serão re-
zadas missas, acompanhadas a or-
gio e hymnos rellgioeoe por alu-
mnos dos "Colloglos da Irmandade".

A's 11 horas, entrará a missa
pontificai, sendo celebrante monas-
nhor dr. Fernando Rangel de Mel-
Io, ooolyta-do de diacono o* sub-
diacono pelos conegos Brito e Frei-
re, respectivamente.1 Tomarão par-
te no restante pé de altar os revmos.

eooleslastlcos: assistente, monsenhor
Francisco da Cunha; mestre de ce-
remontas, conego dr, Francisco Ca-
ruão; dito. do coro, reverendo capei-
llio padre Xosê Maria da Rocha;
capellos: rovcrwndos Roctoa. Leite,

Couto, Santos, Cruz e Plllppe Re-
-quina.

A orchestra, regida pelo* maestro
ipadre Romuaildo da Silva, a*t*\ com-
•¦posta de diversos professores e can-
toros. Ao, Evangelho, far* o pane-
gyrlco do S. S. Virgem o revmo.
d. Augusto Silva, bispo da Barra,
na Bahia.

IRMANDADE DO aLORIOSO
ARCHAN.IO S. MIGUEL E A1MAS,

DA FREGIXBZIA DE S. JOSE'
A administração desta Irmanda-

de farA celebrar hoje a ifesta do seu
excelso padroeiro, na matriz da
Candelária, e inlclfcnde-a. v*r uma
missa pontificai, As 10 lp horas, ce-
lobrada por d. Joaquim Mamede da
Silva Leito, bispo de Sebaste, ser-
vindo do assistente o revd. vigário,
conego dr. Francisco de Almeida, e
,os padirea Leonardo Caresl, Ramlro
Vieira de Mello e JosC- Martins da
Silva.

O panegyrico de S. Miguel serA
feito pelo conego dr. Benedicto Ma-
rlnho.

A orchestra, sob a regência do
maestro Pedro Antônio RomuaWo,
executará o seguinte programma do
musica* sucras: "Prelúdio sympho-
nico,,, dc A. OuHmant; "Int-roitua",
do E. Bat-oni; "KIrie et Gloria", de
E. Bottlgiiero; "Graduale", de P.
Amatuccl; "Credo, Sanctus et Bene-
dictue"; c "Agnus Dei", de E. Se-
gatlni; "Av-. Maria", Aa J. Rhein-
berger; "Offertorlum", de G. Rota;
"Communlo,., de V. Garrara, o
"Marcha Final", de A. Mozzl.

MISSAS DOMINICAES
Hoje, domingo, cm todos os tem-

pios desta archidiocese serão reza-
daa missas dominloaes, a começar
das D 1|2 horaa o terminando áa
11 lfã horas, na matriz de S. João
Baptista da Lagoa.

EVANGELISMO
EGREJA EVANGÉLICA FLU-

MINENSE
A Escola Dominical da -Egreija

Evangélica Fluminense, á rua Ca-
merino, 102, faz realizar hoje, áa 10
horas da manhã, na fôrma .do cos-

LAVOLHO

Ettá V. «reportando o tenncnto e humilhado de doença
dos olhos? EsUo os anis olhos vermelhos. Inchadas,
repaWvotr

Eis aqui tuna not* formula q*e V. pode mostrar ao sen
medico e qne de dia a dia estA dando f eBddade e saude a
milhara.

Lavolho torna os olho* fortes oom ssperüdea clara» •
fcrancaa—sem vemQhMao, sem palpebru doentes. Lavolho

•calma olhoMoloroaoa, clarifica olhos cansados e velhos.
Um fluido pero, sem cAr. de anna agradável. ¦ sdencla nio poderia ter

produzido nm atente mais delicado ou mais poderoso para afonsosear cs seus
dUim»~íii |»1—linfi—rnnlnltir IrrmTrrnallli ?nlm multui1iintai1i iiiini iltiiliilni
lít-lhe-ha dnslilda sem arsumeotoi. Apenas escreva aoa Sres. CLOSSOF
fe CIA. Kio de Janeiro. Com conta-gotai, nu pharmaciai,
(bogarla*, etc. Çhlor.-^or. ac.—sod. dilofv—<one. r. per.—itnc. sul.—atr. aot

Prefiram ÁGUA PURO ATI VA
DE

SIR JAIVIES MURRAY
EGUAL. AS ÁGUAS DE

RENOMBRADAS FONTES EUROPEAS

turno, a sua reuiilAo de OSitudo d»
Palavra do Dous, O Msumpto da II-
C&o a «ijtudar 6: "A Vocacto ios
Doze", .Matheus, cap. 1 n 8 e o tez-
to áureo: "De grai;.i reoebestea, de
graça dae". (Matheus, 10-8),

As ceremonias a que acima nos
referimos, egualmente -serão realiza-
das na Casa de Oração -de .Ramos,
no subúrbio da Leopoldina, o na Es-
cola Dominical da Egroja Matho-
dista de Cascadura, sita A rua* Co-
ronel Rangel, 28.

CONFERÊNCIAS
On estudante* bíblicos internado-

naea realizam hoje, Ai 14 o Aa 10
horas, d rua Lulz do CamBea, 22.
duas conferências publicas, O as-
•umpto d*.i conferência da noite, nue
serA seguida do multas -piroJeccOea
luminosas, 6 o seguinte: "A ordem
da Rcsurrelcão doa mortos, no rei-
no vindouro de Christo, o a signifl-
cação daa obraa do general Rondon,
Edison, Marconl, etc.
EOREJA .MBTHODrSTA ,DO CAT-

TBTE _ PRAÇA JOSE' *DB
ALENCAR, 4

Domingo, iAs 0 horas da manhã,
reunião da Escola Dominical para
o estudo de "A Vocação dos Doze".
A'a 10 horas haverA -prégaçlo do
Evangelho « celebração da Santa
Eucharistia, e ás 19 1|2 horas, pré-
gaçüo do eanto Evangelho pelo dr.
•Gustavo Arinbrust, seguida tambem
d« celebração da Santa Commu-
nhãa,

ESPIRITISMO
CONFERÊNCIAS

Haverá hoje:
A's 10 horas, na Fodcraçâi) Eírplri-

ta Brasileira, & av. Passos, 28, sob
a presidência do um do sous -dlro-
ctores.

— No Grêmio Luz o Amor, á rua
Silva Cardoso, 57, Bangu', ás 18,30
horas, falando o propagandista
Ignacio Bittencourt.

ESCOLA DE MÉDIUNS
No salão da União Espirita Subur-

bana, á travessa Hermengarda, 13,

no Meyer, reallza-se, hojo, As 19 ho-
ras, o Inicio do curso do médiuns,
ha pouco Inaugurado nessa socleda-
de. A preloccão serA feita pelo pre-
zadisslmo confrade Leopoldo Cirno.
SerA franca a entra-da a todos os
confrades.
SESSÃO COMMEMORATIVA DO

CENTRO ESPIRITA DE VIL-
LA ISABEL

Rua Visconde de Abaeté, 118.
A festa transcorreu na maior eor-

dlalldade.
Toda a casa estava ornamentada

com flores. As crianças, com seus
sorrisos alegres,, punham, por toda
a parte, a nota da joviallda-dc.

Foram distribuídos A petlzada di-
versos premios, o que sobremaneira
a alegrou.

Aberta a sessão solemne, estando
uma vasta mesa rodeada de pessoas
de ambos os sexos, foi dada a pala-
vra a vários oradores.

Falaram os srs. Carloa Imfcassahy.
Antonlo Torres, Codro Palissy o Leal
de Souza, quo tambem recitou uma
commovente poesia.

Varloa outros confrades ficaram
em p4, enchendo toda a sala, quo so
tornava pequena para conter os as-
«latentes.

Finda a ceremonla, o presidente
sr. Dclerme Roiln fez uma prece elo-
quente, agradecendo a tranquillida-
de e a paz que todos sentiam naquol-
Ie instante, declarando encerrada 4
sessão magna.

Os convldadoa saíram todoa captl-
vos pela gentileza doa donos da casa,
esforçados propagandlsta« da doutrl-
na espirita, quo não poupam esfor-
ços para incutir no coração doa seus
Irmãos a semente do Bem c da Fra-
ternidade.

ASYLO DE ORPHÃOS ANALIA
FRANCO

O dlrector geral desta Instituição,
sr. Francisco Antonlo Bastos, con-
voca pela segunda vez os momb'os
do conselho deliberativo para uma
reunião na sede do Asylo. á rua Fl-
gueira n, 65, Rocha, hoje. domingo,
as 14 horas em ponto, afim de se

proceder A elolçio da nova directo-
ria.

UNIÃO «SP-n-tlTA SUBURBANA
Com o mu salão Uteralmente re-

pleto, realliou. hontem, as 30 ho-
ras, a sessão commemorativa do ad-
vento do espiritismo, conformo pre-celtuam oa estatutos dessa conhoclda
associação.

Presidiu a sessão o Incansável pro-
pagandlsta Ignacio Bittencourt, qu*fez a prece Inicial. Passando-so a re-
ceber a communicação Inicial, trans-
mlttlda paychographlcamente pelomodium sr, José Ferreira, falou, de-
pois, sobro o assumpto do dia o dr,
Henrique Jopper quo milienteu v&.
rias face» da obra do mostro, ternü-
nando por felicitar, fraternalmente,
os presentes em nomo dos espirita*
do Cascadura e do JacarépanA. Te.
ve, a seguir, a palavra o dr. Alfredo
Haanv/inckél, que recitou bella p*«-
ela de sua lavra, alluslva ao facto
quo ali ee commcmorava. Occupnu,
a seguir, a tribuna, o professor Phl-
llppe Santiago, fazendo ardente sau-
daçno ao espirito do AUan Kardoe,
o glorioso codificador da terceira re-
velação.

Falou, finalmente, a prnslderiria.
que fei um estudo da personalidade'do mestre, exalçando-the n capnrl-
dado de trabalho, do cultura intelle-
ctunl e de altas virtude».

Recebeu a cotnmiinlcnção final a
médium d. Julla Melnlcke.

Poz termo .1 reunião nova preeo
proferida por Ignacio Hlttenceart.

THEOSOPHIA
ESCOLA DOMINICAL DE THEOSO-

PHIA
48* aula, hoje, As 10 horas. S*r&.

continuado o estudo methodhtado da
"Theosophla cm 25 liçftca". por Lo
Clér.

Rua Riachuelo 152. Todoa são con-
vidados.

BIBLIOTHECA THEOSOPHICA
Todos os dlaa utels, das 9 âs W

c das 13 fis 15 horas. Rua o numero
acima.

Livros o revistas theoao-phtoas em
varias línguas.

•V )

papa iNconnouv
UE SENHOivA/-'

U$ sapatos Parahybanis para
senhora usar em casa

PRETO OU AMARELLO

Çêisa ^zamor
OUVIDOR 55 — RIO

PELO COItRElO MAIS 1S500 POR PAR

A CAPACIDADE
total das machinas
frigoríficas SABROE
installadas em uzinas
de lacticinios no
Brasil, ultrapassa
700.000 calorias
por hora.

Peçam orçamentos a
(THORVALD JENSEN & Cia.

RUA GENERAL CAMARA, 103
CAIXA 1383. — RIO.

AtSeáborase as Senho-
ritMpaüklaa, anêmicas, com

apparencia de fraqweza geral, tém, muitas vezes a vida atdt»
mentada por innumeros males, cuja causa ignoram e que
constituem uma ameaça permanente.

Sâo palpitações, vertigens, dores de cabeça, dores lios
braços, nas pernas, no corpo, manchas na pelle, zoada nos

ouvidos, náuseas, falta de appetite, máo dormir, depaupera-
mento de forças. A origem {Testes incommodos é a debilidade

uterína. £' o utero fraco a causa de tantos soffrimentos. Urjee.
em taes casos, o emprego immediato d'um estimulante energiçgque

active, tonifique e regularise o utero.

O REMÉDIO QUE AS SENHORAS DEVEM ESCOLHERA

Não é difficil, uma senhora escolher o remédio que mais lhe
possa convir:—"A Saude da Mulher" é de facto, na Medicina Bra-
zileira, o medicamento mais afamado para tratar, alliviar e com-
-bater as enfermidades do utero. A confiança com que se faz estu
affirmativa vem, não só do testemunho das senhoras que es»

«*wvem communicando os benefícios colhidos com o grande'
preparado, como principalmente da opinião de illustres me*
dicos braziletros, unanimes em elogiar, por meio de aMeata-
dos, a maneira enérgica e segura com que actúa "A Saude
da Mulher" sobre os órgãos doentes e enfsaqueado*, tanr

ficando-os, estimulando-os e
regularisando-os.

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii.

COFRES

Cofres de aço a prova de foge, queda e arrombamento
FECHADURA CENTRAL DE TRANSMISSÃO

QRANDE PREMIO NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922
PATENTE 1. 18409 — FABRICANTES:

Wallig* & O- - Forto Alegre 1
Filial: Rua Manchai Floriano Peiute 5—Rio de Janeiro
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(THE LAND DEVELOPMENT Go.)
Sítios á finda om Jacarépaguá, Un Minoro restricto do excedentes sítios do I hoctar

para cima, acham-se á venda om condições excepcionalmente favoráveis. As condições de paga-
monto são tão suaves qus os compradores, com razoável tratamento do solo, devem facilmente
pagar o preço da compra pelos produetos da torra o ainda tor em caixa lucros substanciais.
0 preço poderá ser pago cm prestações de 100$ por mez, por cada sitio, durante o primeira
anno, verificando-se dahi um pequeno augmento até final liquidação. A terra é excellente para
toda a pequena lavoura, floricultura, criação do porcos o aves, etc. Nessa localidade toda os-
pecie de arvore frutífera, prospera com pouco cuidado o produz com abundância, 0 clima é o

melhor do Rio de Janeiro. 0 empregado do commercio ou funecionario que deseja agradável
exercício ao ar livre emquanto ao mesmo tempo augmenta a sua renda e constituo um patri-
monio para o futuro, deva adquirir um desses sities. Dá-se pisse immediata. Para mais infor-
maçõos dirijam-se á rua Visconde de inhaúma, 82, Io andar, ou Caixa Postal 533, Rio do
Janeiro.
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10H0N4 PORTÁTIL
PESA UNICAMENTE 3 KILOS

SOLIDA E COMPACTA

TODOS OS ADIANTAMENTOS

MACHINAS BRANDES

TECLADO UNIVERSAL
E CARRO

PARA PAPEL ALMAÇO

Desejamos encontrar
agentes nos Estados

CASA SYSTEMA
RUA SÂO BENTD 32-1°andar - Caixa Postal 2424-RIO DE JANIRO

TOD05 OS 3PQRTS 1
TURF

CORRIDA DB HOJE,
JOCKEY CMJB

NO

JUNTO DE CADA VIDRO
¦do af amado, do insuperável'

TOITICO LOVBRSO
O grande fortifleante do san sua — do earabro — doo

narvos — doa músculos.
V. s. encontrará uma bula do garantia do fabricante na qual

esto so comprontette a rcstltulr n dinheiro a todos os doentes que
nüo obtiverem os resultados desejados com o uso deste maravl-
Ihoso TONICO.

Não esquecer isto I . . .
O TONICO LOVERSO é o molhor fortifleante do mundo I
Os magros, os fracos, os nervosos, os dopauper&jlos e os

convalescentes encontrara no TONI.CO LOVERSO um remédio
alimento portentoso que lhes.restitulrú rapidamente e com soou»
rança a saúde perdida. •

Um vidro bosta quasl para um mez.
'. Nos boas pharmacias se encontra sempre o . ,

TONICO LOVERSO

Clássicos "P. V. de Paula Machado*
e "Paula Sousa"

Verdadeiramente notavol o en-
thuslasnío qus vem despertando no
mundo turfísta a disputa do Gran-
de Premio "America do Sul", sem
duvida, o "ciou" do programma da
promissora reunião desta tarde, no
hlppodromo de S. Francisco Xavier.

Essa prova, na distancia de 3.000
metros, e dotada oom a apreciável
somma de 12:0001000, devera levar
a presença do starter seis dos nos-
sob melhores "oourslers", todos em
optimos condlgSes ds treino e com
as forças muito equilibradas pela
distribuição de peso feita.

A despeito dos 69 kilos que lhe
couberam, mercê de suas brilhantes
victorias, deste anno, Metrópole 6
o franco favorito da sensacional
justa, receando, apenas, os seus res-
poneavols, Brlíht Byes o Black Jos-
ter, cujos trabalhos alias têm sido
dignos de nota.

Julgamos, entretanto, que, além
daquelles dois "racera", R. d'Armes,
Cactquo e Aymoré s&o, tambem, so-
rios Inimigos do tilho de Maronas,
com' especialidade o representante
do Stud Mendes Campos & B. Hlme,
que tem experimentado excepcio-
naes melhoras nestes ult!mo3 dias.

A-Ym dessa carneira, por si srt
sufflclente para levar enorme con-
correncla ao Prado Fluminense, o
das dos clássico» "F. V. Paulo Ma-
chado" o "Paula Souza", comporta,
ainda, o programma de hoje, cinco
interessantes o equilibrados pareôs,
dentro dos quaes merecem csp^cla,
referencia o "Uruguay", na milha, o
o "Chile", onde foram inscripias os
nacionaes Paulistano, Nijinsky, Co-
rlnga, Olympo e Andromeda.

Para esse meeting, que terá lnl-
cio, precisamente, as 13 horas, suo
os seguintes os nossos prognósticos:

Benl, Fragoso e Monumento.
Paracátu", Tribuna o Perdiz.
Fluminense, Santuzza e Bragança.
Porangaba, Pequery e Borracha.
Tymblra, Olâo e Fidelldad.
Corlnga, Paulistano e Olympo.
Briglit Eycs, Metrópole e B. Jcs-

ter.
Sonhador, Palmas e Cocquidan.

DIVERSAS NOTICIAS

[riMENTni 1
0 «BASE-BALL» FEMININO ^|^S(^ f

WS^f^kM^ ^ *;:;^^BpÍ ' O melhor cimenta /iam 1
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Milhões de Litros de dande Concentrada
veeih da Noruega para o mundo inteiro por intermédio
da Emulsão de Scott. O precioso oleo de figado de
bacalhau, incorporado n*esta emulsão em forma di*
gerivel, constítue uma bcmdicção para milhões de cria»
turas que durante 50 annos teem conseguido robustez
em todos os períodos da vida. É um produeto para
toda a familia, único na sua classe para quasi todas as
formas de debilidade. Tome

EMULSÃO de SCOTT
A experiência de quatro gerações e de milhares de medi-
cos são a sua melhor garantia. Tome-a o Senhor, a sua
esposa e os seus meninos. Que a saúde e robustez reine
nasuaeasa!

CRE0S0TAD0 OU SIMPLES

COMBATE EFFICAZMENTE
GONSTIPAÇ0ES,

BRONCHITES, TOSSES E
RESFRIADOS

D.N.S.P.-LIcenga n. 67-22|12|20

Ao contrario do que fora resol-
vldor a nacional Bolívia partecipará
da disputa da Io páreo, da reunilo
de hoje, no Jockey Club. :* — Na egreja de N. S. de Lourdes,
na avenida 28 de Setembro, será re-
zada, amanhã, ás 8 1|2 horas, missa
de mez por alma do Jockey Raul
Astorga.

 Nas cochelras do entraineur
José de Paula Mendes, morreu,
hontem, o cavallo Juquiá, cuja
actuaçüo em nossas pistas íol mais
do que medloore.

Acompanhando os cavallos
Éden e Albenlz, é esperado de Silo
Paulo, terça ou quarta-feira, o Jo-
ckey José Saltate, monta official do
Stud Bueno & Coutinho.

Entre outros animaes delxar&o
de correr, hoje. Espirita, Sombra,
Divino e Magnlflcence.

Foi bastante jogado hontem, ã
tarde, o cavallo Cacique.
FOOTBALL

OS JOGOS DE HOJE
Não bb eífectuando hoje os jogos

de campeonato da AMEA, ijue ter-
mina esta tarde a sua competicS.0
athletica, nb stadium do Fluminen-
se, ha apenas para os apreciadores
do football os jogos da Liga Metro-
polltana. Jogos fracos, quo nâo che-
gam a despertar a attenç&o nem o
enthusiasmo entro as multidões
sportivas, serão disputados pelos
clubs seguintes:

SERIE A .
Mackenzle x Vasco

Campo da rua Prefeito Serzedel-
lo, em Villa Isabel — Primeiro e
segundos quadros.

Palmeiras x Carioca
Campo da rua Moraes e Silva —

Primeiros e segundos quadros.
Villa Isabel x Mangueira

Campo da rua General Sllva Tel-
les, no Andarahy — Primeiros e se-
¦gundos quadros.

SERIE B
Bomsnecesso x Esperança

Campo da rua Uranos, em Bom-

Aa mocos norte-americanas seguin •
do a paixão dos Juventudes sportivas,
constituíram varias equipes, entre as
quaes se estabeleceu a maior emula-
ção. Esta decidida "baseballlsta" dis-
põe-se a lançar a pelota.

Foz parte da mesma equipe, lntl-
tulada "As gigantescas femininas".
Ida Schua.ll. que é uma verdadeira
estrella do base-ball, e que dirige *i
equipe e se dlspOe a levar de vencida
as equipes masculinas que se repu-
tam Invencíveis.

suecesso — Primeiros e segundos
quadros.

Fidalgo x Metropolitano
Campo da rua Domingos Lopes,

om Madurcira — Primeiros e se-
gundos quadros.

SERIE O
Independência x Olaria

Campo da rua Costa Pereira, era
Villa Isabel — Primeiros o segun-
dos. quadros.

Engenho de Dentro x Everest
Campo da èstoçSo do Engenho de

Dentro -— Primeiros e segundos
quadros.

INDEPENDÊNCIA F. C.
Afim de enfrentarem os teams do

Olaria A. C, a directoria do Inde-
pendência solicita o compareclmen-
to: Mario Moreira, José Coelho,
rua Costa Pereira 51, ás 12 horas.

São as seguintes as commissões
para o referido jogo:

Dlrectoria geral, R. Rlsso; poli-damento, R. Brandão; bilheteria, J.
Lopes; portão, A. Valrão; imprensa,
A. Llortj team visitante, F. Valrão.

HELLENICO A. O.
Para as provas finaes de athletis-

mo a se realizarem no stadium do
Fluminense F. C, a direcção spor-
tlva do Hellenico A. C. solicita o
compareclmento dos athletas abaixo,

na séde social, ao melo dia em pon-
to de todos os pUyers inscriptos, a
Waldemar, Kltzlnger, Laurlndo Qua-
resma, Mario Ruch, Joaquim Couto
Filho, Cícero Reis, César Vairfio,
Eduardo Sauwen, Alberto Miranda,
Jorge Carljó, Gabriel R. da Fonse-
ca, Luiz Soares de Souza, sendo que
os athletas Joaquim Couto Filho,
José Coelho e Mario Ruch deverão
comparecer, tambem, pela manhã,
para a preliminar de 800 metros.
O SPORT NO ESTRANGEIRO

GRANDES D PEQUENOS

OLEftDOS
PARA MESAS, CORREDORES

E SALAS

CAPACHOS E PANNOS
PARA MESA

Cortinas, Stores e Malas
CASA RAUL CAMPOS

Roa 7 do Setembro, 84
MOVEIS DE VME E ARTIGOS

DE 8PORTS

D. Maria Emitia, a c»Ubre e 1» ds
Brasl) e Portugal, consagrada pelo pe-
vo a malt perita, a ultlm» palavra da
cartemaneta e em selenolM ooeolüi,
ts pessoas do Interior coasultas por
carta; seriedade e rigoroso slgtllo; rt-
¦Idencla 4 rua d» 8. Joio n. i». em NU
otheroy e caixa postal 1611, Ri» ds Ja-
neiro.

i

PAPYRVS NAO CORRERA'
MAIS

LONDRES, 4 (U. P.) — O "en-
tralneur" Basll Hervis, annunelou,
hoje, que o celebre cavallo Papyrus,
que ganhou o Derby, em 1923, não
correrá mats, sende aproveitado no
futuro como garanhno.

FOOTBALL
NOVA TORK, 4 (U P.) — Teve

Inicio, hoje, a estação de football
dos principaes col'cgios dos Estados
Unidos.

POLO
NOVA TORK, 4 (U P.) — Com-

municam que o Shelljiimo Polo Club
e o Orange Country Club, acham-se
preparados para tomar parto no
match final em quo se disputa o
campeonato da polo dos Estados
Unido: e que deve se realizar, hoje,
ás K horaa.

11 ¦¦¦""¦'". ' -|

CAVALLOS QÜE GANHAM SAO OS QOB OSAM
EMBROCKINE

de DOMINCENT — BRUXELLAS — BÉLGICA
Dep.s G. d» beabra * C, — Rua Vasco da Qama, 12 e naa Drogarias a "A

•Jardlneira" — Rua 7 n. 151.

Dr. Franesco Eiras
Profssaor ns PaeuMss» Sc HHlelna

Ss ellslet «Is

GARGANTA - NARIZ - OUVIDOS
Cirurgia » Myelotbai-apla Sa

MpeelalIM»
RuaStoMMSl—Daaaaal taras

¦SIsrissMata
- numioM i ctimui. «n

UNDERWOOD
A MELHOR MACHINA DE ESCREVER

As qualidades que distinguem á UNDERWOOD
de suas congêneres sao tantas e tao notáveis,
que a tomam a machina padrão (standard),
cuja reputação universal em vão procuram as
suas rivaes igualar.

AGENTES GERAES

PAUL J- CHRISTOPH COMPANY

OURO!!
Prata - Moeda — Brilhantes

CAUTELAS
Corrantei, cordões, casttea, ouro qua-

brado, platina, dentes, dentaduraa, Jóias
oom brilhantee, salvas de prata, appare-1
lhos de chi, prata e moedas da Republi-
oa e do Império. i

N. B. — Nlo fazemos pregos a nlo aer!
i vista, porque nao quaremoa illudlr o.
publieo eom offartaa fantásticas. I

Vejam a offerta dos annunoiantaa FAN-
TA8TICOS e depola venham am noaaa casa.

8YNDICATO NORTE AMERICANO I
Compram-aa CAUTELAS DO MONTE 80C

CORRO a da outraa eaeaa
RUA 7 DE SETEMBRO 162 — 1»

TELEPHÓNE: CENThAL 5083

RcidosUmpaMctak

Mais Deliciosas Fructas Americanas!
2548 CAIXAS

-ptbUbAS

Ouvidor 98
RIO

Slo Bento 45
SAO PAULO

Ki^jS
(Pílulas de Papaina e Podophyllna)

Empregadas com suecesso nas mole»-
tias do estômago, rijado e Intestinos. Es-
tas pílulas, além de tônicas, sao indicadas
nas dyspepsias, dflres de cabeça, moléstias
do ligado e prisão de ventre. Sio um po-
deroso digestivo e regularlzador das se-

I creçOcs gastro-lntesttnae?. .V venda em
I todas as pharmacias e drogarias. Vidro,
j 55500. Depositários: Martins & Bacelar,
I Rosário. 179-

SAHIRAM DE NOVA YORK HONTEM NO VAPOR T0LTAIRF
PARA A

Casadas fructasJlorafio Be I f
ESTE EMBARQUE CONSISTE DE

1036 Cateas D/ÍS FAMOSAS PERAS "BEURRE ANJ0U"
1512 Calzas DAS MAÇÃS HINTER BANANA" DE H00D

RIV£R,0REG0N, dá marci^BLUE DIAMOND"..
. . smmmmmm**********m*****m**t*****mmm

0 NOVO STOCK DE MAÇÃS, PERAS, UVAS, MELÕES E AMEIXAS
JA'SE ACHA A' VENDA

MAIS 4536 Calzas CHEGARÃO PELO VAPOR "VANDYCK"

QUE PARTIRA' DE NOVA YORK NO DIA 11 DE OUTUBRO,
E DEPOIS A INTERVALOS REGULARES

Casa das Fructas Jlorafio Belt
ASSEMBLÉA 21 TEL. CENTRAL 1894 ¦*,-.

I
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0 Governo da Republica e o Governo
MO CONGRESSO

SENADO
MO» HOUVE SESSÃO

matando VfaaarAaa abriam 2^ mr %
naderes.H hora habitual o X* «acre-
tario dtolarou que deixava ds na-,
vor seaaão, por (alta de numero.

Nào houve eW ****"?*-

CÂMARA
POLÍTICA MXJI05A& VO;

TOS OE PEZAB — O QCE.FOI
APPROVADO

Presente» 70 deputados, tevo a
aeealo Inicio «ób u presldenoia do
ai». Arnolpho. Axevodo, secretariado
pelos srs. Heitor de Souxa e Boeayu-
ia Cunha, tendo sido, sem observa-
uOes, approvada a aota da iessao
anterior. O expediente. lido eareoeu
<lo Importância.

POUTIOA AMAZONENSE)
Parte da hora- do expediente foi

occnpada pelo sr.1 Monteiro do Sou-
za, que tratou da política amazonen-
se, em substituição ao que disse, ha
dias, em dteourio, o sr. Alcides Ba-
lila. No correr de seu discurso, o sr.-
Monteiro de Souza defendeu o pon-
to de vlsta da Intervenção federal no
Amazonas e combateu a.política dò
sr. Rego Monteiro no Estado. ,-.

VOTOS DE PEZAR
Dois' votos de pezar foram pedi-

dos na hora do expediente, para con-
algnação na acta: do sr. Durval Por-
to, como homenagem a memória do
sr. Américo Vaz — chefe do Serviço
de Prophylaxla da Câmara; e do sr.
Nlcanor do Nascimento, como home-
nagem a memória do professor Al-
fredo Gomes.
PARA IMPEDIR MEDIDAS EX-

TRA-OltÇAMENTARIAS AOS
ORÇAMENTOS

O sr. Rodrigues Machado apresen-
tou o seguinte projecto:"O Congresso Nacional resolve:

Art. 1° — Na proposta orçamen-
taria não é permittida criação de lo-

' gares nem .augmento de vencimentos
ou dar gratificações, devendo ser es-
pecificados oa augmentos ou dlml-
nulções nas sub-consignaçBes.

Art. 2* — Revogam-se as disposi-
ções em contrario. .

Justificação: — O Regimento da
Câmara, bem como o do Senado, não
permitte a criação de logares nem
augmentos da Vencimentos ua lei
orçamentaria, eomo exige a regula-
vidade de um orçamento. Na preten-
dida reforma da Constituição é es-
to um dos pontos capitães. Existem
leis vedando essa faculdade, mas o
Código de Contabilidade, não sendo
explicito, na proposta actual foram
desrespeitados essas 'leis. Convém,
portanto, tornar bem elaro este pon-
to, não sé para que a proposta para
1925 não Incorra na mesma irregula-
ridade, como tambem para a com-
missão de revisão do regulamento do
Código de Contabilidade Incluir esta
disposição na novo regulamento.".
EQUIPARAÇÃO DE VANTAGENS

O sr. Nlcanor do Nascimento apre-
1 sentou este projecto:"O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Os sargentos aspirantes,
ajudantes, intendentes, primeiros, sc-
gundos e terceiros sargentos da Po-
lida Militar gosarão de todas as
vantagens, regalias, direitos e sarai*-
tias assegurados aos sub-officlaes da
Armada, e eô perderão o respectivo

posto quando condsmnadoa a mais
de um anno; terão direito A reforma
no posto Immediatamente superior,
desde que tenham mais de 25 nnno*,
de praça, desdo» que sejam julgados
Incapazes, para o serviço das armas,
e não pode.râò aer rebaixados tempo-
rarlamenté,' ¦ ¦

Art, 2a Revogam-as u disposições
am contrário,
EM BENEFICIO DE FERROVIA-

RIOS
O mesmo deputado apresentou o

seguinte projecto:"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1*. Ficam isentos das exlgen-

cias do art. 109 e seus paragraphos
do regulamento approvado pelo de-
creto n. 13.990, de 26 de dezembro
de 1&19, que reformou os serviços da
Estrada do Ferro Central do Brasil,
todos os funccionarios que, nomea-
dos oü promovidos, estiverem exer-
cendo, na data da promoção, qual-
quer commissão do governo federal.
-.-. Paragrapho unlco. A posse e exer-
eleio serão dados a contar da data
de publicação do acto no "Diário Of-
ficlal".'

Art. 2* Revogam-se as disposições
em contrario." ,

EMENDAS AO ORÇAMENTO'
.*PO presidente communicou que, a
partir de amanhã, o projecto de or
camento para o Ministério da Via»
ção, começara a receber emendas,,
em terceiro turno.

A VOTAÇÃO
A ordem do dia foi annunelada

com a presença de 112 deputados,
sendo julgados objectos de delibera-
çfio os projectos novos.

A seguir, foi approvado o proje-
oto autorizando a abrir, pelo Minis-
terio da Viação, o credito especial
de 3.345:073$137, para attender aos
pagamentos devidos a Janot Pacheco
& C, por trabalhos executados na
Estrada de Ferro de Petrolina a The-
rezlna (2* discussão);

Os srs. TVencesIâo Escobar, Nica1
nor do Nascimento, Adolpho Berga-
mini e Antonio Carlos encaminharam
a votação do requerimento em . que
o sr. Adolpho' Bergaminl pede ln-
formações sobre a defesa do café o
sobre assumptos do Banco do Bra-
sil.

Esse requerimento (oi unanime-
mente approvado.

Successivamente, lograram appro-
vação mais os seguintes' projectos:
em S* discussão, perdoando ao ba-
cliarel José Gonçalves Neves a pena
que lhe foi Imposta pelo Supremo
Tribunal Federal; tendo parecer da
Commissão de Justiça, favorável ao
projecto; estabelecendo que o "Pre-
mio Almirante Jaceguay" deva con-
star dos assentamentos dos officlaes
premiados; tendo parecer da Com-
missão de Marinha e Guerra, tavo-
ravel ao projecto; autorizando a
abrir, pelo Ministério da Viação, o
credito especia] de 19:62S$51<5, para
liquidar reclamações de perda» e
avarias de mercadorias na Central
do Brasil, em 1923; autorizando a
afcrir, pelo Ministério do Interior, o
credito especial de 176$666. para oc-
correr ao pagamento devido ao ba-
charel Antonio Rodrigues Coelho
Junior.
Presidência da Republica

.NO CATTETE
Os ministros. João Luiz Alves,

Sampaio Vidal' o Alexandrino de
Alencar estiveram, hontem, A tarde,
conferenclando com o presidente da
Republica sobre assumptos quc se
relacionam com a administração dos
departamentos a seus cargos.
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dr, Alaor Prata, governador da cl-
dada.

AGRADECIMENTOS
O deputado Adolpho Konder a o

dl'. Joé Colkiço, secretario do Inte-
rior e Justiça do Estado de Santa
Catharina, agradeceram, hontem ao
dr. Arthur Bernardes, om nome do
presidente Hercilio Luz que o dei-
xou de fazer pessoalmente por se
achar enfermo, o ter-se feito repre-
sentar no sau desembarque e, apro-
voltando a opportunidade, apresen-
taram as despedidas por ter da par-
tir para Florlanoolls.

Os dra. Jofio Cabral e Aurellano
de Ceftnpos Brandão agradeceram,
hontem, ao presidente da Republica
as felicitações que lhes enviou por
motivo dos seus anniversarlos nata-
Ilcios .

O dr. Joaquim Mafra d-e Laet,
em nome de seu pae o conde Carlos
do Laet, impedido de o fazer por
enfermo, agradeceu, hontem, ao
chefe do Estado as felicitações que
lhe enviou por motivo do seu anni-
versado natalicio. v

O dr. 'J. de Rezende Silva agra-
deceu, hontem, ao dr. Arthur Ber-
nardes o ter feito, attendendo ao pe-
dido da Academia de Sciencias Eco-
nomlcas, Políticas e Sociaes, a lndi-
cação do seu nome para sócio ti'
tular do referido estabelecimento de
ensino superior. ,

VISITA
O dr. Gudesteln de Sã Pires, advo

gado geral do Estado de M!nas Oe-
raes, esteve, hontem, A tarde, em
visita de cumprimentos ao preslden-
te da Republica.

REPRESENTAÇÃO
O chefe do Estado fez-se represen-

itar pelo capitão-tenente Edgard Mel-
lo, seu ajudante de ordens, na cero-
monia do juramento a bandeira pela
nova turma de alumnos da Escola
Militar.
No Ministério da Fazenda

Pelo ministro foi indeferido o re-
querlmento em quo a Companhia
Soares Hungria, sociedade anonyma
com séde em Uapetininga, S. Pau-
lo, solicitava autorização para. abrir
uma secção bancaria, visto não cons-
tar dòe estatutos da requerente' a
faculdade dé praticar operações
meiraantls.

No Ministério da Marinha
A's altas autoridades navaen

apresentaram-se hontem o ca»pitão
de corveta Leopoldo da Nobrega
Moreira, por ter deixado o cargo de
cómmamdante do contra-torpedeiro"Alagoas" e passado a servir no Ea-
tado-Maior da Armada; o capitão-
tenente Alfredo Carlos Soares Du-
tra, por haver regressado du. Repu-
blica Argentina, onde exercia o car-
go de addido naval, c o capitão-te-
nente engenheiro-machlnistu Harol-
do Cardoso de Carvalho 'Houha, por
ter assumido o cargo do chefe de
machlnas do contra-torpedeiro "Pi-
auhy" é o Io tenente Benjamln
Constant de Magalhães Serejo, por
ter desembarcado do contra-torpe-
deiro "Uio 'Grando do Norte".

—Por portaria de hontem foi
nomeado o capitão de fragata Age-
rico Ferreira do Souza, para exercer
o cargo .de commandante da floti-
lha de Matto Grosso..

Dessas funeções foi exonerado o
capitão de mar o guerra Pedro Ma-
not Sarrat, conforme solicitou.

 Foi exonerado do cargo do ca-
pitão do 'Porto do Estado de São

esmente
e puxe a

Á MACHINA IMPRIME AS PARCELLAS E DA' '

AUTOMATICAMENTE OS RESULTADOS
'¦ 

»

Esta é a. maneira moderna de fazer e verificar facturas, tota-

lizar as vendas, as compras, preparar folhas de pagamentos;
relações de fabricação, listas de mercadorias despachadas,

estatísticas, etc, etc. A BURROUGHS pôde ser verdadei-

ramente um sub-contador em sua casa
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Peça uma demonstração
sem obrigação
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te íMl.

— Corte este —¦

COMPANHIA BURROUGHS DO BRASIL S. A.
Rua Io de Março 106 • Rio de Janeiro —- Praça da Sé 15-1° - Slo Pau»

Sem obrigação quero saber como a Burroughs piá* simplificar nosso
serviço de contabilidade.
Nome Endereço .. 

"O JORNAL», de 5-10-824,

Puulo, em Santos, o capitão de fra-
gata Agerlco Ferreira de Souza e
iioiueadu para eubsitltull-o o offl-
olal dè egual patehta Joaquim 

'Bar-

cellos Garcia.
Por portarlan de hontem, fo-

ram nomeados pelo'mlnlitro da Ma-
rlnha: capitães da mar a guerra me-
dlco dr. Arthur Carlos Naylor, pu-
ra servir . nu Directoria do Saúde
Naval e graduado pharmaceutieo dr.
Ildefonso do Moura e Silva, para
servir na mesma Directoria; os ca-
plt&ea de fragata médicos drs. José
de Alfredo do Oliveira, para servir
na mesma Directoria a Álvaro Ri-
beiro, para exercer aa funei»fles de
chefe de clinica urologlca do Hoepl-
tal Central de Marinha; os capitães
de corveta médicos drs. Herucllto
de Oliveira Sampaio, tpara chefe de
clinica cirúrgica e Antonio Heraclio
do Rego, para coadjuvante de cllnl*
ca ophtalmologlca o oto-rhino-laryn-
gologlca, ambas do mesmo Hospital
de Marinha; o c.vpitão-tenente me-
dlco dr. Erasmo José de Cunha, pa-
Ta servir na Directoria de Saudo Na-
vai, e o capitão-tenente Raul Ttc'.s
Gonçalves de Souza, para exercer •>
cargo de Ímmediato do uubmersl-
vel "P. 6".

.Para exercer as funeções de
Ímmediato do cruzador "Rio Gran-
de do §ul" foi nomeado o capitão
de corveta João Bonifácio de Car-'valho.

Foram designados: o capitão
de mar e guerra Bento de Bairros
Machado da Silva, director das Es-
colas Profissionaes, para servir em
commissão como chefe da 4* Divisão
da Directoria do Pessoal e o capitão
de mar e guerra pharmaceutieo re-
formado Flavio Nelson, o o capitão-
tenente medico reformado dr. Ve-
nanclo Nogueira da Silva, para ser-
virem como auxiliares daquella Di-
rectoria,

Foi dispensado da Directoria
de Saúde Naval, do cargo dc adjun-
to, o caipltão dc mar e guerra ro-
formado Flavio Nelson.

O ministro da Marinha deter-
minou ao chefe do Estado-Maior da
Armada que seja publicado em or-
dem do dia do mesmo Estado-
Maior, o seguinte» elogio: "Recom-
mendo-vos que eloglcls.em ordem do
dia, 'desse Estado-Maior, ò óaipJjtfiò
de mar e guerra Pedro Mainot Sar-
rat, que acaba de ser exonerado, a
eeu pedido, do commando da flotilha
de Matto Grosso, peloa relevantes
aerviços que prestou A causa da or-
dem e da legalidade, no excroicl*>
de seu cargo, auxiliando offlcaznien-
te a acção do general Nepomuceno
Costa, com m-iindantu * da. Circum-
scripção Militar, que, cm telegram-
ma ao sr. presidente da Republi-
ca, declarou dever, cm parte, ao ve-
ferido official, o eucceeso quc obte-
ve na deliellaoào da revolta latente
naquelle .Estado."

.— Obteve licença de accordo com
a lei n. 14.663, de Io de fevereiro
de 1921, de um anno. o capitão-te-
nente Laurindo Hercilio DiaB, para
tratamento do saúde.
No Ministério da Guerra

Foram concedidos ao inspector de
t* classe do Collegio Militar de Bar-
bacena, Gentil Homem de Montai-
vão, 60 dias do licença em proroga-
ção da que obteve para tratamento
de taude.

Ao ministério da Marinha foi
remettido o requerimento cm que
o soldado padloleiro do' 1° reglmen-
to de cavallaria divlslonaria Abel
V*l"**fl fin '^^í^t-lHn^,^•" •t«r)p '••o Ihfi .fmp_
mitta prestar concurso para enfer-
meiro da Armada.

Foi mandado excluir do alis-
lamento militar e co,iiBe(iuente sor-
teio, os pescadores Francisco 'Nasci-
mento o Manoel João de Mattos,
convocados pé!a junta permanente
do município de Mangaratlba, Esta-
do do Rio de Janeiro e por solicita-
ção do Ministério da Marinha.

—- Foi approvada a proposta de
transeferencia do Io 'tenente conta-
dor Tliomaz Vieira Maciel do 0° re-
gimento de cavallaria independente
em S. Gabriel, .para o 2» grupo de
artilharia de costa, na Fortaleza de
S, João, o os segundos tenentes von-
tadores Odorico 'Oresten de Souza,
do 6o regimento de artilharia mon-
tada, em Cruz Alta, para o 9" regi-
mento de cavallaria Independente, e
Nerval da Paixão Gomes de Maflos.
da Escolu Militar liara o Collegio
MWitar do Ceará.

Foram mandados servir como
ihefe de gabinete da Saúde da Guer-
ra, o tenente-coronel Alarico Dama-
zlo; como chefe da ü" secção da 3"
divisão o major José Antonio Caju-
zoira; como adjunto do Deposito
Central dc Material Sanitário, o ca-
pltão Oscar de. Castro Loureiro;
como enc-u-regado da pharmacla da
enfermaria hospital do Pindamo-
nhangaba, o 1" tenente pharniaceu-
tico José Lima de Abreu Sobrinho;
a oomo da de Ouro Preto, o 2° to-
•ionte pharmaceutieo Francisco Pe-
reira de Almeida Sebrão.

O general Ribelru de Costa,
commandante desta região, deu a
leguinte ordem sobre médicos:

O Io tenente dr. Frederico Eiseli-'nrke, da 1* companhia de metralha-
lora pesada .passará u visita medica
io 15" R. C. I e 1" B. E.

O capitão dr. Jullo Alves de Car-
•••alho, do 2o G. A. C. passará a vi-
«Ita medica na 4' B. I. A..C.

O capitão dr. José Vieira Peixoto,
lo 1" R. C. D. passará a visita me-
lica no Io O. A. P.

O 1* tenente Agnello Ublrajara da
'"locha, da C. C. A. passará a visita
medica no 2o R. I.

O Io tenente »dr. Affonso de Bar-
ros Carvalhaes, do 1" G. A. C. pas-
;ará a visita medica na 5* B. I, A. C.

O 1° tenente dr. Waldemar de Ma-
•edo Rocha, da 4* B. I. A. C.

aceumuterá o seu serviço da junta
de. inspecção com a visita medica da
1* C. M. P.
No. Ministério da Justiça

Por portarias do ministro foram
naturalizados brasileiros: Abdo Bo-
gosslan, natural da Armênia; Amai-
do de Souza, Gaspar Ferreira, José
Maria Cardoso, .naturaes de Portu-
gal e residentes nesta capital. •
POLICIA

Estã dc dia A Policia Central a
Ia delegacia auxiliar.

O chefe de policia transferiu
os seguintes commissario»; dc 2*
e'asse: Carlos Domlcio do Oliveira
Toledo, do 3° districto. para o 11" e
deste para aquelle;. Euríco' Montei-
ro Lemos.¦ GUARDA CIVIL

Serviço para hoje: dia A séde cen-
trai, fiscal'Napoleao e ajudante Ca-
bral; ronda geral,' fiscaes Lucas e
Acelyno' e ajudantes Macedo, Mar-
Uns e Bueno.

Uniforme, 3o.
Por transgressão disciplinar, foi

suspenso por S dias o guarda. 1.151;
Devem comparecer, amanhã, ás

11 horas, A secretaria, o fiscal Leo-
nardo e os guardas 40, 200, 687, 800,
e 873;

—- Foram transferidos os seguin-
tes guardas: da 10" secção para a
Central, o de reserva 1.301 e vice-
versa, o de 3a 872; da 7a para a 30a.
• de 3a 1.151 e o de reserva 1.340:
da 14a para a 12a, o de 3a 1.018 e vl-
ce-versa, o de reserva 1.290; e da
30a para a 10a, o de 3a 1.002.

No Ministério da Agricultura

mo,

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios e Cotações

¦UONTMIE3, i da outubro.
tte Banco da Inglaterra ,.*.(
TK> Ttiinrn da Frunca ¦
Ho Ranço da JtaMa
Do Tttnco df HiwiDnha
Do Banca da Allemanha (oure) . . .»
Em Londres. 3 mezt-s .'
Em Neva Tork, 3 mexas v

CAMBIO:
Londres s/Bru\ellas. n vlsta. t. . . .Oenova H/Londres, íi vista, por l. . .
Madrid n/Londres, a vlsla. por £ . . .
Lisboa >/Londres, A vista (t/comprai

por 
Lisboa p/Londres, a vlata (t/venda)
_ por Rso
Pariu n/T-ondre»*. ft vista, por £. . . .Pnris K/Ilalln. /! vlíta. nor 100 Lr. . .Pnrl« f>/H#/"iifinliH, II vlstn. por 100 P.NT. Vorlc H/T.nndres, n vlsta, nor £. . .N. Tork s/Purls. tel. bancário, por F. .N. Torl* «/Oenova, tel. hanrnrln. nnr L.V. vork (./MrirtrM. t, tel. por 101 P. .N. Vork «/Amsterdam. por ino P.V. Vork p/f*iii«oa, tnl, bancário. porF. S.N. Vork R/Pefllm» t, tel, ror M. . . .N. Tork s/T"nixí»'laB, pnr F,

TTTULOS BRASILEIROS:
Federaes: -»-1

Pundln-r. E «5. , . , . ... ..
Vovó Fiíndlntr, 1914. . . . . 

'. '. 
.ronverHüo. l»io, 4 D9 mo», r, % ...:.: ; 

*,; •
fintaditnrs:

nistrlcto Federal. R %...-,.. .."nüo Horl70nt«. 190.1. 6 % . . . . ,.'F«tado do Wo. bônus ouro. 5 % . . .Estado da Bahia, emp. ouro, 1913, 5 %
TITtTLOS DIVWBSOS:

Rrasll Ttallwnv rominon Stoel- . . . .•
?"-?"•;•¦ Z I»'ThtftPower <-. Lt.l. Ord.S. Pniilo-n-iMwav Comp. Ltd. Ord. . .Trfopoldlri Rallwnv Comp.,.tT.d Ord .riiin-ont Coff-e O. T.M. 7 V- Tom. Pref.-
gt .T"'!*) d'F.i-1-ey Mlnlnc OrdRio Floni* Mll<9 ft Ornn-irles Ltd. . .Tondo- fr p. American Bank. . .Mala Renl Tn-rV-n. Ord . . .
v- TiTtÍI-OS F^TIIANOEIROS:
Soí^ 

°u^"%T-»*»ti'nnlco, S %, 1927/47

gento Française, 4' «i
nl.n!ü Eran<:»';**'-. •¦ * i-Ri-lsà dn Paris)Pente Franca se, 101S antecraltado) .Rente Française, E % (Bolsa de Paris)

Bonttm interior

* i 26 % 6 %
IIS1 6 V *

A •*• « t.
«.«*'•' i *

t U/H » U/1J
8 8 %

Fi 92.S0 92.50
L. .1(11.90 101.HO
P. 33.«0 33.45

Ese. 128.00 127.00

Ftoo. 127.no lPfl.no
F. *>.»» 84.57
F. «1 íl 83.00
P. 252.75 253.50
S 4.ÍH.1Í 4.4H.25
Ctd. 5.:!7.""- 5.1>«,75
f*ts. 4.37.75 4..i*s.nn
Cts. 13. "7.00* 1».30.00
Cts. 38.78.00 3s,fi*.,nn
Ots. 10.no,00 10.13.00
ris, 0,000.000.024 O,000.non.n*M
Cte. .4.83.00 4.83.25

11 Vi 81 V,.
12 72 U
43 43
59 59

03 SH R3 Vi
08 «8
71 70 Vi
81 30 %

•*,' «,
57 r.n um v» .ot
30 30
11 I-i 11 ¦<¦/
19.3 10.3
81.3 80

R
96 Vi' 07

102 IIV ,0'J a-,
57 Is 57 Kl
54.00 55,00
R1.20 r.''.r,o
n.i.sn r.i.no
65.4» 63.35

Cate do Drasll:¦Ilu. do hoje 19». uno'.'IO, 000
113.0(10

ns.ono
us.nno
139.000

No
Na semana -interior.
Em .'mini d:it& do 19S2 . ,

CoM de outras (trocedenoi-w;
No dia do t»oJ-»
Na svmutia anterior. . , .
13m fir.il»! dala de 1923 , ,

SANTOS, 4 de outubro,
O -mercado do café dlsponlv.l, holemanifestava-.!* calmo, cotando-M »»r

10 kllos;
Roja Ant, A. tas

Typo 4 . . . . 39|nof> 3»t»oo 23|*,*,n
Typo 7 . . . . 36J00O 31(000 Ü11500

Entradas att ia 14 hora*;
Rnertvi
53.030
47.771
35.715

LONiDRBS, 4 de outubro,
d. -.Inf.» c^m^aea oue vlroraram peite mercade. por occaslüo do fechamentoae hontem •> se correspondentes no dia anterior, sobro aa sejíulntes praça*•
S/Berllm. ft vista, por £ M. i""'"'m J"'"-'n'
S/Amsterdam, A vlsta, por £ F.R/Oenovn, n vista, por £ L. .S/Madrld, ft vista, por f. P. .S/Rema, ft vista, por £ F. .S/Parla. & vlsta. por £ F.S/Brnxellae, f, vlata, por £ FÍ .S/Msboa. s vista, por £ d. .S/N""" v-'lt, ft vlf.Hn i»or £ .BERNA, 4 do outubro

nom.
11.52

101.00
33.45
23.35
84.75
92.45
1 7/8

4.46.12

noir»
11.53

101.90
33.611
23.35
84.65
92.50
1 7/8

4.46.00

No dia de hoje . , . ,
No dia anterior ...
X-)m egual du-ta de 1923 ,
Sobre atrual t .

Bfltlenoia:
No dia de hofe 1.849,140
No dia anterior 1.796,129
liin eiíual data de 1933 . . 896.IV)

Embarques:
INflo conatn.
SANTOS. 4 d* outul.ro.
O mercado (Vi enfí a termo. ->ar.-i nova

baso, nesta praça, abriu, liojo, calmo,
cotando-se o typo 4, por 10 kllc*., i>ur
parto >doH compradores:

rrol-i i...
Para outubro .... 391023 :s>350
Para novembro. . . . IISI83.*, 39t3n0
Para dezembro. . . , SS$850 ::9l3n0
Vcrulas Snri-at

No dia do hoje 27.009
No dia anterior 23.000

S. PAULO. 4 de outubro.
Entraram, hoje, nesta capital e oni

Jtipdlnliy. 50.000 eacías de café, con-
tra 47.000 110 dia anterior e 31.000 no
meonio dia do anno passado.

£m Jundiahy:
Haia Ant. A. rias.

Pela B. PauHeta 30.000 29.000 20.000
Em ft. Pruilo:

Pela Sorocaba-
na. elo. . . . 20.080 18.000 10.000
JUNDIAHY, 4 de outubro.
As entradas, boje, ile cafí, oom dei.

tino a São PauVi e Santos, for-im de
ú.OOO saccas, contra 4.000 no dia nn-
terior e 1.000 110 mesmo dia <k> anno
passado.

Bajc Ant. A. J10.1.S. Paulo. . —
Sanlos. . . . 5.000 4.000 1.00»

ALGODÃO
•'LrVBRPOOL. 4 dc outubro.

O mercado do ulcodáu disponível •
do torniu. nesta praça, lis 12 hora» e
30 minutos, manlfca-tava-tu cat-mo. com
Iwixii do 21 • 28 pontos, asetni dlsori-
minada:

tio disponível brasileiro, baixa de ft
pontos.

No disponível unericano, baixa do 21
pontos.

No americano » termo, baixa de 25
28 pontos.
Cotações:
Penco por libra;

íínS%q„UHi»(L°n.''.';un;.ncste mercad» no f«l"""ento de hontem e aspondentea no dia anterior:
Psrls s/Ber-»a. ft vista, per 100 frs.i-ondres e/Berna, a vista, por £. .

corres-

362.75
23.3G

362.50
23.35

Mercados dos principaes
produetos

CAFE'
NOVA TORK, 4 de outubro.
p mercado do café a. termo, não fun-cclonoii ho.ie.
NOVA YORK; 4 do outubro.
O mercado do café disponível, nesta

praça, fechou, hontem, com alta de f)i
para o café de Santos o alta de % 1'ara.
o do Rio, vigorando, por parte dos com-
pradores, as cotações seguintes:

Do itio:
Bontem

1» %
19 %

Ant.
19 'A
19

N. 
N. 

De Santos:
N.  23 Vj
N.  21 «í
BOLBTIM MENSAL DOS SRS

RrNG & 5ÍOON. DK ROTTERDAM
ROTTERDAM, 4 dc outubro.
A estatística mensal do café, no» prin-cipaes mercados, quanto ao movimento

çeral de«se produeto, organizada pelossra. Ihmrlnç & Zoon, aceusa os seguin-
tes alf-arismos:

Stocks
Café do Brasil ......
Café de outras procedênciasEntradas:
Café d0 Brasil
Café de -outras procedências

Entregas:
Café do Brasil
Café de outras procedências

Nos mercados da Europa:
Stocks Saccas

Café do Brasil 1.342.000

23 %
22
DniN-

Nacnait
7.19.000
361.000

440.000
138.000

692.000
194.000

Vtvdav
No dia deliontcin ....So dia (interior . .HAVRhi, 4 dc outubro.

O mercado do café n termo abriuboje, estável, com «Uii de fra. 4 n li,cotando-se em francos, por 50 kllos:
Para dezembro. . .. •. 437*°'° 

Ant
Para margo. . m . . 419Pnra inalo ...".. 400 1,5,
Paro julho 354 1»

Vendas
No ,11a de hojo
No dia anterior . ...

HAVRE, 4 d« outubro.
Estatística semanal do café novre:
Cotação oftiolal Francos

No dia de hojo 450
Na semana anterior. . . 440

Saccas
5.000
4.000

431
413
395
380 Vi
Saccas
9.000
5.000

Ha-

Hoyo Ant.
Pernambuco ••Fair". . 16.07 16 28
Maceió "Fair". . . . 16.07 16.28
American •»Ful!y" Mld-
dlln*;  15.02 18.28
Optjõcs:

Para Janeiro .... 14.38 14.65
Pura timn-o  14.40 14.6S
Para maio ...... . U.30 14.M
Para julhu ..... U.19 14.47

LIVBRPOOL, 4 de outubro.
O mercado de alffOdAo desenvolveu de-

cldldu firmeza. Om baixista* cowiiirajt-.
Os altlfltaa realizam. Alta dc 38 a 4S
pontos para o "American Futurúa", qu*era cotado cm penco por libra:

noiwYi» Ant.
Para janeiro .... 14.65 14.29
Para março  14.65 14.27
Para maio  14.65 14.37
Parn lulho  14.17 U.ÍT

NOVA YORIÍ, 4 dc outubro.
O mercado do algr.dan apresenta mn

caracter normal. O*» baixistas t-ompram.
Compram no Wall Street. Alta d« 16 4
23 pontos para o "American FM-u-es*,
qu« era ootado em oeiits. por Hbm:

//ontem Ant.
Pais janeiro .... 25.21 25.0S
Paru mari*o  25,51 25.30
Para maio  25.76 25.65
rara Julho  29.38 25.01

NOVA YORK, 4 do outubro.
O mercado de aliro*1o desenwelveu de-

.»ldida frouxldao. Os balrlstas vendem.
Baixa do 70 a 80 pontos para o "Ame-

(Continua na 14* pagina)
•m*

Café de outras procedências
Entradas:

Café do Brasil
Café de outras procedências

Entregas:
Cate do Braell
Café do outras procedências

Consumo até o fim do me::
passado:

Na Europa  .
Nos Estados Unidos. . . .

6'upprimento visível:
Setembro

Stocks nos nove
mercados curo-
neus

Bm viagem do
Brasil para a
Europa. , . ¦.

Em viagem do
Oriente. . . .

Em viagem dos
. Estados Unidos

para a Europa
Stocks nos Esta-

dos Unidos. .
Em viagem do

Brasil para os
Estados Unidos

Em viagem do
Oriente. . . .

Stock no Rio de
. Janeiro. . . .
Stock em Santos
Stock na Bahia .

Suporlmento vlsl-
vel no inundo

616.000

."B2.000
183.000

841.000
302.000

7.079.000

4008(0

1.842.000 1.421.000

860.000

53.000

878.000

46.000

Companhias Francezas de Navegação
Chargeurs Réunís e Sud-Atlantíque

O PAQUETE

,*• wFORMOSE
Esperado do Rio da Prata em 1G do outubro sairá no mesmo dia

com destino a MADEIRA, LISBOA, LEIXÕES (Via Lisboa) e LE
HAVRE.

Vigem directa até MADEIRA em 14 dias.
CtmsrotM de 1* oluse —'3a classe preferencia — 3* cisne eem eanurote

— 3* olssss simples.

Agencia lieral das Companhias Francezas de Navegação
Avenida Rio Branco 11 e 13 — Telephone: Norte 6207

I0E30C IOC30I

739.000 991.000

598.000

383.000.
783.001)
19.000

203.000

¦ 307.000
1.418.000

.23.000

Tendo o sr. (Rodolpho Pereira | mento

5.727.000 5.287.000
HÃVRB, 4 de outubro. I
O mercado do café a termo, fechou,

hontem, estável, com alta de frs. 6 a 8,
cotando-so em francos, por 50 kllos:

Bontem Ant.
Para dezembro. ... 431 423 Vi •
Para março 403 

' 407
Para inalo ..... 395 387 i
Para Julho 380 li 373 Vt

Dourado requerido ao Ministério o'
Jauxilio de G0;000$, para installaçao

de uma -fabrica de mandioca, nos
termos >do art. 2o do regulamento
annexo ao decreto n. 16.131, de 20
de agosto de 1923, o sr. Miguel Cal- I
mon consultou o ministro da Fa- j
zenda sobre se pôde eer' aberto, no
Thesouro, o credito correspondente
aquella quantia, afim de poder ro-
solver sobre o assumpto.

No Ministério da Viação
O sr. Francisco Sá autorizou o pa.-

gamento da'importância de um con-
lo de réis ao engenheiro Carlos Sou-
za, designado para servir de arbitro
desempatador no recebimento provi-
sorio dos trechos de Jácobjna a
França e de Conceição da Feira a
Af fugidos, o. primeiro .estabelecendo
a ligação da Estrada de Ferro São
Francisco a Joazeiro, com.a Central
da Bahia e o segundo ligando ó ra-
mal de Agua Comprida-BurahUcm.
com o de SanfAnna.
No .Conselho Municipal

Hontem, por falta de. numero, não
houve sessão.
Na Preieitura V» . '

Por decreto de hontem, o prefeito
incorporou â' rua Bento Ribeiro, o
logradouro que se prolonga' da rua
dos Cajueiros até o tunnél"João Ri-
cardo e incorporou fi. rua, Rlyàdavta
Corrêa o logradouro constituído pe-
lo seu, prolongamento desde a rua
da Gamboa até o tunnel, abrangeu-
do o trecho linal da rua do Livra-

HAMBÜRG-8ÜED
AMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS

GESELLSCHAFT
SERVIÇO RÁPIDO: EUROPA - BRASIL - RfQ OA PRATA

i
o

8o

PRÓXIMAS SAÍDAS PARA A BT.ROPA

CAP POLÔNIO ....  ..< .: ..........
ANTÔNIO DELFINO ....
CAP NORTE I...-..1 ....- .... ....i
CAP POLÔNIO  ....  ..... .....

13 de Outubro
11 d* Novembro

0 de Dezembro
IS dt Dezembro

O PAQUETE DE LUXO

CAP POLÔNIO
Saíra para: LISBOA, VIBO, BILBAO, BOULOGNE 8|M o HAMBURGO no

dia 13 do corrente, ao melo dia.

O

I!

serviço POSTAL, com vapores que dispõem de eptlmas **.ecommoda-

.ções para passageiros de 1* e 3-> classe, para:.

ROTTERDAM B HAMBURGO

s
o

SERVIÇO DE CARGAS
' 

Para todos os portos europeus com transbordo em Hamburgo
«

São entlttldos bilhetes do Ida o volta com desconto de IS %.
Conccde-so tambem um desconto de 15 % a famílias qno pa-

guem o equivalente dc quatro passagens Inteiras de ida e 10 % so-
bre bilhetes de Ida e volta.

0
O

PARA PASSAGENS B MAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES

THEODOR WILLE & C.
1% — AVENIDA RIO BRANCO — 7»

TELEPHONE NOF.tÀ N. 41
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NOTAS MUNDANAS
AVNnKIWiAlllOS ,

Fauem nnnos hoje:
O dr. 1'lauldo Barbosa, lnspectoi'

do Sorvido do Prophylaxia conte» a
Tuberculoso. ,

O dr. Kenato Blttoncpurt, dole-
«ado do policia.

_ o sr. Oswaldo Calazans, do
nlto commorclo deetu praça.

A iienhora d. Anna Vaulhaber
tPlrtolato,, csiiiisa do sr. Pedro Pis-
loloto, nòsofilanto nccta ipraca.

 O nr. Osout do Nlemuyer Sou-
res, soclo dft Clrnia •Soares, Dlaa
& C„ dcoln pi*aca.

_ o sr, Antônio Mncodu, fun-
oolonarlo do D. N. do Saudo 'Pu-

_1 O sr. Manoel do Oliveira T«-
vaic«. funcclonarlo fodoral e MVXi-
liar denn Jornal.
Amanhfti ,..¦•*.
A senhorlta tjValomar de Andrade,

íllha do coronel Antônio Martins
Andrade.

_- Fni: annon hoja nvme. major
Affonso Ilomano.

_ o sr. llozendo Pinto dos Sttii-
tos noROOlanto nosta praga.

J_ O engenheiro Arthur Thonl-
neon Filho, encarregado doa graphl-
éos do Movimento da B. do Perro
Central do Brasil.

 Çornplottt amanha o sou 'tor-

nolro niinlversaUo o menino Vlni-
tlus, primogênito do m: Kaul da
Cost" RodrlffuoBi superintendente da
Associação dos Empregados no Com-
mercio.
m^m\jj.i\\nwmiiiiiim*w****imm

Gabriel Martins Ferreira
2" nNWIUEnaftlHO

.Tusô Joaquim Vieira o senhora,
convidam seus parentes o amigos
para ussUUreni li missa do sou
multo lembrado o saudoso pno
GABRIEL MARTINS FERREIRA,

serfi celebrada segunda-reira, li do
¦nlc, ú:i q horas, na egreju do 81o
Isco do Paula, polo quo agradecem

rlpurtanicnlc.

corn'
Franu
antec

Gabriel Martins Ferreira
2' ANNIVERSARIO

tjIarlR 

Onbrleílà do Andrade
1'orrolra o filhos, convidam os seus
mirantes o pessoas amigas para
iisálstlr íl missa do 2° aimlversii-
riu do seu sempre querido espo-

so e piio OABRIEL MARTINS FERREIRA,
aue aerfl celebrada segunda-feira, 6., du
corrente, ils li lioras, na egreja de Sao
Francisco tio Paula, conrcssuiido-so desdo

Já .agradecidos. ¦ .

A ranr ila VIUVA 00 ORNE
RAL ARTHUR OSCAR DE AN-
DRADE GUIMARÃES (D. Maria
Ifblenà aüitriarads), nilo tendo po-

. dlde sabfer o eiidcréijo cxaelo dc
pcssoa> ipie por òceaslau du çnlerrajumi-
toe missa da mesma Inesquecível senho-
ra lhe trouxeram, quer comparecendo pes-
soalmcmo,': quer enviando telegronmius c
cartas, graiidê, irenoroso u piedoso cnn-
forto, veni.-.iiui'., es.le meiu se confessar
iimltlãsiuiu-.-r.oVoiiliBÚlda a tab scnslUIlisa-
doras ¦dcTfialistreefJljg,

Procopio Gomes dé Oliveira

+ 

l?alloccu liuiilein, lis o l|-J -lio-

ras da manha o sr. PROCOPIO
GOMES RE OLIVEIRA, antigo nc-
s.ielmito desta Praça, chefe da' flr-
ina Procopio do Oliveira 4c Ki». c

Dlrofctoi' Secretario da sneiedade Anuny:
ma Empresa da Urca; u feretro saíra da.
resWCiTein'ile 'sna família"*" n«' flua Vis-
ta n. itú, Altn' da TIJuCa, para o comitê-
rio de S. Jijilp. Paptlsla, liojc, ás 10 lioras.

OHA-DATííiAXTi;
No CopaciÍAiiiiii Pjluee-Hotcl roa-llra-so hojo um cliâ-dunuanlo, ii* 17

lioruti.
HOSPHBES IO VIAJANTES .

Soeulu para 8.' Pauio o dr, Qus-
tavo lítiidon, profcoior da Borbon-
no o dlrector da ilSscota. Normal Su-
perior do Paris.

Para fi. Puulo, uosulu hontom
o dr. Muirlo do Uniu Barbosa, se-
urotarlo do Embaixada, ora om
cnmmluii&o no snblnoto do ministro
do Extorlor,

Puru o norte do Brasil ombiir-
cou honteni no "Affonso Pennu" o
senador Hcrmoneslldo Uo Moraes.

Chagou do Faxino,'o dr. Cl-
aero do Alencar, clinico daquello, cl-
dade.

Regressa hojo da Europa, no"¦Golrla", o pintor nacional Lulz For-
nandes do Almeida Junlor, prêmio
do viagem da Escola do Bellas Ar-
tes relativo no anno do 1922.

Almeida Junlor vem acompanha-
do <Io sua osposa d. Jovlta Carlbâ de
Almolda, tambem artista pintora e
aluhma da Escola da Bullae Artes.
FAMjBOIMENTOS

Em sua residência, fi. rua Ange-
Una Motta, 113, fallecou honteni, do-
pois dc loiifco Koffrlincnlo do annos,
o sr. Eurlpcties Mnírgloll, estimado
funcclonarlo da Central do Brasil.

O enterro reallzou-so hontem mes-
mo, com numeroso acoinpnnhamen-
to, sendo o corpo inhumndo na ne-
cropole do S'. Francisco Xavier.

iFsJIcceu •anto-hontem, entor-
rando-íio hontem, âs 17 horas, no
cemitério do ti. Francisco Xavier, o
sr. • Vlnaldo ' Moncorvo Franklln,
ajudanto do fiscal da Otrarda Civil
o antigo funcclonarlo da Policia Cl-
vil.

Deixa o finado viuva d. Etervina
de Souza Franklln e filhos me«iores,
«aindo o feretro da rua Uranoe nu-
mero 140, iw estação de Ram03.

Falleceu, na madrugada do hon-
tom, o sr. Procopio Ciomca do Ollvel-
ra, uma das mais antigas personall-
dades do alto commercio do Rio, so-
cio da Importante firma desla pra-
qa, Procopio ilo Oliveira & C„ o um
dos dlreutores da Empresa da Urca.

O corpo será Inhumndo, hnlo. em
a nocropole do 8. Jofto Baptlsta,
unindo o enterro da rila Boa Vista
(Alto! da Tijuca), li. 146. •

FORQUE AS AOTRIZliS NtJN-

OA KNVIiHjHKCIüM

Viuva Frederico Rieken

+ 

capitão do Corveta Quilliermo
nieken, esposa o filhos; Coronçi
Cornelio Otlo Kulin, esposa o fi-
llius, prufiiiulaiiientc penlioradqs,
agradecem aos_iiarer.les e ainlgoã

quo os confortaram pov oceasião do lal-
leclmenlu dfe sua Idolatrada mãe, sogra o
avó, VIUVA FREDERICO RIEKEN c OS
conviilniii para assistir ii missa de 7o dia,
quo niiiiiiliiiii rezar peio eterno ropòuso dc
sua alma, «> feira, ú do corrento, ás 8 1(2
libras, na egreja de :¦;: 'Francisco ile Pau-
Ia, ricuiulii novambtUo gratos nos quo com-
parecerem ir esse acto rollglosu.

CABELLOS 
~

A Loç/io Brilhante i o melhor espe-
citieo parji as nffccR/Scs çnplllaros. Não
pinta porque não <í tintura; liíio quei-
ma porque, não contem saes nocivos, 13'
uma fórmula sclentlflca do grando lio-
tánlcb Ôrr 'CrõuniV, cujo segredo fol
comprado por "00 contos de réis.

B' fècoinmendada pólos princlpaes
Instituto.; Sanitários do estrangeiro e
anulysada e autorizada pelos Depar-
támentos (lo Hysione do Brasil.

Com o uso regular da LoçSo Bri.
Ibante:

i« — Desapparoçein completamente
as caspn» e iu'1'ecções parasitárias.

2» — Cessa a queda do cabello.
jo — os eíibollos brancos, descorados

on grisalhos, voltam íl côr natural pri-
hiltlva sem ser tingidos ou queima-
dos. *

4» — Detém o nascimento do novos
catiellos lirancos. \- 6" — Nos casos de calvlcie faz bro-
tar novos cubei los.

6° — Os cabellos ganham vitalidade,
tornam-se lindos c sedosos o a cabeça
limpa e frescf1..

A Locjão Brllhnntc é usada pela alta
sociedade de S. Taulo e Rio.

A' venda em todas as Drogarias,
Pcrfumariás e Pharmaclas dc 1" or-
dem.  •

("Tlicutrleal World")
I 

I
Ve tudo que hu refere !í- profls-

silo theatral. nada 6 mais mysterio-
so para o publico quo a porpotua
moclatde das «nas mülhoroH.

QuántifK vezes escutamos dizer:
oh! su a vi, fazem quarenta annos
nu papel de Juüeta o inc piireco qtie
nãu tem Um anno mais; rte edad;'!"
.Vatúralniontp, devo-so ter cm conta
ã maneira do caracterlzar-se; mas
ijuiindo nós as vemos fura du palco,
então Ee (ern outra explicarão.

Cotuo c estranho quo quasi a to-
lalidadn das mulheres u3o conhe-
cem o segredo de conservar o rosto
sempre joven. ÇJuc coisa tao facll, ê
comprar huma pharmacia um pouco
ci« purê mercollzed wax (cera pura
mercolized) appllcal-a fi cutis como
se- faz com o colrt créam e lavar-se
pela manhã. Kssó tratamento absór--
ue progressiva' o Imporceptlvelmente,
a eplderme velha o deixa a cutis no-
va o fresca, livre de pequenas ru-

, gas,. pallidez, e excessivo rubor. O
'.usp da, pl"'é mercollzed wax (cera
p.ura .merçulized) ê rasfio pela qua!
as actrizes não têm o rosto desfi-
gurado com manchas, sardas, etc,
etc.'Porquo as nossas irmãs do ou^ro
lado dos mares não aprendem-'casa
iigfio o não a- aproveitam?

i>j<iocii.v>rA«>
Na Cftthedwi Metropolitana norllo

lido* hojo . o* aefratntCB proclamai
de ca*iim»nto:

Movnool du Costa Furlu o VIolela
dos. Santos Portugal; Lulz de Car-
Valho Brancurtu o Carolina Aguiar;
Frmnclicn Llp&ras e Auguilla de Ll-
ma; Fernando da Rocha Peixoto o
Margarida Fernandes do VAllé; Eu-
ganiu DumlngOA Jumlzzl o Mfeful-
du Oravinu: Antonio Vlllaya o (la-
brlella Hollanda; Pedro do Kouza
Freitas i> Iracema Tuvare« dn I.lma;
Gaspar Moreira o Maria Jon3 tluer-
ra; Foilx da Bllva Barra o. D jun Ira
1'Into Rodrigues: Dlogo Mario dn

Oliveira o Mnrla Nazareth Miranda:
l.uthero dos Hantos o Carolina Cl-
cora; Abel Pereira Bolsa o Argcn-
tina Ferreira Rogo; Antonio (Pinto
Carmolino o Isollna PJIlar Ribeiro;
Mario Ijelto Borges o Maria Adoll-
na de Paiva; José da Souza o Ame-
lia Rocha; Alherto Porelra da SU-
va o Ruth Ribeiro Qurnol; Cosmo
Marino o Maria .Turacy Favelro:
Antônio Henrique Pimentel Junlor
o Marli Veríssima da Silva; Xloo*
meües da Cunha Barbosa o HermI-
nia Mnrla da Silva: Confuclo Abdo'i
e Aludi Barbosa do Prado; José
Marmtee o Jullcta Telxoliv.i Dlns;
Han« von Soheren o Ruth Fontoura
Rocha; João Vicente Sayão Cardo-
ao o Dlnah de Queiroz Gonçalves;
Manool Martinho Pireu e Sylvia
Rosa; José Epaminondas Villela e
Curllnda da Coeta;. Francisco dos
Santos c Maria do Lourdes Vlllol.a:
Rudolt Zunhomlnler u Emllla Ma-
galhües Pegado; Otto José Go».UoW
• Yda Maria Maythenqui.
MISSAS

Rezam-so as seguintes:
Amanhã:
na egroja de S. Francisco de

Paula, íw 8 l|íi horas, cm suffragio
da alma da viuva Frederico Rie-
kcn:

na matriz de Nossa Senhora fl"
Cundolarla, ás. 9 1|2 horas, em sul-
fraglo da ulma de d. Maria Amalla
IPaewo de Lima;

na matriz do S. José, fis 0 1|2
horas, em suffragio da alma de Ma-
noel Machado Tosta;

no altar-môr da nvatrlz de Sanlo
Antonio, fts g 1|2 horas, em suffra-
glo da alma de d. Joaquina Rosa
dc Azevedo;

•no eltar de Nossa Senhora do
Soccorro, da matriz de S. Christo-
vão, á\s 8 1}2 horae, por -alma do
d. Alice Mendes de S4 Freire;

. na matriz de Nossa Senhora do
Lourdes, .ãs 8 1|2 horas, em suffra-
glo da alma de Raul Astorga;

na matriz do Santíssimo Sacra-
mento, ãs 8 horas, cm suffragio da
alma de d. Esperança Carolina da
Fonseca;

na ¦egreja de Nossa Senhora do
Carmo, ãs 10 horas, om suffragio
da aín1'.l de d. Phlladelphla dc Car-
valho Paes dc Andrade;

na mesma egreja, íis 9 lf2 horas,
om suffragio da alma de Llclnio
"Dias; ¦

ainda na mesma egreja dt»
10 1[2 horas, por alma de Constam
tino Gomes;

na egreja de Nossa Senhora da
Lapa. 'âs 7 1|2 horas, por alma de
d. Malria Pereira de Souza Silva;

na Cathedral dc S. JoSo Bclptis-
ta, em Nictheroy, ás 9 horas,^ om
suffragio da alma de Manoel Euri-
pedes da Silva Oliveira.
¦'— Na terça-feira:

na egreja de S; Franolsco de
Paula, ás 7 1|2 horas, e âs 9 1|2;
horas, em suffragio.da.alma.de Si-
gifrido Cardoso Monteiro;

na egirela de Nossa Senhora do
Parto, ás 9 horae, ipor alma. de Os-
car Braz da Cunha.

O conto do O JORNAL
m*a*t^^^t^t^^^^tt*0*^iA^^m*****t*a*s*^*^^i^*^^^i^^^^^^^
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.tt suuii inilu.i. :<• .man ltndus mflof,

pallldus o puniu oomo um lyrio per-
fitmado o jirií,l(j.ncolliio, maniamontei
tremulas do emoção,' itdejuram o to-
dado branco do plano Donorono, ,i.

E timldu a principio, Indeciso aln-
da, fugitivo, tntmntcrlul, harmonlo-
so, o rythmo olovava-su no ar, en-
volvendo a rala no' oncuntamòntn
maravilhoso dos muis, quo vibravam
como bm fraudo lamento du oceano,
CHpnlhaiido-uc voluptuosamente so-
hro a urolii duloridn. Olhur brllhui,-
to o para.flo, ns narina» djlntadan, a
fronte alvii, cmuldurada poloo cabe;-
los negros, bella, rudlunio como uni
anjo do longas a*»s brancas, ulandü"
so para o' céo, transfigurada pela
omogtto Infinita que lho, arrebatava
a alma, ella parecia viver o sentir,
uma a uma, todas us sonoridade» do
instrumento «oluçante... No seu rus-
to, havia uma sombra, uma grande
sombra Infinitamente melancólica o
mysteriosa.

Elle ficara esquecido a um canto
du salfio, apenas aclarado pelo "abai-
.lour"'cor de rosa, que pendia do te-
cto; ao seu Indo, os pequeninos objo-
ctos de arte, no mysterio do, sua vlda
secreta e fantastlc», frcjnlam doce-
mente: aquella musica entorpecia-o
como perfume suíitll e delicioso, qu»
Insenslvelmonto embalsamasse o', sl-
lonclo; as suas idéas, suavemente,
cnmn um navio quo aos poucos so
fas ao largo, voavam para longe, pa-
ra multo longe, paru a região ethc-
rea o azul da fantasia c do sonho.
A symphonla divina so desenvolvia
tremente c pura; a cmoqáo sonorn
continuava, as notas muslcace, vi-
brutels e fliildiciis, penetrantes o Tel-'
tlcolras, enlevam, dominam, urrou-
bam delirantemente; As vezes, umas
sonoras o argontinadns, têm o soldo
de cymhaNos ruidosos, outras ecCom
como \a plangencla dolorosa de um
orffão soturno qne murmura triste-
mente.

As suas mãos, ns suas lindas mãos
pallldas o puras como um lyrio per-
fumudo o melancólico, mansamente,
tremulas de emoção, adejaram o te-

chulo branpo do pluno sonoroso...
.i/hiiiiIm rtUlKuv ello sentira, iirslin,

o rythmo, n rythmo Imito, o rythmo
aiTob.uitdor; nu llluu.lo embrlngaJoiu
do aeu torpor aaihetloo,- u vlda lhe
fugiu, suavemente, como so lodo o
seu sauzuo fosse um grande' rio sl-
lcnóióiòi quo «o egeonsso' pnra o ln-
fliillo u para a oternldado', E Imagens
dellolotart, cng.iniuloriis oomo na ml-
ragens longínquas dú deserto lm-
menso, puBBiivtim-lho lehtumonto un-
te os olhos maravilhados, que fatl-
giivant-AO em seguir as revols allu-
e!iiu>;6('H que dq faziam c lnsen«ilvcl;
mento uu fíúhuviiíii pura gnsar u oòr,
n expressün. a hnrirtoiilu, a boileau
das sen?.i'jflé:i Inlcrlorm...

Ello reconheceu entfio, a veraclda-
do encantadora da legenda famosa...
Orpheu apaixonadamente, começAro
a tanger a lyra tetracorda, e ns
plangencla» gomebumlas dedilhadas
polo dedo maravilhoso, enchem de cs-
tranha vlda o do harmonia dulclssl-
ma a floresta Inteira. Prostao ouvi-
dos; olhnc: as hamndryades, filhas
gentis do NNireu o do Dorls, deixam
o esconderijo encantado do htilo das
arvores, para ouvir; as nayàdes, nas-
i itln.-j de Júpiter, fogem em bando
nlvorotado i'.o seu leito do diluída
prata, c escutam; as ilymphas o os
faunos enlevados amorosamente,
esthrslam-se: e as aves do céo, qiio-
dan c silenciosas nas altas frondes
do arvoredo emudecido, tem medo
de profanar o som maravilhoso. E,
vencido pela própria musica, o me-
ncstrcl divino osquece-so do tudo.
deixa cair a lyra traiçoeira e desfal-
l»ce de indeflnlvel volúpia...

Ella Ia terminar; um silencio reli-
gloso envolvia docemente a sala em
osthesla; tambem, ella, como o dl-
vlno Orpheu. empoz ter encantado
tudo quo o cercava, parecia sonhar.
B uma ultima vez ainda, ns suas
mãos, ns suas lindas mãos, pallldat
e puras como um lyrio perfumado e
melancólico, mansamente, tremulas
de emoção, adejaram o teclado bran-
co do piano sonoroso...

Chermont dc BRITTO.

USAR 08 PRODUCTOB DA

PERFUMARIA MENDEL
t EXHUBKRANTS PR0«A DE BOM BOBTO

As Mulheres
mais admiradas
Sao áquellas cujo san-

gue c vermelho e puro é
cujas faces revelam sau-
de e energia.

OPTiCA MOOEBNA

llonradn eom n
roaflani-a Hs» «r».
inrdlcoü octiliMits

Arthur .Jacintho Rodrisiies ,
RUA SETE DE SETEMBRO, 47 !

TEI. NOKTK 7.1trt - IUO Mi JXMiillO

FORRAÇOES
Para automóveis

MOREIRA, 1AND & C.
Successores d*

MOREIRA, BRAGA & C.
24, Rua Evaristo da Veiga, 24

Phones: — 84 • 419» C.

reconstttue todo o organismo,
faz cessarem as enxaquecas, aug<
menta oappetite, dá brilliosos olhos
emlim purifica o sangue. Seus resul
tados sâo surprehendentts. A vencU
ha 80 annos.

MO 1MS-1T.J-B0 '

Tenha aa Pílula* «o Dr. Aj_
em seu lar.

Conservam a r*|u*ar!datf« ao*
Intstónos e ds figado. '

Sio puramente vegstset, E

Costa Braga | í
!

CASA FUNDADA EM 1863

Chapéos por atacado

MN. 1.442 
'

SECÇÃO BANCARIA
fel. N. 2358

TEM CASA FORTE

72, It S. PEDRO, 72

Administração, compra e
venda dc apólices, papeis do
credito, prédios o terrenos
bem localizados. — Opera em
descontos e demais operações
Irancartas. Aceita depósitos cm
conta 

'coireute e a prazo fixo
ás melhores taxas.

L1-— -- „¦ . 
~S
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LOTERIA só da BAHIA
 ' ¦' .— ¦/ ," ..' > *

¦p Installações comolatés flk

I j ASSUCAR]' | I
Wu>, Machinas avulsas ^B
Wsa par« osta industria yj_\

WÊ M.HíLPERT&Co lfi
BK^H 8*0 PAULO Caixa poatal 2026 JOINVILLE KvfB
jBsy/M Caixa postal 1847 Caixa postal 11 R//Jfl|
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CHRONt|UETA PARISIENSL Noivas
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O casamento 6 uma festa quo tem
o dom de obrigar a-uma preoecupo-
uAo geral do tollettc.

N*ao 6 sõ a noiva aue, com extre-
mos dn cuidado, se. entreca & esco-
lha e a combinação do vestido com
que, durante um dla será tao graclo-
samente rainha, a mae, a madrinha,
aa lnrtiis, primas, amigas,, damas de
'honm, convidadas todas ae esmeram
em trajar o mais elegantemente pe*-
blvcl, segundo, naturalmente, a hora
e o grito de apparato da ceremonia
nupclal.

Bm Paris e Londres ha caaaa de
costuras quo se especializam em ves-
tidos do noiva, criando um renome
de elegância tal, que nenhuma noi-
va de certa Importância se casaria
com um vestido que não lhes trou-
xesse a prestigiosa assignatura.

A casa Henriette Boutreau é a que
detém em Paris o aceptro desta e«-
peclalidade. As suas toilettes nu-
pciaes têm um cunho tio inconfun-
divel de distineção c de duc que
todos 'logo as reconheçam • as
admiram.

li' modefo Henriette Boutreau, o
esbelto vestido de noiva que a nos-
sa gravura reproduz.

Do flexível fulgurante m sua lmha
de incomparavel esguiez, feita toda

do sábios apanhado?, afina pxtraor-
Ulnarianicntc a Hllhiiütn. Uni lyrio de
prata prende ile um lado o crusa-
monto ilo corpote o o ".drapé" ila
saia; as mangas Justas c lonRas mol-
dam o braço, aportadas nns punho*
por botOoslnhos de prata.' O grande
véo, formando cauda, <*¦ do tulle lllu-
sao. engastando muito estreitamente
a cabeça, preso dou dois lados por
dois tyrios do prata,

As dna» tollettea de cortejo tam-
bem sfio Henriette Boutreau.

A primeira, o numero 2, 6 de crê-
pe romano preto, com ft. novidade,
— novidade alias de ultirriti moda e
muito chie, do ser enfeitada com 1»-
«rustacSes de "toile do .Toiiy" ««bar-
dada a seda. Chapéo de car clara
Buamecldo cotn uma grande flor de
velludo preto.

O modelo S í de fnlrurante ^i«s-
nê", drapejada com arte infinita, re-
matando-ee aimpleamente de um la-
do por um laço da própria fazenda.

De compridas mangas ajustada*,
esse vestido se diria uma bainha ea
que flextvelmente se vleree mettar
o fino cwne de,um corpo de "nuiaao-
rotign". Chapéo de panne de seda
"tête do nígre" com uma fantasia *»
aigrcttes do mesmo tom.

OBXWPOX.

CHAMAR A ATTENÇAO
des nesses VOTIDOI tm imMm n«v*s e teeMo* meda, ds* «sssoi CHA-
NOI etefantes, das nessas aOLMI, CMmilMS s "TIKNWM8" raosMdas
dea melhorei fákrieantes, * tantos outees artioes d* meda per preces qa*
repreitnUm M' % aampf» mais barato qu* mi qualquer oass, 4 CMcserer
•m ? d«e*j» -u mmmla.m»-« tmmmumta aas a***a> vktriae* • o*« *? '"' »l*Ks que im* fhter.

REAL. MODA
80 — URUGUAYANA — 80

TOSSES, BR0NCHITES, etc, combatem-se
com o uso do

TULU0L S0EL
Formula tio Prol'. Uaratii Sarmento, da r, de M. de Porto Alogrc — A' ven-

da: Araujo Frellas, Ourives, 88; Hodolplio' Hess & (;., 7 dc Setembro,
Granado & v„

IOBOBVB

MEIAS E LUVAS
¦0'3A8, CailTimM, LIQUU, MNDAt, FITM E ARTIOOS PAM

TE8 — 08 MMOMS SOUTIMENTOS, PELOS MEN0RC8 PREDOS
«I 1108818 MEIAS SAO M MELHORES

LUVARIA GOMES
¦ I8MCULIDAN BM LÜVM FANTASIA

38 - RUA RAMALHO 0RT1GA0 - 38

COOPERATIVA CHRONOMETRIGA
FUNDADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 1900 — CARTA PATENTE N. 7

Resultado das eatraooões para todos os
planos — Centonai-Dszenat

DE 28 DE 8ETEÍWBRO A 4 DE OUTU-
BRO DE 1824

DÍã 2íl — Se?unda-leira . . 287 e 87
üia 30 — Terça-feira . . . 0.17 o 57
Dla l — Quaria-relra . . oa7 e 37
Dia 2 — Qulnta-relra . . 71! o i!
Dia 3 — Soxta-relra. . ., 533 o 33
Dla •! — Sabbado .... 905 c 05

Rio, 4 ds Outubro de 1924.
Ó fiscal do governo, Dr. Franklln

Georgo Naylor.¦nhléa. 27 — Teleph. C. 5.0S3

OolaB, Relógios, Meta«s, Ternos sob me>

didas, Roupas Branoas, Chapáos, Calça.

do, Bioyolettaa, Pathé Baby, etc, etc.

Precisa-se de agentes na Capital a »o;

Interior.
' 

Pecam prospecto.-
BARBOSA & MELLO — asso

OBOI
(ANTIGA TRAVESSA 8. FRANCISCO)

pD ATfQ —_ Sl quer ser folb em empregos, «sa »»r-UlxnllkJ g*>doB e em amiEades. gomr sao**.
educar a vontade, aufímentar a memória, a Incide» de
espirito e o vigor physico: ngtr pelo pensamento ii
distancia, llvrar-ao dos lnClucnciao matefleas, vencer
as difficuldades da vlda o alcançar a 'felicidade e a
paz, peça jâ o MENSAGEIRO DA PORTONSA..

Escreva para ARISTÓTELES ITÁLIA, fi CAIXA
POSTAL, 604 — SecQÜo A — (Avenida Pawsos, 25,
loja). Sl o;ulzer recebel-o como enrta, fechada,
mande $500 e 1$, se registrada.

Casa fiuiomar
CALÇADO DADO

\ MAIS BARATEIRA DO BRASIL

AVENIDA PASSOS N. 120
A CASA GUIOMAR lanra no merca*

do mais nina nuircn de ma crlncl*

SIQUEIRA 0AVAUTI& C.
CASA BANCARIA SOB A FIS^

CALIZAÇAO DO GOVERNO
. ; -'FKDERAIi . :.' .. .

DESCONTOS E REDESCONTOS
Accttam-se deposito* ¦ praso fixo

com juros'vantajosos

Rua do Carmo, 71, sob.
TEU N. 766

não se esqueça
Incluir Huje ua sua notu de compras o

remédio nncessario para ricos e pobres,
que. devo existir 'em todas as casas. NaUa
superior pára. doenças"da pello, eczenias,
Iriclras, cmpiiipons ou golpes, escória-
çOcs, ulccras aiitiffas, etc, etc. nao suja
â roupa nem so conhece a applicação. Só
preza ' a saúdo c • quer poupar dinheiro
compro liojo jiiesnío uni.vJdro.de DERMOi.
e leia o livro que o iicoinpaniia. citando
remédios' para varias doenças difflccis do
curar. A' venda em todas as pharmaclas o
drogarias importantes. Exija DERMOL do
pliarinacetitlco Henrique E. !*. Santos, o
nan aceito Imitações baratas.

MO É ÁGUA
COLORIDA!...

Fabricada pelos mais modernos e
«científicos processos, a ATLAS i a.
melhor .daa tintas, para escrever. • .

COPEiRO DE PENSÃO
Precisa collocação uni, morigerado o

trabalhador. Antonio Fellciano.' Telepliunc:
NorlC.7110. ;.' •

IOC== aoesoe: aosaet aoEaoc-sssssaúia?

Rendas e. bordados
OARME!

g VAE ACABAR COM A SECÇÃO DE RENDAS E BOKOAbOK E POlfB
ESSE MOTIVO. ¦ VENDERA' 40 ¦[• MAIS BARATO QCE EM UC.U,- fj

QUER OUTILV PARTE

to pqsslvor ila ro-
^< ^.» *.** -. norrlica (corrlmcii-venereas «» « «»« *»**

complicações/ na
urethra, próstata, icsticulos. ticxlii-.i,
rins. utero c ovarios: da syphllls, dos
cancros ' moles.' dus atlcnltcs. etc,
pelo DR. .UrijIO DE SIACEDO, A
rua da CARIOCA 54 - A (do 8 as
11 o dc 1 ús C.)

Doenças s:S:| 2 - rua primeiro de março - 2
to possível da ei)- •

OSEC'Wfaiwt  i«fc*v h«—*wi«mr lywgr i v th

EM 15 MINUTOS
A PAS8ADEIR* IDEAL

Eitefiliza e puaa-com perfeição TERNOS.
VESTIDOS, ato* pelos procesios AiMERI-CÃNÒ9 mais modernos.

Confortável» CABINE8 •• espera.
SETE DK SETEMBRO, 69, 1»

Dr. GEBHARD HROMADA
CmUMMO

Antigo primeiro aislstsnt» do Pro-
feuor Oahnltxler, Vienna — Anti-
ge assistente do . P.rofsssor P»yr,

Lçlailg, .
ALTA CIRURGIA — MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS DIATHERMIA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Consultório: AsasmBlé» .100 — Tel.

Central 3301 (1,30 h. a 4,30)
Residência: Avenida Atlântica, 228

Tel. Sul 585

Cuidado com as tintas que estragam as penmas.,.

a Tintei Sardinha
é a única de absoluta confiança, porque tem 46

annos de uso em todo o Paiz.

tfA-TA-VLiJin

Em- rn*.netn escorai

•le n«. 17 o. iíB ....  5SB00
de **. 2T n SS ... .','.. ' 08500
de ns. .13 si 10".. ., .. .. .. 88500

GateraUadaai . . .

,1c ni>. 1" a 20 .. .'. /. 
'..[.. 

88000
!flo ns. IT n as ..'.. ¦.. .... JOÍUOO
do nu. 33 a 4» ...;; .. 

'.X 
.. . 1S8000

rei» Correio, mal* 18500 por pat. .
Ttcniettem-ae catalSKO» lllustradus.
GratI» para o interlol- a qaeni os so-

licitar.
Pedldm a

... JVl^iq PB. SOliZA- .

MOYâieiL
Aproveitem os preços da assom-

brosa Liquidação

CASA llllfl
Crepe China radium,
metro

Palha seda, a melhor,
metro

Crepe Quimau, metro
Crepe Grouffée, metro

-í/ D

UVRARIA FRANCISCO ALVES
- Fandada em 1 tõé — RDA OO OCVEOOR, !•» — Rio de Janeiro.—
ROA MBSSO BADARÓ' 120 — 8. Paulo — ACA DA BAHIA, 1G4G

_— ItKIiLO HORIZONTE--
Esta casa tem um Brando sortlmoato do Uvros <!a ensino pri-

mario, secundário • superior, cs quaes venBe por presos baratlesl-
mos; asam oomo cií. mappas, globoo^ endernon para cj*rípta. de-
senho. cto. — Remottemb* cataioses sratis.para.- t;do o SrnslI.

amMHtamxmm.* *„Hi***mi jwwÉium

SSra Fernando Vaz
' ctiureiao do Hospital de S. FrancU-
co de Assis — Cirurgia geral — Dla-
gnostlco e tratamento cirúrgico das
atTecções do estômago, intestinos e
vias blllares. Utero, ovarlos, urethra,
bexiga e rins. Tratamento do câncer,
das bemorrliaglas, dos tumores do nte-
ro' e da bexiga re!o- radlrnn; — Con-
suliorlo, Assembléa, 2T. — Res. Conde
ie Bomflnv'o'93.-— Tel. villa 12S3.

Meias, toda seda, ba-
guet ajour, par . . .

Atoalhado branco,
lar. 1,60, metro ..

Fiió cortinado, larg-.
. 1,20, metro ....
Cretone Forte, cama

casal, metro
E TUDO MAIS ASSIM

Barato de verdade

1fí$80í)

125800
:i5Soa;i
24$50b1

? -
i ¦ i *

lOiSíiOÍI

.3$90G

ll?-íi()0

6$700.

46 Rua da Carioca 46
.lUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
i DR. CIVIS GALVÃO |

Doenças do estômago, rln:, coração, 5
pulmOes. systema nervoso e sypbl- S
ils.' Avenida Oòmes'Freire,'63, so- _

) brado, de 3 as 6 horas..Tel. C. 2lli. E*uminiiiiiiiminimiinniniinnrn»iiir

4 vá
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(OnntlmuçJU) da 19* pagina)
rloan Futures", que era cotado «n cents,
por libra:
„_ Boje Ant.Para Janeiro . -.- .- -.- 25. (ir. 2B.79
Pnrit março. .... 25.30 26.05
Para inalo 86,56 26.25
Parti Julho  35.05 25.85

PBn.NAJIBÜCO, 4 de outubro.
O mercado do nlirndAo, hoje, As 13

horns, manlfestava-so calmo.
filtradas Farüos

No dia do «nilo 200
Nb (Ha aiiLéi-lor —

Desde 1" rto "-«lembro p. p.:No dlu do hojo .'.... 6.J00
Nn dia anterior 5.900

Existência:
No dlu do hoje ...... 5.700
No dia anterior 5.500

Primeiras snrte.s:
Preços por 13 kllos:

Boje Ant.
Vendedores retnili, retrah.
Compradores 90)000 90)000

EviVoffjucst
Silrt houve.

ASSUCAI.
PERNAMBUCO, I do outubro
O merendo do nsauoar, hoje, ao melo

dlu. manlfcstava.se calmo.
Entradas Saccos

No dlu ili> bojo 17.000
No dln nnlerlor 0.000

Dosdo l" do «ctombro p, p.\'o illa de hojo 148.000
.Vo dln unterior  131.000

ICrl.iícnr.Ut:
Xo diu do hoje 102.000
No dia anterior  102.000

IhnboTfjucfíi
Não houve. .

COTAÇÕES
Usina superior o Ia 15 kiloe

Hoje  nlcot. nlcot.
Dia nnlerlor .... n|cot, n cot.

Segunda:
Hojo  nloot nlcot.
Dlet nnlerlor .... n|eot. n cot.

Crystaes:
Hoje ....... 111300 a 11)600
Dia nnlerlor .... 11)300 a njooo

Demeraras:
Hoje 101000 a 10S400
Dln unterior .... 10)000 a 10)400

Terceira sorto;
Hoje  nlcot. nloot.
Dlu nnlerlor .,.¦.: nlcot. u cotSomciios:
Hoje  . nlcot nlootDln anterior .... n]cot n cot

Erutos seccos:
Nojo  nlcot -nlcot
Dia anterior .... n cot. n cot

TRIGO
¦ BUENOS AIRES, I de outubro.

O mercado do trigo a termo, nesta
praça, fechou, hontem, accesslvel, comliaixa do 5 a 10 centavos, cotando-se por100 Itilos, postos nas docas, ora pesos
impei:

Bontem Ant.Para. novembro. .- .¦ -. 15.80 15.90

íiiSif
ii

1YIUIW0N STEAHISHIP LINS |
S Adminictradorea do* vapores S

da §

| UNITED STATES SHIPPIM 1
H BOAED FLEET HORPORATIONI

A rota mais rápida para •
Amerlea do Norte

*m próximas aai-la* do Ria
iu Janeiro pnra Neva Yoib j

afioi
SOUTHERN CROSS, Outubro. 1G I
AMERXAN LEGION, Outubro, 29
PAN AMERICA . . . Novom. 12
WESTERN WORLD . . Nov. 20 |

Pnra o Rio da Pram
AMERICAN LEGION, Outub., 10
PAN AMERICA. .. Outubro, 24
WESTERN WORLD. .. Nov. 7
SOUTHERN CROSS . . Nov. 21
E quianenalmente a aegiilr

o PAarjETts

encan Legion
Esperado de Nova Vork em 9

do corrente, salrã no ala se-
guinte para:

Montevidéo e Buenos Aires

Pan toreretro. . , -,- 15.75 14.10
PRAÇA DO RIO

NOTAS COMMUtCIAI»
CAMBIO

O merendo de caaiMo abriu, hontem,
bem colloca*) e firme e assim funoclo-
non «un oa baneoa operando em con-
(lições multo iKeooHüIviilH. Jfavla peque-
no movimento do proaura 'do bancário
para remeaaaa, lio pomo que continua-
vam abundante oa papela do cobertura.

O Banco do Brasil declarou aaccar a
1|32 u 6 1|10 d,, dando todoa oa ou-

troa a 6 1|32 d., contra o particular,compradores, a 0 l|í d.
Em «cguldtt melhorou o bancário a

0 1116 o 0 3|32 d„ com dinheiro a
5|32 d„ para btiblr alnaa no decurso

dos trabalho*) a S 3|32 o 6 1|8 d„ u
cujas taxne tondo fechado o mercado
bom Inspirado, com dinheiro a 0 3|16 d,
parn o particular,

O» soberanos regularam a 501000 e
a libru-papol a 40(000.

O dollar cotou-tu a prazo de 81910
a 9$020 o a vista do 8(900 a 9(050.

Os bancos afflxarum, hontem, as se-
guintes taxa»;

TABELLA DE BANCOS
Praças A 90 dias

londrea ,,,,... -6 d, 0 3/32
Taria  )468 )475
Nova York. . . .< 8)910 9)020
Praças A' vlsta

Londres ..... 6 15/16 0 1/3H
1'ni-ls  9473 )47g
Italia  $394 $400
1'oi'tugnl  1318 $330
Nov.i York. . . . 8)900 9)050
Canada ..... 9)050
Sulfsii .- 1)720 1)710
Hespanha .... 1)195 1)210
Japão  3)650 3)695
Sueciu. ..,*.# 2)400 2)435
Dinamarca. ... — 1)1100
Noruega  1)290 1)298
Hollanda  3)485 3)521
S.vrln  -— «478
Bélgica  )438 $444
Slovaquia .... 5278 )285
Allemanha (trlllHo

de marcos)... 7)000
Marco da renda. . 2)160 2)180
Áustria (por 1.000

coroai-) , . . r $135 $155
Rumania. ...» )053 )055

Volra-oiiro:
Por 1)000, ouro. .- 4)943

Sotrc-taera:
Café, por franco .< )473 $478

Rio da Prata:
Chilo (pe» ouro) .- 1)080
B. Alreu (papel) .- 3)270 3)344
B. Alre« (ouro) . 7)480 7)550
Moutovidéo. . . . 7)880 8)024

Por cabogramma:
Praças A' vista

Londres ..... 5 15/16 6 d.
Parte • . $478 )483
Italia . ...*.. )397 $398
Nova Yorfc. . . -.- 8)950 9)100
Bélgica  S442
Hwtpanha .... 1)220
Sulssa  1)740
Hollanda  3)570

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil cotou o dollar a

prazo a 9)020 e ft vista a 9)050, tondo
(•mlttido os cheques-ouro para Alfan-
de-ra :i razão de 4)943 papel por 1)000
ouro.

Bolsa de Titulos
O mercado de Títulos regulou, hon-

tem. com um movimento pouco impor-
tante de negócios, mas, os papeis em
actividade estiveram firmes. Com effeito,
as apólices geraes uniformizadas c os
diversas emistBes regularam com os pre-
ços em melhoria.

As municipais nSo aceusaram altera-
ção apreciável e funcclonaram mais ou
menos estáveis. Os demais papeis regu-
laram d«stItuldos de interese, tendo si-
do em geral, pouco numerosos os nego-
cios levados á effeito no mercado e na
Bolsa,

Venda* fechadas hontem:

_,:_, 
" APÓLICES

UnirornUsadas, G •!• J0"a TMODO
Unlformlsadas, 2)0$ 6 a 740)000
Uniformizada*, 500) « a 740)006

Div tr tas Emissões:
Do i:00«), nom. . 10 a 767(000
De 1:000), nom.' ,¦-•> 199 a 7Í8Í090
De 1:000$, port. . 1(0 a 8(2$0(0
Do 1:0(0$, port. . 16 a 054(001
Dta 1:000$, port. . 30 a «sn)noo
no 1:000), port. ,i 4 a 65((O00
Ue 1:000). port. . 125 a 657)060
Do 1:000), port. . 85 tt 658)900
Do 1:000), caut. . 400 a 645(000
De 1:000$, caut. . 100 a 647(001
Obrlg, do Thcac-uro 10 a 910(000

JlfimMpaen;
i Ouro, port cljuras. 5 a 510(000

l'*Wl). 1017. port. . 20 a 150)600
Decr. 1.535, 7"|*> 3 a 159)noo
Doer. 1.535, 7*" 176 a 1,19)600
Decr. 1.933. gala 100 a 171)00»
neor, 1.933, 8"|- . 20 a 171)500
Nletheroy, 2a s. . 62 a 70)000

<7oni-ii.il/titi*.-
Peg. Confiança . . 11 a 220)000
Mestre & Blntge ... 200 a 225(000
Docas do Sa-ntrv*.. nom. 5 a 464)000

DEBH.VTURES
Docas de Santos . 100 a 189)000
Tec. Alliança , . 110 a 192)000

ALVARÁ'
Apólices municipaes,

(ouro), «n»m, ... 3 a 379)000
RENDAS FISCAES

ALFÂNDEGA DD RIO DE JANEIRO
Renda arrecadada hontem, 4:

Em ouro 172:808)897

Em papel . . . ,- -.- -.- .- 300:8filJ707
Total 373:660)004

Renda arrecadada de 1
a 4 do corrente . 1.456:225)521

Em egual período de
1923 1.118:499)724

Differença a maior em
1924  337:725)797
DELT-XJACIA DO THESO"RO DO ;
ESTADO DK MTNAS ORRAES NO

DISTRICTO FEDERAL
Arrecadação do dia 4 77:722)1«0
De 1 a 4 do oorrente . 338 $33)200 I
Em egual período do

anno passado. . . . 279-.622)300 e

Mletnraíe « -aaniar tsmt a SfflSOO
FARINHA SE MANDIOCA

Por 60 liPos:
De li qualidade . . 3<(f>00 a 32$000
DO 2» qualidade . . 29(0041 a 30(506
De 3« qualidade . . 27(500 a 28(500
rossa  24(060 a 26(0(0

AI.COOL
Por pipa de 480 litros:

De 40 rrana . . . 900(000 a 956(600
De 31 grAos . . . 870(000 a 8(0(000
De 36 grilo.*) . , . 840SO0O a 860(000

KEROZENE
A cotaçílo de-iae artigo, na Texas Com*

pany, nn standard 011 e na Anglo Me-
xlcan, caixa com duas latas do 37,85
litros:
Por caixa — 36(000

GAZOLINA
A cotação desce nrtlfjo, na Terá* Com-

liam', nn Standard OU c na Anglo Me-
xlcan, ealxa com duas latas de 37,85
.Itroa:
Por cnlxa — 37(006

AGUARDENTE
Por pipa do ISO litros:

De Cnmpos .... 400)000 a 44OSO0O
Do Angra dos Rela 4.10)000 a 400)000
Do Paraty 470)000 a 480)000

XARQUE 
Por kllo:
Tífo da Prata:

Patos e mantas —
Pura., mantas. 2)700 a 2)900

fre-ll leira:
Patos o mantas Nominal
Puras mantas. 2)400 a 2)800

Rio Grande:
Putos e mantas 2)200 a 2)700
Purus mantas. . Nominal

Matln grosso:
Patos o mantas. —
Puras manias. . . 2)000 a T!)500

tlinas e S. Pnulo:
Patos o mantas . . 2)200 a 2(700

CARNES VERDES
MOVIMENTO DB HONTEM

•Foram rejeitados: 2 1|4 rez, 1 vltello,
1 3J4 porco u quatro corações.

„ Foram vendidos para oo ottbarMeo;
53 reaes, 11|2 vltello e 2 porcos.Foram abatidos hontem;

Rezes  6S3
Vltelloa  101
Porcos  118
Carneiros 81

STOCK NOS CURRAES
Foram recolhidos liontcm aos currnoa

do Santa Cruz, afim do serem abatidos
amanha: 498 rozes, 98 vltelloa o 100 por-cos,

STOCK NOS CAMPOS
Existem, actualmente, nos campos de

Sniitn cruz, afim dn supprlr o abaste-
cimento do Matadouro: 1.121 rezes, 20S
vltellos e 402 porcos.

ENTREPOSTO
Foram vendidos no Entreposto de Sdo

Dlo«o: 4611,2 rozes, 1001|3 vltelloa,
114 1|4 porcos o 81 carneiros, pelos se-
guintes preços: mm

Rezes ...... 1(300 a 1)400
VltClos 1)600 n 1)700
Porcos 2)800 a 3)000
Carneiros 3)000 a 3)200

Centro Commercial de Cereaes
CotaçOes dos principaes gêneros ali*

mentidos o de consumo, duranto a se-
mana finda hontem:

ARROZ
Por 60 Icllos;

Brilhado de 1* . . 87)000 a 90)000
Brilhado do 2" . . 80)000 a 84)000
Especial  85)000 a 83)000
Superior  80)000 a 84)000
Bom  74)000 a 76)000
Regular  70)000 u. 72)000

ASSUCAR
Por kllo:

Refinado do 1» . 1)250
Refinado de 2» . 1)200
Refinado do 3* . 1)160

DACALHAO
Por 58 kllos:

Especial 170)000 a 175(000

Superior .•'<__ , . . 160(64)0 a 170(0(0
BATATAS

Por kllo:
Especiaes (640
Regularei (560

BANHA
Vor calx»:

Especial 315(000 a 225(060
CARNE DE PORCO

Por kllo:
Carne salgada, . . 2(200 a 2)600

XARQUE
Por kllo:

Manta do Rio da
_ Prata  ílTOO a 2()00
Enpcolal 2(700
Superior 2(600
Regular a bom , . 2(000 a 2)500

FARINHA DE MANDIOCA
Por 50 kllos:

De Ia qualldado . . 30)000 a 31)000
Do 2" qualidade . . 29)000 a 29)e100
De 3» qualidade . . 26)000 a 26)500Grossa  22)000 a 22)500

FEIJÃO
Por CO kllos:

Proto especial. . 82)000 84)000Preto regular. . 80)000 82)000Mulntlnho 76)000 78)000Branco commum. 71)000 77)000Manteiga 73)000 75)000COres nüo especlfl-
cadas 60)000 70)000Mn.no
Por 60 kllos:

Vermelho superior . 30)000 r 32)300Misturado e regular 28)000 a 29)500
TOUCINHO

Por kllo:
Commum ..... 2(500 a 2(700O mereado apresenta-se firme paraarroz, feIJSo. farinha, xarquo o milho,devido Os pequenas entradas.

Movimento do Porto
ENTRADAS HO MA 4W« Rio Doce — o vapor naokmalRio Doce".

Do Imbiaiba — *» vape,r m-eio*--»*"Carangola". r"*<m
Do Ponta rAr-eia, — o vapor nuda-ai
De Buenos Aires —* o vapor «im>.v."Gustavo Adolpho". ¦** ¦*¦*"**
De Biiwioa AItob — o paquete fi-wccz "Formosa". w
Do Buenos Air-ea — o paquete lulia*no "Príncipe dl Odlno", "*

SAIDAS NO DU 4Para Buenos Aires — o ii-u-u-**-. i,
ponoz "T-ncc-i-rot Maru'". '^We J*

Para Biuinos Aires — e Huiuet-. Iti.llano "Duca degll Abruzzl"." It"*"
Pnra Helelntrfora — 0 vupor «urm"Oii«ta\*o Adolpho». ^ ",w,x
Para Montevidéo — o pannet* naeifl,nal "Campos Snlles", ' mao~

VAPORES ESPERADOSMan-Sos e escs. — "Po»ne» a
Rio da Trata — "Vnuban* . . 

' ' íSouthanipton — "Avon" . <Portos do Sul _ "PrlCm" . 
' ' 5Portos do Sul — "Anna" ?Portos do .Vorte — "Maoapji1' ' * í

Rio da Prata — "Arlanza". , a í
Amsterdam o escs. — "Oelrla" ' " 

?Havre e escs. — "Anrlgnv*. . 
' * iRio dn Prata — "Formow". •Rio da Prata — "Tacoma Mnrú" ' !

VAPORES A SAIU
Maeslna e escs. — "Formosa" a
Nova Yorlc — "Cabedello" . !Parahyba — "Cte. Miranda" . 

' ?
Southampton — "Arlanza" . 

',. >
Lacuna — "Cto. M, lourenço" .' 

' 5Nova York — "Vauban- ÍPonta d'Arcla — "Iraty". !.'.*' ¦
Rio da Prata — "Avon" . . 

' ' S
Portos do Norte — "Belém" , 

* 
eAracaju — "Itaeolom*-" . . . 

* ' a
Rio da Prata — "Oelrla" .... «Paru o escs. — "ItuiHia" .... e
Rio da Prata — "Aiirlgny" . . , «Hnvre o eeea. — "Pomioae" ... «Porto-) do Sul — "ltapema" ... gAntonina o esos. — "Itacava" ... •
Portos do Sul — "Cte. Vnsoancellos" 7Kobo e escs. — "Tacomu Manl" . 7

Pereira Júnior & Filho
COMMIBSaES — CONSIONAÇ0I8

Avlaam a «eus amigo» • fraguezei quo
mudaram a sua aéde para a

RUAS. BENTO 18 - Tel, N. 2380
RIO oe JMtcmo

JAYME LOUREIRO ft CIA.
IMPORTADORES — EXPORTADORES

RUA THEOPHILO OTTONI, 1
Telephone: Norte 6304

STOCK — PREÇOS REDUZIDOS
Oleca de Coco, Andlreba e Copahyba, Ce-
raa de Abelha e Carnabúba, Borracha fina,

Pari e Mangabelra, Pol vi lha, Raslnaa
Jatobá e Angico

Preços especiaes para vio-
gens do Ida e volta aos Es*
tados Unidos da America, via
costa do Pacifico, e volta pels
costa do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
de Buenos Aires a Valparalsa
pelo Trans-Andlno.

AGENTES:

The Federal Express Co.
Avenida Rio Branco. 87

UIO DB JANEIRO

Os vossos óculos estão bons 1
Ide A CASA MERINO. Ouvidor u. 163,

e IA terels exame grátis a cargo do oculls-
ta dr. Worneck Oenofre, todos os dias de
13 horas âs 5 horas.

GUARDA-LIVROS
POR 7(000

Querels aprender a ser guarda-livros
sem auxilio de mestre e sem vos ser pre-
ciso consultar outra pessoa 7 Nilo per-
cães tempo em escolher livros, ide 0 LI-
vrarla Francisco Alves e outras boas li-
vrarlas ou ao seu depositário A. Silva, &
vua Buenos Aires n. U28 e pedi um exem-
plar do Escrlpturaçeio Mercantil por Do-
mlniros carreira, pola 0 o tratado mais
simples e claro quc até hoje lem appa-
resido sobre o assump*.o.

COSTA BRAGA &, C.
Casa de chapéos por atacado, fundada em I8S3

12 - RUA sTpÉDRO - 11

Differença para mais em
1924 58:910)000

PAUTA MINEIRA ."Modificação que soffreu a pauta mi-
neira, referente aos s-eneros abaixo de-
slen-ados:
Café sm ejrrâo, kllo .... 3((80

Gêneros de consumo
CAPE'

O mereado dc café funecionou, lion-
tem, com um movimento pouco activo
de procura, mas os negócios divulgados
foram, em todo o caso. reRii lares. .

0« vendedores, porém, transigiram mais
ainda e declararam como base do typo 7
o limito de 49(000 por arroba, apesar
dc ter a bolsa americana aceusado alta
nart suas evoluçõítfi anterior-ee.

As vendas effectuadas foram dc 5.235
saceas, sendo 5.013 de ma-nhã e 222 0.
tnrde.

O mercadoabroufrouxe e fechou mala
calmo.

Foram regulares as entradas e os em-
barques.

Movimento estatístico
NO DIA 3

Entradas Sacras
Pela Leopoldina ...... 11.253
Pela Central 3.050
Por cabotagem ...... —

Total . .¦ . . . .• 14.303
Desde o d-ha l" .... 43.069
Média 14.350
Desde 1» de julho .... 1.376.509
MMIa 14.644

Embarques:
Para a Europa 10.284
Para os Estados Unidas. 1.000
Para o Rio da Prata. . 500
Para o Cabo —
Por cabotagem ...... 1.250
Para o Pacifico .•.-..,• —

Total .- 13.034
Desde o dia 1* 49.910
Desde 1» de julho . . . .- 1.367.707
Em egual data de 19H . 1.34S.S71

E.rlí!<e»i<-i«.-
No mercado .- 19).(72
Em egual davta d« l*"** . .- 667.806

COTAÇÕES
Typos Arroba

Typo 3 .. .i . . . .• .c .. 53)600
Typo 4 .. v .. , . .. , .- 52)600
Typo 5 ...... . .- 51)000
Typo 6 ,• .. -.- T .- -.- .¦ .- 50)600
Typo 7 .• .• •. ,- . •«,- •.-• 49)600
Typo S ..;.... *., :« 48)600
Vendas (eaooas) .'. , .- 11.S40

Merca*) calmo.

Pauta 3(390
NO DIA 4

Venttas Saceas
Pela manha. ...-.., 5.013
A' tarde ...-.-¦,- .- .• . 222

Ttotal ....-.- 5.235
Preços pela arroba:

Typo 49)400
Typo 7 em 1923 ..... 29)700

Mercado frouxo.
MlüRCADO A TERMO

O mercado de café a termo, regulou,
hontem. da seguinte ffirma:

Op leões:
Afieríitro Vend. Comnr.

Outubro ..... 4**1(10 48*700
Novembro . . . . 4»'-<5n 4»-c;o
Dezembro .... . , 48)700 48J600
Jitnt-iro . . . .• , 48J950 48*!)fen
Fevereiro .... 4''"e">50 4»sooo
Março. .' . , . . 49)200 48)850

Mf*reado frouxo.
Fechamento:

Outubro  49)"On 4ÍX000
Novembro .... 4«*<'no 4«ie'!50
Dez«*i*bro . . . . 40$1,no r,<e*:7nn
.Tanplro  49)000 4«S<in0
TTnvf-relro .... 49*nfia
M.-*rro  49)400 49)100

Mercado estável.
Veiirt/TR 8acrníi

Na 1" Bolsa i . 14.oon
Na 2a Bolsa. ...... 2.000

Total 16.nno

OPERAÇÕES BANCARIAS EM GERAL, INCLUSIVE ADMINISTRAÇÃO DE
PROPRIEDADES E PAPEIS OE CREDITO

BALANCETE DA SECÇÃO BANCARIA, em 30 de Setembro da 1924
ACT IVO

Valores cauclonados ,. .t .. . . „ ,„
Papeis de credito „,
Administração de Immoevls ....
Hypothecas om administração . . ,.
Valores em deposito  . ,. .
Letras a cobrança
Letras descontadas ,".' „
Contas correntes ,; „ ,„
Coninilttentes ., .., ... ..,., _, .. . ,., „ ,,

Caixa:
No cofre o depositado em Bancos
Diversas contas . ... .„ ... .. ... ... ,.. ..

PASSIVO
Capital desta secção ...  ,., . .,
Titulos e valores em caução . . ,.. ,., . .
Propriedades de terceiros , .
Valores hypotheearios em deposito . ...
Depósitos a prazo fixo  , ,
Depositantcs do titulos o valores . , .
Cobranças  . .
Caução de titulos . . ...

62
15.

17.G37,
CG9

4.078
S48.

1.407.
2.S94,

228

380.
278,

000.000
242.110
000.000
000.000
43S.S12
5.14.74.!
570.005
010.007
266.012

Sil.910
751.961

• .•¦ ¦• Hl

Contas correntes:
Movimento .......
Limitadas ......

S.796.977.73'
200.070.23

Committcr.tes .
Diversas contas

• '¦-10

" l«M o

29.050.558.210

400.000.000
52.000.000

17.C37.000.000
669.000.000
58.246.500

4.078.438.812
774.249.343
286.079.S50

3.997.047.969
528.265.593
570.230.143

29.050.558.210

Rio de Janeiro, 3 dc outubro de 102-1

COSTA BRAGA & C.

Saccos
Para TTamb"rt*o:

EMBARQUES NO DIA 4
Total 20.020

.¦u,-rm>*o
O mercado de algo.Ho rerrulon. hon-

tem. accesslvel, com um movimento mo-
der**dn de procura e com os preços en)
d<v'inio.

Foram re-rulareo as enh-adas e inala
ou itifi"1" rn»nii*PT)n*Q a«* p"t*-#.tríiíi

fOTACõKS T)V, HONTEM
Preços por 10 kllos:

S***-fi1es 70Snni) n 77-tnon
Pr*-Tn>iras sortes. . . fic«inn a 7¦**."".o")Tr.r1'a*-os 6f*e*»-)0 

n 7i$noo
Pa**llsta ...... 64$O00 n 72)000

Merca A r» «H*t,n vol
MOVtMENTO DO DIA 3

Entradas Fartos
No dia de hcirtem 403
P*pMflS, ... ... !*t',,í
Existência 

'....'..'.'. 8.133

APeT'n.Mfj
F-rt-ívfi o mercado ti-*** k-sriicít ninda

p*irr*:v7,iilo. i*o-n regnliire? entradas emodern*"*^.'' p-hMa»
riOTACiVüS DR HONTEMPremi-- n->r 60 kllos, r<r ¦

Pm--",-, crvstal . . . fiifeio n fi - S1 o r)
T**rr-p'*-a porte. , . . C9)in() ;i fiifOOO
Rn-n-nrlo iaota. , . Nominal¦"•"'¦•'e*-! iacto. . . '-'nn-i-!-'
Doir-í-rripaa . , . t 5!>?',íif) ;i «¦^'¦tnoo"Mn =.-*. vinho. . . . 

'. 
67)000 a 59)000mlrwivn Nominal

iSoropjy paralyfindo.os corrert?s
MANTEIGA"or Vo-

Fina de Minas , . OSOíii) aí-Vtwior  ssoon 11
Regular  7)200 a

BANHA
De Porto Alegre:
Por kilo:

Lata de 2 kllos. . 3)600 a
Lata de 1 kllo . . 3)500 a
Lata do 20 kllos. . 3(500 a

De Laguna:
Pnr kilo:

Lata de 20 kllos í)300 a
Dc Itaiahy:
Por kllo:

Lata de 2 kllos. . 3)500 a
Lata de 10 küos. 3)500 a
Lata de 20 kllos. . 3)500 a

De M'ras c S. Panlo:
Por ki'o:

I.a»a de 20 kllos. . 3)000 a
Lata de 2 1t'1o« . 3)"0n a

FARINHA DE TRIGO
for f-1 eco:

Brasileira  421000 a
Rii'J-1 Nacional. . . 45JO0O .1
Nacional  43)000 a

TOUCINHO
Por kllo:

Commum  2)400 a
De fumeiro .... 3)500 a

MILHO
Por 60 kiloe:

V«rmelbo superior . 34)000 a

Preçr

9Í210
S*°*''0
7)700

r.)soo
sísno
3)800

3)500

3)800
3)*!i*i0
3)800

3)200
3)200

42S20O
45Í100
43)200

2)500
4)000

35)««0

Estamparia Leão Sociedade Anonyma
o —ea****.. *— ****'

Relatório e contas do exercicio 1923-1924 a serapresentado á assembléa dos srs. accionistas
Srs. accionistas:
Bni obediência ao estipulado nos

estatutos, passamos a expor-vos o
resumo doa trabalhos do exercicio
findo em 30 do junho próximo paa-
sado:

Assembléa geral: Em 10 do ou-
tubro de 1923 realizou-se a reunião
dos srs. accionistas om 6a assem-
bléa geral extraordinária, para to-
mar conhecimento do relatório e
eleição do Conselho Fiscal. Em 28
do junho deste anno, reuniram-se
novamente em assembléa extroor-
dlnaria, reelegendo o presidente,
para o periodo de Ia de julho de
1924 a 30 do junho de 1927.

Emissão de debentures: Foram
pagos pontualmente os juros dos
debentures emittidos o no proxin.o
exercicio começará a ser feita a
amortização contratual. Com parte
dos lucros do exercicio criamos dois
novos fundos de reserva, um para

. pagamento dos juros doo debenturea
o o outro para attender a rápida

| amortização desses títulos.
Producção: Não obstante a exi-

guidade da safra da manteiga, o vo-
lume das nossas vendas so manteve
elevado, demonstrando ' continuar-
mos a gosar da mesma confiança e
preferencia dos nossos bons cllen-
tes c amigos.

Merendo «te cambio: Infelizmente,
o cambio não se manteve firme, af-
fectando bastante o custo das ma-
terias primas, que Importamos, e,
para attenuar esse inconveniente, foi
criado um fundo de reserva para*
attender as variações o as diffcren-
ças de cambio.

Caixa Beneficente: Os nossos
operai-los organizaram uma Caixa
Beneficente de Auxílios; como ap-
plauso e incentivo, doamos a quan-
tia de 1:500(000, que ficou deposi-
tada em conta-corrente com juros.

Desde quo a novel Sociedade Mu-tua desenvolva os seus intuitos cie-vados poderá, contar sempre com onosso auxilio e bôa vontade.
.Balanço: Junto encontrarão ossrs. accionistas o balancete de 31dc dezembro de 1923 e o balanço do30 de junho do 1924, abrangendo

todo o exercicio. Este ultimo de-
monstra claramente a nossa solida
posição pela oxiguidade de nossos
compromissos, pelo augmento dostundos e dos lucros suspensos.

Agradecendo multo sinceramente
a cordcal o desvelada cooperação
quo o nosso companheiro de dire-
ctorla sr. A. C. Píeves, os srs. mem-
bros do Conselho Fiscal o os demais
companheiros de trabalho nos dis-
pensaram com a máxima bôa von-
tade, durante o exercicio.

Rio de Janeiro, 1!) de setembro
de 1924. — E. Dodswoith, presi-dente.

PARECER DO CONSELHO
FISCAL

O Conselho Flseal da Sociedade
Anonyma Estamparia Leio tendo
lido attentamente o relatório a aer
apresentado & AawmhlOa Gera] dos
srs. accionistas o examinado o ba*
lanço encerrada em 30 de junho de
corrento anno. é de parecer que se-
jam approvadas as contas a-eresen-
tados pela Directoria que, com toda
dedicarão o previdência, vem doo-
empenhando o seu mandato, como
so pôde verificar pelos resultados
obtidos e medidas tomadas de for-
ma a acautelar os Interesses d» fio-ciedade.

Rio de Janeiro, 2fl de setembro
do 1924.

P. B. de Cennielm Limo
Ant. cte Paula Rodri-rnes Alves
José Gomes de Mattos.

BALANCETE EM 31 DE DEZEMBRO DE 1023
do semestre dc Julho a Dezembro

.- .. ... ,., 6.053(640
andamento , 5.000)000
,« .. 3.767(830

*. íoi m íoi wi !••••) 444$880
. . ... ... ,., 1...1 159:284(910
OS .. ,., ,„ ,„ 21:718(270
m m i.i 4:541(100

* mj m íoi i*j 1*1 2:377$330

ACTIVO
IMMOBXLIZ AÇÕES r

Automóveis
Contrato de
Desenhos .
Ferramentas
Machinlsmos . .
Matrizes e cunhos
Moveis . . .
Utensílios .

DISPONIBILIDADES
Apólices Federais *. » n *-, M
Caixa .... i.i i,i -„ ,««..?,.«¦
Bancos ....„,. ,,, ,...,...,..,
Contas correntes  ,., „ _, „,
Contas do interior  „ ,„ ,„
Contas da praça M „, ,., ., „

ALMOXARIFADOS
Almoxarifado do folha . „, ,
Almoxarifado de diversos ,., .
Produetos „.„.«,„«,„ „ ,. .

CARTEIRA
Debentures em carteira ,.. „ m „

DESPESAS ADEANTADAS
Alugueis e imposto do 1924 ... ,., „,

CAUÇÕES E DEPÓSITOS
Caução da directoria „, ,., „. „
Depósitos diversos . , ,„ .. ,.,CONTAS DE ORDEM

Diversas contas ,« ., „ ... 

PASSIVO

203:187(,«£0

300(000
37:831)820
3:792)460

15:687)000
17:904)400

215:290(330

177:277(8101
86:843(230'
71:033)540

20:000(000
333(000

290:806(010

334:154(580

206:200(000

4:108(100

20:833(000

' 639:546(550

1.698:836(200

CAPITAI. E FUNDOS
Capital . . . , ..,.,„ 
Fundo de reserva . ,., „ „ ..„,
Fundo de depreciação ., ,,. -m ,„

EMPRÉSTIMO POR OBRIGAÇÕES
Debentures emittidos . ... ,., ,

EXIGIBIMDADES
Contas em liquidação ,., „ „, mContas a pagar . . ... *t.
Contas correntes ..,.,...„
Juros de debentures a posar „Salários a pagar ,....
Seguros a pagar . ,. M ,. ,u ,.,

CAT-TÇ-5ES
CauçOes canelo nadas «„»,.,LUCROS SUSPENSOS
Saldo desta conta ,., ,. ,., _ ....CONTAS DE ORDEM
Diversas contas ,. ,« _ „ ....

300:000)001
11:620(700
ll:02»(700

165:487(040
60:738(»ÕO
25:958(330

843)080
2:810)330
1:167)300

322:5^)409

3Wi«00(00(

M7:»M$03a)

20:000(000

61:468)470

743:313(400

1.6S8:83fc)J»ti

Rio de .lanelro, 31 de Dezembro de 1923 ¦— E. Dodsworth. presidente. -¦ o^-car Esposei, Guarda-Llvros.

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1923-1024

ACTIVO
IMMOBILIZAÇÕES

Automóveis 2:500)000
Contrato de arrendamento . .., 5:000)000
Desenhos 0:606)400
Ferramentas .......... 587)510
Machinlsmos 161:636)010
Matrizes e cunhos 22:9155JÕ0
Moveis 4:541)S60
Utensílios . .. ,.. ... ..,..,., l:851)S6t

DISPONIBILIDADES
Apólices federaes 300)000
Bancos 1:144)510
Cílija 24:714)710
Contas correntes 10:72(1)350
Devedores diversos 176:085)700
Duplicatas descontadas . . 28:454$500
Letras a receber . . « 20:454)600

ALMOXARIFADOS "
Almox. de diversos 39:089)400
.\lmox. de folha do Flandres 162:7S3S300

,A!mox. de tintas e vernizes.. 49:608)700
ProOuvtos manufacturados . 61:662)900

CARTEIRA 
~~

Debentures em carteira ......
DESPESAS ADEANTADAS

Alugueis 3:0001000
Impostos 2:578ÍO0O
Seguros do edifício 276)000
Sesuros da fabrica e stocks 986)660
Seguros contra accldentes . 1:699)210

CAUÇÕES E DEPÓSITOS 
~~™

Caução du Directoria . . . ... ., 20:000)000Depósitos diversos . „ w ,.. ,„ 833)000

205:637(330

261:880(370

313:144(300

131:040(000

8:5(9(870

20:833(000

941:074)170

PASSIVO
CAPITAL E FUNDOS

Capital ,., ,„ ,. ..,,
Fundo de depreciação ...." de reserva * para differenças de cambio" para juros de debentures" para amortização do de-

bentures m M

EMPRÉSTIMO POR OBRIGAÇÕES
Debentures emittidos (1.50») ,. ,

EXIGIBILIDADE»
Contas em liquidação . „ .. ,„
Caixa beneficente ,
Contas a pagar
Juros de debentures a vencer
Letras a pagar ,., . .. , . ... .,

ENDOSSOS
Em duplicatas descontaaaa .., ., ,CAUÇÕES
Acções cauclonados . . .

LUCROS SUSPENSOS .
Saldo para o novo exercicio ,., _

300:000*000
24:7«0)OOO
25:250«00O
6:000(000

12:000)000

8:0004000

78:932(320
1:500(000
5:123(250
1:030(810

31:400(000

87«:000$«M

3H:»Mtoeo

117:9(6(3(0

29:454(600

20:00(4000

M:S33»Í)0

941:074(«70

Mio do Janeiro, 30 de Junho de 1924. — E. Dodsworth. presidente. -Os nr Esposei, Guarda-Livros.

DEMONSTR.AÇAO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS
no exercicio de 1933-1924.

DEBITO
Fundos dos Estatutos
Percentagem da Directoria
Amortização automóveis
Amortização debentures em carteira . . .
Amortização de Almoxarifados
Despesas de contencioso
Caba Beneficente dos Operários ....
Reservas para differenças do cambio .
Reservas para juros de debentures . .
Reservas para amortização de debentures
Saldo para* o novo exercicio .. ,„ M ,., .. ..

27:440(600
18:705)310
3:553)640

14:560)000
11:648)840
31:48*6)400
1:500)000
6:000)000

12:000)000
8:600(000

52:158)280

187:053(070

CREDITO
Lucro ^ustrial ....... ,, >t>j 137:053*^0,

—*¦*'  ..

187:OSnW0

*;•**-;

aaW-yg,' - .
-.#-.-. .;,..
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Theatro, Musica e Cinema ¦
(Ctoa-lnslo d* 7* psclos.)

.nfermsTlas do Hoapltal de S. Ss*
bnjitlso.

A fasta * dedlead«, como homens-
gem. so dr. Carlos Seldl, dlrector
do Ho»*»!**' » obedecerá, tt um ma*
rnlfleo porframm*.
CO^ORItTO NO OAST\0*1tHBA*

TltO DB OOPAOABANA
O barytono brasileiro sr. Corbl*

nlsno VHV»«s reallis hoje, ds 18 ho*
ras, no Caslno Th**tro de Copaca-
b»na o «eu «vnnunoUido festival ar*
tlstlco, qu* ter* o concurso da so*
nhorlt*. Beatrls Matralhate, sras.
Maihllde de Andrade Ballly, Vasco
leitio da Cunha, Miran M. de Bar-
ros I*t|f « t"-ontln* Kneese • dos
6ra. Almeida Crus, Jajrme Cher-
.mont e li, A. Falcão.

Além de Ravel, Baln-Saens e De*
bussy, serfto cantadas composIçCe*;

IpS-*-"^!
[[ffliBLTB nm I
m Alimento ideal I
M para crianças, inva- I
B lidos e convales- ' I

centes I

naalonaes do' Bdfard Ouerra, Panlo""Morenos, "Luciano Oallet, Francisco
Braga e Olna de Araújo, aobresalndo
na ultima parte a audição do '."
aoto de "Samscm -n üallllo", do
Salnt <3aens.

0 CINEMA
Programaias novos

BXJ3ROKJIO PUBLICO NO UÍ*
OTnVTO DE MUSICA

'Reallza-se hoje, ao 1D horas, no
Instituto Naolonal de "Musica, o 92'
Exercido Publico, correspondente A
serie deste anno, para apresentação
de <alumnos das classes de canto,
plano, violino ie harpa.

Obedecera eata audlglo ao pro*
gramma que aqui foi hontem <pu-
blicado.
MAIS UM TRABALHO DE VULTO

DA CINBMATOGRAPinA
NACIONAL

O Clne Pa'als vae apresentar, na
próxima 2* feira, num film em tres
partes, a reportagem completa das
manifestações do que foi alvo o prln
clpe herdeiro da Italia, quando na
nua passagem pela Bahia. A Botelho
film mandou especialmente, junto a

'•embaixada, um do» seus melhore»

Guarda livros
(Perito em oontabilldnde) do*

soja outra coll<x*a<*áU>. 1*, recom*
mendaçSes, Mnls que dez annos
em Brasil ("Portugiiez, Hespa-
nhol. Inglez, Allemfio). Oífcr-
tas por favor, sob. AUDITOR A
Fidanee, rua Chile, 7, Rio dc
Janeiro,

operadores, quo poude assim trazdi,
na fldolldado de film, a vibração do
terra do Ruy ao ser visitada pelo
príncipe de Ptornontl, Ao mosmo
tempo, que so tem o ensejo de co-
nhucer o sympathico herdeiro do
throno da Italia, o film nos mostra a
capital da Bahia, quo é umu da»
mais bellas cidades do Brasil, nfio
•6 quanto ao ponto de'vista da nu
turesa, como tambem no quo so re
fere aos progressos que a müo üi
homem tem levado atê ali.

AS OLYMPIADAS DE PARIS,
NO ODEON

Não ha aportman que nâo tenhu
suspirado de pesar por nfto ter podl-
do ir a Parla assistir fta Olympiada
Pola o Odeon vae começar a exhiblr
um fl'm sobro o que foram aquello»
partidas e jogos, mas um film com-
pleto, em oito partes, em que ha tu-
do, mas tudo com detalho, o muitos
vezes com appltcaçSos da machina
em que se vêem as figuras se mo-
verem a "ralenli", com lentidão que
permitte estudar cada gesto que fu-
zem. Asalm temos corridas, rasa r
com obstáculos em todas as dlstan-
cias, Inclusive o formidável crow>
country de 10.000 metros; saltos do
altura e distancia: dardo, poso», dia-
cos; sports da nove. em Chamounlx-
com patlnaçlo cm corridas o figura-
çBes, sa'fos de elei.'corridas em bohs-
lelgh, etc. As partidas do Polo ven-
cida» pelou areynMnna o n» 'n'""l

Drogaria Baptista

davels matches do football ganhos
pelo team Invencível dos uruguayo*,,
despertam. sensaçOes extraordinárias.
Portanto, i Irem todos ao Odeon na
próxima sogunda-felra.

NOS SERTÕES DE AVAMIAN*
DAVA, NO RIALTO

Sob a dlrecçfio da grando empre*
«u Industrias Reunidos F, Mutta-
"izzo, foi hontem reaberto o Clne
nialto.

Pura Inicio dessa nova phase de
seu funecionamento, escolheu a no*
va dlrecçfio o'grande film brasileiro
"Nos sertões de Avanhanduva", que
nos apresenta, entre vlstae llndlMl-
mus do interior paulista, trecho»
mujcstoiOB de selvas, rios, otc, u
maior caçada as feras que so tem
levado a effeito no nosso palz. Silo
eote actos do nítido film, quo om-
ipolgam pela» rndescrlptlvels o tiu-
merosas peripécias da monument.il
caçada, atrm«3s florestas virgens,
nlanlclee lmmensao o rloa caudalo*
eos.

Com nm tal programma póde-se
afflrmar «que n í. R. F. Matarazzo
reabriu o iRlalto de maneira auepl-
closn.

"PBCOADOS DE PARIS", NO
AVENIDA

Entre o nevoeiro da fumaça es-
pesaa do café Boule. Clalre, a "Flor

do amor", como lhe «íhamavam oo
apaches, Ia exercendo o «eu domi*
nio, atô que um dia a guerra velu
destruir aquelle ninho do avontu-
relrou do que ella ora a rainha.
Quando a guerra acabou, os antigos

upuchos Ja nilo encontraram mais
n sua Idolatrada "Pior da amor",
que, curando com um magistrado,
se tornara uma grande senhora
du melhor socledado de Pari», que
a considerava uma artista de valor,
trazida para os saldes pelo amor de
seu marido. Sí>« a «enhora de hoje
nfio poude esqueces o seu antigo
domínio e na calada da noite fu*
gla Ipara o seu querido oafe Boule.
Que suecedeu detpolo deise deava*
rio?.., E' o qua nos vae mostrar o
grando film "Peccados de Paria",
que o Cinema Avenida começara a
exhiblr amanhã e que é um <tra*ba
lho estupendo da Paramount, com
oe nomes •querldisslmos de Pola Ne-
grl. Charles d» Roche • Huntly
Gordon."¦'RKBKNTE, PASSADO E FCTl**

RO", NO PARISIENSE
Por atavlsmo ha quem afflrma

os vlcloa dos naes se transmitiam

aos filho», ha s*>quennta fatal da he-
rodltarloduJe; um pae alcoólico vê
noa leu» filho» surgirem a» conse*
quencla» dos seus úeCulio»; de um In*
dlvlduo criminoso, sfimante poderá
provir umu descendência tarada t
degenerada. Encarando o««» proble-
ma magno, que tanto affllga A hu*
manldade, vae o Parltlenso aprenon-
tar, segunda-feira, um Mm ínasnlfi-
oo. "Presento, passado e futuro", no
qual «urge radiante um novo ostro
clnematographlco, um pequeno pro*
dlglo que vae conquistar a platéa: é
o assombroao Matty Roubei" No pai*•o, do elegante cinema, continuara,
o suecesso de "Petlt Encanto": um
¦xemplo de precocldade artística, qun
apresentará novos números.

Espectaculos para hoje
EM VESPERAL E A* NOITE

PALÁCIO —. "Resurrelçío" e "Co*
?>»r*ln '

g"-

CARLOS QOMB8 — "O •ttv-k.
D, Juan". ,

TRIANON mm «1H0".
LYRICO —• "Mu»eotU\
REPURMCA " Uni ote".
RECREIO — "O homem meaea",
<"*. Juat!' — "Olha o Uu«a-ails

Clnenm
ODEON —• "Saerlfltlo paterno**.
AVEMIDA —• "Um moderno Re*

cambo!»".
PAtrsTs-NSB — "Ajame-vos ant

aos outros".
Ob.«,iwVL — "Sangue americano".
PATHE' — "Tudo »or um auto*

«movei*.
ÍRIS — "O garoto".
HADDOCK LOBO — "ecaramêu-

ohe'.
AMERICANO — "O garoto" • "O

problema da felicidade".
PARIS — *Sexo martyr".

Vendas em groaso e a varejo.
Preço» baratisslmos. — Rua Ia d*
Março, 10.

G0MPAKH1A LOMBARDO CARAMBA
ne Theatro Joio Caetano (»x-8. P»dro)

Os bilhetes para esta companhia ven-
dem-se na Locaçío Theatral, no saguão
do "Jornal do Brasil'.'.«Tel. C 3801.

Theatro João Caetano [Ex-tPeiro]
Impreas PASCHOAL SEGRETO

GRANDE COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS

Lamúarda-Garanifia
TOURNE'E*LIOELBA

AMANHA - A's 8 % - ESTRE'A DA COMPANHIA - AMANHA
com a opereta em i actos, original do carlo LOMBARDO o musica <*«

ymoiLio RANZATO

Paese dei
^BB*ebbV BBB-*fl III -aBB-fl Lbbb*! I I BBB-ól I I

(O PAIZ DA8 CAMPAINHA81

DISTRIBUIÇÃO:
La Mogll» (As mulheres): Dombon, INE8 LIDELBA; Nela, Anita Collbry;

Pomeranla, Maria Draccony. — I M«rltl (Os maridos): Atanaslo, proressor,
lloberto Draccony; Tarquinlo Brut, ítalo Oravtna; Basillo Blum, O. Tommesa-
nl. — Qll üfflolall (Os ofrtciaes): Hans, Arturo Masl; La Oa'fe, Alfredo Or-
slnl; Tom, Enrico Fantlnl, — Le» Igleti (As Inglezas): Ethel, Sandra Oallea-
no; Bortha, Ida Cloltl; Ester, Ester Orsl.

Mulheres do povo — Flores luminosas — orriclaes do Marinha — Inglezes, etc.
ORCHESTRA SOB A DIRECÇ,AO DO MAESTRO CAV. GIUSEPPE CANEPA —
niGOROSA "M1SE-EN-SCENE DE CARAMBA, AUTOR, TAMBEM, DOS FlüURI-
NOS DO LUXUOSO GUARDA-ROUPA — SCENARIOS DO PROF. CUIDO GAL-
Ll — ADEREÇOS, G. LUCIDI — NAC HIMSMOS DE DAL RE — EFFEITOS DE

LUZ DE BE'NI

PREÇOS — Frizi», SOS; camarote» d» 1-, 80?; d» 2', 00»; de 3a, 80$;

Poltrona», 16$; Galerias nobres, 10$; Geras», E3000.

THEmTHQ MUNlulPj¦ gjBg^g^gg
HOJE - A's 3 horas-— ÚNICA MATINE'E - HOJE.

com a lindUsIma comedi» em 3 aoto» d* »xlto oolo»»»i

PEO O' tVIY HEART
ULTIMA REPRESENTAÇÃO

,EimY  P. LLOVO DAViDSON
PEO.. .'.'.'.'¦ 

"... 
 IRENE KELLY

Mobiliário e Up»ç«ri»» da CASA O. HIRTII, LAUBISCIl & C-. R. do Ouvidor, s«J
POLTRONAS  1SS0OO

AMANHA — 3* f»lr»i 6 — 2" ríolts d» nalgnatura — ÚNICA repreaenUgio
da celebre comadis"PLUS FOUPS"

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
— AVISO AO PUBLICO 

A "London Comedy Company", ap»n»s dará 10 «apaotioulo», Mndo 8 em
enslqnítura e 2 em m«tlné« 

SHERLOCK HOLMES
lflMaS'J^SrapHK^A,..t ; :jH Ltwm

f4**-PBIRA)

NO

o celebre policia «jue todo» corMcem, tt
rá o praier de aprosentir ao publico uo
Rio a au» mal» empolgante proeic a prl-
aao do Dr. Horlarty, e maior orlmlneie
ale mundo, Incarnado admlravelmente pe* "
lo grande artista

Mn Barrare
elle appareceri ao lado de

Hidda Hepper — Rsginald Dono*
Carel Dimpster — Andara Nandilf

a Davld Torranca
num film estupendo que o "SpItmdJd-Pro-

gramma" fará eimblr.

PARISIENSE

rHEATRO RECREIO
Dlreoçi» artlrtloa de F. MARZULLO Empresa RANGEL â C.

BRILHANTES ESPECTACULOS oommamorativo» d» data da proolamaelo da
REPUBLICA PORTUGUEZA

A'l Z 3|4 — GRANDI08A MATINE'B — A'» 2 3|*

SOIREE —;— A'» 7 3|4 e i» 9 3|4 —•— 80IREE

0 GRANDE SUCCESSO DO DIA
A hlUrlante burleta de OASTAO T0JE1R0 — Musica do maestro SA* PEREIRA

0 HOMEM MOSC*
DUA8 HORA8 DE GARGALHADA

Vl'l'31*"- AMANHA — TODAS AS NOITES — AMANHA — A'» 8 3|4

CT HOMEM MOSCA

PECCADO
itm+Ok*******************************

OE PARIS
UUyjlJy^AMrirrrvmrm,m. 

mimem*

AMANHA
CINEMAS

AVENIDA
e IDEAL

com a eminente

POLA NEGRI
CHARLES ROCHE

HUNTLY GORDON

Super-producção Paramount

CINEMA AVENIDA
- HOJE-

A grandioia luper-producolo da
Piramount

Peccados deParis
COM A EMINENTE

POLA NEGRI
Charles da Rocha a Huntly Gordon

Luxo » iltusot)»» ernoelonantiaelmae

,- SEGUNDA-FEIRA -
O mala bailo, o mal» grioloto de» film»

ds Parameun»

I ¦
Cem a formais • anosaMaora

Betty Oompson

9^i^BEj^pyçjyB-^p---sr^

Em ULTIMO DIA — O grande remanoe de Jul*» Claretl» "La Petlt J-sxtues",
eeb o titulo

SACRIFÍCIO paterno
Cem VIOLrrTE JVL, ANDRÉ' ROLAI» • SCHUTZ

ELECTRO-BALL CINEMA
__ EMPRESA BRASILEIRA DE DIVERSÕES — —— ——

Cl — RUA VISCONDE DO RIO BRANCO — 51
A MAIS POPULAR E QUERIDA CASA DE DIVER8SE8 DESTA CAPITAL

8e»»ôe» olnemategraphloa» oom filma dea melhore» fibrlointe» naelana»»
a aatrangtlro»

_ HOJE — HOJE —

Hoj» » ted»» »• noites, is 6 e áa 10 hon» — 8en»»olont«» torneio» duplo»,
Suputado» pelos melhore» artlttts do Eleetr»-Ball.

— Vencedor»* do partido do dia 4 — JOSÉ' • BARNE8 

QUINTA-FEIRA, 8, ia 14 horaa, extr«ordln»rla matinée oom um tornalo am
20 ponto», dltpuudo p»lo» Invanolytl» oampaS»» do Elaotro-Ball

AO ELECTRO-BCLL CINEMA 51. Rua Visconde do Rio Branoo, 81

JARDIM ZOOLÓGICO
s
ABERTO TODOS OS DIAS DESDE 8 HORAS

Ingresso, I5000 — Criança até IO annos, 500 réis
HOJE — Domingo, 5 de Outubro — HOJE

Das 12 ás 20 horas — Festival em homenagem á GLORIOSA DA-
TA DA REPUBLICA PORTUGUEZA

FOOTBALL — Box — Luta — Theatro — Corridas, etc.
Impagável "TOURADA,, artificial

IJgjgfiiiJigjii!-^

PARA QUE PAGAR ALUGUEL?
COMEDIA DA "POX FILM"

AMANHA -:- Um film colossal! -;- AMANHA

As Olympiadas de 1924
PARIS E CiíflMOONIX

Um film completo, detalhado, perfeito, em 6 partas l
TUDO! Todos os jogos, partidas a coMIçíis!

ABERTURA DO CERTAMEN pelo PRESIDENTE DA REPUBLICA
FRANCEZA - 0 Juramento - 0 desfile da 45 naçiis

A CORRIDA de 10 kilometro» (Rttola) — Lancamtnto do Dardo (Myrra) —
100 metros, velocidade (Paddock) — 400 metros cem obstáculo* (Tayior)
— 100 metros (Abrshims) — 3.000 metros com obstáculos (Rltola) — lio
metros com obstáculos (Klnsey) — O rortnidwel cresi-oountry de 10.M0
metro» (Kurml e Ritol») — Peso (Houser) — Saltos de dlatanelt (aetro Ha-

bar) — Salto de altura (Osborno)

POLO — Oa argentino» vencem e* franoeiaa, heipanhees, Ingleiee » amerleanee
Em CIIAMOUNIX, sports de «relo e neve — Patinação, corridas, gaite» e fl-
guraçOes — Corridas de bobsleigb — Partidas de bockey — Saltos de skl, etc.•**-**- **»
FOOTBALL — Depele de venesrem todaa ae naoSee e tarem empatado oom os
aulaaoa, o» URUGUAYOS v»no»m »»t»«! - S parta» «d deata partida formidável I

L
— AMANHA — Todos os sportsmen, ao 0 D E 0 N

-A*"

Empresa

Ponce, Irmão & Cia. PARISIENSE
HOJE

A'» 3,80, 6,16 — A'l 8,16 o IO horaa

PETIT ENCANTO
em números estupendos, entre os quaes
"O BEMO DO SOLDADO", a sua maior

criação dramática.
NA TELA:

AGNES AYRE3
numa producção adorável

AMAE-VOS UNS AOS OUTROS

NA PRÓXIMA SEMANA:

SHERLOCK HOLMES
Leiam annunclo •aptcial

Segunda-feira:
NO PALCO: Novos suecessos do

KTIT ENCANTO
o menino prodígio, que apresentará um

repertório inteiramente novo.
NA TELA:

MATTY ROUBERT
Um pequeno grande artista num film ma-
gnlfico, que estuda as conseqüências tre-
mondas da beredltarledade

PRESENTE, PASSADO e PUTURO
Se o pae 4 arimlnoao, o filho tambem

aará ? A resposta terels neste bello
trabalho

THEA TROS DA EMRRESA PA*$GH*.J»L. *b£= J-V /

CARLOS SOMES 0I1K"
— Temporada LEOPOLDO FRÓES —*

HOJE.— A's 2.% HOJE — A's 9 horas HOJE
MATINE'E ÚNICA - SOIRPE

O Eterno Don Juan
3 ACTOS ADMIRÁVEIS

LAVADO fornecido pela CASA AMARAES PIMENTEL & C.

m-lÂ\r*> joc-v

SEGUNDA » TERÇA-FEIRA — Ultima» representações de

ó f-ttie:»••**-O O. JUAN

A's 7 3/4 e 9 3/4 - TODAS AS NOITES - A's 7 % e 9 %
A's 2 3/4 - GRANDIOSA MATINE'E - A's 2 3/4

0LH4 0 GUEDES!
Revista da parceria Blttencourt-M»n»iM, com musica de Hin» Dlernhammtr

O "RECORD" DE TODOS OS 8UCCE8SOS THEATRAES DISTIS ULTIMOf
10 ANNOS I

QUARTA-FEIRA, 8 — 80* REPRESENTA9W — REXITA POS AUTORES
NO DIA SS — FESTA ARTIST|CA DA ACTRIZ ARACV CORTES

CINEMA MODERNO: "Mysterio do expresso" (5* e 6« ep.),
moeda (5 actos)

'Pagando na mesma

PASSEIO AO

Pl ASSUCAR
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — O» carro»
acreos funccionam com freqüência, dia*
rlamente, desde sete hora» da manhi.

A's segunda», quarta* • »exti»*f«lra»
o ultimo carro «ob» da Praia Vermelha
pa-a o Pio d» Assucar áa 8 hora» da
tarde e ás (ergas, quintas, aabbadoa e
domingos áa 10 horaa da noite. 8» cho»er,
funocionirá ¦ômtnt» até á» 8 horu da
tard».

TELEPHONE: SUL 7SS

EMPREZA THEATRAL JOSÉ' LOUREIRO
¦JUWi-n^iwwwinru- -,---—— *«•« ,ww»«»««»»«-<>>»**«<«~»«»«»**w»«>viw«*><»>^^

THEATRO REPUBLICA
COMPANHIA PORTUGUEZA DE REVISTAS

¦ é ¦
HOJE — Em matinée áa 2 S|4 — HOJE

PIPAROTE
A'» 7 3|4 e 8 3|4

RECITA DE GALA oommamorindo o an-
nlvanario da REPUBLICA PORTUGUEZA

PIPAROTE
Amanha — A*s 7 3|4 e 9 3|*

A seguir: AQUI DEL-REI.

THEATRO LYRIGO
TEMPORADA PARISIENSE DE 1924

GRANDE COMPANHIA FRANCEZA DE OPERETAS
HOJE, ás 8 3/4 -!*-* ESTRE'A -:- HOJE, ás 8 -^

Em 1* recita de assignatura, corn a linda opereta

MASCOTTE
Bettini, J. SIRVL — Pipo, L. PONZIO

PREÇOS — Frlzas, 100$; camarotes, 80$; poltronas c varandas, lsg; cadeiras,
128; balcões, 10$; galeria numerada, 9|; galeria, 4*000.

AMANHA — 8egunda-felra — Aa 8 3|4 — AMANHA
LE HAUT l

Completa novidade para o Rio —: Segunda recita de aisignttura
As encommendas serão respeitadas alé ao meio-dia

- QUINTA-FEIRA, 8 — MATINEX BLANCHE — A'a 3 HORAS -

THEATRO LYRICO
TEMPORADA PARISIENSE DE 1924

GRANDE COMPANHIA FRANCEZA DE OPERETAS
AMANHA -:- Segunda-feira, ás 8 % -:- AMANHA
2» REXITA DE AS8'GNATURA, com a opereta fantasia em 4 acto», de M. M. Wllle-

metz, Murada e Qulnson, musica de Maurice Yvaln

Evaristo Chanterelle, FRANCK; Frisotln, C. DARTHEZ; St Plerre, E. ROUVIE'RE;
Martel, R. FOISSI; Une élue, Mlle. PE'RILLEUX; Une élue, Melle. LAMBERT; Emma,
.Mlle. CIIABANNES: Maud de Paris, Mlle. LEFEVRE; Marguerlte de Faust, Melle.
DESVIGNE; Sterling, MeUe. LECOCQ; L'élue snob, Melle. REGINELLY; L'élue du
peuple, Melle. VERRIER.

.!• e 2* actos no Paralzo, 2« e 4» em Paris

PALÁCIO THEATRO
COMPANHIA PORTUGUEZA

ALVES DA CUNHA-BERTMA BIVAR
HOJE — Em matinée ás t SM — HOJE

(iiaiiüi -- minüiíi
A/s 8 3|4

RE'C'TA DE GALA commamowmjo o OA*
nlvcraarlo da REPUBLICA SHW*-*|B4JIZA

AmanM — COBARDIA6 — ItESURItEI
(JIO.

A seguir O TURBUJUOu

l.f, it '
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A La Maíson
s Rouge

RUA ÜO THEATRO, 31 a 37
E' A ÚNICA CASA QUE
KENDE PELO CUSTO

Lenções
DE CRETONE INGLEZ CON

BAtNRA AJOUR
200 x 140 ........... 7$500
200 x 140 < 8$500
200 x 160 .......... 10*500
220 x 180. ..... 11$500
200 x 160  13$500

LUSTRES FINOS
om cryittl d» BohMnli, vendem-so
niodeloi piip pro-ço» d» fabrica. Rui
d* AUmdeira n. lio, i«, dta 11 li

I U O (US 4 II 6.

V
CASA BANCARIA

DESCONTOS
E PEQUENOS

EMPRÉSTIMOS

Rua
! Buenos Aires

46
RIO

O JORNAL — Domínio. 6 de Oatabro de 1924
»?

ULTIMAS NOTICIAS

DEPOIS DE FAZER A BARBA
LAVÍ O ROSTO COM

- DIOXOGEN —

220x200  18$000

Fronhas
CRETONES BORDADOS

60 x 60  6$000
70 x 70 '.. 7$000

Toalhas
ADAMASCADAS COM BAI-

NHA AJOUR
150 x 150  8$000
200 x 150 ........... 10$800
250 x 250 .......... 13$200
300 x 150  16$000

Guardanapos
Para chá, dúzia  3$400
Para jantar, dúzia ... 11$500

Cortinados
Bordados para creança 42$000
Bordados para casal

de 59$ por..  54Ç000

Guarnições
De filo e setim para

cama, com 5 peças 59$000
com 12 peças ...,.,... 72$000

Enxovaes
Enxovaes completos

para noivas, cpm 14
peças, sendo o vesti-

V do.de Charmeuse ou
• Liberty . ..,'.. ..... 185$000

A La Maison
Rouge

KÜA DO THEATRO, 31 a 37
Telephône C. 688

>V*l^^A*A*^«''.^^'''^^«M**^M^^^^-'*^^^^S^V*'''^^*^^t#Mr

DR. CARLOS OSBORNE \
Do Instituto do Hadlodl.-iBnoHlIco e ]Radlo.herapía do Dr. Manoel da i
Abrou. Kua Evaristo da Veiga, 20; ',
próximo ao Theatro Municipal. Te-

lephone C. 442.
y*y»<WM^MWM»»M^M^^^^MW^^^AiV**^W.*'

TEM TOSSE ? 0 PEITO DOE ?
TOME,

CHAPÉOS í
Mme. JEANNE BARD

MODI8TA FMNCIZA
RUA 7 DE 8ETII-MR0, 211, 2° tndir

ENCOMMKI-JDM I REFORMAS
PIIONIE CKNTIUL 1SÍ0

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
INTESTINOS, riQADO I NERVOSAS

RAIOS X. Dp. I-Uaato ia Saurn Lopu,
prof. dt Faculdtdi. R. S. Joié, 38. Vol. dt
Pttrli, as.

COPACABANA
Aluga-se, com contrato por 2 annos, a

casa da rua Barcellos, 25. Informações com
o sr. Krlederlscbe k C, rua 7 do Setem-
bro, 37. Telephono Norto 7788.

rA«A««t«í.. Cura dt gonorrhéauonorrncd «iudt ou chronic, •
_ - ,-, dt qualquer ooprlmtn-
XVflnf I 6 to, no domam e na mu-

dia aa tuaa complletçSw. Trtttmtnto dt
typhilla e toda» ta tutt manlfaatagtaa,
oom Injeeçlo Indolór, dt «fftltoa garanti»
doa. — URUGUAYANA, 134, dt S áa 11 a
1 ia 6. — DR. RUPERT PEREIRA. Nor-
tt eess.

MOTOR A GAZ POBRE
Vcnde-so uin do 90|110 H. F, de

fabricante inglez (Ritston Proctor,
Lincoln, Englanil), com os perten-
ces seguintes :*S .- i -

1 Produetor: de gaz. com os neces.
surtos tijolos refraetarlos,

1 Purificador, 
'

1 Motor horizontal eom 2 grandes
volantes. . . - .

1 compressor completo para dar
partida no motor.

Tubulação completa.
, 1 Baso de ferira fundido

Parafusos, etc
Preço: 30:00011000. Este preço 6

dc ocicasiqo pnra desoecupar logar,
pois o motor vale 5 vezes este preço.
Entregue nu Marítima. Eugen Stíl
ler. Thcophilo Ottoni 99, loja.

A melhor lnJecçSo mercurlal, no trata-
mento da syphilis. efficacia o ausência ab-
soluta dc dâr, attestadas pelos grande.*;
clínicos: Prors. Miguel Couto, Abreu Fl-
llio, Rocba Vaz,. Henrlquo Roxo, Austrc-
•g-esllo, Ed. Magalhães, etc, etc.

VENDE: Rodolpho Hess & C. — 63, 7
de Setembro.

AS MÃES
Qucrcis a sande de vossos filhos?

Querels vél-os fortes c sadios
Dae-lhes a

VERMICIDA CRUZ
que 6 o melhor remédio para ex-
pulsar ob vermes (lombrigas),
que são 09. perigosos Inimigos da
saudo das crianças.

Depois âe o usar, as crianças
tornam-se alegres, o somno soce-
irado, desapparecendo as convul.
B8.es, eólicas, etc. Drogarias e
pharmacias. ...
Rua do Livramento, 72

PELO CORIIEIÜ, SS2U0
i**w*^»S^rif>^'%%v*i*«*i^"i^vv%*v*^fwvv%i*v\iv^ r\ft n/tjt_i

losaoi IOBOI 1U APPARELHOS DE RAIOS X c
jj PARA jj

i THERAPIA E D1ÂPK0SF. *

fZSZí

SCompanhia Era sileira da EleotricidadeD

SIEMENS 
'

U

CHRONICA MUSICAL
LOURDES MIDONE VAZ *

Mais uma Joven artiata que «o **-
trela, depois do um ouno aeadomlco
que terminou cohi oa louro» do um
primeiro premio do piano na olimao
de um prof suor de rara compete»-
cia, qual é o ar. Joio Nunes, justa-
mente considerado entre oa aeua
oolleras do Inatltuto Nacional de
Musica;,"

Certo,' a proficiência do meitre
não dfl. talento a quem o nfto traz
do borco; n&o empresta Índole ar-
tifttlcav.a quem nüo loi dotuüo au
toniperamento vlbratll e não Incute
sensibilidade aoa Incapazes do emo-
ção;' o - professor João Nunes, po-rém, -ô um habll garimpeiro do vo-
cações e aabe descobrir e aproveitar
as órsahlzacOes talhadas para o cul-
to da musica o moüelal-as com cari*.
nho pára desenvolvel-aa o lazcl-as
írutlflcar com vantagem. A senho-
ri tu Lourdes Mllono Vaz mereceu*
lhe a solicitude, a dedicação e elle,
desso; diamante começou a lapidar á
jóia uue se poz a. irradiar luz.

Discípula até o dia em que con-ciutetou -a. ¦ medalha de ouro, a se-
nhorlta .'Lourdes Milone Vaz- tevç
hontem.a sua estréa de artista no
recital-.que offereceu aos seus convl-dados ' no salão nobre do Instituto
do .Musica. B' facll Imaginar a com-
moção da - pianista ao peso da i es*
ponsabllldado.. que assumiu anto o
seu auditório, interpretando os gran-de» mestres, clássicos e românticos
do plano: Bach-Tausig: "Toccáta e
Fuga"; Beethoven: •••Sonata" op. 27
n. 2; Schumann: "Estudos Sympho-
Hlcos", op. 13; Chopln: "Nocturno",
op. 10 n. 1; "Estudo", op. 2D, n. 5;"Valsa", op. 70, n. 1; "Scherzo", op.
2p; "Andanto Splanato" e "Grande
Polonalse", op. 22.

Lamentamos que a falta de espa-
OO. especialmente hoje, nos n&o per-
mlttu acompanhar, commentando-o,
o desdobramento da personalidade
de tão Interessante pianista, que se
vem esboçando em tragos mui dis-
tlnctos; podemos, entretanto, afflr-
mur .-que, em geral, a interpretação
obedeceu a um critério -muito aceita-
vel, própagando-se pelo ambiento na
timidez*-de uma expressão offegante.
de, anceio, mas de uma expontanel-
daide 'prlmavèrll. ¦'

A' senhorita Lourdes' Milone -Vaz
é umu pianista que desabrocha na
frescura de um talento capaz, pelo
estudo .e pela sinceridade, de gran-
des conquistas nas lides da lnterpre-
tação e o seu auditório conferiu-lhe
fartos applausos que lhe devem si-
gnlficar Isso mesmo. Não se esque-
ça, porém, de continuar os seus es-
tudos, estendendo-os dos limites es-
treltos da tarefa planlstlca ao cam-
po mais vasto do canto pela expres-
são.

Terminou as suas lições com o
professor de plano; cumpre recomo-
çal-as agora comsigo mesma, ouvin-
do os bons cantores pelu voz, pelo
violino, pela flauta, e por todo o In-
strumento capaz de uma inflexão
emotiva, de uma irradiação luinino-
sa de sons, de uma modulação sen-
tida ou de uma phrase quente de
amor *— e a phrase repassada de
ternura, quente de enthusiasmo, ri-
ca de humanidade, que ouvir, seja-lhe
um exemplo a repetir no plano com
Ioda a sua alma.

Em 12 de julho do anno passado
esoreviamos, a propósito do. recital
de violino da senhorita Marina Ml-
lone, irmã da pianista de hontem:"Não temos certeza, se muis nos
commoveu o sentimento de que sen-
tiamos Impregnado o canto do vio-
Uno, áo influxo do talento e da emo-
ção da concertista, se o estado d'al-
ma da mãe venturosa, que tinha os
olhos rasos de água ao espectaculo
gratíssimo do triumpho da filha vio-
linista. auxiliada com vantagem,pela
filha, pianista.".

Hontem essa scena renovou-se.
Era a filha pianista quem triumpha-
va victorlosamente; Feliz a mãe quo
é a sra. Maria Milone, quo poude
chorar duas veezs na vida, por tan-
Ias alegrias que multas outras mães
lhe invejarão.

R. B.

CHRONICA THEATRAL
A USTRftA DA ••¦¦LONDON OOME-
DY COMPANY", NO MUNICIPAL

Foi brilhante a eatréa de hontem
da Companhia Ingleza de comédias
no Theatro Municipal, pera nto um
publico quo o Municipal n&o tom o
habito do ver no «eu salão rosa o
ouro. A aula, su n&o estava cheia,
pouco lhe faltava para isso.

A compunlilu estreou com a eo-
media em trea actos * um quadro,"Pog 6 my heart", de Hatley Men-
nera. A comedia é cheia de lnterea-
ae e de espirito, profundamente mo-
rail, e foi representada com uma
grando sciencia da acena peloa artls-
tas Inglezes que a Interpretaram.

Nfto temos espaço, ¦ nem tempo,
para resumir aqui a comedia- de
Menners, que o publico do Municl-
pai tão Justamente uppluudlu, mas
eallentamoa o trabalho dos artiata*
que ae Incumbiram do sua represen-
tação. * ' >

Coube o papel da protagonista, da
trafega, Ingênua e bondosa "Ves".
a. Interessante graciosa e joven ar-
tteta . nifas Irene Kelly quo fez-, á

. pequena "Peg", como ' naturalmente
o autor a criou pára o seu traba-
lho. ,- . ,':

A.Iifta a companhia é composta dò
oxcellentes e afinados elementos ar-
lletleos. O sr. P. Lloyd Davldson
fez o "Jénny"; 'o, sincero apaixonado
da "Peg".' com uma grande sobrle-
dade ingilczu. Kltty Dai-l.lng, ha"Mlatrees Chlchester", a velha tia.
foi admirável de naturalidade. El-
mu Koy-tbn é tambem uma actriz
consumada o fez multo bem a"thel", a- prima .ponderada da"Peg".

Os dois cachorrlnhos (porque u
peça ê" Ingleza e obriga a presença
de cachorrlnhos das duas ração),
andaram multo bem...'

Os scenarlos fe a "mlse-en-scene"
honram ' o enscenador pela pro-
priedade sóbria da acção da peça.
Eese enscenador foi o er. Lloyd Da-
vidson.

Uma excellente estréa de umu ma-
gniflea companhia.

BANNER

GRANDE CÒNFLICTO
EM BOMSUCCESSO

Cerca do uma:hora* meia da ma-
drugada de hoje,"iim numeroso gru-
po de., inarl.nii.éi.i-ofl, .'chefiado- pelo

cabo de nome Jorglnho, ausailtou a
tiros de revólver a sede da socieda-
de dansante "Brincamos para não
chorar", ondo se realizava um baile.

A sociedade referida, que estã si-
tuadu na rua Vieira Ferreira, teve
os seus salões invadidos peloa as-
ealtantes, .provocando alarme entre
as pessoas que ali se encontravam.

¦A policia do 22" districto, avisada
do occorrido, partiu para. o local
com um contingente da Policia Ml-
litar, saibendo-se da exigência de
alguns feridos.

Fallecimento de um escrlptor
portuguez

(LISBOA, 4 (A.) — Falleceu nes-
ta capital o festejado escrlptor Ma-
rio Almeida, filho da actriz Maria
IPia.

A IMMIGRAÇÃO PARA S, PAULO
S. PAULO, 4 (A.) — "O Correio

Paulistano, publicara, hoje, a se-
guinte nota: * *

"Com as suas vistas voltadas pura
os grarodes 

"problemas de S. Paulo, o
actual governo não podia descuidar-
se da Immlgração.

Tem corrido do melhor modo as
negociações entaboladas a respeito
com a Italia, cujos filhos tão precio-
so concurso vêm dando ao progres-
bo de nosso Estaido.

As bases para o accordo que assa-
gure todas as seguranças o resolva o
problema acham-se jfi'approvadas
pelas sociedades agrícolas de Sfio
Paulo, o commissariado da Immi-
graça o da Italia e as respectivas re-
partições technicas,'dependendo, ape-
nas da saneção final dos governos
dos dois paizes, para'serem publica-
das e entrarem em* vigor."* -

A SUCCESSAO NO PARA» n

BBLK'M, 4 (A.) — A fommlasKoexecutiva do Partido népubllcano
Fodcrul, reuniu-se, hontem, d noite,
para escolher o candidato para n
próximo período governamental,
cnm parecendo os srs. coronel Souia
Castro, Cyrlaco Qurjlo,. Deodoro
Mendonça, Apolllnario Moreira, Abel
Chermont, Manoel Lobato,, Augusto
Borborema e Rodrigues Santo», que
resolveram, por unanimidade, Imli-
car o nome do aenador Dlonyàlo Ben-
tes, devendo o Congreaao de Delega-
dos reunir-se, brevemente, para* ho-
mologar a escolha.— O aenador Camillo Salgado,
membro da commlssfio executiva,
não podendo comparecer, escreveu
uma carta, dizendo-se solidário com
u referldu escolha.

INTRAKOL
(Soluto dfl kola neeloMl fraica eatobl-

Ilaada, «toceropheiphato de 1041o, de nm-
tneitlo, «cldo photphorlco concentrado). 0
INTRAKOL preenche todu w condições
da therapeutlca moderna dt NOZ DE no-
LA encerrando deite modo' todaa. as (a-
culdudos plurmicodynimlcas Intearaet
dente corpo. O INTRAKOL e preparado
com a noi de kola freaca linmedlatniiien-
lo fíiiliilisailu. kola colhida na Bahia,
giiiiriiniiiin imlerinlilimcnlo toda a aua
fonja iiiedlcanicuioia. Indicado em todaa
oa eeuaoa da diproaUo muaoular ou ner-
vaaa, aeja qual fòr a «ua orlf«m, om to-
doe oa oaeoe de aetMnle am geral o naa
deentaa aMhanlaantaa, Modo de uaar: Uma
a tres colheres daa de chi por du, con-
formo Indicação do medico, em um cálice
do avua, vlnbo ou leite,

Laboratório Pasteur da Bahia
. Deaoilierleei

PINTO COSTA & G,
Rim Oan«ral Camara, OI—. mo —

Rim Alvarás Pantaado, 38 K
— I. PAULO

INFORMAÇÕES ÜTEIS
O TEMPO *

Distrlcto I-Vidcml o Ntethoroy —
Tempo: bom, com nebulosidade va-
rlavel. Temperatura: noite ainda
freseu, em asceiiBÍo de dia com ma-
xlmn entre 27 e 3*9 sráoa. Ventoa:
normnes. • •'.
PAGAMENTOS

Thesouro Nuolonal — Na Primeira
Pagndorla do ThesouroNaclonal, se
rão pagus, amanhã, as seguintes fo
lhas: Repartição de Águas, 1' e 2
partes — Serviço de Fomento Agri
cola e Serviço de Informaçães — Fa
cul Jade de Medicina — Escola 15 de
Novembro — Policia ('i''0Z' par-
tes) — Avulsa da Justiça — Casa de
Detenção — Serviço Geológico *« Ml-
neraloglco — Protecção aos índios—
Directorla Geral de Estatística —
Instituto Medlco-Legal — Directorla
de Industria Pastoril e Serviço de
Algodão.

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Resumo dos premios da Loteria da
Capital Federal, extraída hontem r*
20905 800:00O$0Q0
28900,  . 20:000$000
«1898  10:000$000j

D prêmios de G:000?000
12059 36332 20366 4000 901

Todos os números terminados etn
05 têm 40$. om 5 têm,*20»,>exce-
ptuundorse os terminados em 05.

914 allemão
LEGITIMO (XEO SALVAnSAN)
I dftbO 0,15 Tubo Rn. •mt»,}

IV " . 0.80 -*».." 10SS00
V * 0.70 • 

uijooVI 0,90 » ÍJJIÕJ
Pelo Correio mala 500 réis _ Ven*,

de-ae por atacado
— CASA HERMANNY —

Rua Gonçalves Dlae,. 54 —Rio

Dr. RAUL PACHECO
MRTIMO ¦ OVNICOLOaiSTA

Cipltndldu lnitilli«ft*« para ptnot a oi*
rural» oyneoolooleai enfermelraa «apeola-
lleadu o appari>lhag«m unlea no Brai').
Partos deedt 4*80*000 (enfermaria) ate
1:200*000, eom IO dlae de eatadla, In-
olualv* «arvlto madloo a nudloamonte».
sanatório Guanabara, Morro da Oraca,
¦alra Mar S77.

PIANOS
13 AUTO-IMAKOS ALLEMÃES DB

riUMEIRA QVA.MDADE
Visitem a permanente e grande
Expoalç&o da CASA ADOLFO BEN-
OELL. Rua do Pasaelo n. 43, loja
— Telephône Central 2331. Ven-
de-se a dinheiro e a prestação.

P IAN08 — novos, allomíes, de primei-
rs claase, 3 pedaes, em ricas calxaa,
sõ na casa FREITAS, nio comprem
sem unia visita a nossa caaa, vendas
a prazo e a dinheiro, troca-se por
usados: rua Arcblas Cordeiro, 236.
Meyer.

ljiJVUVUWÚ>ri n'WMVÍÓiyi»V yt-aa^aaaaaaaa' 
PANN08, CRAVOS, BUGA8, «to. ?. i

CREME DE CERA PURIFICADO
(PURIFIED WAX CRBAM) \

OBRICA DE TECIDOS OC ARAME
_A.SPOERItC

CATTtTl. 48 — Tal. 9. M. 2707

TAPETES COM DEFEITOS
Concerta-se com pertelçüo topetes Orien-

taes e Gobcllns na I*'abrlca de Tapetes de
lime. Strauss. Pclropolls. E. do ltlo. Re-
cados no Rio, Caixa postal 1.707.

ADVOQADO

Dr. Juiio de Oliveira Sobrinho
ESCRIPTORIO :

RUA DO ROSÁRIO 33-1° and.
Telaphone: Norte 1507

j\vUVWlAA/WMVAVr*i***** ¦*****>l*'**>****<>'

o auto-pla noa

PHIIf|QÜ7l
w ™" ^^ Telephône Villa
306S. Da-se grandes prazos.

6IMNASI0 28 DE SETEMBRO
(Medalha de prata n. 1, at

Expoalç&o do Centenário)
Organização original:

1 — Perfeita orcanlzaçüo militar.
2— Ensino obrigatório.

3—Cultura especial do ver-
naculo.

4 — EduençSo Inteirai: do cor-
po, da cabeça o do coração.

— Rellglio do dever cumprido.
tf — Combate uo futebol e uos

esportes violentos.
— Apuro daa qualidade» mo-

ruis.
— Oficina singular do modelar

o caracter Infantil.
—Direcção de conhecido edu-
cador—o coronel dr. Llbe-

rato Bittencourt, lente da
Escola Militar.

Singularidades:
1 —Com u Cartilha 28 de Se.

lembro ensina a lér e a cs<
crever em 33 dias.

8.— Nunca perdeu um uft alu*
no no vestlbulo das acede*
mias.

3 — Casa uulca de ensino que
compareceu A Ezpoalçto de
Centenário e aos funerais
do Rui — o maior raoetre
da língua.

4_90**|* de aprovaçSes nos
ezamea do Pedro II.

I —Medalha de prata n. 1 na
Exponlçio 4o. Crateatrlo,

— 34 reservistas, sem um «6
inabilitado.

—Publicação mensal de Re-
vlata, no 10° anno. com efl-
cinas proprlaa.

t — Internato e ezternato, edl-
ftclos próprios, 2i de Maio
n. 8ii.

• — Nm-cursal 4e laatoat Amador
Buenoa 811.

DR. REGO UNS
VIAS CRINAHIA8, PARTOS, OPERA»
COES. RES.i BAMBINA ST. TEL. SUIi

•41. CONS.I AV. RIO BRANCO, ITfc
DAS S A'S 5.

Leilões de Penhores

Clinica só de Senhoras
Tratamento sem dfir das eólicas uterl-

nas, Talta do regras, corrimeutos: nos ca-
sos Indicados applica tratamento seguro
para rogularizar os atrazos menstruaes
sem operação. Dr. Cesar Esteves, rua 7
de setembro n. 2IÓ. Tel. central 1591,
de o as 11 e de 1 is 4.

Dr. LUIZ SODRE'
Assistente de clinica me-

dica da Faculdade do Rio,
com pratica nos Hospltaes
de Paris — Doenças do
ESOPHAOO - ESTÔMAGO
¦ INTESTINOS — Rua do
Rozario 140 — De 1 ás 5
Telephône: Norte 3070.

i >jyiA/W*LAAn/«VVy'>*'*'"'*i*********"******

| O USCRIETOiilp; DEPOSITO fj
I IS VENDAS g
' ° 88 Rua Primeiro do

Ulü Dli JANEIRu

PIANOS:allemães - Pianos do cor-
das cruzadas com cepo de
.melai. .o tres. pcüues,..la-

brlcados com madeiras do; palz, estando
por Isso Isentos de cupim; quanto á uu-
liibllliladc, 6 incontestável e com vozes
sem rivaes; vendem-se u dinlieiru ou a
prestações! Lux k carneiro, Avenida ?s
dn Setembro, 311; tel. :i.Sí)S Villa. Kx-
poslçüo, Casa Carlos üonics o Casa car-
lus Welirs.

S0E3OE

o Março 88 (1NEiRu |J
aOBOB=ü

Bom Dia!

Quer V. S. um es-
tomago saudável?
Eis aqui um fácil

§ caminho para tal.
Depois de cada re*
feiçSo, toma duas

Moléstias de senhoras f
UTERO E. OVARIOS "

Tralamcnlo medico moderno süii opo-
ração das Inrianiinaifòos uo utero 6
ovarios. DR. ALTAMIRO OLIVEIRA,
adjunto da 1'oliclihica Oeral. — Ilspu-
cialista cm moléstias das senhoras, cor-
rlrnentosl homorrliaglas i; vias urinai-la**.
Consultório: rua UrÜKuayana, ud, su-

brado, das ü ds 5.

ÍÊ

COFRES NASCIMENTO
OS PnRKEIUDOS

823 — RUA GENERAL CAMARA — 5

L.uLCEiycmaj

Sem iguacs. Elias
digerem os alimen-
tos ajudando as*
eim os ostomagoa
debilitados; dão
bom appetite e boa
digestfio.

VIAS URINARIAS
Cura radical da' blenorrhagla. Exame 1

direoto da urethra. Tratamento dos mo-
lestiaa venareai paio Pr.-Belmlro Valver-
de. — Largo a*a Carioca, 10. — oe 1
ase;

"urogsno'

J CLINICA DE SENHORAS*
Modernos tratamentos, sem operaçüo,
das liemorrhaglas, corrlmentos, atrazos,
faltas o Irregularidades menstruaes, ve-

nereas. Tratamento attortlvo.
Dr. Bartoli, rua 8. José, 27, de 1 ás 6

TEL. 1127 C.

Fortiflcante que se impõe por ser
a suo. propaganda feita por todoe
quantos delle fazem uso. ArGMEX-
TA O APPETITE, ENGORDA.
FORTALECE E KESTITUE A BOA
CõH. E sobretudo nas yessoaa im-
paludadas, nas depauperadas por ex-
cesso de trabalho phyglco e intelle-
etual. que o "CAnOGEXO" realça o
seu valor. Com o uso de dois fras-
coe o pacienta certiflcar-ae-ft da ef-
ficienela deese importante prepara-
rtn, Chinpònlcão de QUIXA. KOtA,
STRYCIIXOS e ARSÊNICO, medi-
comentos jâ. de sobra conhecidos
como de real preatiçio ao combate
em todos oe casos de fraqueza, sa-
bor agradável..

Vende-se cm todas as Drogarias e
Pharmacias.

Exma..Sra. 
' 
.."'¦'. ".'-^i*V '"

SER MOÇA.... :

é uma grande ventura. Moça e bella ~ suprema satisfação!

E', pois, mister, tratar da pelle, base fundamental da belleza feminina.

Para conservar a cutis fresca, rosada e transparente, dotada de com-

pleta uniformidade e absolutam-ante destituída de qualquer macula,

basta o uzo diário do , ...y

koáO >
MEM)EL..

incoiiiimravel produeto de toucador que, graças ao seu suave perfume
c notável adherencia, tem conquistado a preferencia de todas as Excel-

lentíssimas Senhoras cultuadoras da belleza.

Esse fino pó de arroz deve ser uzado só, isto c: sem o emprego dc

pomadas, yastas ou cremes.
E' encontrado nas cores: Braneo, Rosa, Rachel, Carne e nas nllj-

mas creacções de grande moda: "Mauresque" e"Ocre-Rosado"s

PERFUMARIA MENDEL
RIO DE JANEIRO

Rua Marechal Floriano, 10
DEP. EM S. PAULO

Rua General Carneiro, 51

MÜUTÜANTE (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.
DA

CASA ARTHUR ALVINI
II de Outubro

40 — RUA LUIZ DB CAMÕES — 40
DE TODOS OS PENHORES VENCIDOS

LAV0LINA
PRODUCTO INDISPENSÁVEL EM TO-
DOS OS HOTÉIS. CASAS DE SAUDE.

HOSPITAES, ETC. í
A' VENDA EM TODOS OS MMUINI

MICROSCÓPIO ZEISS
Vende-so um completo; trata-se na rui

Visconde do Inhaúma, 83. Consultório.

I0$600
UM CHAKO DI PALHA SUPERIOR,

TVPO PAULISTA

CHAPELARIA LÜSO-BRASILEIRA
BS — AVENIDA PASSOS — se

nnn ppi 19 n0> n-,>solo*> <ui>0-*"' Mr
UuK itLlu ^aiiúc, rMllMr tu4o qui

deiajtr; cartas com sal-
los para a resposta a P. S.„ Estagio ile
Mesquita, E. do Hlo. ,',

a

PEQUENOS ANNUNCIOS
— Dr. Haymunío Moreira
QUITANDA, 06, Io andar.

ANTIGÜIDADES — Pagam-
/•• vtmn-a nPor-ilo nftf! MftVÊÍS

-se nu-
ximoB preços por: Moveis do.ja-

caraadá, prutafia, pinturas e gravu-
ias. Galeria Esülluser, rua Barão
a..Gonsalo.'.'i2..(hoJo Av. Almlrantt-
Barruso, Junto á Av. Central). Tol
C. 4243.

AVISO — M. Camara, viuvo o su^-
oesepr da celebre cartomante

ínmc. Zlzlna, esti á Avenida Passos.
34, l" andar; conaultaa daa 9 lia 18
horas.

A LiUGAM-SB escriptorios completa-
*"* mente Independente» a 150$, no
becco Bragança, 22, Io andar (entro
a8 ruas Cons. Saraiva e Visconde de
Inhaúma); trata-se na loja.

ANTIGÜIDADES—Brilhante*, jóias
" e prata. Compram-se pelos me-
lhores preços. A "Mirim do Ouro",
Avenida Bio Branco, 137.

pARTOMANTE .paraense, de volta.
V-* de sua viagem ao Norte, 6 en-
contíüdâ dHB 12 ás 18 horas, á *ua
Visconde do tt:iúna n. 573, sobrado;
diz u presente e prediz o futuro, com
segurança; especialista em questões
intimas; absoluta dUcreçto.

nivnrnine amigáveis o Juillciae;,. casa-
UllUIblUo nicntos do cütranRelros dl-
vorcíadds, escrlpluraa aiilenupi-laos, lu-
ventarlos. JusíiricnijOôs, loatanienlos, na-
tui*alizai*Ocs. oic. — Ur. nuyimitido Mo-
relra — QUITANDA, 00, l» andar.

r|R. HXGINO. Cir. geral. Mol. Sra6.
u DK. HYGINO FILHO, med. ope-
rador, «j-phills. appendlcltes, hérnias.
S. Jose, 0» (1 ás 5). T. C. 515.

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

niNHEIRO, SOB HYPOTHECAS,
T PROMISSÓRIAS, duplicata* C
nwfcndiniOH, Juros módicos. Em duas
horas a todos os funcclonarloh. pon-
sionistas, aposentados e militares.
Tratar com Djalma, Av. Central, 90.
Io undar.
IMNHEIItO para hypotheca« o pro-
T\ nilssoi-las, Juros módicos, com J.
Pinto. Chamados e cartas, ã rua do
Rosário, 161, sob. Tel. Norte 1236
e 3166. - * 
•p RATIFICA-SE a quem encontrou

a cautela* n.. 42.009, para ser en-
treguo S. ««tação telegraphlca; de
praça da Republica, ao sr. João
Francisco.

InvBit-türicft divórcios, penhoras, despe-
lilTniliqilaUí jos, concordaus, Tallen-
cias, advocacia cm gerai. — Dr.' Rajmuii-
do Moreira — QUITANDA, 66, !• andar.

LIOROSCOPOS — O mais perfeito
estudo scienliflco o verdaxloiro.da

sua vida. Mundo o dia o o inez do
seu nascimento para conhecer bem
o seu futuro; cartas a J-. Tort., Cal*
xa Postal 2.117, Rio.. ,

IWME. Musot, vidente, revela vosso
destino, attende a senhoras; í

rüa Visconde do Itaúna n.'5«5.

DORCOS DUROO JERSEY — Le-
gltimos 'puro sangue, do divór-

sis edades, com pedigree, no "Retiro
Mattos Júnior", á Estraida da Pedra,
853, Campo Grande,' Estrada da
Ferro Central. • ¦

o casamentos do oi-
trangelros no Brasil.

— Dr. Raymundo Moreira — QUI-
TANDA ii. 66, Io andar.

QUER 
comprar, vender, concertar

ou fazer jolas com seriedade?
procure a "Joalheria Valentim", rua
Gonçalves Dlae, 37, fone 994. C;

TYFOGRAPHIA — Vcndem-«8 ma-
chinas para imprimir, cortar, pi-

cotar, coser, dourar o outras conge-
neros do todos os-syslomaa o forma-
tos, na cafia Jacob Koüinski, á rua
Buenos Airc-s, 223.

VIOLÃO — Professor, lecclona
tlieorica ou praticamente esfj

Instrumento, .preferencia a prim-i-
plantes. Recados por cSeri-pto á T.
Splnola, Senado, 93, 2o.

\/ÍE'NDBM-SE duas excellentos ma-
-chinas dc escrever novas e s*m

uso. Uma "Monarck", carro grande.
outra "Remington 11 B" perfeitas,
por 1:000$, cada uma. Tratar dlre-
ctamonte com d. Esthcr Lins Ro-
diriguos, -que não tem "Intermedie-
rios", á. rua 1° de Março n. 2t.
(•2o andar). FRENTE. Tratar á
tarde.

TENDES EM CASA JÓIAS
MERCADORIAS???

Podeis com ellas obterdes o dl-
nheiro que preclsaes na Cate 4* pe-
nhor»» Arthur Alvlm, rua Lull **
Camtee, 40.

HENRIQUE U. J. DELFORGE
DENTISTA - R. ASíembléa 68 - T. C. 5064

I i r^rg

LEME
Alugam-se, moblliados, com P**

são, dois grandes quartos com oom-
municação e frente para jardim, em
òasa de familia. Trata-se na ru1
Salvador Corrêa d. 40.

¦1,

wásL ¦¦''hHu A ^(fl-v^JsS^*! *.ü.'w


