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FONTOURA

0 POBTinC/WTE IDEAL
PARA

Himis, Snhmt • Crianças
CONSAGRADO

pelas maiores nolabilida-
des médicas, em virtude
do valor de sua formula,
uai dos maiores triumphos
da industria pharniaceuti-
ca brasileira.i

8I0T0NIG0 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-
tar as funeções do orga-
nismo produzindo energia,
força è vigor que são os

attributos da saude.
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LEGISLAR, ii
•Desdo as épocas mais remotas da

historia da humanidade, legislar u
(uneção de competentes.

• A competência para legislar uão
ie. faz no manuseio dos compêndios
de. rhetorica, nem no exercício
bombástico da tribuna popular, ueui
na possibilidade electiva — firma-
da no prestimo de alguns cabos elei-
toraes. A competência para logis-
lar não se adquire nos conchavos
da politlcalha — onde fervem só-
mente os interesses egoisticos. dis-
farçad03 — ridícula e rudimen-
tarmente disfarçados — e*m altr.uts-
mo. colleetivismo, patriotismo.

A competência para legislar vem
do conhecimento do povo, do conhe-
cimento das necessidades'moraes é
materiaes do povo, do conhecimen-
to do território, seus centros de
sctlvidedo, meios dé comuniuicaijão,
lavoura, industria, commercio.

Toda gente sabe que isso devia
ter assim, mas toda gente vê que
Isso, de todo, uão é assim Poucos,
mui poucos legislam com capacida-
de para legislar; e esses, por serem
poucos, estão sujeitos a erros em
<ae os induzem os capazes de fa-
lar mais ou menos atroadora-
mente.

A paixão politica — uma politi-
ea baf/ipda, manhosu. inconfessa-
vel, ílngidamente orientada pelo
Bem Politico — .inspira os movi-
mentos dos legisladores. A acui-
dade, a esperteza partidárias, cegam'o mais intelligente membro das as-
seinbléas legislativas que nada vè,
nada sabe vér nos labyrinthicos
meandros da vida real, da vida na-
cional.

Assim se tem legislado na J"j.epii-
blica. sem outro objectivo mais do
«juc fazer favores e fazer Receita
para custear u crescente Despesa.
Quuiu o chamado a contribuir para
Qüe uos cofres públicos haja sem-
çre dinheiro ? O Agricultor, o Iu-
dustrial, o Commerciante, o Pro-
prietario predial. E quem é que nas
assembléas, nos conselhos e nos cou-
gressos tala em nome dessas cias-
ses produetoras que fazem a rique-
za do paiz, que fazem a belleza e a
grandeza das cidades "

Quem è que uo Districto Federal
da Republica legisla para um mi-
lhão do trabalhadores honestos e
infaligaveis ?

Para responder nem üa, neces-
(idade de citar nomes. Basta dizer
que legislam pessoas de tal com-
petencia que somente sabem decre-
tar Impostos, exigindo dos que tm-
talham não umu parte mínima 

'do
¦fruto do seu suor, mas verdadeira
sociedade em partes eguaes. A pe-
Queua .lavoura «5 .cercada de perse-
guieões; a Industria é sujeita a- mil
vexames; o Cdmmerçiò é tratado
como se tratam criminosos. Avul-
tam os alugueis, os sellos, os regls-
tros, os alvarás, as aferições, as
multas, as prohibições. Tudo sobe
de preço, porque lavradores, indus-
triaes, commerclantes são coagidos
a satisfazer a6 exigências 'ferozes
da Legislação. As alfândegas Impu-
'dem que entrem no mercado pru-
duetos estrangeiros — que se offe-
reçam por menor preço — afim de
quo os uaciouaes tenham preferen-
cia, e a quota official seja rlgosa-
mente cobrada. Da incompetência
dos legisladores, du desconheclmen-
to do mecanismo social, do dee-
prezo dos quo concorrem para a
felicidade publica resulta essa le-

.gislação tyranua quo a todos magoa,
que levanta ódios contra a adminis-
tração, que desorganiza a socieda-
de c- aiiarchiza o paiz.

Neste momento da vida nacional
o que mais se impõe é a revisão da
tumultuaria, incongruente,- aggres-
siva, asfixiante, legislação que pos-
sulmos.

Para legislar é preciso ter pas-
sado pelas officinas, pelos escripto-
rios, pelos estabelecimentos onae
unia actividade sadia levanta os es-
piritos c concorro para a harmonia
universal.

O Agricultor, o Industriai, o Com-
mercíante não podem viver suje:-
tos a sorpresas vindas dós que so
sabem que existem Agricultura, In-
doatxia o CtynnrM*cio para fiataj-os

Por oeoutlo da pradanacfc» da
Republica, airatiam ao paiz 126 et*
tabelecimeutos ladMtrlaes, cam cer-
ca de 60.000 operários o 400.000
ooutos da eapital. Trinta e doía ao-
nos mala tarde, oa encarregados do
recenaeameato do Brasil apuraram
que já Unhamos para cima de
13.000 fabricas, com cerca de
300.000 obrelros e com o vultuoso
capital global de 1.815.156:000*s011,
exac tamente.

No total acima, de 13.000 tabrl-
cas, figura 6. Paulo com 4.145 es*
tabelecimentos industriaes, com ca*
pitai superior a 500.000 contos o
com um exercito operário conslde-
ravel.

Já não somos mais o "palz es*
sencialmente agrícola" de outros
tempos e, com relativa rapidez, va-
mos tomando um logar apreciável
no melo das grandes potências ln-
dustriaes. De resto, o futuro é uoò-
no: representamos a maior reser-
va mundial conhecida de matérias
primas e os uossos 8.511.181) kilu-
metros quadrados podem abrigar
uma população maior do quo a 4a
China.

Iü nem se diga que não temos e
bossa industrial: em 3'J annos —

. um breve segundo na vida' de uma
; nação — fizemos multo camlr.ho u.
I produzindo multo, já produzimos

com perfeição, por vezes inexcc-
divel.

A 'Exposição do Centenário veiu
mostrar ao paiz quei com matéria
prima nacional, com mão de obra
nacional, com carência absoluta de
escolas technicas. sem o amparo doa
poderes públicos, deante da iudifíe-
rença geral pelo que é nosso, já po-
demos competir e até ultrapassar as
industrias estrangeiras no fabrico
de certos produetos. Mostrou mais
quo se a importação drena uma par-
te enorme do escasso ouro nacio-
uai é isto porque ainda existe cou-
tra as nossas industrias uma boa
dose de prevenção Ainda hoje pur-
gamos os peccados do começo da
nossa vida industrial, quando os
nossas fabricas, ua infância. limita-
vam a sua actividade á cópia gròs-
seira de certos produetos de além-
mar.

Mas esta prevenção lendo a des-
apparecer.

Durante a guerra, com a nossa
importação extremamente reduzida,
fonioe obrigados a appellar para as
industrias do paiz e estas mostra-
ram que nada ficam a dever ás suas
similares d-o estrangeiro.

A nossa raça não poeca por ex-
cesso de curiosidade, por avidez do
vér e de aprender, como oceorre
com os japonezes, nor exemplo; sa-
bido «5 qúe um traço característico
na nossa psyclxologia 6 a indifferen-
ça morna pelas nossas coisas, o ií
por Isto que, em S. Paulo, afora
uma escassa meia dúzia de pessoas,
niuguem mais sabe da obra cyclo-
pica que a firma Matarazzo está
ultimando em Aguu Branca, a dois
dedos do perímetro urbano da cl-
dade.

Os poderes públicos estaduaes
desconhecem completamente tal
obra e não nos consta que ueuhum
dos secretários que se tem suece-
dido na pasta da Agricultura, In-
dustria e Commercio do Estado
haja revelado o minimo desejo de
saber o que se faz dentro dos mu-
ros ¦ que vão de Água Branca á
Lapa, numa vastidão do muralha
chineza.

O Conde Francisco Matarazzo
quiz encerrar a sua carreira levau-
tando entro nós o maior organis-
mo industrial existente na Ameri-
ca do Sul. Já quasi septuagenário,
ua edade em que os nossos homens
vergam paru o chão, combalidos
de corpo e vasios de espirito, o
Conide Matarazzo delineou o pro-
gramma du eua obra máxima e as
fabricas .foram surgiudo no local
predestinado em que nasceu a An-
taretica Paulista.

Havia uma difficuldade prelimi-
nar a vencer: era o terreno, de in-
gratíssima topographla, todo ello
alagadiço, lençóes de turfa. vaJ.lás
profundas, colunas de argila pétrea.
O movimento de terras foi enorme,
como enorme .foi o estaqueamento
do sub-solo inconsistente. O velho
edlficio da • Antarctlca, conservado
como uma relíquia, foi o uucleo da
serio dc fabricas que a energia do
Colide fez brotar do solo, umas
atraz das outras — agglutinadas,
ligadas entre si — num massiçò
bloco de tijolo e pedra, quo espan-
ta a quem passa nos trens que de-
mandam o Interior do Estado. As
construcções, do sóbrio e elegante
estylo, inva.diram o soealco de Ler-
reno, aue ó uma projecção da Ave
nida Agita Branca, alcançaram as
primeiras casas do bairro da Lapa,
inundaram a larga esplanada quo
vae morrer nos trilhos da Soroou-
»m^********************************é
***********************************i

e perseguil-os com leis uífrontosas.
O Agricultor, o Industrial, o Com-

murcianto dovem fazer parte das
conectividades que legislam. Nem
se comprehende legislação em que
não sejam ouvidos os interessados,
os produetores, os contribuintes.

Essa ficção do reprc3outaules do
povo não pódc continuar a ludi-
briar o povo. Não ha no Congresso,
nem no Conselho Municipal repre-
sentantes do povo.

As futuras eleições hão de 6e des-
fazer desse machinismo infecto que
têm degradado as corporações le-
gislativas, e hão de effectuar-se de
modo que agricultores, industriaes
e commerclantes sejam ouvidos e
acatados na propositura, discussão e
redacção das leis.

Para isso trabalharemos. E conta-
mos com 'o auxilio de todos os lio-
mens honestos e amigos do Brasil.

*> «saas» a.

VIDA LITERÁRIA
Tal como aconteceu no ultimo do-

mingo, a falta absoluta de espaço
não nos permitte publicar hoje a
chronica literária do sr. Aggripino
Grieco, pelo que pedimos desculpas
aos nossos leitores, bem como aó
nosso distincto coüaborador.

bana, galgaram mm trilhes • po*
seram ao longo da S. Paulo Hall-
wajr uma aerlo Infindável de plata*
formas, de torres, de galpões, d»
reserratorioi, de m-j-atarioeoi esca*
ninhos, de pontes • de subterrâneos
lobregos,

Deante do largo portão de ln*
gresso, aoode ao espirito um nome:
Essen.

E' realmente, a Essen brasllei*
ra, com o seu exercito de trabalha-
dores, com as suas chaminés fume-
gantes. com os seus kllomitros do
trilhos, com o eeu estridente rumor
de machinas, com os seus jactos de
vapor que o frio de S. Pauio con*
densa em alvos trocos. Entre os dif-
ferentes grupos de fabricas correm
largas avenidas calçadas, macula-
das de oleo o ardentes de montões
de escorias e, dlu e noite» sem ces-
sar, as usinas trabalham, inundan-
do os mercados do paiz e do es-
trangeiro com os seus incontáveis
produetos.

Tira-se, em Água Branca, a alma
da matéria bruta e essa alma ser-
virá paru a perpetuação da vida.
E' o Inverso da Essen de Krupp,
toda ella machinas de ruína o mor-
te. Em Água Branca, a firma Ma-
tarazzo fabrica os seus óleos vege-
taes, as suas banhas, os seus sabões
e sabonetes, as suas velas, os seus
adubos, os seus insecticídas. os seus
produetos cliimicos. os seus assu-
iares medicinaes, os seus corpos
graxos. A matéria prima, toda ella,
é nacional o vem dos quatro cantos
do paiz. Do extremo norte, vém os
cOcos o as resinas, do norle vêm o
algodão e o assucar, do sul vêm as
banhas, do centro vêm os óleos de
peixe, os couros, os mineraes. Não
ha Estado algum ua Federação que
não usteja representado por al-
gum dos seus produetos. A frota da
firma cruza os uossos mares sem
cessar, e o dinheiro da casa circula
em mãos de seringueiros, de jagun'-
ços, de gaúchos, de Índios, de vagos
typos fronteiriços.

E' uma organização formidável,
digna do graude homem eni cujo
privilegiado cérebro foi concebido.

A massa enorme de fabricas "sur-

giu da terra em pouco mais ile tres
annos. As fabricai são ligadas umas
as oiilras, em estreita iuterdepen-
dencia, com refinado tino industrial.
A serie de usinas em que so tra-
balha o algodão e seus sub-produ-
ctos. por exemplo, tem o seu inicio,
a sua cellula-mãe, por assim dizer,
nos deecaroçadjres; vém depois os"linters". as prensas do alta den-
sidade. os extractores &e resíduos,
os tanques de refinação dc oleo. as
machinas de elaboração dos "cotton-
cakes". as machinas dc seceagem
du pellicula das sementes, o éngar-
rafumento do oleo purificado o, fi-
nálméuie ã rotulagem, u emballa-
gem e a expedição. Ao lado fica a
fabrica de sabões e sabonetes, e a
serie termina na fabrica de caixas
de madeira.

A mesma seqüência lógica foi ob-
servada nas outras series de fabri-
cas, como as de velas o corpos
graxos, como as de refinação e com-
pressão de assucar em "tablettes",
etc., etc.

Ao longo das plataformas que di-
zem para as nossas grandes vias
Térreas de penetração — a S. Paulo
Railway e a Sorocabana — correm
oa trilhos dos desvios privativos da
grande firma; ueiles, podem muno-
bràr centenas de vagões e ueiles
tem Ingresso, sem cessar, dia e uoi-
te, o material ferro-viario quo ella
aquire para seu uso particular.

Pela primeira vez no paiz, o tra-
balho humano foi .substituído, tanto
quanto possível, pelo trabalho me-
canico. A firma estudou uo es-
trangeiro, principalmente uos Es-
tados Unidos, tudo quanto de mo-
derno existe neste particular, e o
visitante >.ia Essen de Aguu Bran-
eu tem opporüiuidado de examinar
os mais engenhosos systemas de
transportes mecânicos brotados da
luexgotavol inventiva "yankee". O
trabalho manual é reduzido ao ml-
ninio possível e algumas das ma-
chinas, por muito engenhosamente
combinadas, parecem dotadas do vi-
da animal, vida pensante, vidn ra-
cioeiuaute, como aquellas machinas-
homens quo IVelIs fantasiou. São
organismos de 1'urro o aço — que
se contraem, que se articulam, que
colleam como serpentes e, uo topo
de onda um delles um dynamu faz o
seu gyro silencioso e potente. O
trabalho so .faz sem suores, sem
cunseiras. aem gostou do, revolta c
o rebanho operário lança para toda
aquella complicada e mysteriosa
mecânica olhares do inveja o ódio,

! não vá «lia abolir de vez o traba-'. lho humano.
| Os produetos das fabricas demaii-

dum os difíerentes apparelhoH de
elaboração, passam do um edifício
para outro, galgam pontes, através-
sam subterrâneos, são separados,
contados, etiquetados, carregados
nos vehiculos de expedição por meio
«le transportadores, esteiras sem
fim, pinças, toda uma complicada
apparelhagem que ainda não conhe-
cemos no nosso meio industrial.

Toda a serie dc fabricas tem uin
coração unico: 6 um coração de
pomba uo corpo de um olephante.
Reférimo-nos aos laboratórios de
chimica. perdidos na vastidão dos
rumorejantes edifícios. As retortas,
os tubos dc provu, os frágeis appa-
relhos de vidro oude brinca a luz,
pesquizam a alma oceulta da ma-
teria e a chimica soberana vae mos-
trando o caminho a seguir, vae re-
velando as falhas, vae ensinando a

1 corrigir os erros, vae equilibrando
as funeções do gigantesco orga-
nismo.

E' formidável a capacidade de
producção destas fabricas. Basta
dizer que a fabrica de oleo de ca-
roço de- algodão tem 24 prensas e
que, destas, só trabalham normal-
mente 4, á mingua de matéria prl-
ma. Somos a maior reserva conheci-
da de matérias primas, mas ainda
nüo soubemos pedir ao nosso soio e
ao nosso sub-solo senão uma parte
ínfima das suas riquezas. O nosso
carvão, por exemplo, .dorme nó seio
da terra á espera que cessem as can-

Representação nacional
Reduzir o numero d* ooagraaali*

tu rale por allirlar de alguna mil
contoa a despesa publica. E* subal*
terna, entretanto, tal consideração,
quando se attenta nas vantagens de
outra ordem que decorrem da me*
dida.

Assim como na tropa os soldados
de valor moral e profissional me*
nor são a origem doe pânicos, as-
elm tambem nas multidões. IE uma
assembléa, numerosa demais, dege-
nera em multidão, que multo mais
obedece a correntes sentlmentaes do
que & reflexão.. D'ahl a incapacld»-
de de resistir qite as caracteriza e,
mais do quo propósitos deliberados,
é responsável pelos desacertos de in-
números votos seus, O elemento
pensante o político', o que devera
dirigir, não raro é vencido nesses
embates. Dever ó, pols, fortalecel-o
pela selecção.

Independa embora, om parto, des-
so assumpto, seria opportuno pro-
vidonclur sobre ello restabelecendo
o espirito do Estatuto do 1891. Flr*
mou este, «itianto ao Legislativo, o
dupllce principio du federação, ua
egualdade representativa dos Esta"
dos uo Senado, o do governo du opl-
nião, na proporcionalidade entre u
população e seus deputados á Cama-
ra. A violação deste ultimo 6 fla-
grante.

Conforme o Censo, e respeitando
o mínimo constitucional do quatro

deputados, -*ê*M que Pari, Coari •
Parahyba têm o numero que cor*
responde a sens habitantes. Já Ma*
ranhao, com 2,79'i* destes, é re-
presentado eomo 1,8 •(•• Parsambu*
co, com 6,48 •j* .faz-se representar
como 8,03*|?. Rio de Janeiro, com
4,91*1°, valorlza-so em 8,02 *|\ Rio
Orande do Sul, com 6,39 "Io, dá
7,55 "|* d« Câmara. O Districto Fe-
deral, com 3,69 "l», fornece 4,71 "j*.

Em compensação, Alagoas, com
3.24 -I*, só vale como 2,83 *|*. Ba-
hla, com 11,03 *|«, sõ dá 10,38 "J*
dos deputados. Minas, com 18,93 °\°,
manda apenas 17,45 •'•¦ da represen-
tação. Mas onde a desproporção at-
tinge ao máximo é cm 3. Paulo,
onde 15,77*"l" da .'população do Bra-
sil são representados apenas como
10,38 •¦•.

Impõe-se a revisão desses nume-
ros. Adoptando a base do 300.000
habitantes pura cada deputado o
um mínimo de 3 deputados por
Estado, a Câmara contaria 104
membros, mais do que o numero
real dos que, hoje, effectivamente,
contribuem pura o estudo o a so-
luçíio das questões.

Convém, entretanto, nfio haver 11*
lusão. O que está na base de tudo,
n&o é um factor numérico. Nisto,
como em toda a~nossa época, o que
domina 6 um problema moral.

CALOGERAS.

O C -A,. "F* B

Boletim Internacional
A mais importante noticia trans* • possibllldado de uma restauraçilo

mlttlda, hontem, do exterior, tol o russa o vlssom na sua lutraiislgoiiclii

Atê ha pouco tempo e uo longo
decurso de um século, não so ouviam
em relação ao nosso café senão lou-
vores o hymnos, manifestações dc or-
gulho, affirmações do conflauça.

Era, no dizer de todos, a fortaleza
inexpugnável du Brasil, a garantia
irrecusável do uosso engrandeci-
mento. Quando se fechavam em "de-

íicit" os nossos orçamentos, cru quasi
certa a allegação dos uossos finan-
cistas: o café uão alcançara bons
preços; a exportação esmorecera ar-
rastando o declínio da importação, de
onde resultará forte diminuição na
receita aduaneira e correspondente
desequilíbrio financeiro. Um desca-
labro.

De repente viraram os ventos. O
café 6 uma calamidade. Pedras nelle.
S. Paulo ..ç :t**"iá desgraça,, nacional;
produz muito café, isto é, semeia
calamidades. Attráe para seu solo —
um solo de italianos — os braços dos
outros Estados, isto 6, do Brusil, por-
que decididamente S. Paulo uão per-
tence não pode pertencer ao Brasil.
Teni um rythmo differente no tra-

Nunca se viu contra um produeto
qualquer, um assedio tão cerrado c
completo. De toda parte chovem-lhe
impropérios o culbáos: dos politicos,
dos jornalistas c... até do eco-
nomistas mais ou menos descobertos
ou de mais ou menos veladas alturas.
A's feras o café!

Não ba absurdos que so não arti-
eulem contra o nobre produeto. Ar-
guem-no de ser a causa de nossa de-
iiressão cambial; — um disparate tãe
grunde que a gente não acha geito
de rebater. Quem é que logra respon-
der a uma, qualquer, dessas pergun-
tas intempestivas das crianças?

Toda a nossa historia financeira 6
um repositório de factos caracteriza-
dos por altas cambiaes resultantes do
levantamento de empréstimos — esses
grandes introduetores de ouro no
palz c innumeras vezes, nesses mo-
mentos, fizeram referencias os nossos
financistas a taes effeitos. Agora, no
emtanto, chega-se ao extremo de con-
testar ao produeto-ouro do; café .(.ouro
que mpnetariamente sc hão distingue
do ouro dos empréstimos)., effeitos
semelhantes' aos daquellas operações;
vae-se mais longe: aceusa-se essa
grande columna da existência na-
cional de produzir a baixa do cam-
bio. Accusa-se ainda o café de attrair
para a sua cultura, braços que a ou-
trás culturas se dedicavam, dimi-
nuindo a renda desses outros pro-

! duetos. Não é exacto, mas quando o
balho, revela presteza especial nos íoas6i só vantagens resnltariam "para
movimentos, remette para quasi todo i o cambio", porquo é sabido que, para
o paiz arroz, feijão, tecidos, calçados I ° trabalho de um mesmo individuo a

I terra cultivada com o cate produze innumeros outros artigos do suas | muito m^or renda do que se fora
lavouras o de suas fabricas, assim | cultivada com cereaes.
como, a pedido, para todos fornece l Por outro lado, não é possivel que
professores e contadores. Deve ser. i tenha o café, em S. Paulo, attraido
portanto, norte-americano ou japonez, j 

"em escala apreciável", qualquer con-
deve ser o que quizerem menos bra- tingente de braços para a sua cultura,
sileiro. porque as estatísticas não só não de-

Se S. Paulo fosse um barco, já o notam nenhum augmento, como tra-
teriam empurrado para fora do Bra- j duzem um decisivo declínio na pro-
sil. E tudo isso por que? Porque pro- ¦ ducção caféeira paulista, phenomeno
duz muito café; produz mais do que | que tem chamado a attenção de nu-
u resto do mundo inteiro. E o café, i morosos observadores. Aqui vão al-
como dizem, c a foute dc todos os j guns algarismos estatísticos authen-
nossos infortúnios. | ticos sobre a referida producção pau-
•VV*«-«*<^*i^VVSAt**«r>/,<kr*V*(>*>ii*V*%r->«

troversias sobro as suas qualidades
e, emquanto discutem os profissio-
naes>, importamos carvão de Car-
iliff, por preços vertiginosos, ou de-
vastamos as nossas mattas, fazendo
zonas .deserücas cada vez mais ex-
tensas e modificando profuudameu-
lo as nossas condições cliinatericas.
A firma Matarazzo saccou sobre o
futuro e fez installações formida-
veis, com uma capacidade de pro-
ducção que espanta.

Produz muito e produzirá muitis-
simo uo dia em que, entre nós, os
supprimentos de matérias primai",
deixarem do ser precários, como
oceorre presentemente. Conquistou
mercados mündiaes, quo têm umn
capacidade do absorpção quasi illi-
mitada c. como soube valorizar os
seus produetos" tem 'clientclla de
todos os can toe do globo.

Ungem as machinas, retine o fer-
ro. sobem uo ar acres vapores, pas-
sam os trens com um ribombo sur-
do o os pesados caminhões de car-
ga saltam nas pedras dus avenidas,
pejados de produetos quo vão inun-
dar mercados do mundo inteiro. Ao
longe, nas brumas do Braz, <la
Moóca, dc S. Caetano, do Tatuapé,
mais longe ainda, no Paraná, cm
Matto Grosso, outras fabricas du
firma toldam o céo com o fumo das
suas chaminés, gracis como miuare-
tes, e fica-se a pensar no grande
homem que implantou entre nós
homem que implantou entre nós
pela mais retumbante das "récla-
mes" das uossas possibilidades uo
mundo industrial.

Já se escreveu algures que o
Conde Matarazzo é um nome sul-
americano. E' hoje um nome mun-
dlal. que pôde ser posto, sem des-
douro, "o lado .dos prestigiosos uo-
mes dos reis das industrias ameri-
canas/Como a maioria delles, par-
tiu da pobreza e chegou ao apolgeu
da riqueza e da fama pelos seus
iiroprios "esforços de "self-màde-
man" «luthentieo. Ainda como .os
reis americanos, entrou em avança-
da velhice sem nada perder da sua
energia e do seu ardor juvenil. E*
sempre o chefe venerando da sua
firma, e a sua cabeça é a retorta
maravilhosa de onde têm saído os
planos dos maiores commettimen-
tos industriaes desta parte do Con-
tinente. ".

O Conde Matavraizo é madraga-

dor, como todos os grandes laborio-
6os, quo conhecem o valor do tem-
po. Começa a sua faina quando a cl-
dade ainda espreguiça entre len-
çóes o vao pelo dia a dentro com
uma transbordaute actividade de
moço. Fiscaliza de perto as suas
fabricas, remodela, modifica, corri-
go com tino infallivel, acompanha
a rota dos seus vapores pelos, ma-
res afora, estuda as cotações dos
grandes mercados, dá ordens breves
o seguras e, por vezes, "pour s'amu-
ser", provoca na praça movimentos
de panico.com um simples gesto do
seu ossudo dedo de gigante.

Nem a edade o nem as caaseiras
dc- mais de meio século dc labor
continuo conseguiram alterar a se-
renidade do scu espirito de super-
homem. Vao pela velhice a dentro
sem achaques o sem azedumes e
sabe manobrar essa tremenda ala-
vanca. que é o dinheiro, com tacto
infinito.

Dobrou o cabo dos setenta an-
uos, bem vividos, está a terminar
as obras de Água - Branca e, com
ellas, preteade encerrar a sua car-
reira. Mas pertence a uma raça de
longevos, conserva no seu grande
corpo do varão forte immensas re-
servas de energias latentes e a ve*
.lhice ainda não conseguiu esclero-
sar o seu cérebro. Não será de ad-
mirar que, dada a ultima domào na
derradeira usina da sua Essen, faça
surgir em outro recanto de S. Pau-
lo novas fabricas.

Os nossos profissionaes, quando
no estrangeiro, procurara visitar os
grandes centros Industriaes e pas-
mam para. tudo quanto lhes é mos-
trado. Vão a Pittsburg. vão a Man-
chester, tecem dithírambicos elogios
ao Creusot e, depois esticam uni
beiço de immenso desdém peias nos-
sas incipientes industrias. Mas náe

• sabem que, em S. Paulo, devido aos
esforços de um só homem — que
jamais teve o amparo de ninguém,
cuja obra os poderes públicos fin-
gem ignorar — já temos alguma
coisa que provoca a admiração dos
forasteiros inteiligentes que nos vi-
sitam, alguma coisa que 6 muito
nossa, muito, nacional, aqui nasci-
da, aqui desenvolvida — grande e
impressionante como a Essen, de
Krupp.

Orjtavio Pai» KO-úrCSIOA.

telesrramum do Moscou acerca do
próximo 'restabelecimento das rola-
çfles rueao-Japoiiezaa.

Um doa mais notáveis effeitos da
revolução russa «foi a interrupção
da política do approxlmaç&o que
vlnhu Bendo preparada pelos gover-
nos do Petrogrado o do, Tokio, des-
do og primeiros tempos' que eo so*
guirum ii paz de Portsmouth. Quan-
do Ia derrota dos exercitas mosco-
vitas nu Mandchurla o a destruição
da grande esquadra do Roâjetvons-
Ity cm Tsu-Shlma obrigaram o an-
tigo Império do czar a conformar-
se com uma <paz vantajosa ao ven-
codor, a diplomacia Japoneza, acon-
solhada vela Inglaterra, não reste-
tiu á pressão norte-americana no sen-
tido daa tratmlgenclas cm relação co
Inimigo vencido, O tratado usslgna-
do, em Porlmiioutli, sob os auspícios
do Roosevelt, concretizou, nas suas
cláusulas benignas, uma sensível
desproporção outro a Importância
das victorias nippanictts o os resul-
tados materiaes que, da paz, aufe-
riu o Império do So] Xuseonto.

Ü ambiente criado por essa paz
conciliatória permittlu aos esladis-
tas russos do antigo reglmen apre-
ciurem us vantagens du modificação
du antiga política da Rússia no Ex-
tremo Oriente. Desde que, no rei-
nado do czar Alexandre II, ao ac-
ceutuára a penetração russa na
Ásia, o governo imperial 'procurara
fazer política com a China. A rápida
occidentallzaqão do Japão e a sub-
sequente influencia quo tendiam u
adquirir ali certas potências e cs-
pecialmeuto a Inglaterra, convon-
cerain os russos de necessidade de
contrabalançar o iprestlçlo brltannl-
co. no Extremo Oriente, por melo de
uma approxlmacão com a China.
Foi essa politica que levou a Rus-
sia, cm '1895, a induzir «i Allemanha
o a França a im porem ao Japão u
paz do Shlmonoscki, quo despojou
os japoneses dos frutos da sua fui-
mlnanto victoria sobro a China. O
epilogo da política du Petrogrado lio
Extremo Oriente foi u guerra dc-
tiHstrosa «le 1'IU4-190*>.

O novo rumo diplomático da Rus-
sia tornou-se mais nítido dopois do
aocordo unglo-russo de 11)07, que
eolloeou o império do czar no sys-
tema das " Uutentos" o libertou a
diplomacia russa das upprohóiisõos
iiocroa da opposl«jão «ln Ingla-
term â sua política asiático, A
partir desse momento, u alliança
russo-japoneza lornoil-ao umu Im-
medlttta possibilidade Internacional,
0 é mesmo mais do quo provável
que entendimentos necr.etos e com-
blnações militares provisórias liou-
vessem criado uma situação de fa-
elo, equlvalento a uma alliança
formal.

A rei-olu<^o bolc-licvista modill-
cou radicalmente ;i nituaijào russo-
japoneza. Por um lado, o.s esladis-
tas nlpponicos, que .sempre leinoraní
a invasão das Idéa» revolucionárias
«lo Oceidente, reeçiaràm contai-los
iiítcrimeiónaés capazes: de serviram
de véhieHlo '«.o miaama Mommu4u*lu.
As çpnsideraçõas d«3 política Interna
primaram áobtc as outras.'• Além
disso, é muito .provável que Os dlrl-
frentes do Japão acreditassem na
1/uuiAiiAftfVxr^^nrifi^*

pura com o boluhevlsmo uni tlluln
addlulonul A umlzadu dos dominado-
res da Itussla dopois du furacão
revolucionário. Finalmente, a offi-
olencia intornaclonal da lturalu os*
lava, temporariamente, compromot-
tida, o a diplomacia Japoneza nüo
via conveniência om cultivar uma
amizade comproinettedora o da qual
nenhuma vantagem Immediata lho
podia advir.

Aspectos Inteiramente diversos
caracterizam, hoje, a situação. O
bolchevlsmo ultrapassou a phase
turbulenta do deilrlo revolucionário.
Por grandes e profundas «iup sejam
as divergências entre os jjontos d"
vista dos governantes da Kussla o
as Idías aceitos poln mentalidade
política do Oceidente cm matéria
econômica, seria pueril encarai' taes
antagonismos como obstáculos ú la-
tlmidado polltioii e ao Intercâmbio
CÒmmerola'!, A Rússia está. ovid**»
temente, passando por umu rnorg»*
ulzaijão. que se nos nflguru cstrantS*
o atfi mesmo monstruosa! mas s,
ikwíki impressão decorre apenas daa
dltferençus radicais u fundamentam
entre a alma asiática do russo e o
espirito da Europa occidental, A
vordado c que aos 1'Ussoa a organl-
ção bolfhevlala pároco ser mai'=
natural do que a.« Instituições eco-
nomlcas, sociacs o jurídicas que a
fantasia do Pedro-o-Crandc li*ns-
plantara para n Rússia o que, uo
cabo dc dois séculos, «xs russos con-
tlnuaram a encarar como iutoltni-
veis expressões do um oppresslvo
domínio exolico

O governo juponez, deante da
nova orientação «tue vae tomando

a organizatjão Ínterim da Rússia, jl
uão tom, portanto, motivos ps-ra
recelar os perison do contagio re-
volucionurio. 1" H necessidade , dr
sair da perigosa poslçfío «le isola-
mento, em que so acha nu Extre-
mo Oriente, -deve fazer com quo as
vistas do Japão sn voltem pr.rs
Moscou, afim de afastar perigo*,
lhals sírios du quo o «Io problema-
tico proselitismo commnntata dn
.proletariado japonez pelos agentes
da caleohese sovitHlstn,

As clroumstán&las «'olloraram ago-
ra o Jupuo, em í«vv dos problemas
da Ásia. numa ijORÍç&o iinalosa á da
Inglaterra nii Oceldenli'. ' C.nnsli-
Luin.ii> um grunde láatud" insular.
com remota:; ihissossõcs óçcqíii hs e
uma. srulido projecçDci lorritoriitl «
política no continente asiático, o .la-
pão tem necessidade d«> sólidas nl-
•iiunçus mili-taresi nu" l'<e iiiMesii-
rem o prestigio uu Mundcliurin a nn
('orca e deixem livres os recursos
financeiros do Império, para serem
concentrados no desoiivolvimeutõ de ,
um grando poder naval. 1'ssa r.o-
eõsfsldado 6 tanto maior quanto as
upprohcnsões nipiionlcas r.e yólta.m
para uma formidável Inotonula,
cujos immeiisos recursos tornam a
concorrência naval dlfflellima ao
Império asiático.

Nesse Br.ril.id4) sc. caijíaniiivhn o
p^U^)IuitU;,>c.íeJUJ^r.me^VdlJa:,^f!Ç|,, jft*]í"
dial (lo rnúvimenlú 'de-.-tvprrosliir.i-ji.tO-t
russo-jiípcr.cca, cüjó adéaritumcntp.

o telegramma de Moscou acaba de
anhühciaji-nos.

1
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lista nos últimos annos (entradas em
Sautos em mil saccas):

Médias
qTUdrieniwcs

1909-10 . . . 11.49S1
1910-11 . .. . 8.110 |

D.510
1911-12 . . ..: 9.972 1
1912-13 . . - S.Õ8SJ
1913-14 . . . 10.8551
1914-15 . . . 9.497 |

10.475
1915-1G . . . 11.747 |
1916-17 ... 9.803 !
1917-1S . . . 12.1G91
1918-19 . . . 7.309 ! 8.555
1919-20 . . 4.169|
1920*21 . . 10.5111
1921-22 . .'. 8.179]
1922-23 ... 6.769 |

8.484
1923-24 . ,. 14.000|
1924-26 . . õ.OOOj

Vê-se, pois, que nos últimos dez
annos a producção paulista caiu, em
média, de 10.1/2 para i.\/'i milhões
de saccas, isto é, na enorme percen-
tagem de 20 %.

Por outro lado, consultem-se as es-
tatisticas officiaes de S. Paulo (que
não tenho aqui presentes) e ver-se-á
que, relativamente aos períodos an-
teriores, de pouco augmentarani, an-
nualmente, os cafézaes do Estado, em
percentagem inferior mesmo ao crês-
cimento da população. Não foram,
pois, as novas plantações que retira-
ram braços de Minas.

Se. ao mesmo tempo reflectirmos
que Minas possue hoje 6 milhões dc
Jhabitantes, vê-se que ella dispõe de
gente de sobra para inundar o Hrasil
de cereaes, mesmo sem prejuízo de
sua actual producção. Por que não
produz? *

Certamente não é por indolência,
mas sim por falta dc linhas férreas
quó cortem suas mattas e porque o
montanhoso de seu território não per-
mitte cultival-o. E é por isso que da
lavoura estão emigrando não poucos
mineiros — uns para as cidades, ou-
tros para as boas terras de S. Paulo.
Por maiores margens que se quizesse
conceder ao caso, não se contariam
nos últimos tempos vinte mil minei-
ros emigrados para o interior de São
Paulo, no total de seis milhões. A
allegação é, pois, ridícula e manifes-
tamente destinada a tornar antipa-
thica a lavoura caféeira paulista.

A outra allegação — a de ser São
Paulo o causador da alta dos preços
das coisas, vale tanto quanto as pre-
cedentes. Ainda hontem na imprensa
vieram telegrammas de Bello Hon
zonte, de Juiz de Fora a outras cl-

! dSdes mineiras reclamando contra a
j enorme elevação dos principaes ge-• neros alimentícios. Quem, de boa fé,
, poderá attribuir a S. Paulo e aos
cafézaes a escassez do boi em pleno
coração de Minas, criadora de gado,
de Minas, produetora de milho, de

I porcos, de batatas, de' manteiga, de
feijão? de Minas com seis milhões

| de habitantes c com uma escola pra-
| tica como a Gamelleira? Que tem

uom isso S. Paulo, situado a mais úe
I mil kilometros de distancia?

Comparem-se, pelas «tatisticas. os
contingentes de cereaes suppridos a
esta capital por S. Paulo, de um lado
e pelos Estados de Minas e Rio, de
outro, e' ver-se-á qual o -maior for-
necedor c quem tem mais antj-ii-aido

pnrn combater aqui a carestia da
vida. E por que? Porque as terras
paulista-s sâu superiorc;'. ás de Minai
e du Rio. Será um mal para o paiz
semelhante vantagem? Será um cri-
mlnoso S. Paulo porque lhe coube
cm partilha essa vantagem?

L'm outro ponto dn llbullo (-. aquclio
em que se afflrma caber á defesa do
café a culpa do ser tão grando .'1
nossa circulação Inconversivel pela
emissões que ao café se acham appli-
cadus. E' unia affirmação inteira-
mente falsa.

A primeira emissão para o café ele-
vou-se a 110 mil contos de réis, que
foi entregue a S. Paulo para applica-
ção ao café, com a courtição, porém, do
ser destruída integralmente pelo go-
verno federal quando do S. Paulo
recebesse em restituição aquella quan-
tia.

Pois bem. não somente recebeu a
Unlâo os 110 mil coutos, como inal*.
G3 mil contos dos lucros que da ope-
ração lhe couberam.

Retirou o governo federal aquelles
110 mil contos? Dcstruiu-os? Nem
uma coisa nem outra: consumiu-os
no pagamento dc suas dividas, c maiü
os referidos lucros.

Como ó que sc vem agora dizer que
S. Paulo é o responsável por esse ac-
crescimo do melo circulante?

Mais tarde mandou 'o dr. Epitaclo
ao Banco do Brasil (me, pela sua. car-
teira especial, omittisse 4S0 mil con-
tos de réis c os applicasse no rede;;-
conto das letras da Companhia Mc-
canica, pelas suas compras de café:
o assim sc cumpriu. Fez-se depois,
porém, uma operação do credito no
estrangeiro no valor de nove milhões
esterlinos com garantia do mesmo
café, para com o produeto operar-se o
resgate das letras redescontadas. As
notas cmittldas para essa operaçii;.
deviam ser incineradas. Não o 

"fo-
ram, entretanto; quem o rcspon.-.a-
vel? O governo, naturalmente, queeom ellas pagmi an banco nma partedos adeantamentos recebidos. Com o
café é que nada fieou. E\ portanto,ainda uma falsidade a aceusação quese lhe faz.

NSo seria demais que, represen-
tando o café a maior de nosses ri-
quezas, nelle estives** applieada
uma boa parte das emissões do ban-
co do Brasrl, emissões destinadas
exactamento a operar com taes ri-
quezas. Não ha dia em que, com a
garantia do café, nio operem o
banco emissor de França, o da Bel-
gica, o da Hollanda e outros: como
pois censurar o Banco do Brasil
por fazer o mesmo ? Mas nem isso
se dá e está apurado que o dinhei-
ro emittido por elle somente em"pequeníssima" parte está applica-
do em operações sobre o café. Não
tem, pois, por onde se lhe pegue,
a imputaçâo.

Quanto a haver em S. Pauio
maior somma de meio circulante do
que em outros Estados, a explica-
ção entra pelos olhos a dentro de
toda a gente. E' porque exist*m ali
maiores valores em movimento.
Quereriam então que no centro da
África circulasse a moeda ém pre-
i>orç«>es maiores do que em Lon-
dres ?

Passemos, porém, a ontro.aspecto
da questão.

lOoaMmtvt ratjryoMÜtA>
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O CAFÉ
(deadiuio éa, V pagina)

d», meemo grupo doa qno tanto
hoatllivam o oaM, ourc-sa a aocuau-
<*lo de ser cate produeto um doi
factores 4o encareclaionío da vida
«un virtude de seu alto preço no
consumo deeta cidade.

Certamente que está alto o preto
interno do cate, mae nio somente
entra oito com uma percentagem
de pequena importância na alimen-
tacio do pobre, oomo ta» reverter
para toda a popula«*o do paiz —
ricos, pobres ou abastados, uma
avultada compensação nos preços
correspondentes alcançados no es-
trangeiro, nomeadamente nos mer-
cados norte-americanos. E' o Bra-
sil inteiro que aproveita porque é
com o ouro 4o café que sao pagas
as suas dividas. Porque é preciso
repetir o accentuar que, nas condi-
••Ges cambiaes em que nos encon-
tramos o das qnaes nào poderemos
positivamente sair tüo cedo (con-
forme por varias veses venho de-
monstrando), somente ó possível
obter preços altos para o caíé, no
estrangeiro (preços ouro) se, parei-
lelamente mantlvermos altos preços
em nossos mercados de consumo ln-
terno, salvo se separarmos, um do
outro, estes dois últimos mercados,
de modo a obtermos internamente
um certo alllvlo para os consumido-
res nacionaes sem «carretar qual-
quer reducção de preços nas cota-
ções no estrangeiro.

E' osse o objectivo do ultimo pro-
jocto approvado pela commissão de
finanças, pelo qual se desarticulam
os dois mercados e so entrega ao
governo um forte contingente de
gênero para o consumo nacional.

¦E* evidentemente uma medida
qtíe redunda em desfalcar o produ-
ctor de uma certa percentagem de
sua renda, para Ber distribuída por
todas as nossas classes consumido-
ras, entre as quaes as que com dif-
ficuldade se equilibram na vida.

iNão sei como eupportarão os
produetores essa nova tributação;
esses mesmos produetores que se
realmente multo ganharam na co-
lbel^a do anno findo, estão agora
perdendo dinheiro cóm a colheita
quasi nulla do corrente anno. De
que servem preços altos para quem
quasi não tevo colheita ? O que
cumpre, antes de tudo é assegurar

SALVANDO O FUNCCIONALISMO
PUOLIGO DA AGIOTAGEM

• • a
VAU «BK HHTKEWOT»! AO PIU3SI-

DRVTK DA KHIM7IHJK.A UMA
MKNHAUBM CONTENDO 10 OUO

AfiSMNATURAS DB HRRVIDOiUSS
DA UNUO

A delegação Incumbida pelo tun-
cdonallamo civil e militar, de íaeur
entrega ao governo, de* uma men-
flagem solicitando a criação do uma
carteira do cmprootlmos pelas Cal-
xas Econômico* o iuo fi composta
dos seguintes altos funecloniu-los:
drs. Nuno Pinheiro de Andrade,
chefe da delegação; Lindolpho Ca-
mara, autor da mensagem; João de
Oliveira Pereira Junlor, ropresenten-
do o -Ministério da Justiça; Manoel
Coelho Rodrigues, do Exterior; AI-
berto Blolchlnl, da Viação; Francls-
oo Dias Martin», da Agricultura;
commandante 1/uclndo Passds, da
Marinha; coronel Joaquim Juvenclo
Petra de Barros, da Guerra; doutor
Luiz Carlos da Fonseca, da Estrada
de iFerro Central do Braall, o Josfi
Cândido do Almeida Valle Junlor, da
Dtrectoriu, Gorai dos Correios,. art
aguarda a audiência solicitada ao
chefe da Naçoo, afim do cumprir
a missão quo lho íol confiada.

bons preços de exportação. Baixem
esses preços e sob o ponto de vista
nacional o caso torna-se rulnoso.
Só em um anno de exportação po-
dera o Brasil perder cinco, dez ou
mesmo vinte milhões sterlinos, na
renda ouro >do café, arrastando de
vez, comelgo 'a nossa taxa cambial
e aggravando ainda mais as nos-
sas Já penosas condTçõos de vida.
Esses preços no exterior, repito,
precisam pois, ser mantidos a todo
o custo, em nível elevado devendo
esse objectivo eer defendido como
se defende, em uma trincheira, os
próprios destinos do uma naclona*
lidade.

_ essa defesa, é sabido, só se
consegue pela regularização da of-
ferta do produeto, nos mercados,
pelos meios convenientes, quaesquer
que elles sejam, e a coberto dos taes
princípios de phllosophla economi-
co-flnanceira dos que vivem arre-
dados do campo positivo de nossas
realidades.

Trata-se, no projecto, de uma nu-
dlda apparentemente simples o de
faell execução; no emtanto, assim
não é, conforme teremos oceasião
do demonstrar em outro artigo.

Augusto RAMOS.

INSTITUTO ORTNOPEDICO
¦ 

> . .

A VISITA DA OUASBB MEDIDA
A convtto dos directore» da Insti-

tato OrthoptKlleo, drs. Paulo Zan-
der o dr. Thomas Pereira Caldos,
vario» mombroíi da olosse medica vl-
mtanto hole, —t Vi horas, ssss osta-
beleolmento cbnsagrado A orthopedl*
sclentlficu.

• m>
PROVAS DE Ol-UrURA PHTv

SICA PELOS ALUMNOS DAS ES-
COLAS MUNICIPAES

Devido ao mão tempo, foi tranifs-
rldu para o próximo domingo, IO da
corrente, a festa quo se devia reall-
zar, .no Catripo do Botafogo, conols*
lindo em umaprowft de oultura phy-
sica pelos escolares do Io e 2° dls-
trlotos. 

' 
.
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A REVALIDAÇÃO DE ÜM DIPLO-

RIA DE MEDICO
O ministro da Justiça, declarou ao

presldento do Conselho Superior do
Ensino que, A vista das informações
apresentadas A commissão do Inque-
rito sobro falsificação- de diplomas
médicos, apresentado pelo director
da Faculdade Hahnemannlann, resol-
vou tornar sem effeito a parto rela*
tlva A anaullaçfio do -diploma confo*
rido pela Faculdado do Medicina do
Rio de Janeiro, a Nelson do Moraes
Guerra, do aviso do 18 do setembro
ultimo.

UM PEQUENO ACCIDENTE NA
CENTRAL

Devido fi, fracturá dc um trilho, o
trem O L li soffreu, hontem, descar-
rllamonto, A passagem da estação do
Schold. , ,

Ao local compareceu o engenheiro
Moraçj- Lacerda, da 2* residência da
Unha do Centro, que dirigiu o ser-
viço do restabelecimento da linha.

¦ m ¦
O RESTABELECIMENTO DO GE-

Mi UAI, POTYGIJAKA
Na capella do Hospital Central do

Exercito foi rosada, hontom. pela
manhã, umu missu solemne cm ncçao
do praças pelo restabelecimento do
general Tertuliano Potyeuara,

O pequeno templo cathollco, niao
prado a hora. fia S, tevo grando con-
eorronela, aehando-so presente o lio-
mena-jeado em companhia do pessoas
da família o o capitão tenento bu-
f-ard Mello, representando o presi-
dente da Republica.* Ao terminar o officio religioso, o
ello tevo o acompanhamento de —n-
sica sacra, o General Tertuliano Po-
ty-ruara recebeu grande numero do
cumprimentos, sendo abraçado o fe-
licitado por todos os presentes. A
mlssu. ainda compareceu a ouasl to-
talidade dos feridos que. vindos do
S Taulo, se acham ainda em trata-
mento no Hospital Central do Exer-
cito.

OS ÚLTIMOS
ACONTECIMENTOS

A EXPEDIÇÃO AO AMAZONAS-O
GENERAL MENNA APRESENTOU-

SE AO MINISTRO
Acompanhado ds todo o seu Es-

tado-Molor o da offloialidade dae
unidades que constituíram o destaca-
mento militar enviado ao* Amazonas,
o jeneral Menna Barreto apreson-
tou-se, hontem, ft tarde, ao marechal
mlnlatro.da Ouerra.

Nessa, oceasião o gensral Menna
Barreto teve ensejo de. expor Hiei-
ramente ao ministro o modo como
desempenhou a comitilsslo de que
foi encarregado, declarando quo no
relatório iqu* passou- 06 «ias mãos.
o ministro poderia inteirar-se per-
feiamente da acção qus desenvolveu
no Amazonas em defesa da lei*»"
dade. .1°

Nesse reUtorlo, um volumoso re»
latorio de mais de 600 paginas da-
ctylographadas, o general Menna
Barreto oxpoe co mabundancla ae
detalhes toda a süa mlasão, Ulandi
da organização quo deu tj tropa, do
funcclonamento doe vários «ervlços
o concluindo por suggcrlr providen-
cias que julga devem ser tomadas
para o futuro, em corhmlssoes idon-
tica» da que acaba do exercer.

O relatório contém tambem innu-
meras photographlas c mappas pa-
ra melhor elucidação da longa ex*
posição. ¦'¦'.' ¦-_¦

Ao 'receber o relatório das mãos
do general Menna Barreto, o maré-
chal Setembrlno do Carvalho, mlnls-
tro da Guerra, denote de enaltecer
a sua acção A frente do destacamen*
to e das providencias que tomou pa-
ra normalização da vida no Amazo-
nas, felicitou-o, tornando extensiva
essa felicitação a todos oe offlcjaea
presentes.

^^^^^^^^^^^^^^^^^S
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Passou Mal a Noite?

EM PAVOR DO HOSPITAL SANA-
TOniO DOS EMPREGADOS DO

COMMERCIO
No Intuito do despertar novo mo-

vlmento do apoio material, em fuvor
da Installacüo do Hospital Sanatório
do Emiiret-ado do Commercio no ex-
puluclo do Ministério da Agricultura,
o sr. Affonso Vlzcu, chefo da f rma
Affonso Vlzeu &. Cia., enviou, hon-
tem, fl, directoria da Unlfio dos Lm-
prosados do Commercio a sc-iili».»
carta, acompanhada da Importância
de 200Í000: , ."Sr. Horacio Picorelli. "J. presi-
dente da União dos Empregados (lo
Commercio — N|Capital — Prezado
nr. — Recebendo o t-.o appello cin
favor do Hospital Sanatório do Km-
pregado do Commercio, em comme-
moraçào do dia du tão dl(-na classe,
colloco em suas mãos a I \portan»»ia
de duzentos mil réis, não enviando
maior quantia, porque, em nossa
casa, os empregados, interessados o
sócios concorrem ,todos, Ju, com dois
dias dos seus vencimentos, por anno,
paru o mesmo fim.

Fazendo votos para (iue o esforço
paru tâo utll appello seja coroado do
melhor exlto, subscrevo-me e sou,
com elevada estima e/aprégo. do v. s.
amlfto o crdo, att. — Affonso VI-
zeu."

A firma Affonso Vizeu & Cia., alím
de ter subscripto a Importância de
30:000$ no "Grande Livro", destinou,
relativo ao me**>»n fim. o nr->.ii»-»*o
dos ordenados relativos a dois dias de
trabalho do todo seu pessoal.

0 USO INTENSIVO DO
CHEQUE

0 INQUÉRITO, A RESPEITO, AIERTO
PELO "0 JORNAL,, ENTRE OS

BANQUEIROS DO RIO DE JANEIRO E
DE S, PAULO

Apezar dests Inquérito M destinar
•specialmsnte aos banqueiros,' pro-
curámos ouvir hontom a respeito do
assumpto que noa levou a lnlclal-o.
a autoritada opinião do sr, J. du
Sousa, conceituado commerciante e
presidente da União Commercial dos
Varejistas, que, após examinar o
questionário que lhe apresentámos
começou por salientar o valor e a
opportunidado de uma propaganda
Intensa em favor .da divulgação, om
larga escala, do cheque, como instru-
mento de pagamento nas transacçOes
da praça, considerando a adopção
desSe processo como uma necesslda-
de, que se vae tornando imperiosa.

— E' preciso, .disse-nos p sr. J. do
Souza, que esse melo de pagamento,
utll o pratico, seja largamente ado*
ptado, não so entre commerclantes o
entre estes e os-Bancos, mas do um
modo geral. As vantagens quo dahi
decorreriam para o commercio o para
o publico são por demais evidentes
o por isso nio exigem que so perca
tempo cm demonstral-as. Basta cl*
tar a maior facilidade nos pagamen-
tos a se effectuarem, a maior eco*
nomla ».le tempo o a maior seguran*
ça da operação, principalmente fa-
zendo girar o cheque nominativo,
para que fiquem de manifesto os be-
neflclos dp emprego generalizado
desse melo de pagamento.

Por outro lado, o uso Intensivo do
cheque teria como conseqüência ln-
centlvar cada vez mais os depósitos
bancários, o que facilitaria aos esta-
beleclm«ntos de credito attenderem
em maior escala aos negócios que
lhes fossem propostos,

•—Quaes, no seu parecer, os meios
mais efficlentes para se attínglr a es*
so resultado ?

— Propaganda Intensa e habll-
mente feita pela Imprensa, pelas
associações representativas dc todan
as classes, pelo commercio entre si e
seus clientes, não esquecendo os pro*
prios Bancos que, por sua vez, devem
adoptar normas de serviço mais ra*
pidas o expeditas, dc maneira a facl*
lltat* o uso corrente dessa moderna
moeda nas transacçôes commerciaes.
Não se deve esquecer, quc o nosso
commercio aceita sempre com sa*
tlsfação todas as fôrmas modernas
quc lhe facilitem locomover-so, mes*
mo porque elle está A altura -lo
mais avançado commercio do mundo,
nenhum o excedendo em honestidade
ide proceder.

Finalmente, como Informação, dlr-
lhe-el que ha 18 annos comecei a
utilizar-me do cheque nominativo,
para liquidação das minhas tran.<-
acções commerciaes e desde 1914 quu
o emprego — sempre nominativo —
para o mesmo fim, a partir-da quan-
tia de 100ÍOOO, bem aceita pelas ca-
sas commerciaes cóm as quaea minha
casa tem negócios.

E' natural que, com essa experlen-
cia, eu seja uni adepto convicto do
emprego generalizado dò cheque
que, indubitavelmente, é a moeda dfi
mais faell manejo c a que menos
risco corre".

.\im>MOVSUi CI.tTH DO BAASIL
A Commissão do Estrada** do Au-

tomovol Club do lírnsll realizou a
sua primeira sessão cem a preaen-
ça dos dra. Cândido Mendes de Al*
molda, presidente, Joaquim Caíram-
by o Palmeira Ittpper, svndo toma*
das importantes rusoluçõos a res-
peito dos seus múltiplos encargos
constantes dos novos fcJmuiutos,

iBni relação ao Terceiro Congresso
Nacional do Estradaa de Rodagem,
marcado para o dia !i!l do corrente,
resolveu a commissão distribuir ep-
tre o« seus m-ernibros os vários pon*
tos do programma desse Congresso.

Passando uo ostudo das provi-
dencUe quo desde jã possam ser to-
madas em relação ãs estradas do
Districto Federal o da Estrada Rio-
Petropolis, estuda a commissão um
plano do excursões periódicas c
freqüentes de Inspecção das ruas c
estradas e vários projectos do pia-
cas de marcação kllometrlca o de
Indicação ds informações necessária»
e utels para o trafego, e principal*
mento a conveniência de distinguir
por melo de cores determinada» as
placas com distanciai) das cidade»,
aldeias o de accldentes, afim de evl-
tar a confusão dos viajantes, flcan*
do afinal adiada para a próxima re*
união a definitiva deliberação, que C
da maior urgência.

Resolveu* em seguida a commis--
slo criar desdo Jã um serviço de
suggestões e do legislação doa auto-
moveis dos sócios do Automóvel
Club do Brasil.

Deliberou a commissão providen-
ciar para a InstaMação dc telephone.-;

INSTITUTO HISTÓRICO t C
6RAPHIC0

O Instituto Histórico « f1»0Brsiil
co Bras.loiro realizou hontim » »n
eOo eom que encerrou aa aciuòoi
communs <lo unm», tendo (Indo \n>m
uo novo ando dr. Pranclxco Josí j«
Oliveira Vianna.

Falaram o novo conioclo e o iir
liamls Galvào, fazondo o elogio uu
dr, Ollveiru Vlannu,

Pol designada unia conimlmlo ram
convidar o presidente da Renubllei
pura a próxima seanãn magna, rum
quo 0 Instituto celebrar." u J| „0
corrente o Hí* anniversario da tua
fundação»

Pol snprovarta a Inrlusnc doa na*
vegadores noruegae-es Frltjof Nnn.
sen a Rnald Amunrisen, no qiij.i-ados sócios honorários. Para Montlr»*
categoria foram pronoatns o» dr». VI*
ctor Maurtuu o Alberto Dlr-.: ilr Mr.
dlna, ministro do Peru* o ila "ollvl.i
o para effectivo o dr. Victor Vianna

publico* em vários pontos da entridu
nio-Petropolla; sobro a parragstn
dos automóveis do Dlstrlcto Federal
para outros municípios, ficando o dr.
Cândido Mendes Incumbido de orru*
nlzar um projecto do Cod'go Koilo*
Viário; publicar a Revista do Auto*
movei Club, etc.

Antes de encerrar a sua prlm-lr*»
reunião, resolveu a commls.Mo ftiaç
os suas teasõec semântico para u
quintas-feiras e receber us reclama*
ções o as suggeutões doa connoeios *
de todos os Interessados pelu.-» ho;u
estradas e pela facllltaeao o progres.
so do au»oniob'Monui m* Bra«ll.

Está, da blenorrhagla o
ds leucorrhés, quem

usar, comprando ns
Drogaria Rodrigues, i
rua Gonçalves Dias 41.

um vidro do

MA TIGON
Licença n. 271, de 31-ia-OH

A INAUGURAÇÃO DA "CASA DE
CERVANTES"

No próximo dia 25, por iniciativa
de alguns iiitelloctiiaes patrícios e
de elementos de destaque na colo-
nia hespanhola, será. inaugurada a
"Casa de Cervantes", sociedade re-
cem-fnndada,' que contribuirá para
um n.-ils intenso intercâmbio lite-
rarlo hlapam-ubrasilelTo e para

um conhecimento mais amplo dos
palzes de idioma castelhano.

¦ m t

OS PRESENTES AO "O JORNAL"
O sr. J. Azevedo Marques, quo

mudou de Minas para esta capital
o seu laboratório, está e»gora fabri-
cando a "Colla Infallivel", para
collar vidros, artigos do barro,
etc, dando aos objectos a reslsten-
ela anterior A fracturá e podendo
ser levados ao fogo. O deposito da
"Colla Infallivel", que ee vende em
latlnhas, de que o sr. J. Azevedo
Marques nos offereceot uma, é A rua
S. José n. 106.

Os srs. Soares & Mala, esta-
belecldos A rua Gonçalves Dias 33,
com casa de artigos para homens,
offorecen-nos tres excellentes mo-
las para papel, 'reclame da casa e
multo utels.

Da Casa Pletrolongo, estabele-
cimento fi. rua Visconde de Itaunn
n. 155, quo faz sua especialidade na
confecção de mappas dos Estados
do Brasil, recebemos dois mappas,
um do Estado de Pernambuco o ou-
tro do Estado de Sergipe. O traba-
lho f apurado e perfeito.

O ABASTECIMENTO DE GADO
O movimento de gado, na Central

do Brasil, hontem, foi o seguinte:
desembarcadas em Santa Cruz,' 653
rezes; em tranHito para Santa
Cruz, 68S; para'Oswaldo Cruz, 419.
Stock em Cruzeiro, para embarque,
567.

CANCEIiIAMENTO DE UMA SUS-
PENSÃO

O sr. ministro da Justiça resol-
veu cancellar a pena de suspensão
q»ue, por portaria de -5 do agosto
ultimo, foi imposta ao sr. Alfredo
Muniz Peixoto, inspector da Fiscali-
zação de Gêneros Alimentícios.

Passou a noite agitado, levantou-se mais fatigado do que antes de
deitar-se .

Não tenha duvida, é seu estômago que lhe perturba o somno.
0 estornado é a parte mais delicada e mais importante do nosso

organismo. ¦-.
Pelas suas funeções é o distribuidor das energias
Amanhã, si não tratar d'elle, poderá apparecer a febre como sym

ploma de alguma infecção'. _ (
Não são os purgantes nem os laxativos que corrigem o mal, são

de effeitos passageiros e irritantes.
Tome diariamente as PÍLULAS DO ABBADE MOSS, que facilitan

do-lhe as digges.ões, lhe provocarão uma evacuação suave e natural, fa
vorecendo as faneções do figado, educandsos intestinos.

Voltará o somno tranquillo e a sensação de bem estar ao levan
1 tar-se.

COPIAS A MACHINA
Fazem-se com slglllo. presteza, e per-

reiçHo. Escola nemlngton, rua 7 do Se-
tembro, 07.

Jgroso.
Ilombrif
lhoras.-
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Vermifujjo mila-"J wo. Mata sã
nbriftia em l

ras, '
\wf___i Purgativo.g§ran*

Ilido, inoffensivo
fiemiado com Medaiita de OURO—Expeai-

(lo Cenienirlo — Uc 327. -144*913
Agentes: INFANTE A Ci«.

RUA CHILE, 97, SOBRADO

''v^Wro^L. * W

MOTORES A VAPOR
Vendem-se, vorticaes, marca "i «t S".

do D, 7 o o np. err-ictivos. van Erven &
C, hua Theophllo Oltoni n. 74.

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma 

'X
üo uhysiologla üa Faculdade do Medicina
do Itlò dc Janeiro; Assistente do Profes-
sor Oscar dc Souza no serviço do Moles-
tias pulmonares e do Coração, ds Pollcll-
nica Gorai do nio de Janeiro, ô encontra-
do todos os ülas, em seu consultório. Rua
üa Carioca n. S, de S fis 4. Residência:
K. Copacabana n. 847. Telephone Ipano*
ma 1788.

RAOI0TELEPH0NIA

LECLERC & Co. PÚ INFANTILMENTES DE PRIVILÉGIOS E MARCAS
OE FABRICA E COMMERCIO

Rua do Rosário n. 186
Encarrcfraio-se de contratar o .pronto-

ver o fornecimento c a Installacüo -Tos
apparelhos automáticos para engato de
carros, setrundo os aperfeiçoamentos pri-
vUeRlados pela Patente de Invenção num
ro 8.3(13, da qual é proprietária THE N-i- 5
TIONAI, MALLEABLE CASTINGS COM* •***«****____*—~+*~~*~>~-'
PANY.

pri* »
mo- }
NA- }

Em todas as moléstias do
periodo da dentição

Agentea: INFANTE « Cia
IUiA CHILE. 57, SOBRADO

A8 IVIÃES
Qurrols a ssnflc de vossos filhos?

Qucrels \í!-08 fortes e sadios
Dae-lhes o

VERM1C1DA CRUZ
quo ê o melhor remedio para ex-
pulsar os vormes (lombrlsas).
que sao os perigosos Inimigos da
saudo das crlat.ças.

Depois ds o usar, as crianças
tornum-Be alegres, o somno soce-
sndo, desapparecendo as convul*
s6es, colicas, etc. Drogarias e
pharn,acias.

Rua do Livramento, 72
' 

vui.*> correio, atam

OS REPUESBNTANTKS DO BRA-
SIIj NA8 OONTFlRF,N"CTAK SA-
NCTAR1AS DJTEKXACKKíAES
O Br. ministro da Justiça, de ao-

c&rdo com as suggestões do em-
baixodor Mallo Franco, declarou ao
sr. ministro da« Relações Exterlo-
res nâo haver inconveniente em- tiue
tome parte, como delegado do Bra-
sil, no Congresso de Medicina, a in-
augurar-Be, em 15 do corrento, em
Sevilha, o dr. Carlos Chaxas, dire-
ctor do Departamento de Saúde Pu-
blica.

— Pelo sr. ministro da Justiça
foram designados os drs. Fernan-
do do Magalhães, Nascimento Gur-
gel o Ru/ul do Almeidrt Magalhães
para representar o Brasil na 7" Con-
ferencia Sanitária i'an-Amerlcana, a
reunir-se em Havana, brevemente.

¦ m •
COlTClRESfeO PAS MUNICIPAM-

DADES FMJHINENSES
Installav-se-íi, hoje, ás 20 horas,

no theatro Municipal do Nictheroy,
o Congresso dus Municipalidades,
convocado pelo governo fluminense.

A's 20 1|2 horas comparecerá o
dr. Feliciano Sodré, presidente do
Estado,' que farft o discurso inaugu-
ra»l do Congresso.

Falará, pelos congressistas, o dr.
Olavo Guerra, presidente da Câmara i
Municipal de Nictheroy. I

O governo do Estado, tendo em
vista a situação precária das cias-
ses proletárias, criada pelu alia doa
gêneros de primeira necessidade,
náo levará n uffelto, de accordo com
o pensamento dos próprios congres-
sistas, o programma de festas com
que seriam, como A de praxo, ho-
mena-jeados, destinando-so it verba
votada para esse fim a auxiliar a
construcção dos mercados de emer-
gencla, quo o governo resolveu ln-
stallar na capital do Estado, com o
propósito de minorar a situação dos
menos remediados da fortuna.

RÁDIO~Receptores para todos os preços-
Sortimento completo de peças avulsas - Preço?

iíxcepcionaes

GRUPO KOHLER - Grupo gerador de energia
electrica a gazolina, inteiramente automática,

110 volts-800, 1.500 e 2.500 watts.

MACHINAS, FERRAMENTAS E FERRAGENS
ARTIGOS PARA ESTRADAS DE FERRO E MARINHA

MATERIAL ELECTRICO EM GERAL
TINTAS, ÓLEOS, VERNIZES, ETC,

MAYRINK VEIGA & Co.
'21-RUA MUNICIPAL-21

RIO DE JANEIRf
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ESCHIPTORIOS SO CENT. 0
Alupm-se os sobrados da rua

0 proprietário rettrsndo-so para o Uru*
guay a 18. vende umn estação receptora.:
marca "Federal", complc-u. talvez a mais j
potente o bem montada desta Capital, J
constando de: t receptor i valv., t alto .

reoVcSr^ Dias ns, 63-05, com
SS? k^^^^iS^-SS^ «-' plrtWMte reformados, com acces-
SfwSft To ipr^.â rua Telis° P°r e,Ha,lor' Trat3"se na ,0ia'

Moléstias de senhoras
UTERO E OVARIOS

-Tratamento medico moderno um ope-
ração das hillaiimiaçõcs üo utero o
ovarlos. DR. ALTAMrRO OLIVEIRA,
adjunto da Pollclinlea Geral. — Espe-
clálista em moléstias das senhoras, cor-
rlnientos, hemorrhaglas e vias urinarias.
Consultório: rua Uruguayana, 35, so-

brado, das 3 as 5.

DR. I. MALAGUETA
Medico — Rua do Carmo S

Tel. 2652

ICARAHY
í Aluga-se por contrato o magnili*

co predio recentemente construído á
Rua Marlz e Barros 1S3, distantí
da praia ii minutos, com 5 espaço-
sos e ventilados quartos, 1 s»la para
Jantar, outra para visitas, 2 Vf. C.
dispensa c independento da casa,
um chuveiro para banhos de mar,
com to3a commodldade. Tratar na
mesma rua no n. 126 ou na CASA
MUNIZ, á rua do Ouvidor 69.

LENHÃ~
A metroa cubicoi. talha», acha» e em te-
cos, para caaaa de família, i preços r»-
zoavi». — Aceitam-«e p*dldoa pelo tele-
phone V. 025 — R. Aleorli, 30 — Fonte-

ca, Mendes * C.

"Solução Saphro
0 VERDADEIRO TOIICO DOS PULMÕES

Empregado com vantagem nas tosses, res-
friados, bronchites, debilidade geral e lympha-
tismo. Abaixo, o attestado do sr. Amandio
Aquino de Andrade, curado com 6 vidros de
SAPHR0L.
tmm^mwmwmwmwmwmmtKmmmmmimwmmí

Uma importante cura
Desenganado, sem mais esperanças de re-

cuperar a saúde, ficou radicalmente curado com
6 vidros de SAPHROL. ... _ -

Illmo. Sr. Phannco. Renato Guimarães—Bagé.
Soffrendo ha muitos annos de pertinaz enfer-

midade, a ponto de. ser considerado tuberculoso, re-
solvi a conselho do meu grande amigo Epaminondas
Escobar (tambem curado com o SAPHROL), to-
mar o vosso maravilhoso preparado, solução Saph-
rol e, no fim de dois mezes achei-me muito melhor.
Hoje que completei o sexto vidro, acho-me comple-
tamente restabelecido, motivo que levou**me a diri-
gir-lhe esta, em prova de sincera gratidão.

São Borja, fevereiro de 1922.
AMANDIO AQUINO DE ANDRADE.

Licença S. P., N. 781, de 11 de fevereiro 1919
VENDE-SE NAS DROGARIAS E PHARMACIAS
DEPOSITO NESTA CIDADE: MA GLORIA, 62

DOENÇAS DA GARGANTA, NARIZ, OUVI-
D08 E BOOA

DR. EURICO DE LEMOS
professor llv. da Faculdade de Medicina
do Rio, com 80 awos de praties. Cura ra-
rantlda e rápida do OZENA <fetidez na-
sal), por processo novo. Cons.: rua da As-

i scmbU*. 13. sob.,' dis 12 as 6 dl ttrdt.

I/UI VUliv n——.m*m ******—~—. .. — .. —— ;,

BR. mm ML SS^S?^ £
i Ass-.- _ com pratica nos Hosp. de Parií

e Londres
DOENOA8 dos oHtoe, opf |lw éaa caia-
mui, wtMbismM, (mo laeriiMl, defor-
M(tM 4** aalrmraa, ata. — ?_S. -»-

•l,«ilB1|l-T,l,M

auto-pla nos
lilchiScs — Pe-
çain preços e
ratiilo-*os a n.
Ferreira & C.
nua S. Francls*
co Xavier, 338.
Teleplioue VilU

1 m*. M*u txaaAta pruoi.

PIOS
I

Drogaria Baptista
Vendas em grosso e a *;**reJ0,

Presos baratlssimos. — Eua Io «¦»
Mu-eo, 10.

I
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Um Congresso de Instru
cção primaria.no Dis-ri-

cto Federal

FACTOS E I-^FOlR^a^ATo
Ia arterio-sclerose

naA ISTVt.VnVA VA LIOA
PROFESSORES

A coiTrml8_o dlrectora da Llg» doProfossores, om nua ulthna sessão
rosolvou definitivamente sobro aruallzação do um Congresso de In»Ktrucçlo Priimria, em marco do pro».vlmo anno.

iEhho Congresso «ora sob o patro-cinlo da Liga e terá o objectivo detratar do questões praticas o theo»ricas quo Intorcssom ü. instrucçao
primaria nestu cupltul.

Serão niomrbros todos oa profes-sores do magistério municipal quoforem convidado» pelu Llgu.
Ab thuses para o Congresso serão

recebidas atí fevereiro de 1925 e aConimlusáo Executiva ficou assim
constituída:

(Preflldente. Mnnool Bomfim; vice
presldonte, Maurício de Medeiros;
secretario geral, Lula Palmeira; Io
secreliiiio. Nelson Costa; 2° secrota-
rio. Antonlo Victor do Souza Carva-
lho; li" secretario, Álvaro de Souza
(li/nies.

Os thomas officiaes escolhidos.
obedecem a seguinte ordem:

Methodologlcon — 1". Como deve
ser feito o ensino da linguagem? 2°.«".'orno so dove dar o ensino da ma-
thomatlca elementar? 3°. Em quo
jirlnclplo se «levo lumear o ser con-
ilunldo o ens'no daj? sciencias phy-Ficas e naturaes? 4". Como nortear

o ensino da geogr" pluia o da hiato-
ria? 5". Como dirigir o ensino do
desenho o dos trabalhos manuacs?
fl". Como organizar o fazer o ensino
da cultura physlca? 7". Quo exten-
são deve ter o ensino da hygieno?'

1'edagoglcos — 1». Qual devo ser
o caracter e extensão da escola pri-
mnrla'.' •!». üeve a "Mutualldade das
Escolas" substituir as "Caixas esco-
lares"? 3°. Como deve eer organiza-
do o plano integral dos estudos pri-¦mln-iías'.' 4". Como organizar no Dis-
tricto Federal a escola rural? B".
Em que novos planos so devo in.spl-
rar entre nôs. o ensino technlco?
6°. Deve 6ei- ou não incluído no pro-
gramma a educação sexual? 7". Com
o casamento da professora ha prejui-
zos ou vantagens pura o ensino? 8°.
Como extinguir o analphabctismo no
Districto Federal? D". Que sugges-
toes ilevein ser lembradas para a.
intensificação do ensino nas escolas
nocturnas'.' 10°. Que efficiencia têm
os "tests" pedagógicos? 11". Que
caracter, fins o extensão deve tor a
Escola Normal?"

I Use so ÁGUA DC COLÔNIA de

SOG. C. P. FRANK LLOYD
D PRODUCTOS NUM SO'

0 NOVO DIRECTOR DAI
SAUDE DA GUERRA

aawoipoa*--Baaonor-_.:j'****^ono " ?oes Min
 »_^___. q í»

O Ktnerml dr. Ivo Soara, dlroctor do
tivrviVjU uu OtlUUU* uvo^cu,.iwu--au uü
puanoul quu sorvo' ao Ua. faltai Con-trul du Exercito, teve, hontem, a op*
portunldade de receber novas manl-
ícstaçòou do apreço • recoalieclmeii-
to. Singela o cjtjpreu.lva. a ceremotilu
quo su realizou, então, congregando
muilleuH u un'.r"M)H, !••¦¦ ••• >¦
auxlllares, internos • religiosas, dea»
lUCUU-BU |tU.ii, Uü^uii.ailU.UMUw mM ,,w-
menagem prestada.

llounlduo, no huIúo nobre du outa»
boleclmento, cerca do 150 pessoas,
entre ellas, a familia do homenagea-
do. o Kciieral Tertuliano Potyguara
o o coronel dr. Alvuru Tourinho, o sr.
Julio Schwenck, falando om nomo dos
civis, dissu as palavras do saudação,
realçando a dlrectiva de justiça o pu'-
trtotismo quo orientou a administra-
Cito recem-encerrada. Concluindo, o
o fez com eloqüência, pediu venia
para offcrccor a senhora Ivo Soares
uma urtistlea cestu du flores natu-
raes,

O director do Serviço de Saude, a
seguir, agradecendo como se fosse
aindu o direclor do Hospital Central
do Exercito, accentuou aua o pro-
grumniu «ine tornara effectivo s6 o
tornara porriuo sempre tivera, a par
do apoio ilo presidente .lu llc."'-"-'
ca o do ministro da Guerra, a colla»
borucao tíiticiontu uua Lu-ictí.o-.u.w*-.
que o oiiperavum. Aliás, ha unno e
melo passado, chegando Aquello sa-
lão para ' Investir-se das altas fun-
cijões que presentemente deixava, sa-
biu quu encontraria brasileiros que
lho nAo poupariam esforços para a
realização da obra commum. Agra-
decia-lhcs, pois, a delicadeza dos tes-
tetnunhos de estima, mas, agradecen-
do-lhcs, sobretudo, o. concurso pres-
tado nas horas de tranqutllldade • noa
dias dc sobresalto, assegurava que
continuaria a trabalhar cum o devo-
lamento que lho pede a profissão queabraçou u que jamais lho havia ne-
gaüo ao Correr dos annos de serviço
na carreira militar.

- Uma salva do palmas abafou as ul-
Limas palavras flo dr. Ivo Fonr?« «,
servindo q champagne, o capitão Ari-
ulo .Martins, umu ,u que o o -..-
nico Ji rendera homenagem ao nove-
chefe, num almoço intimo, que ha
dias teve logar, ergueu a taça, be-
bendo a saudo do general Tertúlia-
no 1'ótygüara. Bespondendo-lhe, o
comniandante da Ia brliradu de In-
fantarla disse que, embora um pouco
surdo o so resentlndo ainda do at-
tentado quo o victlmíira, e lho for-
talecera, se possivel, a dedicação pejaordem constituída, uão vaclllava em
arrostar eom as emoções do lmpro-
viso para agradecer a lembrança
gentil da saudação que recebera o
levantar a taça pela felicidade do
Serviço de Saudo da Guerra, con-
fiado ã direcção do general dr. Ivo
Soares.

Trocados os cumprimentos o feitas
as despedidas, a ceremonia se encer-
rou ao som da banda du musica do
Io regimento de cavallaria dlvisiona-
rio, que executara, desdo o inicio, dl-
versos números do seu escolhido re-
pertorio.

A BROCA CA^E
r.nmo sem código de contabilidade» São Paulo
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Serviço dt eipurge d» c*fé em Sintot

S. PAULO, 11 de ontabro — Es-
tive, hontem, no «Servi<*« do Defesa
do Café, onde trabalham contra a
bróea, ou "Stephanoderes" ufricano,
os drs. Arthur Nelva c Navarro de
Andrade. .

Quando entrei na. sala, cm que se
achavam os mappas do território
paulista, com a iiuJicaç-io dos muni-
clpioa enfestados, tive uma crispa-
ção de horror. Só quem teve noti-
cia do panorama de Sumatra, cuja
baga vermelha a praga devastou,
pôde concebei* o trágico cspecUiculo
de S. Paulo, daqui a lõ annos,
com este oceano verde, que vae de
Campinas a P.io Preto, reduzido .1
monotonia de um arroredo infecun-
do. absolutamente estorll para a.

obra civilizadora do homem.
Se esta praga fosse abandonada â

defesa do próprio fazendeiro, com

Produetos Estrangeiros •
Nacionaes

SEOÇÕES DE:
papal, Papclio e Cellulose
Materiaes de Construcção
Tintas para impressio

BacaHiáo, Sardinhas
Estivas

******4**s**»**i

BIRKBLAND & C. Ltda.

Rua dos Ourives - 109
RIO DE JANEIRO

REPRESENTANTES DE:

Caixa Postal 2534
Cnd. Telegr. "Nortrada"

CODIOOS:
A. B. C. 5' Ed. lm.

Lieber-s*Ribeiro-Bentiy's

TELEPHONE: NORTE
8 7 8

*****************
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OSCAR LARSEIS %
Preparadores e exportadores de 116 da exportaçfe

total da Noruega — o pais do sol da meia»noite

914 allemão
LEGITIMO (NEO SALVARSAN)

1 dose 0,15 Tubo Rs. 
"7»500

II " 0,30 8$500
III 0,45 9$500
IV " 0,60 " " 101500
V " 0,75 " " 11*500

VI " 0,90 " " 12ÍS00
Pelo correio mais 500 réis — Ven»

de-sc por atacado
— CASA HERMANNY —

Rna Gonçalves Dias, 54 —Rio

MECÂNICO
Preeiss-se de um psra ajtrtante na

niontatem de machtass, dindo rereren-
cias. Tratar 4 ma da (Undelirls. 67.

SALAS DE FRENTE
AVENIDA RIO BRANCO, 129, 1°

0 MELHOR PONTO DO RIO
Alogaii-se escriptorios nrodirns, recentemente

construídos, com todo o conforto, Para vêr a Qualquer
hora e tratar das 2 ás 4 heras nes mesmos.

SEMPRE NA DEFE8JL».
Está, dà s-rphllts e do sangue tmpu-
ro, quem usar comprando, na Drogra-
nia Werneck, nu dos Ourives 5, um

vtar© do

OSKOL
U-eaça il S7<, do 31-I5*aii

o miuralmaiii^^fata-lismo, peculiar .1
noss4 raça, S. Paiflo, dentro do tres
lustros, artravés dos valles, quo se es-
tendem at£ ao Paraná, a>presentaria
a perspectiva de uma dessas Nini-
ves ou Babylonlas, castigadas pelamaldição do um destino inexorável.

O café representa para a eco-
nomia paulista a sua espinha dorsal.

liste grande parque Industrial,
que aqui se amplia a toda hora.
tem, na rubiacea, a sua pedra an-
ffular. Se o cafó desapparecesse, o
giRO-ntesco organismo econômico
.paulista seria como o corpo de um
tabe-tico, cuj«s cellulas nervosas ío-
ram atacadas nos seus centros me-
diílliires.

Percorrendo as dependências do
edificio, onde dois homens a/patxo-
nados pela sciencia, nutridos de
umu fé dc carbonarios no seu
triumpho definitivo, salvam o pa-
trlmonio da civilização paulista e,
quiçá, brasileira, a gente como que
se 'retempera no admirável exem-
pio que elles offerecem. Deste quar-
tel-generol do exercito de salvação,
empenhado na defesa do cafesal,
partem as instrucções para as bri-
gadas que, de Santos a Araçatuba,
organizam, paciente e tenazmente, o
ataque ao minúsculo insecto que,
sobre o oceano verde, zine o lugu-
bro canto dc morte o de destrui-
ção...

j\qul é uma atmosphera vibrante
dc enthusiasmo. dc confiança, dc
certeza no dia de aman-hã; e ella ê
tão communicativa que o sr. Carlos
Leoncio de Magalhães, um dos mais
adeantados fazendeiros paulistas,
continua a plantar café, na convl-
cção do que au sombras, quo se
iprojectam sobre essa lavoura, já es-
tão sendo vitoriosamente espanca-
das pelos dois homens do sciencia
a quem, em bôa hora, confiou o go-
verno do Kstado a direcção da luta
contra o "Stephanoderes".

Eu não 'poderia, num rápido
transumpto jornalístico, sequer re-
sumir o que vi e aprendi, na minha
visita de duas horas, hontem, e já
hojo repetidas por mais outras duas'horas, a-través dessa otficlna de
-trabalho, que só a verde energia
paulista, aluada 6. ausência da-
quelle famigerado Código do Conta-
bilidade na administração publica
do Estado, poderia ter conse-
guido o posto a trabalhar com o
rendimento útil que cila está pro-
porcionando,

Seria ridículo o repórter de um
jornal pretender apresentar ao Rio
do Janeiro o sr. Arthur Noiva. O
jovem homem de sciencia falou-mo
da obra que ello jú conseguiu rea-
lizar, numa campanha de dois me-
zes, nestas palavras:

— "Estamos convencidos de que
ti praga não será eliminada. Acha-
mos, porém, o caminho' para con-
tel-a, e isto sô foi possível deante
das condições de progresso de São
Paulo, du. mentalidade dos seus lia-
bitantes, auxiliados pela compre-
hensão do governo, que facultou to-
dos oe elementos ao seu alcance,
para organizarmos a luta contra
ella, garantindo-nos, sobretudo, pie-
na liberdade de acção.'"Se porventura houver erro, as-
sumo, até o fim, inteira responsa-
bilidade. Porque o secretario da
Agricultura o o presidente do Es-
tado me têm fornecido quanto até'
agora lhes solicitei, para levar u
bom termo a nossa tarerfa. De outro
lado, sinto-me animado, porquo vejo
quo os municípios aitacados pelo
mal correspondem intelrumento á
espectativa que depuzemos na bôa
vontade delle, para ajudar-nos. Des-
dc o grande fazendeiro ao humilde
sitiante, todos estão praticando, ri-
gorosamente,' as medidas por nôs
preconizadas."O serviço, que chefio, tomou a
sou cargo, -para uma demonstração
publica eloquento do quo encontrou
solução ao problema, ora ameaçan-
do a lavoura paulista, uma das
fazendas mais atacadas do Estado,
além de partes mala infestadas do
cinco outras. Nellas, procurámos de-
monstrar o acerto das providencias
aconselhadas, o que estão sendo
executadas, com todu o rigor, nas
mencionadas propriedades. Convenci-
do, como estou, dc que o mal será
contido, o que ficará evidenciado
na próxima safra, sô mo resta con-
fesasar quo isto terá sido alcançado
tão somente devido â alta compro-
hensão dos detentores do poder, íi
alta competência de Navarro de An-
drade, á dedicação de Queiroz Tel-
les, director da Agricultura, emflm,
á acçâo efficiente de todos os ele-
mentog que fazem de S. Paulo uma
grande e civilizada nação, encrava-
da num dos mais vastos territórios
du aVmerica do Sul."

Eu quiz saber do dr. Neiva sobre
a organização dos postos de cx-
purgo, distribuídos -pelo Estado, c
s. s. me disse:

, —Encontram-se organizados, em
todo o Estado, 199 postos dc ex-
purgo, afim de attender aos saccos
vasios, que trafegam pelas estradas.
Baste citar, entre outros, o de San-
tos, que, em alguns dias, expurgou
numero superior a 1.000.000 de
saccos. Este serviço de expurgo da
saccaria acha-ae todo elle a cargo
do dr. Cyro do Godoy, auxiliado por

Bernardo Lorena, que, proficiente-mente, tem procurado dar o que
possue de energia em prol da cau-
sa com a qual estamos identifl-
Ca-dog,"O laboratório central estft instai-
tado á praça da Republica n. 15, e
Já oecupa todo um vasto andar.
Nelle estáo montados os laborato-
rios, inclusive o de chimica, que se
acham encarregados de expertmen-
tar os produetot) indicados para oexpurgo do café atacado. No refe-
rido laboratório so encontra todo o
serviço realizado, no interior doEstado, 'por partioulares e a nosso
cargo. Esto serviço, como é de pro-ver, 6 verdadeiramente grande,
porquanto se acham Infestados 33
municípios. j\s medidas em exe-
cuçâo, embora em muitos pontoscareçam de ser melhoradas, têm,
comtudo, nas zonas mais atacada*,
attingido a um gráo de aperfeiçoa-
mento que, mesmo para mim, co-
nhecedor da caipacidade de realiza-
çâo dos paulistas, me sorprehendeu."O trabalho de divulgação e
conselhos "om sido executado com
rapidez. Penso intcnsifica'1-o, agora,
pois, além da divulgação, pelos jor-naes diários, dos conselhos e dos re-
sultados obtidos com os trabalhos
feitos nas fazendas, o Serviço de
Defeea do Café já distribuiu, larga-
mente, por todo o Estado, tres das
suas publicações, numa dos quaes,
em cartaz artisticamente feito e co-
lorido, são fornecidas instrucções
sobre o- modo de combalter a pra-
ga, ao mesmo tempo que se torna
conhecida a biologia do inaecto."Em meados de novembro, vae
ser distribuído pelag escolas publl-
cas, escripto em linguagem amena
o ao alcance da lnteflligencia In-
fantil, um livro illustrado, dando
noticia da praga e dos processos de
combatel-a.

"Deste modo, o paulista ficará
apparelhado para conter a devas-
taçfto do maléfico Insecto, que sem-
pro o ameaçará, temendo eu quo
Invada elle ouitros Estados ca-
feeiros, o que é muito provável
aconteça, nos próximos vinte annos,
as culturas daquelles Estados, onde
o espirito de realização e de deter-
mlnação são bem differentes da-
quelles do povo -paulista. Java, ha 16
annos que luta contra o "Stephano-
deres", o qual jú dou caibo da cul-
tura cafceiru de Sumatra."Tenho esperança de que em Sao
Paulo a praga seja contida, embo-
ra não erradicada; e, so isto acon-
tecer, como é minha convicção,
será este muis um attestado da ca-
pacidade paulista para dominar o
inimigo, que até hoje ainda não tol
batido ondo quer quo tenha en-
trado."

AS AFFIRMAÇ6ES DO DR. V0R0-
NOFF SOBRE A CURA DESSA

MOLÉSTIA
} (Ooumunkado epistotuu. da Vnltnl

I*l-C4_)

iPAlins, setembro ("J. p.) _ odr. Sérgio Voionoff, oolobro clrur-Bino austríaco, que so tornara r.imo-so pulas huub operacOes da glândula,afllrmu ter descoberto um processoseguro pura «i cura da arterlo-solo-roso, o endurecimento das artérias
quo uortit a vida humana pola pa-ralysla ou apoploxla. Acredita o dr.Voronoff quo brevemente poderáoffcrccor á humanidade um novomelo do prolongar u vldn, so os ho-mens .ho comportarem devidamente.

O profossor declara ter effectuado
doneseis curas bem suecedidus dearterlo-sclerose, som que falhasse
uma sô, conseguindo om cudu iim-t
de6sas operações um quasi Immedla-
to afrouxamento da hypettonsão ar-terlal, quo 6 um dos symptomas dadoença.

«V descoberta é uma conseqüência
das experiências nas oporações dn
glândula com as quaes o profeseorespera dar ao homem uma vida maislonga que os setenta annos quo na
média parece ter-lhe «Ido concedi- jdos. O dr. Voronoff salienta, entre-1
tanto, que os leis da natureza sãp I
Irrevogáveis e quo nenhum trata-1
mento medico permittirá o abuso da
natureza. Elle ajudará o homem no
fim da corrida de obstáculos, mas o
corredor nessa prova da vida n3o
pôde esperar recomeçar a corrida
pulando os mais altos obstáculo», de
novo. Isso, segundo se explana no
Instituto Voronoff de Boulogne-sur-
Selne, é uma das razões porque as
operações das glândulas são appa-
rentemento mal suecedidas."A operação da glândula", diz o
dr. Voronoff, "estimulando as cellu-
Ias do corpo e augmentando a sua
fo«r«*a. e poder de resistência, Indls-
cutivelmeote prolonga a vida em
certo gráo. A vida dos animaes em
que eu fiz experiências, estendeu-se
consideravelmente e a vida des "io-
•menu seria egualmente prolongada
se elles tiveseem a mesma pruden-
cia que os animaes, depois da ope-
ração. Os homens não sabem repri-
mlr seus Ímpetos o finalmente ma-
tam-se praticando toda a sorte de
creeesoe. A operação «ta glândula da
ao homem um novo capital de vida c
a elle compete nao eecragal-o total-
mente."

0 DIA DA AMERICA'
A diitti du hojo, que itasit-mala IVdescoberta do nunso continente, coa-stltue mais umu etapa «itio vence ,i.Amerlcu na suu obra constante doaperfeiçoamento u de iirogr**»».,Lançando um olhar âtravA» du hta-toria, nüo podemos conter, nôs. osamericanos, um movimente-da leei-tlmo orgulho ao contemplar oasa

evolução soberba, que triuisformoa
a vastidão Inculta das territórios
descobertos por Colombo, nesse con-
junto adinii-avol di< |iul*,e6 livres que,cm ucçãu harmônica, trabalham In*
oossnntemontn em 'beneficio «In clvl-lizm.íio eonirnum o do bem estar go-rnl. Apagadas quitesquor dlssençõos,
comprohondondo que a união fn-.; a
força, ob jovens paizes da Àtnerlcn.
de mãos liadas, marcham para n
frente, seguindo os seus gloriosos
dc-tlnos, I* ' nessa attltudo quo i-l-les commemoram hojo, Juntos, a
grando data continental, rendendo
om commum um prolto de gratidãoao genlo genovoz, que cs integrou
na comtiiiinli.in universal, o i-ujrt
alta gloria como que so torna maiorá medida que cresce n sua obra.

*MWÚ_

O super sabonete

ívan
N. I

(lpomeia)|
E' DE PERFUME

Delicioso — Suave
e Duradouro

A* venda cm toda pote

Somente 15 Somente
E ESTARÁ' TERMINADA

A =

Liquidação Annual

Assis CraATBaWBRIAjVJD)

Voltou ao Rio e com
um premio dos

grandes
-Depois de uma ausência de

algumas extracções, quando an»
dou a dar suas sorte* pelos Es»
tados, voltou a contemplar o Rio
cem o seu premio grande de 70
contos, da extracção d* hontem,
a acreditada Loteria de Santa
Catharina, a -velha "mascefte-'
dos Cariocas.

Este premio, coube ao numero
14.273, que foi vendido a di-
versas pessoas na rua Sio Pe-
dro, por um vendedor ambulan»
te, tendo tambem sido contem»
piados os ns. S099, com 2 con»
tos e 17.312, com outros dous,
ambos vendidos aqui.

54
A difficil admiração
feminina é a victo-
ria suprema da arto
de bem vestir; ex-
perlmente essa sen-
sação divina' pro-
curando a — Guana-
bara - H. Carioca 54.

GASAYORK
ASSEMBLÉA 22 á 28 *

Esq- R> do Carmo

tm que 1. S. poderá comp
SALDOS muito SALDOS
de ARTIGOS para HOMENS
ROUPAS de CAMA e MEZ A

TI LIS para ra e
MANTEIGUEIRO

Offerece-se com muita pratica 'e com boa lereren-
cia. Aceita-se qualquer logar e entre quaesquer ho-
ras. Alfredo Pinther, rua dos Gusmões, 93,'S. Paulo.

TUBOS DE AÇO PARA CALDEIRA
Vendem-sc, typo "Standard", sem cos-

tura, para Blta pressão. Van Erven «V C.
nua Theophilo Ottoni n. 74.

LUSTRADOR DE MOVEIS
Alberto Ferreira, lustra, concerta, en-

grada e transporta moveis, etc. Telepho-
ne: Norto 220.

Força motriz 22-25 HP., peso 1.900 kilos, cons-
trucção simples, com arado e todos os pertences,
VENDE-SE PELO PREÇO MUITO RAZOÁVEL.

Cartas ao "0 
Jornal", rua Rodrigo Silva n. 12,

S.&C.81,
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ACCIDENTALMENTE \0SGATUN0S

MATOU A ESPOSA COM UMA CAR-
OA DE CHUMBO

" (Haia um acoldento lamenta ve! (oi
registrado neala capital, tondo como
aotnario um nposento do predio do
si. IV, da, rua 'l-uruiiá, uo Encanta-
<do. ondo residia o empregado dn
Central do Brasil, Romu.ildo Cnrdo-
ao Puga, brasileiro, com 22 annos de
edade, o ruu cspoaa Noemla dos
Santos Pug-n, de 20 annos do odndu.

Cerca das 13 horas, a sru. *Voo-
mia estava, sentada próximo a uma
maclilna do costura, quando o seu
marido segurou uma espingarda do
caga o começou u llmpai-a, som vo-
riflear <iue a mesma esuva carre-
saída com um cartucho.

Súbito, a armu. disparou, o a car-
ST» foi attlnBlr o peito da jovon eo-
nhora, que caiu cobre a machlna,
sem proferir uma unlca palavra.

•No 'mesmo apocento, oncontravo-
«e a ara. .Toa-nna Vanny.all residente,
que vendo a nua amiga Cerídn. coi-
rou em seu soccorro. emquanto o In-
feliz marido sala do cas», chorando,
Indo encontrar-so na rua com o sar-
Bento do Exercito. Joeé Ferreira de
Avollai*, a <iuom nairou o quo vl-
nha de Hucceder com elle, sendo on-
tio acompanhado atfi ü. delegacia do
!10* districto, dizendo-se assassino de
sua companheira.

A esse tempo, chegava * alludlda
caaa um auto-n—ibulancia da Assis-
toncia do Meyer. conduzindo um mo-
dtco, que examinou a -victima e con-
statou achar-se ella eom vida.

A policia lopal foz recolher o ca-
daver da desafortunada esposa para
o necrotério do Instituto Medico Le-

Sabonete

^Wmmmmmmmmmmr

VMS CASA COMMERCIAIj V1SI-
TADA PULOS LARÁPIOS

Durante a núlte ultima, alguém pe*
notrou na fabrica do escadas, sita Cx
rua Harfto do Mesquita, 148, da fir-
ma J. V. Oliveira & Inuflo, o abriu
um cofre n unia gaveta, tirando a
quantia ido seto contos o quinhentos
mil réis, quo ul! estavam guardados,
douappureoondo a seguir.

Pela inuniiii, chegou .aquella casa
o soclo José Perolra do Ollveira, quo
foi Informado pelo sou Irmilo Joa-
quim, do quo nimbava de verificar,
sendo, então avisada a policia do lí'
illòtricto. afim ido sor esalsrscldo o
facto, em vlrtudo de havei* suspeitas
de ter o furto so verificado dovldo
ao descuido do uni dos soolos, pois
nüo foi notado o menor vestígio de
arronihamonto.

No cartório dn delegacia local, foi
aberto Inquérito.

A
Na praça da Republica, foi aggro-

dldo a garrafa por um nou desafie-
cto, ficando ferido nn ca-boçn, o no-
goclanto Hans Pasclioul, do 50 annos
do edade, casado, inglez e morador
a rua Theophllo Ottonl, 194, o qual
teve os soecorros da Assistência.

A policia local nüo soube do facto.

08 CRIMES E 05 CRIMINOSOS EM 1923
OS QÜE ENTRARAM E OS QUE SAÍRAM DA CASA DE DETENÇÃO

AOS SRS. CAPITALISTAS
RUA OO RIACHUELO N. 189

VBWDP-SB o grtnds novo predio 4 rus
do ftltchuilo n. 189, em leilão, pelo Ul-
loetro PALLADIO. ssxt»-fe|ra, 17 do cor-
renp#, *s 13 horas.

GYNESTOL-íegoiaâer
Soberano contra os incemiuedos
da Mulher - Coficas. irrtgMHitr

dades, nervosismo: etc.
iffltWUdo esm MEDALHA OB OURA

CS íspo-HHo C»nles«t**

'fti Agente»; INMNTI a Os. .':'* RUA CHILE. 37. SOBRADO

gal, emquanto Instaurava inquérito,
no sentido de elucidar o facto.

Além dae declarações prestadH-a
pelo sr. Ttomualdo, as quaes expõem
o facto da fórnui por quo uciuiu uar-
i*âmoa, ,foram tomadas, por termo,
ofi testemunhou do sm-gonto Avollai*
o da senhora Joanna Vunny.

'TSsta Kenhtti-a disse sabor estarem
os dois jovens cuaados, ha. cerca de
tres unnus, sempre vivendo na nio*
Ihor harmonia, nada tendo havido
entro os unesmoe, iiu*e pudesse aer
recriminado.

' Sobre a scena pasmada, na-case,
.ondo'olles. viviam, da qual resultou
a morto da sra. Noemla, acurescen-
tou a. testemunha, que tinha sido in-
telraniento casúài, í>ols o sr. Romu-
aldo limpava, a airma, com que de-
veria caçar no dia do hoje.

MIRANTE
Casas e Tercem

I PINTO — Prédios e terrtnoi
conotrucçdes a outras oporaçOe*;

rua do Hosarlo, 181, «ob. Tel. NortJ
6238 o 3188.

O presidio ds Detenglo

RHMtÜI kMTOB

I PRISÃO de VENTRE!
= 7TrrrT3c=Barg=aaagB=a ¦ ,,i i i,as ==
1 OPINIÃO DO EMINENTE PROFESSOR MIGUEL COUTO, SOBRE §
M- AS m»IORATlVAt S
ss "Receito todos os dias, como regulador do ventre, nos casos de sscoruttpaçlo habitual e rebelde, ai (isstllnte lnUtulsdus "Mtnortttvas", ss
SS que, como Indica o seb nome, prodnrcm «m leVo effeito, sem eólicas SE
SB e ordinariamente unlco". ss
BE •*•• setembro, 102*1 — miguel couto. -j£•'Hiiiiiiiiiniiiiiimiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Compulsando as estatísticas do
Gabinete do Identificação o Estn-
tica Criminal, relativas ao anno
passado, nota-se quo houvo maior
iHirnero do saldas da Casa dc Oc-
lenqi.0 'do quo do Entradas. Estas
foruni om numero du 1.698, sendo
do 1. lia liomons o 17!) mulheres.
As suldus ullingiram o numero Ue
1.702 Indivíduos, dos quaes 1.581
liomons o 141 mulheres.

Nos suldas da Casa de Detenção,
poi* motivos diverso?, ücham-se 3V
indivíduos, sendo 7 extraditados, 7
deportado», 5 expulsos, õ entregues
a. i-onsules estrangeiros o 15 reco-
thidus uo* manicômio.

Doa criminosos que cumpriram
puna na Cusa du Detenção, em nu-
lporo 460, érsui '449. homriis ó 11
mulheres, tondo sido transferido;*)
para a Casa dc' Corrccijão 88 lio-
niens. Por contravenções, saíram,'por' terenr cumprido -periu nu Oasa
do Datenc&o, 4!)-homens o 11 mulhe-
res, sendo transferidos para u Co-
lonia Correcclonal 140 homens e 39
mulheres.

Saíram, ainda, da Casa do De-
icnção: por terem .sido absolvidos,
03 mulheres o D4S homens, por ha-
vorem sido in.yronunciados, 22 ho-
mens e 4 mulheres; por terem sido
urchivados os -processos, 8 'homens*,
por motivo dc "habeas-corpus", 38
homens, c por haverem prestado•fjan*sa, 4 mulheres e ül homens.

, Terminaram a -pena: por crime
do homicídio, 7 homens; por lesões
corporaes leves, 178 homens e S
mulheres; por lesões corporaes gra-
ves, 12 homens o 6 mulheres; por
lesões corporaes devidas u inipru-
dehc|a, imperlcla, etc, 35 homens;
poi* crlmo de furto, 117 homens o

0m*aTmmi*j***********v******'******

.-. Colhidos por caixas
Na casa em que residem. Cx rua

Itaplru', 210, foram colhidos por
uma caixa, recebendo aníbos feri-
mentos'-na cabeça, o alfaiate José
Jesus de Almeida, de 36 annos de
edade, o Patrocinlii de Albuquerque,
do 37 annos de edade. Foram am-
bps medicados na Assistência.

— Foi oolhido por uma caixa,
qpando examinava mercadorias no
interior do airmazem sito ã rua Pe-
i*éira Franco. 40, o calxeiro Antônio
dos Santos Ferreira, morador 6. rua
Constantlno. Coelho, 72. Recebendo
ferimentos na cabeça, Antonlo foi
m«dlcado na Assistência.
lmmmm^m**m*f

2 mulheres; por orlme dc roubo, 44
homens.

Foram absolvidos, nos processos
de vagabundagem u quo foram sub-
mottidos, 331 homens u 55 mulheres.

ABREVIANDO A VIDA

TRAOICO l'*IM DI3 UM ANCIÃO—
Duranto alíjiiiis uiozeí*, enlevo u vo-
llio Vliitorlno Jüsú da ,SI|vu. de 70
unnos de edude o morador no logur
ilmioirilnudo "Toca", em Cluuratlbu,
b*ob a VlBllunçla du sua esposa il íi*
lhos, pelo facto >Je apresentar sym-
ptomas de iilieiiaijio mental. Hon-
lem, a.H pessoas do vasa sentiram a
sua demorada uusüiieiu, peio quo
Iniciaram dlliatnelas uo sentido du o
ciiconli-urtni, o i|Un conseguiram «uli
a impressão do uni espectaculo do-
loro^u, viois o pobre velho jazia mor-
lo, pendurado pelo pescava, i'ül" Ulll!1
corda que penidla dc uma arvoro.

Immedlatamente, retiraram o cor-
po do tresloucado da improvisada,
forcu o avisaiiim áa autoridades do
26" districto, quo registraram o facto.

Apôs satisfazei* as formalidades li-
gaes, o corpo 'do infeliz foi removido
para o cemitério local, ondo será au-
topsiado, lioje.

A ETERNA IMPRUDÊNCIA

CM MEJíOU FERIDO POU BALA

Depois de fazer varias compras mi
armazém de seccos e molhados, sito
Cx rua Barão de Magaciu, lutí, cl»
propriedade do sr. Manoel Qonçal-
ves. o operário Alclndo de Souza
Santos e moraiior á estaç8o de Cor-
Qovll. püz a mào no boleo e tirou a
carteira com dinheiro, para effe-
ctuar o pagamento.

Aconteceu, porém, qus do niísnío
bolso caiu ao solo uma pistola, a
qual detonou, indo o projectll attln-
gir a perna direita do menor Aiitonio
José Ribeiro Filho, morador u i-ua
Commandante Coelho. n|n, quo pas-
sava om frents ao armazém.

Soecorrido pela Aasistenoia, o fe-
rido foi Internado na Santa Casa,
emquanto Alcino procurava a policll
local, a quem narrou o aocMente.

Sobro o facto, foi aberto In-
querlto.

Vojo tanta coisa desto Mirante,.,
quo nfto mo pomo conter quo ulo
fale alto.

Ninguém mo vé, mas ou vejo
tudo. So n&o sou visto é corto quo
ninguém pereantn "quantos annos
touho": mas winbcm 6 certo quo eu
nfto me -pontio a falar alto pura
(áudio de curloaos: Fal-o "para
bem de todos e felicidade geral da
Nu«fto".

Deite Mirante eu vejo através
dos zlmborlog dos Mlnisttvtoe, vejo
até os muis modestos de';*irtau)eu-
Iob do Hsrvlço publico.

Nfto me proponho a Incommodar
o funeclonallsmo; Ao contrsrlo, de-
s«Jo ser-lhe utll. Quaado eu grito
nüo é por mal, é por bem. Todos oe
desastres que eu pudor evitar evl-
tarei, Tjruduudo 'daqui, do alto. To-
dos os defeitos que eu puder corri-
glr corrigirei com os meus avisos.
Bste Mirante nfto i pelourinho, nem
cadafalbo, nort eu me chamo Car-
rasco. Bsto Mirante 6 digno do mais
digno dos cidadãos, melhor diria
dos carioca*» porque deste Mirante
só ae avistam os 1.183 kilometros
quudrudos úo Dletrlcto Federal.

B, para começar: Mil oeuto o ses-
seuta o Ires kilometros quadrados 1

Área ipara sete .milhões dn habi-
tantes, ocoupada, apenas por um
milhão o quinhentos mil! Pois é
essa urou <que o ultimo prefeito au-
gmentou cumu su precisássemos dc
mais terra, c o fez diminuindo a su-
pertlcle liquida da Bahia do Ouana-
bara, tiom remédio nem compensa-
¦.-ào próxima ou remota !

A uaturesa dotou-noB com uma
dae maiores bahias du mundo; e a
geraçfto uclual que nunca saberia
augiqenl-ili-a em sentido algum, ria-
üzou Intrepidumoutu a sua ro**
ducçãú !

Mil cento e sessenta o tres ltilo»
metros quadrados, tendo por mili-
rc-8 a nmis beiloc logradouros a Ti-
juea. o Parque d* Bou Vista, a Pra-
ri du Republica o a Avenida Beira-
mar. Pois 6 ess* Beira-mar que o
prcff.itc actual acha jà multo gl*au-
de. o quer retalhal-a, e vender aos
uic-tros. a gente, rica, p.ira metter
nos cofres munijipaes «lguas can-
tus do réis qil.i logo se esvahlrão !

A Inglaterra qua é uma Ilha tem
.ua sua capital Hyde Park, lUgent
Park, Kew Garden e mais nio síí
quantos logradouros vastíssimos, a
perder de vista; o nuuoa se lembra
de retalhal-os e vendel-05 a parti-
culares. Aqui quer*rse, talvez, rceol-
ver o probloma da 'habitação dei-
xando construir em áreas que tem
custado muito ouro ao Povo, em*-*
quanto pelo subúrbio o zona rural
do Município lutiiíundios eu.irmeá
esperam pelo ouro aos constru-
ctores !

Vejo cada coisa deste Miraqto!...

WINOUBM compro terrenoe aem ver
11 os da Companhia Territorial do
Bio do Janeiro o verificai* as condi"
'¦des de venda. Assembléa, 79.

DBQUBNA familia do tratamento,
1 aluga parte de euu. cuaa a um
casal sem filhos, nas meama-s con-
dii^iw da tratamento; * ru» Villa
Ultra, 2.1 (antiga truvessa Oliveira),
Botafogo,

TBnBBNOS 
em Andarahy — Vtn-

dem-so 11 dinheiro ou a preata-
ijSes diversos lotas, bon-i situados as
ruge Pontes Corria (oni fronlo ao
quartel) o Barão de Vswiouras, jun-
to á rua darilo de 8. Francisco VI-
lho; trata-su dlrectamoiito com O
proprietário, 4 rua 8. Pedro 11. 133,
«obrado, telephône Norto 3250.

9UN6AL0W MODERNO
Quereis aproveitar do v»rilo*.m

JacarípaffUlV'/ Compreis no ,,R.i*,,,,llogar da zoi»s, a mala t«nitH vlven.du quo existe na fronte dc uni gran.dc terreno especial para crlocio
(32.0»0n>,3). '*0,

A casa de oonstruc^-ilo reeeine tt ¦
ta a capricho do proprietário iiupdera deixaLu brovemente para Ir „.iFranca, compéa-ac de uma gr.iu,|„varanda, quatro quarto» com .,s'ucortante, dua* aaUs, srrande cerro-
dor, sala de espora, copa o cozinha
sala dc banho completa. lnsUlIaçAii
das mais modei-uus.

Qaravc ao lado, awlm como qusr-tos para crisdos. Chácara, Jardim
inglês, pomar, otu.

P6do eo visitar todos os dias petamaií-hü. sabbadoa o domluco**;. duran.
to todo o dia: Dai, Usiradu du l*'re-
suezla.

Propostas e lnform»(;5«a; Vi, rm
8. Pedro, 1" andar, sala I.

VENDE-SE por 38i000» o
co predio n. 051 da r

magnifl-
predio n. 351 du rua Dona

\nna Nery (Junto â eatação do Ito-
cha), com tres quartos, duos salas,
fogfto a gaz, etc, deaoccupado; é
1-ervldo por cinco linha* de bondei c
pelo trem; IntormãQSes polo telepho-
ne Villa 5.987. Itcnda moiiaal dd
U50$000. Bom negocio. .

WBNDE-8E o predio Cx rua Conse-
v Ihelro Zacharlas 11. 98 (Saude).

em leilão, polo leiloeiro PAUUiYtrtO.
Boxta-fpl», 17 do corrente, às 2
horas,

VENDE-SE um magnífico terreno
fi. rua Barão Homem de Mello

(Conde de Bonifini), om leilão, polo
lelluc-lro PALLADIO. quarta-feira, 15
•do corrente, ás 4 1|3 horas.

VENDEiSÍ? o magnífico predio as-
v eoliradado á. rua Barfio do Pe-
tropolis 11. 130, em leilão, pelo lei-
loelro PALLADIO, quinta-feira, 16
do corrente, ás 4 11: horas.

VENDEIS o grande e solido pre-V dlo á rua dae Marrecas 11. 38
(largo da Lapa), om leilão, pelo lei
loelro PALLAiDlO, quinta-feira, 10
do corrente, áa 13 horae.

VENDEREI, á rua Barão de Vas-
* «oiir-ss, 50|õ3. canto de Barão df

8. Francisco Filho. 1B0. 0111 Anda-
rahy, dois prédios novos a 30 can los
cada. Trata-so na rua S. Pedro, 132.
sob. Telephône Norte 3.259.

PRÉDIOS A' VENDA
AVENIDA II DE NOVKMltUO

(Híiíldock Lobo)
Um pavimento com porão hahlts-

vel, dividido, forrado c assoalhado.
110 corpo superior magiiitici.-s dor-
mltorios, salas, cozinha e mais de-
pendências (entregue vasio).

RUA OA8SIANO (GlorU)
Tres pavlmentos. cinco dormüo-

rios, eulas c mais dependências (estl
vago).

RUA BAMBI.VA (Botafon»',
Doia prédios. Dois pavlmcriios

seis o nove quartos, salns, grando
quintal. Frente para a rua du As-
sumpoào, onde tem mais um predio.
PhntOKniphlMs 1; lnfomun;õos com n

lríloeiru PALLADIO. á i-uu
S. Josô «. 57, loja, onde sp trat»

VENDE-SE o grande c novo pre-
V Ulo de dois pavlmentos. ã rua
do Diachuelo 11. 1*39, em lelISo. pelo
leiloeiro PALLADIO, sexta-feira, 17
do corrente, ás 13 horas.

GASA

R
' 
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ACCIDENTES NQ TRABAIHO
COLHIDO POR UMA VIGA — O

operário Paulo Henae, brasileiro, da
18 annog de edade, morador á rua
da Misericórdia 08, quando traba-
lhava na offlclna da fabrica de
camas de ferro existente nos liaixos
do predio ondo reside, aconteceu
cair-lhe sobre a cabeça uma viga
de ferro. Com fortes contusões 110
craneo o 110 braço esquerdo, fól a
a victima soccorrlda na Assistoncla
e recolhida á casa.
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(ísf^AtOPtUtCUACO GLYCOCREOSOTADO

MATERIAL ELECTRICO
Grande stock de motores, dynamos, fios e oabos electricos,

fios em chumbo e oabos armados

ATEUERS DE C0NSTRUGTI0NS ELECTRIQÜES DE CHARLEM
FILIAL. 1MO BRASIL

AVENIDA RIO BRANCO IM. 4S
Tèlvohone N. S898 RIO DE JANEIRO

A Companhia Constructora Braall ven-
do ll|idQS buntrullOy.B em construcçao e
lotes do terrenos em Copacabana, Ipune-
nu c Leblon. Constróe em qualquer ler-
reno, rscllitando o paíamenlo. Avenida
nto Branco, IK, 1« andar (edifício do
"Jornal do Brasil").

FAZENDAS A'VERDA
Vendem-se grandes fazendas de

café, dando rnals ne 30 mil arrobas,
o outras mixtas e de criar e peque-
noa caffeiros, uma, a duas horas do
Rio. o outras de mais. Fazendas
completamente montadas, sem CaJtar
nada. Quom precisar comprar fa-
zenda. deve escrever dizendo como
quer a fazenda, preço, logar, etc.
Rua dos Inválidos, lü, sobrado; d*
2 ás D horas.

PREDIO • COLLEGIO MILITAR -
VENDA

tx rua Ba rio dc Mesquita, cm esqui-
na du rua, próximo ao Clolloglu Ml-
litar. vende-se um confortável pre-
dio, om centro do tratavçl jardim,
assobradado, tendo no andar tarreo
sala dc costura, sala de estudos, sala
de Ijilltar c mais 2 quartos, banho o
\VC, e andar superior tem 4 confor-
tavels quartos, 2 bellas salas, eópa,
banheiro completo, dc«penna, etc,
moradia própria para pessoa de tra-
lamento, toda rodeada de t,'rtidi! ,|e
(erro, podendo ter garnge, etc. Pre-
'¦o 77 contos; tratai*, á rua Bueniw
Airep, ;I5; depois das 12 h., cum
corretor J. ,T. Coelho.
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AOBNTBS OEHAES: SANTOS DA FIQUEIR.^ & Cia.
AVCNIDJt RIO IRANCO, 0 -• TELEPHÔNE: NORTE 6424
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(ARMAZÉNS DO LOUVREf
V. Ex. jâ visitou as lindas exposições de Vestidos e |

chapéos no i.° andar. |
Aproveite V. Ex. a primeira opportunidade e |

antes de comprar o seu VESTIDO or o seu CHAPE'0 |
não o deve fazer sem que veja os nos»* "wdelos e |
os nossos preços. |
Tecidos de seda, tecidos de fantasia e roupas brancas |
para senhoras, os nossos sortimeotos são 1
variadissimos. |

CARIOCA 14 |
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MOBILIÁRIOS CHICS
TECIDOS

CRETONES
ETAMINE9
VELLUDOS

TAPEÇAWAS FINAS — DECORAÇÕES MODERNAS
STORESs<^>s^Fl CORTINAS

TAPETES

FINOS, e*c.REGISTRApA
HORS CONCURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DB 1»23

ABATOOURS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIGOS PARA ARMADORES E BSTOPADORIS
06 — RUA DA CARIOCA — 67 — RIO
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FAZENDAS A' VENDA
S horas do Rio e 15 Uilometro

da estadão o quatro da cidade, 2'U
alqueires de terras o quo lia do me
Ihor para toda cultura, 40 mil píl
catií, boa edade, 18 mil du um ansiu.
grandes Invérnadas, 'boas pastadas
mais ou menos 30 alqueires cm mat-
tas, 52 ctihegas gado superior leitel-
ro, 17 aritniaes cavallares do criar,
moinho fubá, engenho de canna,
alambtque, eto., SOO cabeças de
porcos, sendo 70 quasi promptos
para matar; o resto de campo, po-
r«m gordo, quatro carros de' bois,
animaes sella, 15 casas do colonos,
terreiros pedra, pomar, jardim, casa
morada regular, clima adorável,
mantendo nas tulhas, milho e arroz
plantados, ote. P. 1«5:000»000. Mui-
tas outras fazendas de café; mlx-
tos, etc.

Quem precisar coniprar escreva
dizendo como deseja a fazenda, etc,
até quo preyo, será. logo attendldo.
Kua dos Inválidos, 16, sobrado, de
i! üe 5, B. Vieira.

PREDIO • TIJUCA - YENDA
próximo & rua Conde ,1c Umn fim,
um pouco acima da fabrica üniua
Cruz, e om esquina da Avenida Ma-
raeanã, que negue uo alto d;i Bi^a
Vista, vende-se um esplendido pro-
dio, construcçao antiga o oiii liom
estado, onde se descortina urn lindo
panorama, clima salubenirr.u, nina
segunda Suissa, próprio *para pessoa
de gosto, com frente para duas
ruas. em centro dc terreno, todo ro-
deado de sradiamcnto do ferro, ar-
voredos o lindo jardim: tendo 5 eon-
forüivíls quartos. 3 salat**, banheiro,
despensa, etc.': (Ora tepi 2 quartos
ix garage, etc. (careço fas-er um
bom banheiro completo). I''i*entfl
por uma rua, com 24 'metros e pela
outra 37 metros. Preço: "2 contos.
Trata-se A rua Buenus Alrcis, 'ii:
il*pois daa 12 h,, com o iiurretoi
J. F. Coelho.

TERRENO
Vnede-so um eríi Laranjeiras, por i*j

contos. Avenida Illo Dranco, Ilu, 7" andar.

TERRENOS

* QRANDE TERRENO • VENDA
Desviado 30 minutos, om um bom

local, vende-se um bello terreno,
tendo 140 metroa de frento por 200
de fundos, mais ou menos. Preço
170 contos. Aviso que tenho outros
terrenos menores, como sejam
áreas de 0 mil metros e de 5 mil
metros e outros do 3 'mil metros,
em bons locaes, qu« so • vendem em
boas condic-Ses. Tratar i rua Bue-
nos Aires, 35, depois das 12 horas,
com o cerrotor J. F. Coelho.

I FOGO "MARÍTIMO-RISCOS DE GUERRA-TEMPESTADE
EXPLOSÃO -- MALA REGISTRADA» TRANSPORTES ¦• BAGAGEM PES-

SOAL •• RAIO "ARRENDAMENTO » COMMISSÕES'...,; LUCROS- 
USO E OCCUPAÇÍO

UMA COMPANHIA AMERICANA

PALACETE
Vende-ae um magnífico, ns ru» Pty

ãandil, perto da prals do Flamengo. In-
rorms-íe e trtta-se i rua General Cama-
rs n. 38-A, loja, das ts ái 14 boru: nio
têm intermediários.

Venflcm-ise optlmos lolos no I,e-
'ilOI>: entre o mar o ns grnndcs ohni"
Vi Jockey Club, ú vlstn c n presta-¦õcs. Preços vantajoso», principal-
nente paru o caso das vendas íi

vista. 'lYata-so Avenida Hlo Uranco,
i:f!*t. *1" iiniliir, «ila ti. '

TERRENO • CENTRO - VENDA
LJm uma bôa rua commercial,

Junto ao campo' de SanfAnna, ven-
de-se 3 prédios antigos, armazéns,
tendo de frento 20 metros u fun-
dos regula 110 meiros, alargando
no fim de 50 metros, para 34 nic-
tros; terreno .próprio para fabrica o
officinas, ou casas commerciaes, tu-
do oecupado, estãu a terminar o.h
contratos, em dezembro, e so entrr-
ga tudo livre. Preyo: 230 contos;
tratar Cx ruu Buenos Aires, 3õ; de-
pois das 12 li., com o corretor J.
V. Coelho.

SITIO-NICTHEROY-VENDA
Vend«.-se um be4IJsslmo sitio, si-

tuádo em S. Gonçalo, com 400 me-
tros de frente, por 700 metros do
fundo, mais ou menos, tendo uma
bôa casa de residência, e mais dois
prédios que poderio ser alugados
se assim convier ao comprador. O
primeiro -predio tom 4 -bellos quar-
tos, 2 sal&es-, ae outras casas imu
3 quartos, 2 salaB, otc; fera tem
um estabulo, para 20 vaccas, our-
raes, etc; terreno todo plantado,
com perto de 6 mil pés de laranjei-
ras e outras arvores frutíferas; uni
grande bananal, sementelras dc ba-
ta-ta doce o Imrleza, milho, maiidlo-
cal o outros 'produetos, etc.; cortado
por um riacho, bôa água canalizada,
bafllho quente e frio,' toda lllnmi-
nada a luz electrica, desviado do
.ponto dos bondes, a pé, 10 minu-
tos. Preço de porteiras a dentro, oO
contos. Tratar 6. rua Buenos Aires
n. 3S, depois das 12 h., com o cor-
reter J. F. Coelho.

((I
¦»

TOSSES, BRÕNCHITES, etc, combatesse
com o uso do :; • :,i';;

TULUOL S0EL
ròrmuli do Pror. Barata Sarmento, da f. de M. dc Porto Aiegrc— V-ven-

da: Araújo 'Freitas, ourives, 88: llodolpbo Hess A; ,C, 7 üe Setemhrç.,
,.... Granado 4 C.

Casa Mauá-Av. Rio Branco, 9—Salas 101-3
Tel. Ns. NORTE 6912-7940

À capacidade financeira, presteza
e o procedimento honesto pe constrnirm o
enorme negocio pe esta companhia possne na America do Norte está dispo-

UBAR f¦
se Auamm vender algodão por seda, arrisca

A IB FARÁ A CADEIA IJOKQUE ESTA' ROCRAHDO

Quem prockua» qne om remédio 6 o meibor -que existe e
¦io offerece qwUqaer faraaitiâ, eetA roolMado • voaso dtaheiro
sem arriscar a cadela.

Nio *** deixeis roubar!... «
Se estiM ftaco; se necaMMaes foHiftaar-TtM, lembro^voe

qne o unlco forttfleante absolutamente (uaatldo que trás em
cada vidro a garantia de devolver o düdnira ee não toer o
effeito pvometUdo é o grande gfeparado

TÔNICO LOVERSO
A PÉROLA DA CHWA

CHA'. CMMi HHNI ¦¦*, •ARBMTIt,
•M*U* C OMTKO» MtntM

'iuit-niion" n. *~\ Norto
130 — RU* UmMlMvMft' — 130

DR. REGO LINS
V1A9 CHUiARIAS. PABTOS. orERA-
COES. HÍS.I tÚUÉMIf A 3T. «BB. av*
Ml. COHi.lAV.aIO BRANCO.

DAS « A*S ••
174.
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O JORNAL — Domingo, 12 dc Outubro de 1924

SERVIÇO TELEGRAPH ICO
0 EMPRÉSTIMO

A' ALLEMANHA
0 C0NTRACTtfTõTÃSSI8NAD0
LONDRES, U (O. P.) — O sr. J.

Florpont Morgan, fes a seguinte de-
elarac&o, relativamonte ao emprestl-
mo Internacional de 100.000 000 de
marco» ouro para a Allemanha.

«As ntgoclaeOes a que (li rafarão-
cia na mlnba declaração de 8 do
corrente, foram desenvolvidas me-
dlanto a oooperaçio essencial e bem
üuccedlda doa mercados contlnentaes
quo afirmaram a confiança manl-
(estada aobre o exito da emlss&o.

O contrato para o lancamtnto do
ampreetimo do 800.000.000 do mar-
coa ouro, puru o governo da Alie-
inanlia. foi usslgnado esta tarde, par-
tlclpaniio na operação vários morca-
doa, íis Estudos Unidos tomarão
100.000.00U du dollares, a Iiislaterra,
lü.000.000 do libras, a Bélgica
1.500 000 librai), a Franca, 3.000.000
do librai), a Hollanda, 2.500 Od" dn
librai), a Italia. 100.000.000. do llraB,
a Suoclu 25.200(000 coroas, n Sulssa.¦I.Oein.niiu de libras o o restn pela
Allcin-iiiliii. Oa titulou do empréstimo
levarão a data de 15 do corrente e
eerào lançados simultaneamente em
todos oü mercados.

KA not.NA DK NOTA YOItK
NOVA VORK, 11 (U. P.) — A Wall

Street cs tá absolutamente desprovida
de tifiloa mesmo os das mais velhas
emissões tidas como lncomnensado-
ras, O motivo é deixar o mercado II-
vro liara a emissão do empréstimo
allemão, E' notável quo todaa au ca-
sas estejam so esforçando para o
mesmo fim. O boato de que 50 por
cento do empréstimo jel so unhavam
varias vezes cobertos, foi autorizaria-
mente confirmado. Tortas as suhserl-
ções atí: asora recebidas foram de-
volvidas com :i úoclaraqfio do ciue
nãu sn aceitarão xubsurlpijões antes
il ee abcrlura ufflelal da operação.
AS COM>l'T)KS NAO FORAM BHM.

RKCKBIDA.S NA ALI/KMANHA
BERLIM, 11 (U. P.) — As condi-

i;ícs em «ine sertl lanyailo o ónipres-
tlmo Internacional do 800.000.000 paia
o peiçatnonto do uma parto das repa-
raejÕL-s devidas pela Allemanha, não
íoram aucilas cum completa satlsfa-
çio. Em certos círculos ouvem-se
nuc-ijeas -contra os termos impostos 6.
Allemanha para a realização dessa
operação tanendo-se uni confronto com
eis favoráveis condic \ s em quo íol
iany-idu u empréstimo da Áustria pa-
troclnado pela Lisa das Nações quo
sâo muilu mais favoráveis.

0Z.R. 3 ! A EGREJA EA MODA
FOI adiadãTsüã partida

BERLIM, 11 (ü. P.) — O dlrlgivel"ZR-ü" partira para oa Estados Uni-
dos Oa sete o mela hora». O chefe- dadelegação americana, cornmandanté
Eokener decidiu tomar o caminho dosul.

ímiEDRICHSHAFEN. 11 (U. P. )— O dlrlirlvel ani*"i"»ni, *"/i*i.,i", rll|.
partida para o» Betados Unidos esta
marcada para hoje, voará sobra osul du Franga, seguindo na illreccão
doa Açores o provavelmente das Her-mudas. Sendo o nort« o «entt-n <Ihu
lormontas neBta estação do anno, não
6 prudente que o grandu dlrlglvol
faca o vfto dlreoto.

BERLIM. 11 (D*. P.) — Devido âhumldado do ar ohm-.rvn.ia '>ni« odlrlglvel americano "ZR 3" foi obri-
çndo a adiar a partida puni timunha.

A OUERRA DOS MARROQUINOS
MADRID, 10 (U. P.) — Informam

do Marrocos:"Kit zona occidental u situação vae
su normalizando paulatinamente*. Ob-
serva-su quo aueincnta o cansaço dos
mouros quo estilo diminuindo a ro-
slstenclu o abandonam u luta. com
grandes baixas, certos da Inutilidade
dos esforçou feitos.

Considera-se como uni symptoma
favoravol o facto do que os Inimigos
não recolhem os sous moi-los nom
mesmo os feridos o deixam no campo
armamentos o munições."

mnj^t*tt»*\ra^a>)_a))^áa>imi^_a^^klmita^^^^^t

ZAKNIEO SEU "RAID,,
TOKIO, 11 (U. P.) — O major

Zannl aterrou' em perfeitas condições
nas margens du lago Kasumigaura,
outro entliuslasttcau aculamações damultidãu.

Au desembarcar, üanni foi abraça-
du pelu ministro argentino, sr. Ui-ibu-
ru i- pelu tenente A'ely.

Uni rogpsljo pela chegada <lo avia-
dor argentino, foram iiueiinadoa mor-
loiro*, i- fogus d eartlflclo.

TOKIO, 11 (U. P.) — O aviador
urgc-ntlno major Zannl chegou lioje,
ao melo dia, a Kaaumigauru, sendo
alvo dc festiva recepção.

AS REPARAÇÕES ALLEMÃS
LONDRES, 11 (U. P.) — O sr.

Spuíker Gilbert. agènto da Commls-
são d e Reparações na Allemanha,
iiue vae substituir u sr. Owen Young.
embarcou, hoje, para a Europa a
bordo do vapor "Homeric", acompa-
nhado de s ua esposa.

BANCO COMMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

MATRIZ EM S. PAULO
Capital Ra. 60 000:000!)
Capital realizado. Rs. 30.000:000$
Fundo ds reaerva . Ra. 20 000:000)

FILIAL DO RIO DE JANEIRO
Rua da Alfândega 21

TEL8.: N. 6434 e 6435

NORTE 8086 *
EXPRESSO NIEMEYER

ENTREGA IMMEDIATA A DOMICILIO

'*r**^*****)l**'**a-*'*Y**'*'-*r*

Dr. Fernando Vaz
Cirurgião do Hospital de S. Francis*

ro do Assis — Cirurgia geral — Dia-s-nostlco e tratamento cirúrgico daseirfcceCes do estomatro. Intestinos evias blllares. Utero, ovarios, urethra.
bexiga o rins. Tratamento do câncer!
das hemorrhagla*), dos tumores do ute-ro e dn bexiga '."lo radlum. — con.«ulturlo, Assembléa, 27. — nes. Condede Boinrim, 0fi8. — Tel. Vllla 1223.

AS RESOLUÇÕES TOMADAS PELO
CONGRESSO EUCHARISTICO E PELO

ARCEBISPO DO MÉXICO
MÉXICO, 11 (U. P.) — O Congres-

i.o Euehurlstlco reunido uctuulmento
nesta capltul decidiu adoptar as ne-
cessaria» medidas afim de evitar quo
us senhoras o as meninas assistam
ãs ceremonias religiosas decotadns c
com os brnçus nn'*. e obrltrul-ilH a (|ii-
entrem nas egrejas apenas, coui o
rosto visível,

O arci-blepo do México declarou que
não permlttlrla quo fosse administra-
do o sacramento da Eucharistia íis
mulheres quu su nãu achassem com-
nleluiiienti: vestidas u tivessem os ua-
l.i-llos curtndos, depois do fim ilo au-
nu corrente.

Vol adoptada uma moção propou-
do a criação do clulis pura a inten-
slflcação da modéstia clirislã.

0 PLANO DAWES
PARIS, 11 (U. P.) — A Commis-

são de Reparações annunciou hoje
quu u planu Daweu ontrurn, em plena
execução nu proxlmiv seífunda-feira,
quando os aliemães entregarão os ti-
tuIoU' ferroviários determinados nu
referido planu, quc montam 
11.000.000.000 do marcos ouro, as-
Hlnj como 0.000.000.000 de marcos
ouro em títulos hypothecarlos garan-
tidos com as propriedades Industriaes
da Allemanha.

maaatmat)lAatitMitmaaa_ts0^

0 QUE PROPOZ ZAGHOUL PACHA
SOBRE 0 CANAL DE SUEZ

PAUIS, li U'. P.) — EiilrevIsUr
flo nesta, capital, o prlmelru minis-
tru du Egypto, iiughoul Pacha. de*
cia ruu ter proposto ao tu: Mucdo-
nalil, em Londres, collocar ii canal
elo Suez boi. et proleeySu 'ila. I.iga deis
Nações, negando-se u primeiro minis-
tro britannico a discutir case ponto,
motivo pelo qual foram suspensas as
conversações.

*a^M»*»,M»a***»t*WM*>i*l**»>

REDUCÇÃO NO FIPGIOIIALISMO
PUBLICO FRANCEZ

PARIS, 11 (U. 1'.) — O gabi-
nete, reunido, hoje. sob a preslden-
cia do sr. Herriot, resolveu redu-
zir em vinte , mil u numero dos
funccionarlos públicos, uírni do po-
dei- ãugmenttti* os vencimentos aos
cue ficoreni servindo ao Estado.

MOTOR A KEROZENE
Vende-ao novos e usados, do 10 IIP.

verllcaes. Tratar ei rua Theophllo Ottonl
n. 7-i.

CHAPÉOS

FABRICA OE TECIDOS OE ARAME
A. SPQERI L C

CATTETE, 48 r-> Tel. B. M. 8707

DR, J, MARIANO JÚNIOR
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Uruguayana, -íi) — Segundas, quartas o
sexlas, das í is 6

MODI8TA FRANCEZA
RUA 7 DE SETEMBRO, 211, 2a andar

PIIECOS KEIJUZIDOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 211, 2» andar
ENCOMMENDAS E REFORMAS

PHONE CENTRAL IÍIIG

Dr. RAUL PACHECO
PARTEIRO E GVNECOLOGI8TA

F.xplendidaa Inatallaoõea para partos e «I-
rurata gynecologioa: enfermeira» eioecla-
Usadas e oppar-lhaaem unica no Braa'i.
Partos donde 4B0SO0O (enfermaria) até
1:2001000, com 10 dias da estadia, In-
elusive ssrvico medico e medicamentos.
Sanatório Guanabara, Morro da Graça,
Beira Mar 877. /

L_
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A EXCURSÃO DO"SHENANDOAH"
A SUA CHEGADA EM SAN DIEBO

BORDO DO "SHENA.VDOAH", 11
(U. P.) — Escapamos com grande
difficuldade de abalroar no. parte
balva da cordilheira, de Rocky
Mount, com os picos "Dos Cauazas'
o "Plnetlnol" devido a Intensa o*>-
ctiiKIâo quo reinava ao passarmos
por (*«.<ih. reglãu. Navegamos a uma
altura de sete intl pis.o no melo do
vlulontu tompe-itado.

CommunlcuçOes radlo-telograplil-
cai? quc recebemos do Sun Diego,
(ilucni ter-oo dcsçiicadeado furioso
temporal no mar, pelo quo nos õlr-
Clilos navaes prevè-su quo n, ameir-
iiição do "Slienandoah" no ancora-
doiu-u, otfercccrii «érius dlíflculda-
des.

¦SAN DlRdü, Cullfornià; 11 (U. P.)
— U dirlglvfll "Slieiiiiiidoah" amar-
rou no aiicorulduru honteni ás 2'i,:i0
(mcrjilluno iia custa do Pacifico),
completando a viagem aérea trans-
continental.

O dlrlgivol foz limnedlatamentc
provisâu de combustível. A partida
para Seeittle, Hslado de Washington,
foi officlalmentê marcada entro 9 o
1- horas do hoje.
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POLÍTICA ingleza
¦**>-* '¦¦-

UM DESMENTIDO DO SR, HERRIOT
PARIS, li. <V. V.) — o presidentoilu Consullio, sr, Herriot, desmentiu •*'

noticia puliiitinOu n.-tUa capital du ter
ellu manifestado pezar pelu. queda do
primeiro nilnlslro britannico, sr. Mac
Donald o munífeatudo a. cuperàu-g-ti do
nuo voltasse o leudor trabalhista ao
yuder.

Acerescenta u i-r. Herriot. não ter
leito nenhum commcnttirio a respeito
da pollt.ou. ingleza.
MK.VSAliKM DO CO.VRUI.HO MEM-

CIPAL UIS MOXT LUCON
paris, 11. fU. P.> — o Conselho"Municipal de Mont Luuou enviou uma

mensagem do sympalhia uu sr. Mac Do-
nald, cuja lealdade e, ideullsmo serviu
a cautee. da paz o perniiltiu a approxl-
niaçào «iiglo-franceza. ,

»i*>i»»*A*»*)*<*»»->^^A^»^»*»>t**|..'>,«*^*^ss^^^^<

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 11 (U. P.) — Os Jornaes

realçam o confllcto entre o governo
o o directorlo du Partidu Democra-
tico devido a ter este retirado o seu
apoio au ministério chefiado pelo
ar. Rodrigues Gaspar.

O jornal "O Seeulo" noticia qus
v governo concordou com a propoa-
ta ria Aeronáutica Naval, sobro o 03-
labiilecimcntu do .carreiras aéreas
commerciaes entro Portugal o Hes-
pan lia.

Realiza-se. no dia lfl do cor-
rente, ;i ceremonia sol-emnc da trás-
ladação das cinzas 'de Carlos Mala,
para o Jazigo próprio.

O governo ordenou que a dl-
visão naval colonial, parte do Tejo
no dia 20 do corrente, com destino
á África.

A policia desta capital prendeu
o sr. Pereira Rosa, secretario da dl*
reeçâo -da Associação Commercial de
Lisboa, aceusando-o do crime de se-
dlção. * *

Telegrápham do Porto, e de ou-
trás cidades, informando que as as-
sociiiQõcs econômicos apoiam a atti-
tudo da Associação Commercial -le
Lisboa a favor dao classes que olla
representei.

Falleceram. em Bstorll, o ho-
teleiro Italiano Petracclii-Felice; em
Lobão, o eoronel Menezes Largo.

O primeiro prêmio de 500 pe*
setas da secção portugueza dos Jogos
Kloraes de Badajoz, coube &¦ poesia"Portugal no Brasil", de autoria do
Jornalista Rodrigues Leal.

—"Acha-se completamente restabe-
Iíiclda a conhecida actriz Angela Pin-
to, que espera voltar ao theatro na
primeira'opportunidade.A Associação Commercial pro-
testou contra a prisão do secretario
da direcção, sr. Pereira Rosa.

' ¦ 
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A PRESIDÊNCIA DA
NORTE-AMERICA

A IMPU6NAQA0 DA CANDIDATURA
LA FOLLETTE

OKLAND (Califórnia), 11 (U. P.)
— O senador Whecler, candidato In-
dependente (t vice-presidência da
Republica e> companheiro do chapa
do hoiindor Im Follette, atacou a dc-
clsrtu Ua Muprcma Corto do Callfor-
nla uo sentido do quo o sr. La Vol-
lctto não podo ser candidato indepen-
dontu ei presidência dos listados Uni-
dus no Ruindo da Califórnia.

A.ToiIltu-so quo devido íi decisão
ilo Tribunal, o ar. lrfi Kollette apre-
sentar-si--**. como candidato do par-
tido socialista, no referido listado.

A PROPAGANDA
NOVA YORK, 11 <L'. P.) — O se-

nhor John Dabis, candidato demo-
1)1*0,111 á prcfiidenclu da Republica,
partiu para o Oéstc ua sua segunda
viagem du propaganda. O senador
La Follette, cuudldalo independente
uo mesmo cargo, falou liontem em
Cliiciniiatll. O sr. Dawcs, candidato
republicano á vlco-prosldehclo, do-
clarou em Omaha quo o Estado de
Wyomiiig í-, pelu maioria, republi-
cano.

'»<>>^»^^«>«a^M^«**WMa»a*>^i^'->-lk»W>^»4W

EMIGRAÇÃO ITALIANA
0 CONVÊNIO FIRMADO COM 0 ES-

TADO DE S. PAULO
P.OMA, 11 (U. P.) — Consta que

o tratado do emigração, que será
bravemento .-msignado, entro, u Ita-
lia o o Brasil, determina a emigra-
i-fto, para o listado dc S. Paulo, do
trabalhadores agi-icolao, acompa-
nliadus" dc suas famílias, na média
do tres membros, assim dc opera-
rios proflssloiiaeti, na proporção de
cinco por cento, quota eosa que c fl-
xada em uma cláusula especial.

O convênio 6 favorável á admia-
são indlrecta dc médicos, e eslipu-
Ia iletolhadamcntc a assistência cx-
piritual c material quo serã dada
aos colonos Italianos, nas fazendas/

O "Glornalo d'Italia", referindo-
se á situação c ã organização das
fazendas do Estadu de S. Paulo,
diz quc as condirjAes de vida, nes-
ses estabelecimentos ruraes, melho-
raram sensivelmente, noa últimos
annos, e os seus proprietários tam-
bem se tornaram mais humanos.

Acerescenta essa folha que, se o
accordo ate agora não foi conclui-
do, isso 6 devido ao facto de jul-
garem os italianos as coisas com o
critério du ha vlnto anno, o conclue
dizendo:"Vemos, com satisfação, que um
conhecimento mais perfeito do Bra-
sil tornou possível o presente con-
venio, o qual so deve tambem aos
esforços dos„*)rs . Mussoiini, Carlos
dc Campos, de Mlcheli, Oscar de
Teffé e general Badogllo."

jamimaamftjittrmimTtAstmfat^^

OS ÚLTIMOS MOMENTOS DE ANA-
TOLE FRANCE

TOURS, 11 OU. P.) — O grande
escriptor Anatole France passa ago-
ra a maior parte do tempo em um
somno profundo, acordando ocea-
sionalmente. Ao despertar, o illus-
tre enfermo ergue ligeiramente o
corpo c, com muita difficuldade,
diz: "Hoje c o meu ultimo dia."

| Telegrammas dos Estados |
Oe S. Paulo

ASS.VSKrMO NVMA FAaHVDA
a. PAULO, II (A.) — O delegado

««ral recebeu um teletramma do dc-legado de policia de Mococu, com*
munlcando que, na fazenda Gloriei,
houvo um confllcto do qual o Indi-vlduo Lázaro Nlmnttl aseunsinou com
um tiro do garrucha a Juão Bonlfa*
elo da Silva. O criminoso foi preto.
.MOBILIÁRIO PARA A GAMARA

FEDERUi
S. PAULO, 11 (A.) — Na próximasemana scrú. apresentado na Câmara

Estadual, o projectu que autoriza o
governo paulista n despender uté u
quantiu do 00o:000t000 com a com-
pra .do mobiliário destinado uo recln-
to das cessões <Jo novo edifício da
Câmara Federal dos Deputados,

Essa offerta suíú, feita de accordo
com ii solicitação dirigida A mesa da
durara Feideral, pelo então presi-dento do Estado, dr. Washington
Luís.

AS CUSTAS JUD1CIAE-S
S. PAULO, 11 (A.) — O Congre.'-

so Legislativo do Estado pretendemodificar, dentro em bruvo, o rogl-menlo do custas judlcluea, quo esti
em vigor desdo o anno do 1893. Nes-
so sentido será apresentado um pro-
Jecto na Câmara dos Deputados, na
próxima semana.
NOVA EMPRESA DE TRANSPOR.

TES
S. PAULO, 11 (A.) — Os «rs. Re-

nato Alves Lima o Agulnaldo Alves
Lima. solicitaram no Congresso doEjtado, favores para a organização
do uma empresa do transporto de
passageiros o do cargas entro San-
tos esta capital, pela estrada Ver-
gueiro, em auto-camlnhões o omnl-bus especiaes.
Oe Minas Geraes ,

AS KLEIÇÕPS DE HOJE
BELLO HORIZONTE, 11 (A.) —

Roallza-se, amanhã, as'11 horas, omtodo o território mineiro, a eleição
para o cargo de presidente do Hs-
tado. dovendo sei* eleito o dr. Fer-
nando Mello Vianna, candidato doPartido Republicano Mineiro.

Na mesma oceasião devera sortambem eleito um senador estadual,sendo candidato o dr. Baeta Neves.

TAPETES COM DEFEITOS
Conccrta-se com perfeição tapetes Orlen-

taes e Gobellns na Fabrica de Tapetes de
Mine. Strauis. Petropolls. E. do nio. Re-
cados no nio, Caixa postal 1.707.

MOÇA ALLEMÃ
Com 20 annos, offerece-se para tomar

conta de crianças. Dá referencias. Cartas
a Pinheiro, rua General Câmara, 78.

SEMPRE NA DEFESA...
Está dos restrlados c da
grippe, quem usur com-
praiído nu Drogaria Ro-
drigues, rua Gonçalves

Dias, íl, um vidro de

GRIPPOSANOL
Licença n. 1.210, de 30-12-10

J. VEL.L.OZG & O.
MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

Escriptorio : AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20
(Antiga rua Bario do Sio Gonçalo)

TELEPHONE: CENTRAL 498 ;
Grande Serraria e Deposito de Madeiras c Materíaes de

construcção Nacionaes e Estrangeiros á
RUA SANTO CHRISTO DOS MILAGRES 142 e 144

RUA DELTA 19 e 21 — Cães do Porto
TELEPHONE: NORTE 343

Succursal á RUA S. CLEMENTE 33 — Tariephone: Sul «47

Recebedores do cimento inglez marca PYRAMIDE

•~ i

TRRRENOS EM ANDARAHY
VILLA AMERICA

26$000 o metro quadrado — A dinheiro oo
em 60 prestações mensaes

NOTA — Para vèr os" terrenos, saltar á rua Barão d» Mesquita, «a-
quina da rua José Vicente e a poucos pasaoa, um» grande tabeleis Indi-
cará o eteriptorio á rua Bario do Bom Retiro 82S-A, ond» aerio dada»
toda» a» informações.

Bondes de Uruguay e Engenho Noto
T. SA' & CIA.

CABOS ELECTRICOS
HE-NJ gy

HigSlg üce.
Rua Visconde de Inhaúma» 85

1110 DU JAM-lHll»

OF BRASIL,

Rua da Quitanda, 1? A
SAO PAULO

Correias de Couro
Yende-uc á raa Theophllo Ottonl, 70

PRADO, LOPES & C*
|-'w***t*tt****tl***-'-**',>»*>*-t'-.-t^^
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ÓPTICA MODERNA

Hoa-raCa caa, a
CMfiaaça éaa «ra.
médicos oeaUsia»

Arthur Jacintho Rodrigues
RUA SETE OE SETBSBRO, 47

TEL. NORTK ** 3 I 6 - RIO DB '*J**E]itO

WATT-MOTOR
A ULTIMA PALAVRA EM MOTORES ELECTRICOS

PREÇOS SEM CONCORRÊNCIA
Temos prazer em cc-mmunicar aos muitos interessa-
dos.que já chegaram as novas remessas deste afa*
mado motor. Os preços nào soffreram alteração ne*

nhuma

CASA BRASILDANA
81, Hua Theophilo Ottoni, 81 «Telephone Norte G146-Caixa 2222

RIO DE JANEIRO

Do Pará
VM NKGOC1ANTE USFAOTTIAIKI

'BKL13'.M, 11 (A.) — Na cidade dü
Canuitil, o lavrador Antônio Forro!¦
ra csfiiquesu o negociante .louqulm
CI«W)nte, cunhudo do senador Vir-
ellio Mendonça.

RBMOCAO 1>K 1*M JTIZ
BELIá'M, 11 (A.) — Vai removidn

para o município de AltuiHlra, o dr.Curclno tíllva, juiz de direito doAfúa,
De Pernambuco ''" 
EliKIÇõES PARA A GAMARA FK-

DBRAJj
RKOlPB. U (A.) — Reallza-se.

no dia 12 do outubro próximo, n olol-
«So para deputado federal, afim .Ie
preencher a vaga do dr. RorlolphoAraujo. Serei i-nnillilaUí, sem inm|)e-
tldiu*. o .Ir. Ciuuvôei do Barros, ex-deputado e ux-dlrcctor dc Hyglene,
dento listado.
Dd Paraná

suicídio por amor
CURITYBA. 11 S.) — O sr. 1'Vmi*

cio N-Inl do Ijotte, funcclonarlo ilo
Banco Francez Italiano desta capital,
por motivos amorosos, sulcldou-so
com um tiro no peito.
Do Rio Grande do Norte

O BISPO DK "V.VMIi

NATAL, 7 (O JORNAL) — (lie-
tardado) — Chegou o esta capital
vindo do Recife d. Joaí Pereira Al-
ves, bispo desta diocese, a culo deu-
embarque compareceram o eovòrna-
dor do Estndo, todo o mundo otíl-
ciai, autoridade* •"¦eclesiásticas, aaso-
clacSes religiosa*), etc.
Do Rio Grande do Sul

VM "ltAn>- A' AMKRIOA DO
XORTl'1

PORÍTO AJ.UGRt*., 11 (A.) —
Afim de omproheudnr o "raid" lie-
destro ligando a capital do ^rasil A
da America do Norte, partiram hoje
para veta. capital Cândido .Iftmaaco o
Ernesto Barbos» iPontcs, dahi Inicl-
a-ndo auá. empresa. Oe "raidmem" slo
portadores de memaurens do doutor
Borges de Medeiros, pi-esMonte do
Estado, do lutendentu mank-ipaLl o
do presidento da Assodacfto Coa-
mercial deste cidade.

SALITRE DO CHILE
O mais precioso adubo para o JARDIM

e para a lavoura em geral.
"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

0 Melbor presente de lestas é uma
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porque é um presente para TODA A FAMILA. To-
dos os seus membros, desde o mais velho, encontra-
rão n'ella algo que enterneça o coração, fortaleça o
espirito e tempere o sentimento.
DAR MUSICA é dar alegria, horas de prazer e de
doce esquecimento. Dae, pois, á vossa família uma
VICTROLA, e dar-lhe-eis um mimo, cujo valor per-
durará per muito tempo, e em torno do qual, annos
afora, se reunirão num ambiente de alegria e satisfa-
ção todos os entes que vos são caros.

ESCOLHEI HOJE MESMO A VOSSA VICTROLa

Temos modelos ao alcance de todas as bolsas

Únicos destribuidores

Paul J. Chrístoph Company
Üa/*iftV 1

I _^_W-^f___\\__\ U

OUVIDOR, 98
RIO DE JANEIRO

A*nttat*m*aa-m^a*%mmr%amar1tr*»tr^a*^

Dr. LUIZ SOBRE1
Assistente de clinica me-

dica da Faculdade do Rio,
com pratica nos Hospitaes
de Paris — Doenças do
ESOPHAGO • ESTÔMAGO
- INTESTINOS — Rua do
Rozario 140 — De I ás 5
Telephone: Norte 3070.

^¦¦¦¦•-'•¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦•¦•¦¦¦•VVN^

S. BENTO, 45
SÃO PAULO

ESCREVA PARA
POSTERIDADE!.

Usando a tinta ATLAS, V. S. obtém
a certt*;» de ou*- 03 üeus eserj-pto-.* e;S
(icsapparcct-fão com o liapcl
ÜSI.VA .\ACIO.NAl. DE IKiDO-iTHIAS

cmsncxs
taixa reatai 13T7 *- Hio de J-uaelso
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O JORNAL — Domingo, 12 de Ontabro de 1924

TODOS OS SPORTS
•TURF

A COIUIIDA DtlHTA TAM»', NO
1TAMAIUIV

Grande Prêmio "Aatarica" .
'No alegro campo do currolraa da rua

Uatta Machado, real.au, hoje, o Uorby
Club, com um proi-rniiima muito mie-
ressante, a sua 17* reunião da prosen-
to temporada,

Servira, do baso oe mtMtlns a dlspu-
ta do Orando 1'remlo 'Amerlca'*, na
distancia ds 1.609 metros, o com a do-
tacto de 10:000) ao vencedor.

üstn Importante prova, nuo tanto en-
thuslasmo vem despertam*» nos clrcu-
los turfista», marcara o sensacional en-
contro da valonto naelonal Vesta oom
animaes estrangeiros da orfom d« Al-
bealz, Leblon, Black, Jester, Miiimifl-
eenco e Mostrador, os quat», como 0
natural, dispensam a filha dt Casquttto
sensível vantofcm do peso.

Além dessb clássico o do prcmio "Dr,
lrrontln", reservado A primeira turma,
serão realizados hojo mala sete «tulli-
brados pareôs, merecendo, dentro elles,
referencia especial, oa denominados
"Internacional", na milha, • "17 do
botembro", uue, na distancia de 1.750
metros, reuniu as insaripgSes de Pai-
ma», Sombra, Paulistano, Eclipse e Pai-
mella.

Para essa promissora festa, cujo ini-
olo esta marcado para as 18,30, sfto os
seguintes os nossos prognost.cos:

Malandrlm, Violento o Trovoad».
Uurfio, Pimenta o Bolívia,
lOnplrlta, Perdiz e Diamantina.
Jiicrol, Malandrlm e Hlmalaya,
liberto, Ondlna o Aeroplano.'.'ocmildan, Resoluta e Rlpon.
Molecote, Salerno o Revery.
luta, Albeala e Mmtraior
Paulistano, Palmella e Eclipse.

O MEETING DB DOMINGO VIN-
DOUHO, NO JOCKEY CLUB

Para a corrida de domingo próximo,
a reallzar-so no Prado Fluminense Já
estilo organizados os seguintes parcos: -

Grande Promlo "Taça dos Produetos"
1.600 metros — 20:000$ — Prima-

zla, Pcquory, Borcas, Garupa, Tupan,
OociiBo, Blsturl, Florldor, Mlmi AU. Pa-
raituaya, Corlnga, Recente o parneatu'.

Grande Prêmio "Joekoy Club de Mon-
tcvldéo —• 8.890 metros — 15:0006 —
Mostrador, Salerno, Patrício, Black Jos-
ter, Aymorí, Metrópole, Ronden, Cacl-
que c Sonhador.

Prcmio "L»s Palmas* — 1.300 mo-
tros — .1:00OS — Pimenta, Penelópe,
Barilo. Borracha, Monumento, Fragoso,
Favorita, PanõTío e Barbara.

Prêmio "Kltchner" — 1.450 metros
3:006S — Vale Quatro, Okapl, Suns-

pol, Mffuro, Uyrapuru', Vonturosa, Ta-
moyo e Tup.v.

Promlo "Mangerona" — 1.600 metros
3:000$ — Aeroplano, Jacanen, Obe-

llsco, Noiva, Nympha e Trltfto.
Para complemento do 'programma se-

rüo recebidas, atí amanha., as 17 1|2
horas, inscripções nara oa seguintes
pareôs:

Prêmio "Cangulelro" (exclusivo para
aprendizes) — 1.460 metroB — 3:009$

Para os semilntes animaes: Lanlus,
Tapajoz, Malandrlm, Braranca, Capa-
taz, DiKitalls, Hlmalaya. Querol, Qalg*,

E' dever de todo homem
assegurar o futuro do sua farrfllla.

Assegure-o V„ adquirindo a torra
onde localizar o seu lar, a qual é
vendida com as maiores facilidade»
pela '
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DE JANEIRO
Kua da Assembléa, 79—Central 2351

LOCOMOVEI.
Veníe-ss nm, novo, do fabricante in-

.glez ituston, de 4 HP, nomlnaes, comple-
to, sobro rodss.. Van Erven 4c C. Hua

¦ Theophllo Ottonl n. 74.

Adversário Regatitra, lamhere, Malta
ko, rowoudu, Turflo, Tymblru, Tupy,
Ripou o Violento, Pesos: cavallos 58 kl-
los e éguas 50, tendo 3 k loa de van-
tarem os perdedorei ém qualquer Opooa.

Prêmio "Herlot" — 1.600 matroí —
3:000$ — Para ot seguintes anlmatt
som mais de unia vlctorln nesta tempo,
rada, com peíos oipeclaos: Uamalero
63 lillo», Divino 53, Sombra 58, O unu-
te 51, Rniileusn 60, Rlpon 50, Brwrança
48, Dlgltalls 48, Hlmalaya 48, Galga
48, Tymblrn 47 e Adversário 47.

Prêmio "Nuhll" — 1.600 metros —
3:000$ — Para os icgulnutei animaes
com pesos citpeclnes: DetrnquO 63 kl-
loa, Velloda 01. OMo 61. Palmella 50
Coqultlan 50, Querella 49, 1'aul'stano
40, NlJInsky 48, Olympo 48 e Alberto
48 kllos.

Prímlo "Vesta" — 1.750 motros —
3:500$ — Pam oa serrntos nnlm»*s
cnm pesos especiaes: Alhenlz 53 kllos.
Marathon 51, Patrício 60. Macn'fleencc
49. Alsaclnnn 49, Revory 48 Molecoto
48, Antelono 48, Mlòo 48. Moreno 48,
Detrnqu* 47, Volloda 46, Olfto 40 o Flu-
mlnenso 46.

DIVEHNAS NOTICIAS
Nilo tomnrilo parte na corrida desta

tard» os srlmnes Sonbndor c Nymnhni
sondo problemática, tambem, a pre«en-
e.n do PalCs, Bônus, Caravana o Som-
bra.

Por ter slilo nlnnndo de umn re-
tenaSn ,ie urina, ilflvarfi <i" rnrrer bole,
pm S 1'nnlo o potro Fluminense, do
Stud T*aiiln Machado,

Nn Derbv riiih heuve, hontom, es
seiWntm sprtcvitnn:

Athonlz 1.1. Silvio) «m 97 8|6",
Rovedy (A. Rn-"i), em 49".
Mlmi AH ÍA. Ttn«>>1, 0m 39".
Mni"i'fVnnci> '\ Rnnn>, em 39".

No Prado Vnmlnensc conseguimos

V#s»« (.T, Kw>lmrl, em 4T 5|B".
T.eMon (D S"iir»*l. em 46".
Salerno (D S"fl"«z), em 46".

Caso nUn onrra hof» " e»no. nn-
rnvann. Vale Onn^o. tnuerlnto nn niPF-
mo twrpo. pera dirigido pelo Jockey E.
Amucbflstpmil.

FOOTBALL

DR, ADAUTO BOTELHO
Assistente do Prof. II. P.oxo, na Pae. de
Medicina — Dlrector do Sanatório Bota-

fogo o medico do II. do Alienados
CLINICA MEDICA — MOLBITIAS NCR.

VOBAS E MENTAES
Cons. rua Rodrigo Silva, 28, Tol. C. 1838
Res. rua General Polyrtoro, 104. fel. Sul

S008

CAMI»l'*0.\ATO CARIOCA
Conformo lem s.do • nouciuuo, reali-

aam-ae, nu)e, u tarue, muis tits cucou-
tros puru a ulspuiu Uo iíuiiiiiuumuu u.i
Ahaocidijilo Metióliolltaiia uu üsporus
AUliültCoa, quu JiL puiiu, iJUl' UbS.lll ÜlBtíi*,
ser coiislaumuò o cainpuuuato oiticiui uu
R.o Uu Juneiro.

Uos encontros, o quu sem duvida
proniette st-r nialB disputado, 6 o l^iu-
nieiigo x ijotaiugo, uo campo Ua rua
Puysandu'.'ioiia u gcuto sabe quo o Flamengo,
no primeiro encontro, soifreu uma <--s-
cunualosa Uei-rolu dc 5x0, Uo Botafogo,
porém, lambem está intcirauu que o
Fiamcngo esta em optimas condições Uc
treino, como alias ainda não estevo os-
to anno.

A sedo de suas victorias vem-so avo-
lumando de tempos a esta parte, cada
qual mais disputada, senuo que u ul-
l.ma contru o Fluminense fol íi'mais
lmportanto por ser a unlca soffrida pc-
lo grande centro sportivo das Larun-
Jclras.

O Botafogo, pelo seu lado, nüo se
tem descuidado dos treinos e está bem
preparado íxira enfrentar o seu forte
o kai adversário.

Os teams para o Jogo principal estão
assim omniiizadou:

FLAMENGO — Amado j Pennaforte
o Helclo; Adhemar, Seabra e Dino; O.
Gomes, Candiota, NonO, Junqueira e
Moderato.

DOTAFOGO — Bebyl Couto e Surl-
ca; Lagreca, Alfredo e Jeronymo; Loi-
te, Neco, Jollbel, Oriundo o Claudlonor.

O juiz, para essa importante prova,
devera ser o sr. H. Welfaro (Fluml-
nenso).

No campo da rua Figueira de Mel-
Io o SSo Ohrlstovao medirá forçus com
as disciplinadas ocpilpes do Hellenlco,
em rehirno du campeonuto. No primei-
ro encontro o S. Chrlstovao venceu por
2x0.

O Fluminense encontra-se tambom
hoje. á larde, com o. Brasil, a quem
derrotou no primeiro Jogo pelo score
de 7x1.
CAMPEONATO DA LIGA METRO-

POI.ITANA
Para hojo estão marcados, nas diver-

sas series da tabeliã da Metropolitan?
os seguintes Jogos:
Serie A

Mlangueira x Andarahy.
Mackenzie x Villa Isabel
Vasco x Palmeiras.

títrlo B
Fidalgo x Americano.
Metropolitano a Confiança,

Serie C
Modeito x Olaria.
Independência x Engenho dt Dentro.

CAMPEONATO BRASILEIRO
Conformo prevlramoi, a Confederação

recebeu pedido dt Inserlpcio, para o
campeonato brasileiro do football, da
Liga Pernambucana.

Ato esta data JA m acham inecrlntos
oito concorrentes.
TENNIS

A. PEDIDOS DECLARAÇÕES

CAMPEONATO DA AMEA
Para hoje estão marcados os seguin-

tos Jogos:
Brasil x Botafogo.
Bangu' x Flamengo.
Fluminense x Tl.lucn.
Hellenlco x S. Chrlstovao.

YACHTING

OSÓRIO, CRITICO
"Quim tt hWM na aahiMt tia atfttt orttltat tttá tu.

JM» it Maltrtt fttmtjéll."
«Mt. Attaole. "06JHM pOttMUMM».

AIDAX CLUB
A commlssSo technica solicita a pro-

iicikjh dos srs. CliiKleivo Slung, llnionolro
do cuttor "Annu": Samuel Dnlicrty
("Jussuru"), O. Fraser Charmlng, e
tnnla os timoneiros dos cutters: "l'a-
radlaus". "Record", "Hvaniiolliin", "Ga-
by", "Duque", "Marcello", "Orlando",
"Cliilro", "Tlp-Top", "Rex", "Ibls". '

A dlrecijtlo On roítata será confiada
no commandante Fernando Cochrane.
As 18 horaa dc hoje, na sedo do club
supra, em OraroatO.

O conselho deliberativo do Au-
dnx Club está constituído da segulnto
fôrma:

Vlctor Prado de Mugalh&vB Cardoso,
Dum.iigos Fernandes Ue Atmelde, Cur-
nc-Ilo jurdlm, conde Ernesto Pereira
Carneiro, dr. Honorlo Rangel, Joso Mar-
que.i do Oliveira, ICdniundo Peltschcr,
Armando Magno du Slva, dr. Curiós
Vieira u Fnblo Werneck.

A senhorlta Hvangollna dc Alcn-
cur, filha du ulinlruntu Alexandrino ,|c
Alencar, acra a madrinha du cultor"Kvangelina", do Audax Club

HPOKT CLUB
A directoria, em tua sessão de 10 Uo

corrente, outro outras dellbcruqCes, re-
solveu:

b) aceitar, como sócios, os srs. Felix
N.edhanlt, Luiz Auguiilo Leite (rend-
inlssOo). ClevcluiHl Duarto Urugu, ju-
cliilho Abltcm c Puulo du Mlruuda lio-
xo.

c) ucelliir o pedido do demissão do
sr. Antônio Regis.

d) approviir t, balancete da thesou-
ruria referente ao mer. de setembro.

h) realizar a segunda sóiréo daiiEau-
te no dia 15 dc novembro.

I) realizar, líõ cOrronlo mez, um toi>
nelo de ji.ng-pong rtm medalha.-, dc
ouro, prata o bronze ao 1", 2" u 3» col-
locados.

O SPORT NO ESTRANGEIRO
TENNIS

SANTIAGO, 11. (U. P.) — No so-
gundo match de tennis para u con-
quieta da Taça M.tro, Buyd clerrolou
Lulz Torralva polo score do 6x3, 6x8,
8x6, 7x5. Hierwireth Jogara uoinlngo
com Torralva, que esta doente. Pelos
matclis ganhos honteni nâo parece que
os chilenos possam conservar a taga,

BOX
KOVA YORK, 11. (U. P.) — O 4>u-

gllista argentino Firpo está discutindo
com o promotor de matches Ue box,
Tex Rickard, a realização Ue um eu-
contro com Fred Fulton, a trinta de
novembro.

O boxeur argentino Ferrara assignou
o contrato para um matcli com Oor-
dou em Mune, no d.a 39 Uo corrente. O
uruguayo Fernandez assignou tambem
uni contrato para baicr-so com Lem
Mulody, do Omaha, no próximo dia 15,
cm Madisou Square Gardcus.

1'OOTIIALL
PARIS, 11. (U. P.) -- Pola primei-ra vez, depois Ua guerra,' uni team

francez do football Jogará com um
team allemão, nestu capitai, no proxi-mo domingo.

O encontro foi arranjado pelas orga-
nlzacOes unlonlstas do trabalho.

TIRO
WAKBFIBLD, Massachussetts, 11. 

(U. P.) — o team argentino do tiro
derrotou os norte americanos na provade trezentos metros, por 1.161. pontoscontra 1.113.

— O team argentino de tiro venceu
o team americano nas provas de sois-
centas e mil jardas, pelo score de 1.604
pontos contra 1.580.

PAPüIS PINTADOS CASA OCTAVIO
_______^^^ Rua dos Ourives, 60 -- RIO
FAZ TODAS AS COMBINAÇÕES OE ESTYLO E DE FANTASIA

ARTE E BOM GOSTO — AMOSTRA E ORÇAMENTOS GRÁTIS — TELEPHONE NORTE 4030

S« o Conselheiro Accacio nto Mtl-
venso, tia multo, na tanta pu ao Se-
nhor, teria occaelío de vêr mala uma
vess o quanto 6 t>rotundam«nte ver-
dadelro aquelle seu abalizado concal*
to phllosophlco, percorrendo ns 11-
nhas do "Registro Literário", do ar.
Osório Duque Estrada, publicado no
"Jornal do Brasil", do quarta-feira
ultima, 1 do corrente. E toso por
que o afamado Immortal, que so ar-
roga o titulo de montor da critica II-
torarla desto povo, patenteou nesse
registro a sua contumacla na falta
do critério com quo Julga aa obris
([ue lho vflo ter âs milos: nüo sabo o

quo diz, desdiz-se o'contradiz-se...
A critica do sr. Osório 6 como pe-

dra no melo do caminho; transeunte

que sc #Pç> precata dà topada. 12 se
nflo vejamos.

•Criticando "Telas de luar", ultimo
livro do Br. Zeferino Brasil, no re-
sistro citado, emltte o sr. Osório a
sua sexqulpedal opiniio sobro o poe-
ta, considerando-o "abaixo do princi-
plante", por Isso quo "difficllmcnto

se encontram versos peores do quo os
engastados no pórtico do volumo".

NSo era preciso dizer mais para
arrastar qualquer pretenso cultor das
musas, mas o sr. Oeorio, nüo conten-
te com isso, brande o tacape sobre
a indefesa victlma, acerescentando
que "a par de Innumcros rebusca-
mentos c precioslsmo», o poeta apre-
senta lmproprlodudes e defeitos ou-
tros, quo chegam para denunciar o
escriptor "bisonho" c sem dextretsa,
no manejo do verso e "da syn taxe".

Não tivemos ainda oceasião de lêr
"Telas de luar", mas podemos affir-
mar que esse applaudldo poeta gaú-
elio que, para o sr. Oeorio Duque
Estrada, se manifesta tão desprovido
de talento o dc cultura., e-para o mes-
mo sr. Estrada Duque Osório aquelle
"escrlptor de grande merecimento,
cuJa existência, por Infelicidade sua,
ignorava", em 30 de outubro do
1911, quando no "florrelo da Manhã",
fazia a apologia do livro "Na Torre
de Marfim", daquelie poeta.

A poesia do escrlptor "bisonho"

de hoje era e é (a julgar pela amos-
tra que nos offerece o "Registro") a
mesma que o sr. Osório conalderava
rcveladora "de fôrma, concepção,
sentimento poético da natureza; har-
monia, polimento, 

"conhecimento' da
lingua" e demais predicados pronrloa
Ua obra de um grande;poêlsiJ!, 

"...•'.'í

Osório esqueceu o broeardó latino:
"verba volant, scripta manbnt", phe-
nomeno do amnésia que o levou
tambem a esquecer o poeta, "cujo

nome sc impunha á admiração ãe
todos os intellootuaes da nossa ter-

Aijirição
titulo publicou

ra", na phrase cem que encerrou o
"Registro" citado, do 30 de outubro
de 1111.

A amnésia ou falta <>• sinceridade
do «r. Osório chega ao auge, quan-
do, ao Iniciar o "Registro" de 1 do
corrente, escreve teatualmentee:
"Ouço", desde multo, extraordinários
louvores ia faculdades poéticas.desse
escrlptor", etc.

"Ouço"... diz o sr. Oeorio, como
so não fosso elle próprio dns que
mais applaudlram o nppareclmento
do "Na Torre de Marfim", quo ello
considerava "um desses "livros ra-
ros", quo chegam, Hs vezes, para u
consagração de um autor". ("Regia-
tro", de 30 — 10 — 911, cit.).

Zeferino Brasil niío c poeta que
necessito dos encomios da critica
para so Impor d nossa admiração:
basta 161-0, basta sentil-o, na dellca-
deza e na vibratlbllldade de seua ver-
sos, simples, cantantes, leves, nervo-
sos, Impregnados de sentimento o de
belleza.

Agora <o que pode acontecer 6 o
segulnto: o sr. Osório ter o paladnfr
já multo embolado para apreciar os
manjares finos quo lhe offerecem,
Inadvertidamente. E C isso o que se
da, com certeza.

Nao queremos encerrar estaB toe-
cas linhas sem a tran-icripção do um
soneto de Zeferino Brasil, extraído,
ao acaso dc "Vovô Musa":

Minha

A trança negra sobre mim desata.
E sou beijo palpita no meu beijo,
E' minha ! O sou desejo é o meu

[desejo
E o pezar que a maltrata me mal-

[trata.

A sua voz tom no divino harpejo
Sons de crystal, soluços de cascata,
E sonhando ou desperto, pura,

[Intacta,
Em mim, no espaço em toda parto

[a vejo

Minha, sd minha, unicamente
[minha,

Ella refulgo o passo men seguindo:
Caio, cila cáe, caminho, ella ca-

[minha:

B vae sonhando, como eu vou so-
[nhando,

O seu olhar no meu olhar íulgjndo,
E a sua voz na minha voz can-

-.', ,.;:.~- [tando.

Quem. é autor -de versos deste, qul-
lato nSo precisa de carta do recom-
mendação.

Rio, 6 — 10 — 24,

X.B.

Cem eeao
Unlio" um coramentario cm torno
da conversação do Coelho Netto, ao
Espiritismo, conforme proflssio de
ti feita deanto de 2.000 pessoas, no
Abrigo Thereza de Jesus, i

Dlise o illustre escrlptor, nfio eer
abjuraçiio, pol» a doutrina Espirita
4 o Evam?«lho na eua mais elevada
pureza, E' o Christianismo dos pri-
meiros séculos. Vem a propósito,
para exemplo, aa eurae do professor
Mozart em Campos, quo espirita
Chriitao, faz andar paralytlcoe, mu-
dos falarem, porque tem íê o obra
em nome de Jesus.

A arvore so conhece é polo fruto.
O "Jus sperneandl" 6 humano. .
Ultimamente, isto c, em 15 dias.
Coelho Netto o Leal do Souza, mas.
quantos por ahl, não o sâo om con-
«ciência, sem coragem moral para o
confessarem, publicamente. Vão fi
missa aos domingos por em.irtlsmo...
o curam-so com toda a família por
intermédio deases "médiuns pê-ra-
pados" quo tem a faculdade do
curar, faculdade essa que ainda núj
tiveram ob papas, padres, nem bis-

pos! No emtanto.'. Jesu» fazia an-

dar aos paralytlcoe... com a sim-

pies imposição do suas milos!:

Joffro
 t> ***** *

DerolT8-s8 o dinheiro
a quem fizer uso do PEITORAL
ROUSSELET e nüo alcançar o resul.
tado desejado. Mais do 15.000 pessOav
que obilvoratn ontimos resultados om
pouco tempo garantem u ir.contcstavel
efflcacla do PEITORAL nOUSSELET cm
todos os casou de TOSS:iS. 59 dos mais
eminentes médicos brasileiros e estran-
gelros attestam ser o PEITORAL
ROUSSELET o quo supera todos oi
preparados. Leiam com attençao o fo-
lheto que acompanha o frase. Exigir
o PEITORAL- ROUSSELET. eem qu*
vos darão outro qualquer que lho dO
mais lucro na venda o que estragara
voiso estômago, esperdlçando vosso
dinheiro.

A Victoria pagou
mais 49MWM0 na

c&ÜaV
A um dot teelet dt Cita Btaotru «m

Sm. Ltfiytttt Bastei 4 C, fol hoje pago
o bllhttt Inteire n. 4480, prendido oom
40:0001000 dt netel t acrtt*ltiat "Lttf
rit 4t Vleterlt" txtriiea entt-hont»m, bl-
Ihtte ettt confiado pire cobrança ptlo ft-
llzirdo poitulfer qut o adquiriu no "So-
nho dt Oure".

VENERAVEL E ARCHIEPISCOPAL
ORDEM 3' DE NOSSA SENHORA

DO MONTE DO CARMO
Com • Knmpiuos-iiiiitlP dn* ,|rmai,

quarta-feira. |,% do rorrcnip, nHFíctvJb «lesta rrnrravri Or,i*m „festividade ,Ih «Inrtnnn Matrtarclii
(Ia InttlUilcAo, Nania Thoreza doJOMIH,
..£'*.U h0?** vntr*t* » missa pon.tirv-alt s*ndo nfrMnnir o lii,.|||„
Coininlssarln dn Veneravel Ordem,monsenhor «Ir. Pernando llaugei dnMello, ncolyladn pnr nun*<roHON
cocIdsImUvos qae formam o iWWo>.
altar.

O naaetrrrtro da 8era|thlm iicfor-
madora ila Ordem Carmclitans nt.
In confld» ao eloqarnto orador sa.
oro. |Mdro dr. Ilenrlnun de Mnra-
Ihftes que. au Evangelho, enaltcrv
ré da trlbnna sagrada u obm \x\r-trntosn o oxeelsas virtudes da (ilo-
rlosii Mntríarrtut.

Eicellente. orchestrn. rompostn ,ie
bons elementos ilo Centro Musical
o dc itiMlnrtas ennlornK e nniii-rosn
matisa coral, dirá òxrcueito, Hob n
retjicnela do proveito professor ,loao
llnTinundo Rodrigues, do scenilnte
prngrnmma:

Marelw solemne "Celebro", dn
mactrn l.ackner: "Introltns", dn
maestro Amatnnci; "Kj/rie et <;ln.
rln", du missa Dnvldlr», do rei ilo.
pndre Ti, Perosl: "Orailnnl", do mi».
oRÍro Aintiiiuvl: "Avc-Marls", dn
maestro L. Rotnim: "Oedn", do
tiinestr» revdo. pndre |,. prro<l;"Orfcrtorlo", do mnrotrn AmatiKXij"Sanetus, Bcnetlietos et Agnu.s Pcl",
do mnestro revdo. padre I,. iVro.
sl: "Coinmtinlo", do miwstni Ama-
tuoeli marehn final "Sorilr ", do mn-
ostro I,. notaZM.

A's 18 horas, precedido dn mar»
elin solemne "Tlbi Omnes", do ma-
estro li. Botazzo e do "Salntarls",
do maestro padro I,. Perosl, ao In-
eeusur, terá Inlelo o "Te-lienm"
enf-entando a oreliostrn o "Te-DiMim",
nlternado do maestro I,. liotimso c
terminando n solemnidade m q"Tnnttim ICrco". do mncotro O. Ra-
vanello o Mnretin flnnl "Sedes Sa»
pientJne", do ma«f.tro 1, lloiav/o.

Nn eapelln do Noviciado dn no«*a
T'*4rreln. realizar-se-á. iís 11 liorus, da
manhã, a solemne ceremonla do neto
dc profissão, pura o qual são convl*
dados os Irmãos qno niudu o não te>
nhnm feito.

Do ordem dc S. C. o frmta
Prior u em nome da Mesa Adminis»
trntlva. convido os Irmãos cnidua-
dos o rasos o os fléH devotos de San-
tu Thereza dc Jesus n assistirem a
estes netos do culto ú Gloriosa Re-
formadora.

Swretarla da Ordem, em 11 de
onMihro de 1*24. O secretario —
FRANCISCO BARBOSA UA IU>
CHA.

O MBLHOH TOITIOO

Cadu frasco 6 acompanhado da relação dc cerca dc duzentos altcatndos du eminentes pro-
fesHOrce da Faculdade dc Medicina do Rio de Janeiro u da dc Suo Paulo e du notáveis médicos quo
iifflnnaiii ser a pliospho-culclua-iodada um excellente preparado, de grandes resultados ná debill-
dade, no lymphatismo, adcnopatliias, cseropbulosc, reehitismo, anemia, nenrasthenla, phospliatu-
ria, chlorosc, bodo. bronchite ustlunattoi, denticão, rhenmatismo ohronico c convalescença. K'
usada ainda durante o período di gravidez, como cxcellente auxiliar uo tratamento da syphllls c co-
mo tônico do apparelho respiratório,

A' venda nas princlpaes pharmacius c nas drogarias/no Rio dc Janeiro. Araujo Freitas & O.; Granado
& C.; A. Gcsteira & C: P. dc Ariujo & C."i Bcrrini (Freire (iiilnmracs & Cia); J. M. Pacheco; Orlando
Rangel; Rodolpho Hess & C; V. Silva & C; Drogaria Baptista; Jorg • & Santos; Evarlsto Eyer & C;
M. B. Rodrigues; Drogaria Ferreiro; Ribeiro. Menezes & C; O. Llberu'li: Martins & Baeellar: J. A. Bo-
telho: Bragança Cld & O.'; Silva Gomes & C; Heitor, Gomes & C.; Victor Ruffler & C; Humberto Soa-
MS & C; em São Paulo, Baruel & C: Branlio & O.; Amarante & C; V. Morse & C: Drogaria Mer-
curió, S. P. C. Tj. Queiroz; J. Ribeiro Bronco & C.; Cia. Panllsta de Drogas, Cruz Borba & Miranda:
Messias, Andrcueci & C; Drogaria Sul America; Drogaria Lnsltaua; em Santos. Baruel & O.: Amarante

& €.: R. Soares & C: cm Campinas, J. Fabiano & C; na Bahia, Drogaria Meirelles; Drogaria Caldas:
Drogaria Gnldlno; em Pelotas, Instituto Dr. Krautz c -era Jaguarão, Graciliano dc Souza c Sicurd & C.

A exposição de Bellas Artes
O Conselho Superior de Bellas-Ar-

tes, diz uma nota publicada hontem,

vae reunir-se para "resolver critério-

samente" sobre o prêmio de honra,

na ultima exposição geral, realizada

em agosto.
O prêmio de honra, por seu cara-

cter especial, conferido por melo do

suffragio de todos os expositores

premiados que figurarem na expoei-

«So, e o Conselho Superior homolo-

ga ou rejeita o nome proposto, nun-

ca, porém, estabelece ou propõe,
"sponte sua", o referido prêmio, qne

provêm do voto de todos os artistas

comio consagração do merecimento

de um dos collegas. ;i
Na recente exposição, íeita á as-

sembléa dos expositores, a votação,

na fôrma regulamentar, deu resulta-
do negativo, ou melhor: os exposito-

res, cujo voto 6 sagrado, e assim

sempre fol considerado, julgaram
que nüo havia obra de arte, no cer-

tamen, que proporcionasse ao autor
essa grande homenagem, de seus
collegas.

A reunião -ilo Conselho, 'hontem

noticiada, se tiver de resolver "crite-

rlosamente", como;suggere a notl-
cia, não poderá ir além da manifes-
tação do voto dos artistas, que quasi
unanimemente se revelou a respeito,
o limitar-se-á, logicamente, a homo-
logar a acta que foi approvadá e as-

signada por todos os presentes. Salvo

se nesse assumpto puder entrar o pa-
tronato ou o empenho, o que aberr.i
de tudo quanto é justo.

(£>o "Jornal do Brasil").
'• e <i» e » »

0
UM RKMUIO EXCELLENTE

Usa-so nu multo tcrnpo um remédio
quo c altamente erricaz o admirável. Tra-
ta-se do um bicarbonulo aperreiçoado,
superior o agradável ao mais delicado pa-
ladar. Eminentes mcdleos demonstraram
quu esso blcarbonato esterizado 6 optl-
um, pois as pessoas que sorrrem do azias,
gazes, mâs dlsestSes, etc, encontram com
o sou uso um allivlo lminediato. Convém
ter presente que esse blcarbonato estcrl-
zado como so chama »a Allemanha só so
encontra cm nosso palz cm vidros bem
fechados.

SO' JOGAM 6 MILHARES
Quarta-feira, 15 do corrente

20:000$000
Loteria da Victoria

 m m***> m

Cumplido de SanfAena
Pror. de Dtreito Civil na Unlversltlsdo

— Esc. Rua l* de Marco n. 22 — Tel.
N. «058 — Rei. SUl 3603.

Agradecimento
DR. AMÉRICO VAJOBRIO

Não podemos calar o eterno reco-
nheclmento d proficiência e dedica-
ção do Joven e distineto- cirurgião,
dr. Américo Valerio — pelas urgen-
tes e delicadas operações praticadas
em mim e em mlnhe. senhora, curan-
do-nos em breve prazo. Hoje, 12 do
outubro, dia do annlversario natali-
cio do abalizado cirurgião, vimos po.'
eese motivo trazer publicamente nos-
sos sincero» agradecimentos, augu-
rando ao dr. Américo Va*»io e
exma. família Innumeras feliclda-
dee.

Rio, 12 — 10 — 924.

Paulo Gomes da Silva e senhora
i»,' m**m *

Malas e artigos de viagem
A "Casa Marinho" está fazendo a ven-

da de todo o seu.ftork, por menos do
custo, tudo o que ha dc melhor em obra
de lol. Quem quizer ter malas superiores,
aproveite a occaslSo. E' na rua Sele do
Setembro, CC. — Manoel Joaquim Ma*
rlnho,

¦ i—****** *<•

«Consti tor dó
Ccmmercio

Diário de informaç*«« bolsistas,
comtiwrciaos, bancarias

o forenses — Publicação
de manifestos

marítimos e terrestres
O mais autorizado e completo or-

gão informativo que se publica
nesta capital sobre o movimento
conuuercial, bancário e fundos pu-
blicos; contendo o mala completo
serviço de manifestos de importação
e exportação marítimos c terrestres,
títulos protestados, fallendas e oon-
cordatas, estatística e outras Indica-
ções utels.

Remettc-so um exemplar a quem
pedir á redacção c administração:
rua Primeiro de Março 88, segundo
andar — Caixa Poetai: 2784 — Tc-
lepbone: Norte 201»—Rio de Janeiro

Assignaturas mensaes, tristes-
traes, semestraes ou anuuaes.

TrünKiti las mtnrf» A esnun
BIOGASTRINA

(Comprimidos toni-digestivos)
Nome registrado

Biogmtrina revigora a vitalidade gas-
tro-ii testinal em atonia, faz voltar á
normalidade a secreçlo dos órgãos
digestivos que recuperam, o seu func-

cionamento integral.

Bimutttrtitgias rito éo tm*mag»

Costa Braga & C.
CASA FUNDADA EM 1883

Chapéos por atacado
Tel N. 1.442

SECÇÃO BANCARIA
Tel. N. 2358

TEM CASA FORTE

72,RMS.FM),72
Administração, compra e

venda de apolioes, papeis de

credito, prédios e terrenos
bem localizados. — Opera om

descontos e demais operações

bancarias. Aceita depósitos em
conta corrente e a prazo fixo
ás melhores taxas.

"LEOPOLDINA

RAILWAY"
RECEBIMENTO DE CARGA

EM PRAIA FORMOSA
Faço publico que nos dias 13

c 14 do corrento a estação
de P. Formosa não reee-
berá cargas á despachar para
o interior, afim de desconfies-

I tionar os armazéns daquella
estução.

Rio de Janeiro, 11 de outu-
bro de 1924.

M. C. MILLER
Director Gerente.

U———4— iiiiim,—^1....... — ii—i i m t

União dos Chauffeurs do Rio dl
Janeiro
AVMO

São convidados os ara. sócios, bem
como todos os "chauffeure" e pro-
prletarlos de automóveis do Itio dc
Janeiro, a assistirem d conferência
que Bolire a terminação da entrada
RiIO-PBTRiOPOtJS, c outros gran-
des interesses da clame, fará na sé-
de da União, 130, rua Evariírto da
Veiga, 'no dia 14 do eorrentt, às
20 lf2 horas, o sr. dr. Octavio d«
Rocha Miranda, presidente em exer-
ciclo do Automóvel Club do Brasil.

Tratando-se de assuroirto de Inte-
resse para a classe, pede-ee o com-
parecimento de todets.

— DIOXOGHY -
Nlo 4 a mui oxyamidt rntii birita

E' A MELHOR

GlINiSIO 28 DE. SETEIBRl
(Medalha de prata n. 1, na

Exposição do Centenário)

Organização original:
1 — Perfeita organização militar.

2 —Ensino obrigatório.
3—Cultura especial do ver-

nâculo.
— Educação integral: do cor-

po, da cabeça o do coração.
— Kelieião do dever cumprido,

f — Combate ao futebol e aos
esportes violentos.

7 — Apuro das qualidades mo-
rale.

8—Oficina singular de modelar
o" caracter infantil.

9 — Direcçto de conhecido edu-
cador—o coronel ,dr. Llbe-

rato Bittencourt, lente da
Escola Militar.

Singularidades:
1 — Com a Cartilha 28 de Sc-

tembro ensina u lér e a es-
crever 'om 28 dias.

»— Nunca perdeu um sô alu-
no no vestlbulo das acailc-
mias.

2 — Casa unlca de ensino <|u"
compareceu & Exposição do
Centenário e ao» funeral?
de Rui — o maior mestre
da língua.

4 — 00 •'• de aprovações nos
exames do Pedro 11.

. 5 — Medalha de prata n. 1 no
i;*l»».içito du i.rntrnArln.

— 24 reservistas, sem um sú
Inabilitado.

— Publicação mensal de Ite-
vlstn. no 10" anno, com ofi-
clnas próprios.

¦— Internato e extemato, edl
ficios próprios, 24 de Maio
ti. 36».

— sncrnriin! ile Santo»: Amador
Buenos 316.

NÀO SE ESQUEÇA
Incluir hoje na sus nota de compras o

remédio necessário pnrn ricos o pobres,
que ilcvc existir «tn todas as casas, Jltda
«upcrlor para doenças da po.lle. eczcmus,
frlüiras. cinpingrns ou golpes escoria-
çOos", ulccrns antlras, etc, ele. Nto suM
i roupa liem te conhece « apnllcaçio. Sc
preza ii i-aiidu e quer poupar dlntiniro
compro liojc mesmo um vidro de OERteO'-
o leia o livro qui! o acompanha, citando
romcdlos para varlis doenças dirtlcels dc
curar. .V venda em todas is pharmadas o
rlrog-arms Importantes. Exija OWWIOL do
pnarniacuiitlco Henrique E. N. Ssulos, o
nilo aceite Imitações baratas.

CORREIAS
RARA

TRANSMISSÕES

Sola americana
''•Ilo da camello
3alata legitima
Lona e borracha
Sola nacional
Impermeável

ATACADO C

Marcas
AQUATIC
PYRAMID
CYCLOP
BROWNDEL
CRUZEIRO
QAMDY
VAREJO

A. W. Yessey & Cia. Ltda.
RUA TEEOPHILO OTTON 8

'aixa Postal 1777 Tel. N. 3802
End. Tel. VESSEY
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Mo dnvide mais...
Visite-nos, escreva-nos, pois, encontrará em nossa

casa os melhores apparelhos e pertencentes para radio-
telephonia, pelos preços

MAIS VANTAJOSOS

F. R. Moreira & Comp.
Avenida Rio Branco 107 e 109'

caixa Postal 522 Endereço Telegraphico Frarimor
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RAD10-TELEPH0NIA
APPARELHOS RECEPTORES

Para ouvir os -"onçertos, Notlolaa, Dlaouraoa, irradiados diariamente'palaEatacio Marconl, da Radio Sociedade do Rio de Janeiro
COMPREM 08 APPARELHOS

MRCONIPHONES
AMPLIFICADORES — ALTO FALANTES

ACCESSORIOS
CO>*DE.\SADORES VARIÁVEIS _ TELEPHONES — V*«LVÜL*«S

LIGAÇÕES DE TERRA- FIO PARA ANTENNA'
IHOLADORES EBONITE E DE PORCELANA — BATEKIASiSECCAS

PEÇAM CATALOQ08 E INFORMAÇ0E8 DA

ll» NACIONAL DE CODUUÇJE:, SEU FIO
RUA 1" DE MARÇO 107

CAIXA POSTAL 126
Rio de Janeiro
TELEPHONE: NORTE 6668

RADIO-JORNAL

OS PRIMEIROS PASSOS DO AMADOR
DET.S.F.

Seguindo, rríethpdica, didaetlca-
mente, o curso 'dos nossos rudimen*
taes informes, destinados aos lnlcl-
antes em T. 3. K, o attendendo, as*
sim, aos Innumeros pedidos quo nns
vêm sendo 1'elton, om carta, pólosleitores do "Radlo-Jornal", aqui IItjstranamlttlmos, do bom gosto, tanto
quanto se nos afigura de immediata
utilidade pratica, om tul mister:— A válvula ou lâmpada nos fa*
culta, além da rectlítcaçüo (funcçSode detector, a solucio de mais doisoutros importantes problemas: o daemissão do ondas hertzlanas o o daampllaçüo das correntes de radio.

Be bem quo menos efficiente quao deteotor do válvula (ou lâmpada),
o detector de crystal offeroce, ainda
assim, bem bons resultados o tem
a vantagem, multo apreciável, de jor"um apparelho" do uma slmpllclda-
de extrema.

Seja dito, do passagem, o com In-telro cabimento, absoluta opportunl-dade, alias, que a qualquer pessoa,mesmo leiga om Nclencia (physica,imviuilca, etc.), è dado, com relativafacilidade, construir o fazer funecio-nar, muito razoavelmente, so nãocom pcrfolção e segurança, lama cs-ta«.vto luc-antora, provida de crystal
(galena ou outro, c, modernamente,
clnzlte, otc, etc.); tudo depende,afinal, muito mais da bõa vontade,do espirito do pesquisa o curiosidade,da forca dcl vontade, da persistência,do engenho da ludolo, emfim, doverdadeiro amador do T. S. E., do
quo do altos conhecimentos scienti-fleos, profundos estudos do clcctrici-

PIANOS;allemães - pianos do cor-
das cruzadas com cepo «Io
metal o tres pedsus, ra-

brlcados c«m madeiras do palz, estando
por Isso Isentos de cupim; quunlu a tiu-
rabllldade, 6 Incontestável o com vozes
som rlvaes; vendem-so a dlnliotro ou a
prestações. Lux & Carneiro, Avenida as

Ido Setembro, 341 j tol. S.2U8 Vllla. Ex-
| posiçüo. Casa Callos Gomes c Casa Car-
i los Wobrs.

dado (nr-wroo de rBdloHccCridfljiae),
tle physica o uiecanlcu, etc.

Não «lueromos dizer, com Isso,-que
o amador «iuo, além do sor dotado
do taes virtudes, sojii dado aos utll-
llsslmos estudos do physica o de me-
caulca, e alô chimica, etc,, nao te-
nha, em regra geral, maior probabl-

Figura 3 (eerie Iniciada om 2 ss outubro
de 1824) — Observa-ae, por eaaa traça-
do, qus uma antenna (1 e 2), orientada
na dlrecção do poato emlaaor, corta mui*
to maior numero de llnhaa d* fores, no
sapato do que uma antenna em outra po-

siçâo (3 e 4)

lidado de exito e, o que «*• mais, me-
lhor conhecimento de causa, o todas
au possibilidades do acompanhar, c
atú praticar, 

"parl-passu", os mais
complexos problemas concernentes,á
radlo-electrlcldudu em geral (radio-
telephonia, e radlotelographla), todoi
os aperfeiçoamentos, as imiovações,
as descobertas, as grandes «Iinpllíl-
caijões dos diversos dispositivos, que
surgem, de «lia para «lia, a todo mo-
mento, nos grandes centros sclentlfi-
cou, totíhnlcos mus pretendemos, sim
accentuur o 1'aeto, Incoutoste, verlfi-
cado todos os diatí, nem só ao mister
cm fóeo, na radloelcctrlcidadc, como
tambem cm qualquer outro tetitaineii

«r«iiitlnn»>

LIVROS NOVOS
UM HOMANOE lltJWANnOL
"En tlorru de santoe" 4 o titulo

do melhor romance do Alberto ln*
súa. 'Livro <lt> grande emoção o es-'' i-rlpto taprlchotumente, doij.i «iuo
appareeou conquistou o morcado o
«une edl«i*><x« ho repetiram com verti*
gem, Narrativa clog-nte, sóbrio,
forte, da vida de um iiujolto scoptlco,
reflecte, em parto, u psychologUi doe
liitellectuaes doa fins do ueculo XIX,
quo gostavam da "Arto pela arte"
e apregoavam a Inutilidade dos es*
forçou humanos.

Avlla, a serena "terra de «antos",
«' o fundo do romance. Nella, onde
Thereza do Jesus nasceu, so passam
uu mais tuimosiH Hcenus «Ja novella.
E d& gosto seguir a. viagem amena
doa personagens atravfs dnquellas

ruas o pra«*as amortecidas, myeticufl,
Avilo, "morre, itotMU» nilo morre."
Iiisiia, ao aprcsental-a, conta-nos a
Influencia decisiva do seu caractor
antigo no caracter Indeciso o no-
vo de irm sujeito aem fe e rico.

Insúa, que t serthor de detalhes
curiosos do estylo e harmoniza fôr-
ma e fundo, fez "En tlorro do ann-
tos" como tío «Mtlvcsso a fazer uma
catliedral rendllhada o medieval,
cheia do bolleza e crcAça. Seu livro
não encerra paglnns Imiteis, nem
coisas oscabroejm. PtVdo sor lido, som
sobresalto, por qualquer leitor rlgo-
roso,"En tlorra de santos" deixa-nos a
sensação de quu Insrta, caso desejas-
6o «seguir as pisadas do um Valor
ou de um Pereda, conseguiria, mais
cedo ou mais tarde, egualal-os.

O romanco do Insúa devo sor 11
do por todos os amantes das boue
letras.

Foi a "Libreria Dspanola" quom
nos enviou um exemplar. Gratos.

Colombo, do Vicente Liei-
illo Cardoso — Ed. Annua-
rio «lo Brasil.

O sr. Vicente Llclnio Cardoso Te-
uniu, eni volume, os seus artigos so-
bro descobrimentos americanos, pu-
bllcados uo O JORNAL, e "Illustra-
ção brasileira'*. 13' uma pequena
obra, «le cento o poucas paginas, em
que aquello escriptor estuda com a
íinura do seu espirito critico e a
pujança da sua erudição em assum-
pto, o extraordinário feito do Chris-
lovam Colombo.

As commemorações de hoje
NA LIGA DA DHKESA NACIONAL

Esta ussocluçao realiza, hojo, As
15 horns, em suu sedo, no edifício
do Syllogou, umu (esta cívica, patacommemoriir a dam o fazer ontre-
e* das medalhai de ouro que man-dou cunhar, cwpeelnlmcnto, parnperpetuar o "rald" Rlo-Ssntlago, doescoteiro Álvaro Silva, e quo scriloontregues ao escoteiro c aos preal-cientes daa Republicas do Brasil odo Chllo.

Hxocutado o Hymno A Bandeira
pelos alumnos do Gymnnvlo HIo-Americano, o sr. Ooulurt do Andrn-

do falara uo Jovem escoteiro, enalte-
cendo o sou feito.
NO CENTIIO DE ori/TORA DUA*

SILEIRA
Com uma vesperal extraordinária,

o-Centro de Cultura Brasileiro «om-
memorará a dnta dc hoje, falandoos srs.: Albuquerquo Gondlm, so-bro 12 <]o outubro": Uubcy Wnn-derloy, cm torno do- thonm "O Bra-sil o o umerlcanlsmo", o José Ma*rlanno, acerea do "Jardim troplc.il".

Segulr-so-ft uma parto literária.
NO GRÊMIO MTKKARIO PAULA

EUEITAS
Realiza hojo esto grêmio umasess5o solemne, as 13 horas, com-

memorando a descoberta da Amo-
rica o para encerrar o anno soclul,

havendo, por fim, uma parto lltcra*
ria o recreativa.
FESTIVAL IX) VIO AMEIUOANO

O Úymnasio Pio Americano rea-
liai hoje, ús !M horas, no liuititutn
Nacional do Musica, um festival cl-
vloo, om commomoraçao íi iloHCober-
ta ila Amorlcc o buncCIclo du Asso*
ciação Kknnliienso dt> E*coletros.

Nessa testa, em quo huvcrii mu*
sica, o escoteiro Álvaro Sllvu, fanl
um.i narr.K.iui «Ia sua viagem uu
Chile.
A BENEFICÊNCIA IIESPANHOUV

Com um programma Interessante
a Sociedu.le Hespanhola du Bonefl-
conda commomora, hoje, na «ua sé*
de social. ,'i rua Fonseca Telles, o"Dia da Raça", data em que se rc-
corda o feito do Colombo, aproahdo
as caravellas «Ui sua esquadrilha nan
praias desconhecidas do Novo Mundo.

A FESTA HOS ESTUDANTES
Reallza-se, hoje, ;'i» 1G 1|2 horas,

no falado Itamaraty, a festa n-n-
domlca, promovida pelas nssoclaç«"i'.'s
de estudantes, das noasim escolas su-
perlores, em homenagem á diploma-
cia brasllolra, nn pessoa do sr. Felix
Pacheco, ministro das Relações Ex-
terlores, o ll todaa as Nações 1%
America, por intermédio de s-oius re-
presentanies diplomáticos, nesta ea-
pitai.

EIXO DE AÇO

OESCASCADORES DE GAFE' COMBINADOS
Cfi JJ

Numero 5 capacidade «liaria 60 arrobas de café limpo
Numero 2 capacidade diária 150 arrobas de café limpo
Numero 1 capacidade diária 300 arrobas de café limpo

Os d£S«^cadorcs -Foster" não temem conoui-renctu. São de ma-teria* de primeira ordem, possuem uma tempera especialO scu rumplonamento o perfeito o «le íacll manejo: São simples oeconômicos; uao quebram o grão nom tingem o cai«5 Desças-cam, pulem, esbrugam e ventilam o caré, com a máxima perfeição.
Temos, tambem, em "stock" esbrugadores para café.ventiladores, elevadores, bica de Jogo e classif icadores

PEÇAM CATAIiOGOS E PREÇOS A'
SOCIEDADE

KNOWLES & FOSTER
PARA O BRASIL LTDA.

Rio de Janeiro
Avenida Rio Branco 18

ILtEi
tharina.t
osto* toV

mpromísso)
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| MAGNESIA RAY EMPO-l
m FÓRMULA OE SIR -UMES «UR-UV — O tnELHOR ANTI-ACIOO tS O H

, REI DOS CO«ltTrE-|ERE8 BLarS° 
sVp^T " 

11 SIR JAMES MURRAY & SON - DUBLIN I

Grande romaria a N. S. da
Penha de França
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Trens na Praia Formosa, a
curtos intèrvallos
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COFRES ^
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| Cofres de aço a prova de fogo, qnéda e arrombamento
FECHADURA CENTRAL DE TRANSMISSÃO

| ORANDE PRÊMIO NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922
PATENTf SI. ItMOd — FAFMUCAWTES:

Walligr & O- - Porto Alegre |
_ Filial: Rua Marechal Florians Peixoto 5 — Rio de Janeiro
^imiiiiiiiimiiiiiiiiriiHmiiiiiiwiiiiiiiiiwiüia-iuiMiiiiiiutHiiiiiiiiiimHiiiiuiiiQif

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

IRA 17

100.0001000
Bilhete inteiro 30$000

Vendem-se, paia transmissão, cora 33
pés de'cumprimento. Van Ervcn 4 C. IUia
Tiicophllo uttonl n. 14.
__,_ ..iniai - 
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Vestidos
Vestidos

Vestidos
A* BRASILEIRA

0 MELHOR MOMENTO DE VENDER 8
é aquelle em que o freguez tem muito o que comprar. {

5 0 MELHOR MOMENTO DE COMPRAR
Q é aquelle em que o vendedor tem muito o que vender.

Essa 6 a nossa situação actual. Temos. O

Vastos Sortimentos 0Q
DE ARTIGOS DE TODO O GÊNERO a

PREÇOS OS MAIS VANTAJOSOS
Certifique-se V, Exa. visitando oD9 

PARC RÓYALI

é***j*********************i
emi^9***************'

expõe nos seus saiões os
mais ricos modelos para a
presente estação.

Queira V. Ex. fazer uma visita a

A' BRASILEIRA
ft******************************f*****************

que fará uma economia
de 30 a 40 %

LARGO S. FRANCISCO 38142

{om Dia!1

Quer V. S. um •¦-
tomago saudável?
Eis aqui um fácil
caminho para taL
Depois de cada re*
feição, tome duas

Sem iguaes. Elias
digerem os alimen*
tos ajudando ai-
sim os astomagos
debilitados; dao
bom appetHe e boa
digestão.

D
OE

(A MAIOR K A MELHOR CASA OO BRASIL)

RUA RAMALHO ORTIGÃO
RIO DE JANEIRO

=10i——-JO[OE30E

Cuidado com as tintas que estragam as pennas.UH..,

a Tintei Sardinhc)
é a única de absoluta confiança, porque tem 46

annos de uso em todo o Paiz.

¦<&¦
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DIA 21

CONTOS
Apenas 18 mil bilhetes
Inteiro.. 15S03Ó

Decimo.. 1SS03

es¦s •
«33

.§ S>«=> ^s¦S *9
™

b>
e*3
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DIA28
IOO
CONTOS

Inteiro... 30SOOO
Meio. 15S000
Vigésimo. . ISSOO

A' VENDA BM TODA A PARTE

Dr.ED. MAGALHÃES
Tratamento eapeclal da tuberouloae,

asthma s bronohites otironlcaa.
Cura da syphilis a doenças rabeldes da
pelle; dos tumores, ulceras cancerosas,

arthritlamo a morphéa.
Tratamento efficaz daa doençaa do ea-
tomago e intestinos, fígado • nervoaaa.

RUA BETE DE SETEMBRO, 36

A melhor Injecçüo mercurlal, no trata-
mento da sypbllls, erricacla c ausência ab-
soluta de dôr, attestadus pelos grandes
clínicos: Prors. Miguel Couto, Abreu Fl-
lho, Rocha Vaz, Hcnriquo Rosto, Austre-
gesilo, Ed. Magalhães, etc, etc.

VENDE: Rodolpho Hess k c. — 63, 7
de setembro.

ASSUCAR
¦ifiüidn -nri-Jlno

Para garantia da sna legitimidade, dm nigiNí ISÍÜCI
BE PAPEL AZUL GO». CINTA VERMELHA e cora i aaalrst
• um ncutnda da COMPANHIA OZINAS lACIllUeS

Á Flor de Liz
SOMENTE FLORES NATURAES

Preciosas coroas para enterros
Prompta entrega Grandes ornamentações

. 175 - AVENIDA RIO BRANCO I- 175

Para as Ex.mas Senhoras
Quebradura Umbelical — Ventre cahido — Rendidura

— Descida das vísceras
No grande estabelecimento do conhecida

Especialista Profeaaor La-xarlnl, A Avenida)
GoinrN Freire, IS*, pur cima «ln 1'hamarla.
os senhores e .senhoras doentes encontrarão
maravilhosa faixa para contenção e trata-
mento da mais violenta quebradura ou vco*
tre cahido, dandi' ao corpo fôrma esbelta *
perf»lta elegância feminina.

Cinto electro-orthupedlco para tratamen*
to do llcrníaa insuinaes, quebraduras, ren*diduras o.dcsõldu dat vísceras, para homem,
«cnhora c criança.

O Professor Lazzarinl estará p«Bsoatmeo)*ta e gratuitamente &a ordens dos senhores Interessados. Pcdc-so aoa senta-mb médicos do visitar-nos.
Faixas especiaes para obesidade, rins moveis, ventre caldo, descido, ute*to. Faixas especiaes para senhoras eravldaa e operadas. Dama eapeeúllát*.

fleltara as Exmas. senhoras.• Ca,taljgos Ulustrados a disposição das pessoas residentes longa dai Ca*Bltil, que podem tratar-se por correspondência. — Aberto das 10 da manha
ta 6 da tarda. —. Nio esperar para amanha, auementando a Hérnia diária*
•tanta.

IODOI X0C3O1 IOE30I I0E3O

A vossa sorte está no S
|j Campeão de Minas I

E o

AGENCIA GERAL DE LOTERIAS
Succursal do CAMPEÃO DO SUL

RUA RODRIGO SILVA, 8 — TEL. C. 728 e RUA RODRIGO 8M.VA. 8
M TEL. C. 2526 fl
Q PEDIDOS PELO CORREIO DIRIGIDOS B
O -Tf***** *| at**»* *t*--4 • «. , at ~m. JJRaul G. Beirão & C.

! CAIXA POSTAL 2186 — RIO DE *ANE'RO — END. TEL. "CAUPEAO"
<***«Q*************--*-.*>t-it-.i. ¦•^r-TiTi lorjo oetío

Moveis de modernos Estylos
para todos os preços
GRANDE VARIEDADE EM

TAPEÇARIAS
VISITE V. 8. A8 GRANDES EXPOSI-

põES DA

Casa A. F. Costa
27 • RUA DOS ANDRADAS - 27

SANATÓRIO RIO COMPRIDO
Rna Santa Alexandrina 254—Tete^e: Villa 4001
PARA DOENTES DE CIRUfMIA E MEDICINA DE

MOLÉSTIAS NAO CONTAGIOSAS
Situado no meio de parajoe atlardinado com histairacSa **ara ia-
cbas, banhos de lua, ti—hon de sol. ma«Bag<*os, raios oltra-rioltut,
elW*ül**JiulIo*henip*tt. Retctmen dietetk» de aocordo eom <*ada oaao
particnlar. Tratameato do arthrittsaio (obesidade, diabetes, rhen*
matismo); aHex^ões do appareUio «UgcstlTO e cardlo-reoaL conra-
leeneatet*, estrotados o dos aff«*ocões «-lrorskae das «-riançaa cara
bboçm especial para débeis, anêmicos, rachltlcoa, tparjiáticoa a

poi-uünroü dc coial^ia c mal Uc Pott. Toxicômanos
O DOENTE PODERÁ* TRATAR-SE COM QUALQUER

MEDICO DE SUA CONFIANÇA
S4o médicos da cata os Drs. Guauvo Armbruat (medloina) e Da. Ci

Filho (oirurgia)
PREÇOS ESPECIAES PARA PESSOAS DE POUCOS REOITRSOS

DURIAS: 12SOO0, 15SO00, 20*000, 25-.000 e 308000

tf
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JURY
Amanhi deverb rtallsar-ss o prl-

mel» Julgamento deito mu, sendo
efcanijdoi A barra do tribunal popu-
Mr os homicidas Antônio Justlno do
Maura o JosO Luiz, vulgo "Sapatel-
»o".

A accusaçiio serll feita pelo 8** pro-motor publico, dr. Sabola do Medel*
rs».

A sonelo começara Al li horas e
darA presidida paio dr. J. Severiano
Carneiro da Cunha.

CHRONICA 00 FORO
A UKNUNCIA NAQ BRA VEIU-

UADBIRA
O Juls da 3' Vara Criminal Inipro-

nunciou hontem Arthur Barbosa Fl-
lho, accusado dé ter, como gerentoda fabrica de manteiga & rua Gomes
Carneiro 108. pertenccnto a (Irmã
Viuva Jullo Barbosa & Cia., fabrica-
do diversos produetos do estabeleci-
mento, os quaes foram apprehendldos
no Cies do Forto, no dia 8 de Julhodo 1822.

08 LE1TKIR0S CONTINUAM "A
AGIR"

Augusto Loureiro o Celestino dos
Santos foram presos em flagrante,
quundo enlatavam leite adulterado
com água, no dia 12 do setembro, do
eorrento anno, cerca das 7 1|- lioras,
i,u casa do Livramento 133.

Por despacho de hontem, o juiz da
3« Vara Criminal pronunciou os réos,
como Incursos no urt. 103 do Código
Penal.
A RESPONSABILIDADE NAO FICOU

DEFINIDA
No dia 3 do outubro de 1923, As 9

horas, Carlos Esteves Ferreira, ao
dirigir o auto camlnhAo G.403 pelarua Santo Christo, atropelou o me-nor Josó Pereira da Silva, causando-
lho a morto. Apôs esso accidente, o
motorista, procurando desviar o car-
ro, (es com quo o seu ajudante cais-
se ao solo, recebendo diversas con-
tU 8863.

Aberto o inquérito, e feitas as ne-cessarlas averlguaçfles, o juiz da 3*Vara Criminal na Impossibilidade do
apurar a culpa dd motorista, julgouimprocedente a denuncia articulada
contra o mesmo.

FOI PRESO EM FLAGRANTE
O dr. Álvaro Berford. juiz da 3*¦ Vara Criminal, pronunciou, hontem,

José Machado Barcellos, como lncur-
so no art. 184 do Cod, Penal.

Verifica-se do processo que o rtofoi denunciado pelo facto do haver,tio dia 7 dò setembro do anno cor-feüte, sido praso em flagrante naavenida Mem de SA, esquina da rualo Senado, conduzindo diversas gar-rafas de leite addlcionado de água.
TENTATIVA DB ASSASSINIO

AggreaUo covarde
Ms dia 21 de julho do eorrento aa-«o, As 21 1|2 horas, Manoel Cortez e

Mario Cortez, quo sto Irmãos, passa-vam pela rua Senador Alencar, quan-do se lhes deparou, & esquina da ruaCslselra Júnior, um grupo de rapa-
3es, que conversavam animadamente.

Os aceusados, ao defrontarem o
grupo, procuraram, desde logo, per-

turbar a ordem, e para tanto, diri
glndo-te Indlstlnctaraento a lo*à i'i

erooll-o, 
servindo-ss nessa oocasllo

urolo do Oliveira, entraram a na-
Mario, do uma navalha, • oom «Ila

REBULADORES A VAPOR
Vendem-se marca PICKERING. Tratar

i rua Tbeophllo ottonl n, 74.

desfarlu vários golpes.Estabelecida a confuiüo, Manoel,
por oua vos, eacou da garrucha quitrazlit e poi' duaa veies dstonou-u
contra o metmo, qus, Attingido porvm projoctll, caiu ao solo, grava-
monte («rido.

Perpetrado o crimo, os aceusados
tentaram fugir, maa vários populares
prenderam em flagrante Manoel, sen-
do Mario detido momento apôs.

Instaurado o compttent* prooeito
e findas todas ai (snnaiidadet io*
gaes, o jula da I» Vara Criminal pro-nunciou os dois rios como Ineursos
no art. 294 paragr. 2* comblnido com
o art. 13 do Código Penal.
RÉOS «UE IBRAO HUHMAHIADOS

AMANHA
Nas varas crlmlnaes foram edil-

5nados para amanhi. oi suinmarlui
o culpa dos ségulntei aceusados:

Prlseelra Vara
Summarlos — Miguel Phlbins Cua-

drat, incurso no art. 331; Luclano
Augusto llodrlgue» e JosO Joaquim
Pereira, Incursos nos arts. 384 o 330
paragr. 4* do Código Penal.

Segaada Vara
Summarlos — Marcelllno de Arau-

Jo Penna, Incurso na lel n. 2.110;
Antônio JosA Cerquelra, Incurso no
art. 338; JoAo Soley o Arthur Bran-
dio Inourios no art, 331 d*j Codlgò
Penal.

Terceira Vara
Summarlos — Braulio Nunes, In-

curso no art. 381, u. 2; Luperclo Hor-
tenolo, Incurso no art. 338, n. 6; Wal-
demar Pereira Lima e Joaquim Alves
Ferreira, Incursos no art. 297 do Co-digo Penal.

Quarta Vara'
Summarlos — Luiz Rodolpho ao-

mes, incurso nos arte. 294 e 297; Ma»rio da Sllva Aguiar, incurso no ar-
tigo 331 n. 3; Josõ Alves de Quel-ioz de Mourão o outros, Incursos noart. 33S, n. 5, Juvenal Moraes e Sllva
e outros, incursos nos arts. 207 o 266;Davld Sanches o outro, Incursos noart. 330, paragr. 4»; Mario Platonl
o outro, Incurso no art. S38 n. 5 •Carlos Pinto Mourão, lncursq no ar-tigo 267 do Código Penal.

«tnlatn Vara
Summarlos — Ermellnda Silva Cas-tro, Mario Luiz du Brito, incursos noart. 331 n. 2; Augusto Baptlsta, Ate-xandre Mario de Séuza e Franoiseo

Rodrigues da Rosa, inoursos no arti-
go 268 do Cod. Penal.

Satlaia Vara
Summarlos — Davld de Almeida,Incurso no art. 331 e Jeão CardosoBraga, incurso no art. 268 do Codl-

go Penal.
Oitava Vara

Summarlos — Euzebio Tlnoco, in-curso no art. 268 0 Leonardo Leite,incurso no msimo artigo.
EXPEDIENTE

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Sessão ém 11 Se outubro do 1924 —¦

Presidência d0 ministro André Cavai-
cantik— Procurador geral da Republi'
ca, o ministro Pires c Albuquqefque.

A's 12 horas e mela abrlu-so a ses»são, achando-ee presentes os ministros
Guimarães Natal, Qodofrcdu Cuntia,
Leonl Ramos, Munia Baiteto. PedroJMUbleHl, Viveiros do Castro, Edmundo
Lins, Hermeneglldo ae Barros, Pedro

nos tfanioa, (Haua.aao da Fraaoa e
Arthur KlUlrit — Dtliaram da oom.
pawoer oi ministros Hermlnio do Bi-
pirlto Santo o Sebastião de Laotrdl,
que se encontram «m goso de lleença,

Foi IMA • approvada a acta dá ie*
•ão anterior « despaohsdo o «spedieote
sobre a mesa.

O min litro Leonl Ramos, pedlsdo a
palavra pela ordem, subiMttsu áo Tri-
bunal o seguinte faeto:

Tendo sido Julgado, na senão de 1
de outubro ultimo e aggravo d* petiçãon 8,174, «m qus «ão aggravantei Oloar
Motta A 0„ • aggravado Forlunato
Teixeira, deoldlu o Tflbunal negar-lhe
provimento, publicado o aocordam na
audiência do tt do corrente, requereu o
Advogado do aggravado fosse Intima,
do para sciencia do meimo aocordam
o advogado dos aggravados dr. Helve-
cio Carlos da Silva OuimAp. Peita a
intlmicão, o referido advogado lançou
na petição o seguinte:

"Sclemc, o embargarei ¦ porquo- o
accordam 6 tudo quanta s« po-
de Imsgintr de mats idiota". Julgan-do eseas palavras dfttnelvaa A dlgnlde-ds do Tribunal, submeti! A Sua consi-
deração esse grave facto c propunhafosse Imposta ab mencionado advogado
a pena do suspensão do exercício daadvocacia pelo prato de 30 dias, dó
accordo com o art. 23 da lei 221 du
1864, riicondo-se* outroslm as palavrasdesrespeitosas.. Submett.da a proposta
pelo presidente ao egrégio Tribunal, fal
olla unanimemente approvada.

O recurso criminal n, SOO du S. Pau-
lo, relator o ministro Arthur Ribeiro,
rccorronto.n procurador da Republica;
recorridos, Itaul do Prado Vlanna e ou-
tros, julgado secrotamonto na soss&o do
4 do outubro, teve o seguinte resultado:

M4g*u-«è irovimesto go r«curso, una-
Blmimeat*.

JULGAMENTOS *

M Appellsçtaa olvtts — N. 8.146, — Bio
de Jmitra — Relater, o mlfilitro O.
Natal | appellante, o Julso (eSeral; tt-
pillado, Josí de Magalhães Fontoura— Por desempate nigou-n provimentoA appellaçâo contra os totós do* ml-
nlstroí Edmundo Llni, ArtHur Rlbellro,
Pedro doi Santos, H, de Barros « Mu<
nli Barreto — AuMnte o mlnlitro Ps*
dro Mlblelll.

N. 2.161 — Maranhão — Relator,
mlnlitro H. de Barrou appellaite, o
Juízo federal: appeliado, JoiS Rodrlguli
de Moraes — Deu-sé provimento A ap»
pcllação para Julgar valido o proceMí»
«tí 4 penhor», contra o voto do mlnis-
tro Arthur Ribeiro que lho dava provi-mento para'qne o Juls Julgasse a P«-
nhora. impedido o mlâlstro Munia Bar-
reto.

Ni' 3.114 — ParA —Relator, o mlnli-
Iro G. Natal; appellante, a Agencia do
Banco do Braail; appítlAltl, Agostinho
ds Costa Rojral o outroí — Prelimi-
nlrmente não fe conheceu da appella-
¦Cão por ter sido Interposta fora do
prsro lersl unanimemente,

N, 3.103 — D, Federal — Rolator, o
ministro Viveiros do Castro; appellm-
le, Francisco de Azevedo; appeliado, dr,
Blyslo Rodrigues L'tna — Negou-s»
provimento A ar>»»lls<iSo, unanimemente

N, 3.B36 — Minas Oeries —• Relalor,
o ministro Arthur Ribeiro; ombargan*
tí-, Daniel Granha Senra: embargado,
Werncr Eugênio Meyer — Foram ro-
cobldoa os ombareos cm parto contra
os votos dos ministros lüdmunâo Lins e
VIvMrOa do Castro — fsòu da palavra
o advogado dr. Olympio de Carvaiho.

C4RTB DB APFBLLACAU
Quarta caaiara — Bob a preilé«n-

cia do dèaimbargador Francalllno
OulmartN, tfocrstariado pilo ir.
Ignacio P«r«lra da Coita, cinte d«
soacAo,

Compareceram os deiembargadorei
Machado uulmsr&ei, Cstarlo Alvlm o
Morais Sarmento. ..

««teve presente o dr. Aadrl di Tá-
ria Partira, produrador girai do DU-
trloto.

JOLOAMBNTOP
¦ah«as-««Tpaa

N. 6.867 «- Relator, d«e«moarga-
der Mstási Sarmento; Impetrante,
OAit|o F«rf«lrá do Amaral da Silva
Roía « Edmundo Pereira de Oliveira— JulsolMò prejudicado quinto ao
Ia pacleste e quanto ao a* não •«
conheceu do pedido, pala liicompctcn-oia da Câmara.

N. 0.308 — Relator, desembarga-
dor Cesario Alvim; paciente, Júlio
Ferreira das Neves — Foi denegada
a ordem depois de requisitado o pro-cesto dá secretaria.

N. 6.309 — Relator, dasembarga-dor Ceiarlo Alvlm} Impetrante, An-tonio da Conoolgão Vieira *** Julgou-se prejudicado,
N. 5.310 — Relator, desembarga-

dor Machado Guimarães; impetrante,
Guctavo do Moraes, em favor do pa-ciente José Ferreira — Foi donegada
a ordem,

N. 6.311 -_. Relator, desembarga-
dor Moraes Sarmento; impotranto dr.
Adolpho Bergamlni, em favor do pa-ciente Asis Abdalla ¦—. Negou-se pro-vlmento.

N, 6,818 —— Relator, diicmbarga-
dor Moraes Sarmento) Impett:rno, dr.
Norocilu Luclo BltUneoufl, nili (*¦
Vor do paciente Roque Lopii uo Ma:-
lot — Não si eonfteéeu (lualmsnt*
do pedido.
ApfillavAes crimes •'„

. N. 7.030 — Relator, deiiinbarga-dor Ceiarlo Altlai; apMl.aU. Oeia-tio do Sousa Cyprlano; appellada, a
Justl-ja — N«gou*i« provimento, con-isdindo-ie porém a luspintãu da pe-AA por dois Ataloi • Aisreándo-li o
prato di I mini pata pagamento du
cultas.
i N- 7.186 — Relator, disimbarga-dor Machado asifuarlti) appellante,o Ministério Publico, appitlados. drí.Joii Freire Bailoi, Oiear Corrêa Spl-cer e Durval dè Oliveira Haia — Jul-
gamento secreto.
PROCURADORIA GSRAL DO DIS-

TBICTO FBBRRAL
Espedleate «o «tt «tle de databro

dt ltM
O dr. Andri de Faria Pirslra, pra-curador geral do fclitfleto Fídersl,«mittlu parecer noi segulnlts pro-coisos:

Stspeltto
íí. 1 — Recuiaat»: Associação Be-noficento Memória do Almirante Sal-danhit da Gama — Recusado u julsda 2« pretorla Cltèl,

Aielanatien
«N: 8*.~ Reclamante, Antônio daCosta Pereira.

N. 0 — Uoclamanto, Sebaitlão Fer-reira Tarouquella.

Appellavtsi elvtii
N. 6,896 —i ApnelIaniM. VlnluFirnunddi & Cia.: niipollados, *\rii„.

do Qulnurifí & Cl».
N. 6.424 — Appi>ll.uit,'.', Comp».nhla Transporte u Carruagont u Joi.qulm ile SOuia utnrie»; nppri*,aó«

os mesmo». '
N. E,#J8 — Appellante, o JuUu dá2" Pretorla Cível; appolladoi, JoioDamuicino da Silva Urusa o ,U1mulher.
N, 6,296 — Appollante, a Fujenil»Municipal; aPnelUdo, dr. AntônioMerculsno de Souza Qandelri,

Aggravo de petlçâ»
íí. 9ii84 — Aggrarante, ManoelJosé do llllvel.-», aggr»vj4o. 'n10

Land Developemest Conipniiv {y«c>.atilo de Eiiiáimlo ferrltorlai).
N. 7.002 — App«IIAnte, 1-a-sendaMuulnlpal; gppelladu, Manoel Ab,ii„da i.'0Kta Alves.
Ki íiOIS •— Appollante, Piscnda

Manieipal; appellâdef, V. FernenJci
A Cl*.

N. 7.139 i-1 Appellante, Manoel da.Juitlja. *
ií. 7.162 — Appellantc, ,1oí6 rc-relra Lopes; appeUiula, a Justiça,N. 7.1Í8 — Appellante, Jus* ile.a*de Moura; appellada, n Justlija,
N. 7.153 — i» appellante, JoannaF«rrel Lopos; '.'« appollanlc, Iriado Seuzu Crua; npprlja.lu, u JuilloaN. 7.190 — Appollantf, a Justlòa;iipnellado. Victor Francisco.
N, 0.767 — í* mipeiianlc, n so.ciedade Anonyme dei Tapicrs Abadie2" appellante, Isldor Walile; upiiella-dos, os meamos.
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Os apparelhos "SAUIS,, istirili-
zam a água, irltam a dysinterla a o

typhil
Cuidas d» saitdi da vissa familia!
EflGontram-sé «as priisípats casas

daiti Mpltal
Depositário!: Sociedade de

Productoi Chimicos
L. Quebrei

95 - RUA DA SAÚDE - 95
RIO DE JANItRO — S. MULO

PARIQUYNA
CONTRA TODAS AS

MOLÉSTIAS do FIGADO
-- Temas qae ficareis completamente restabelecido —-

REMÉDIO INDÍGENA - PURAMENTE VEGETAL

¦
UNDERWOOD

A MELHOR MACHINA DE ESCREVER

') ••",;
J^i^^B \lnM**»tyifft*nrt « »ti^s

nJfflM wmm^ÊrKj\^^^^\-^m\J/'\mL iJr^^wjj

itrlll IS g
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As qualidades que distinguem á
de suas congêneres são tantas e tão notáveis,
que a tomam a machina padrão (standard),
cuja reputação universal em vão procuram as
suas rivaes igualar.

AQENTES OERAES

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY
ouvidor ee

RIO
Sio Bento 45
SAO PAULO

Biscoitos
AIMORÉ

i-mxywwXMXwioo'»'»

BXIJAH BSTA
MARCA «OI
HXO TÉM

¦UTAIi

MOVA LISTA DB TT-
PÚ8 OB BIfiCOÜTOfl

Atrloano Coloalsl
Alphsbit» C Crtckar
Amesdoa DléèstlvM

Nut Cem
Acua *»• Olncsr Nut¦Sonda Indígenas

8, Matutina Invsnclvel
BolacMo bestOn Nut
Bolacha Rioa Lslt»
caco Matsinà
ÇbocoUta Marl»

CRBAM 6RACKBB
OSBOURN

AOCirfBÉi
MOINHO INOLtt

m*V***tàmmt*m para m Matados i

LOUÇAS OE

ALUMÍNIO

"ÁGUIA"

A MARCA DE ORAKDE FUTUllO
INDUSTRIA NACIONAL.

AGENTES VENDEDORES:

W ABTEFACfOS
Ü lETlIi

A MARCA QUS HONRA O BRASIL
Enorme variedade de apparelhos parachá e café, eache-pots, bules, cafeteiras,

accessttfos par» automóveis etc., etc.
Uaiett exportadores pn es Estados:

|V(JAÍ2ARÔJ|

B^ÍÊíCiien eiCffA"-*^

Soda CiiBttoi
"JilCAKÉ"

Cm Ufiafas fifto-
«ra^kdaa

E' « mais pura e
forie que von 40

mwtkXêú»

Únicos agentes distribuidores:

¦HUÉHÉlülii*

Çertatnteed
0 verdadeiro linoleum para

residências distlnctas

l*\ g^Tiraiag

^Iw^L^^^Oiir «': tjfc—J

f»(Mler

psra fonacOu
complete

A VBNDA
SOMENTE
BM CASAS
DB1« ORDEM

Distriboidores para o Braail: SILVA,
MASCARENHAS ft C

VERMOUTH

CORA.

««ov» a lm li
VBRA' VXBf IU
NAO TBV ///

WVAL» ^fr-m/L^i

COHOMOtani tAMA O MUAZ.I

X^iênJmXtítcÀ
4otombe

ecuon
«w...

Hm-mmJSSi. •**««• 6•f amtnito «a* trat aMarsa aa oarsUa:wmm
tacdss «as nl* praia*smb o «tdite
KovIsMmm **A*o*»

•ara o totim St
_ 1IKUM. w
¦ta oon» ootmtêa,nellas a clara*.

UNlCOt DISTRIBUIDORES
PARA O BRASIL:

CIMENTO

fl"LA SIL
O melhor que vem ao

Brasií I
Fabricado na$ y^POf^X

frandet uzinas l$mz£M?ikt
"Thyssea"

da Al!«min_«

wmi

\r '<!

uii te distribuidores no Brasil.
_^.__ .. . ,.. # 1

É—11 * - ¦ * ¦ ——

SILV9. MflSCflREHHflS E Cia.
Rua da Quitanda, 159

End. Teleg. Telephones Norte
"LA8IL" 8784 e 3785

RIO BB JANEIRO
*mmMÊÊmmmm*mmmmmmmmmÊmmmmm~mmmmmòmm~—mtmmmmmmmm

fundidt. cm 13 4t Outubro dt 1921

A SALVAÇÃO DA LAVOURA

FORMICIDA "CAPANEIA"

UNlCO INPALUVEL KA
NA EXTINCÇXO DAS
FORMIGAS E FORMI-

GUEIROS
Vaa-stf «as Ml* o Brasil
Exportadores psra os Es-
tados (Exeepto S. Paulo):

/

INDISCUTIVELMENTE...

ÉPHilROIi

£' o mdhor Tw/éAi
para limpar metae» em

'Não 
arranha e resis-

te. aos citem» do ar
do nar.
Agentes cxfOftxKfM t

//

Y
TEM SEMPRE EM STO»

•Cimento*, Arama farpado e laa-, Foka da
Fkadrea, Telhas do útx», Brea, Barri-
lha, Soda cauatka, SlScato do soda,
Alvaiade, Zardo, Salitre, Enxofre, Chio-

rato de poussa,'Pedra home, Pixe,
Betaria, Sai amargo, Phoapboroa,

ia' arabifiGóntma nea, etc.

AGENTES EM TODAS AS PRAÇAS
IMPORTANTES D.O BRASIL

ESCRIPTORIO EM SAO PAULO: RUA AL-
VARES PENTEADO, 27 (2* andar)

D o a I o f e-
ctante de alto
poder anüse-
ptíco e micro.

Melda.

Ideal da pro.
pbytaxia aos

Hospitaes,
Hotels, Logra*
douma publi*
cos e Real*

dendês.
Grandes Bx*

portadores:

«GEMES OE:

Cruz Ferraz, & (X
ARACAJU'

Uiaade Fabrica de Tecidos para
saeoos, riscados, ate. Unéo» fabriean.
les do afanado neco para assacar
•Iiduitrirf"

Cruz, Irmão & Co.
ARACAJU"

Os maioiea exportadores de As-
socar, e AlgoOo do Estado de Ser*

i

Industrias Reunidas
NORTE-RIOGRANDENSB

Grude Fabrica de Tecidos e
OtCM.

Trevisan Sancon & Co.
CURITYBA

Fabrie» .de louças de pó de
pedra.

AGENTES DEs
Socielô Gommerciale Iinto Mer

PAUS
ExpOttÉÉons. dt mmVmmtXtxm

Hckinlaj Swanwici Co. Ltd.
WHÚtt&

&sportsdoivi dt i&ttuficllfii
iaglcas, bdgsá e aBamit.

Tork iaontactoriiig Go.
rair YORK

Grande ttmtm és Xtákn finei
de

Foreigo Trato Dl
mw TOMK

ob pradvctN (St*

The Qnees Cilj Sflw Co.
CllHmtWÂtt

. FUbrím dr asUgas *t
süver plate.

MAIS álSÜMIS ESPECIALIDADES
das quaes somos distribuidores;

FLYOSAN
O unlco liquido ee mondo para

matar moscas e demais imectes. (Ia-
dustria americana). .-*

TREVO
O melnor asefte de sxmm tflc

se iabfka na Frauei,..

LA SIL
tale» aaciMal egual a» «Ao*

res eatnogíirs». Venda sor «todo.

LASIL
Á melhor amtra de torneiras e

bon» de estaaho. (Industria nsdo*
nal). Entrega im-nediaU,

AVIÃO

L O uKftor Sápa&.J
UM CHAPEO DE PALHA SUPERIOR,

TYPO PAULISTA

CHAPELARIA LÜSO-BRASILEIRA
SS — AVENIDA PASSOS — 58

A CURA RADICAL DAS
HEM0RRH0IDES

Pór proèesso sem cülororormlo o sem
serrnmento psra o doente. Tumores, fls.
tulss, i-orrlmemoã c quMis do recto.
Raios X lo diagiMstlco. DR. VON DOL*
U.NGEIl DA ÜRAÇA, DA BENEFltiJSCU
PORTUGUEZA, ás.3 íi. ROdrlJO SÜVS, 5.

NSTII
¦HQNOMIT|5<

AGRIODOL
D. ti. a. P. — Ueenja N. 57 — t*-i!-20
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A VIDA DOS CAMPOS
CULTURA DO ALHO

.i'o-iL-riiH-fio Botânica —a Planta orl-
Binaria, du Europa meridional; 0 boi-
bogu, todus uu suas partes, especial-
monto os bolbilhoa ou dentes têin
um sabor forte* picante.

u cuuii» tem de m. MO a m. 0,60
do altura,

Os bolbilhoa era numero variarei,

_\ j&t_\ _\

ii PjJ Drii I

BR^^ mmmW mWÊÊS9a\\

I ^^kalM ¦Ml3

(1S-12.) sao brancos, roacos. on toi»
melios, cobertos do nma pellicula.

.Embora floresça e d8 sementes, a
m*-ití?llc-ic5ai laz-sc pelos bulbillioa

Y.i-riüibMks — Culüvam-so duas
varieJaatffi* a coiumia-a o a rosa ou
"têmpora" da «unlsa muito fortes o
cabeças cnoraics. Cresce cm qual-
ÍUM- lenna-o-» mas prefere um terre-
co EartH, üxDcnto, bem mobilizado,
costa miülo ila s-irce-üer a uma cul-
tara. bela adnt-adz.

Cnltara — A slanUcão dos dentes
C felte, cin marco c *rbrü em linhas
distantes 13 a 20 centímetros uma
daa outras: sobro **, linha bastara
ctmssn-ar a dialaaeia de S a 10 cca-¦úznoirns.

Os cuidados culturaes rosumem-so
em saoliaa repetidas o poucas, mas
abundantes regas nos períodos eec-
cos. í ...<.

Para favorecer o desenvolvimento
dos bolbos ou eabeeas costuma-se fa-
zer um.nô com a rama da planta
quando começa a aniarcllecer.

A colheita íaz-so quando o cauleestiver secco o Dará quo se consor-verm melhor, antos do reunir os ca-becas em molhadas' ou' om resteaaquo so fazem oom a mesma rama,deixam-se, alguns dias ao sol naraenxugar bem. v
U2?s ~~ ° a,ho 6 on-Presatlo comocondimento; tom a propriedade deestimular o appctlto o ajudar a dl-testüo.
Tora nm cheiro pouco agradável;6 um vormifugo poderoso.Um hectare da. còrca do 10.000 ki-los do bolbos. '
Um Itllo de bolbos tem do 20 a 33bolbos.
Cultiva-so outra'espocle do alho,o alho grosso de Hespanha ou Ro-cambole ("Alllum scorodo prassum,I- ).
E' esta uma'Planta vivas;, bolbosado caule» do BO a, §0 centlmotros dealtura, do folhas largas o enroladas

«m espiru. na extremidade, terminan-do por um grupo dc flores entromea*
das, de bolbilhos.

As flores süo brancas esverdinha-
das.

Cultura — Cultiva-se, como o alho
, commum; multiplica-se por bolbl-
| lhos que nascem^ entre as flores, ou,
, melhor ainda, empregando os dentes

i do bolbo principal, quo dü cabeças
maiores.

Usou — Os bolbos têm o sabor doalho ordinário, mas um pouco maisüoce; empregam-se para condimen-
tar ad comidas.

Ambas as espécies detscriptos süo
gulosas du estrumo bem curtidos; nafnlta podo substltuiv-au com adubo
chimico, empregando indiffereute-
mento qualquer das formulas quo sosegue, por cada aro:

MiosSulphato de àmmoniaco ¦!1" — Superphosphato .... •!Hulpliato do -jiotassio . 1.0Nitrato de sódio . ., . ¦;li" — ijuperphosphatu . . .< !l£>ulphuto de potássio • r. liNitrato do uodlo .... "
3o -— Superphosphato . . . ., 4Sulphato dc potássio . . 3

Doenças o i:ümigos — lim geral os
alhos são atacados por uma ferru-
gem causada por um cogumelo (Pus-

A escolha de sementes
. i • mam a
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Etplgu d*» milho
Esta questão IS tão Importante

quanto deaourada »pelos noasos agri-
cultor»-», entretanto, au vautageim das
boas sementes têm sido evidenciadas
por uma siris do experimentadores,
todos homens de sciencia.

Zolla, em Grlgnon, colheu'bellas
espigas e nomeou a parte proveniente
du meio das espigas (grãos maiores)
o o dus extremidades (grãos meno-
res) em Italhões separados.

Eis os resultados por hectares;

perfeitas, rnultcdo di boa escolha das oementei
ipclo processo da

Grãos do meio
Grãos dfl3 extremida-

ÜG3 • .«.- tal i-m « •* •• -ar

19 quintacs
14,4 quintaes

Bourgne, professor do agricultura
num departamento da BYanya fc-* a
seguinto experiência, relatada por
Dumont, no 'ilvro "Rcrutlnu et Pro-
gt-és eu Agricultura":

-

Tiiberonloâ % 
RIchter imperador. . .'¦»'-*, ,. m m ki'
Instituto dc Geuuvuis
MêrypIHd d'Amcriquo

Escolheu aveia
immérsào n'aguu.

(Us grãos, quando mcttidos n'agua,
vão para o fundo os pesados, os bons
grãos; os leves, mfuts para o plantio,
bolam.) .

Eis oe resultados por hectare: '

Ilccioütros. 'Peso do heclo*
dt* grãos li tro em kilo

Avela grãos
immcrsos.

Avela grãos
que ilu-
c tu aram ,

¦Médias
/

•¦ *i w m i*i ki i*i

l»M U II M 1*1

OO *u,10

81 ' 42,50

Com as batatas são muito dignas
do attenção us experiências do Ber-
thauld o Bolret realizadas cm Cri-
gnon cm 1S91.

Rendimento por Hcctaro: *
T. pcq.
.IS.10O
;i4.7BÜ
.tiü.tíOO

(irandeti T. med.
42.700 -1-i.iMO
;iu.-!ou üi.no»¦íu.tíio ;íu.7uu
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cinia allíl) cujo remedio consiste om
arranoãr e destruir as plantas doen-
tes. •%'¦ ¦¦-.-. ,. ¦

Ha tambem uma peronosporai (Pe-
ronosporu. Sohleídeniana) que as vo-
zes faz apodrecer os bolbos.

Entro os insectos temos um colo-
optero ("oriocoris") cuja larva na
primavera costuma comer-lhe as fo-
lhas. !, -.

Glnsoppe Bassotll.

e

MILHO "QUARENTAO"
JA' CHEGOU NOVA REMESSA

Ksse prodi-flofo produeto; quo raz a riqueza da Industria pastoril, PRODUZ EM
60 DIAS. — Todos os lavradores devem plantar já para terem seus palOos rc

pletos com as 'suas TRES COLHEITAS POR ANNO !
Esta debellada a carestla do milho, stm prejudicar as outras plantações.

 KILO 20*1.00 
ALFAFA DE MURCIA LEGITIMA — KILO, 9*800

Representante geral; MAURÍCIO TROJM AN
RUA SAO JOSE', 74 — 1° «ndar — Sala S — Telephone Central 3100

Kemcttem-so cncommcndas, quer pelo correio, quer por estradas do ferru

Ainda como as batatas os maiores
tubcruulos apruscuU-.il vautagous cu-
mo sementes.

Couro so ideprehenâo dos dados aci-
ma referidos a solecuãu da semente
ú nma pratica do mais alto valor
econômico.

Segundo Schribaux, quo G um sa-
»bio experimentalista, dois kilos de
sementes do alfafa que mantenham
'50 por 100 na germinação não pro-
duzem tanto como um kilo que man-
tenha a proporção de 100 .por 100.

Para o -provar elle semeou trai ao
pé do outro, dois lotes: um, em quo
as sementes germinavam na ipropor-
ção do 00 ipor 100; o outro, em que
a refoeção era do 96 por 100.,

Bis oa resultados:
.. bote de 96 por 100 sobro uma_ su-
períicie dada, 850 pés; íote""de" 56
por 100, sobre a Imcsma superfície,
100 pés.

Parece. 4 "primeira vista, que ha
erro. mas 6 preciso -considerar que
os grãos velhos, pequenos ou iinper-
feitos, nas experiências de germina-

¦ ção apresentam uraa proporção íal-
sa, pois tol germinação é feita em
resaruardo das Intempéries, e ás ve-
zes nas estufes.

Uma vez no campo, as plantas
oriunda» de sementes, inferiores, dão
iredividuos fracos e que não resistem
ãs intempéries, sendo, portanto, a
sua proporção ainda reduzida, em-
quarcto oa bons gràos dio plantas
fortes, resistentes c asseguram per-
feitamente a proporção que domou-
stram nas experiências.

Ponsamos quc estas experiências
citadas 'bas-tain a convencer os mais
rebeldes aos ensinamentos da scien-
cia agronômica.

Como escolher as sementes pelo
peso e tamanho ?

Vamos explicai* aqui um meio T>ara
se aicançar esse fim. Daremos, neste
capitulo, a pailavra a um mestre, o
dr. Dias Martins, que tom o condão
de tornar tudo simples, ensinando a
utilizar-se de um apparelho simplo-
rio o roceiro conseguindo, entretanto
o filo em mira. ;

Vejamos:"Já sabemos que as somentes mais
pesadas, mais graúdas, são as me-
lhores; entretanto, é conveniente
avaliar o peso das sementes, pesando
as próprias sementes, e não o.- saccos
quo as contiverem, porque um sacco,
por exemplo, de 100 litros de milho
meúdo, pôde pesar mais do que um
sacco de 100 litros de milho graudo,
o se o lavrador não reparar bem no
que 6 peso »do sacco inteiro o no
quo 6 peso de algumas sementes, le-
vara certamente, como 6 de costume,
o sacco mais pesado, contendo so-
mentes inferiores ás do sacco mais
leve, contendo as melhores sementes.
13 tudo porque os grãos meados do
sacco mais pesado são em muito
maior numere, do nue os grãos do
sacco mais leve,

Para evitar eske engano, o seguro
é pesar 30 ou 50 ou mais grãos, de
cada semente, que se deseja comprar,

BARBANTES, CORDAS, PAPEIS

FITILH0S e FIOS DE ALG0DÀ0

Oliveira, Belfort & ttA
(TELEPHONES: NORTE 3838 e 243

FABRICA DE BARBANTES!

RÜA ÜA ALEGRIA 13Í
(RIO DE JANEIRO!,

ESCRIPTORIO E DEPOSITO:
-:- RÜA GENERAL CÂMARA 105

End. Tel. OLIFORT

e ver q-uanlo pesam cada 30 ou 50
grãos; us sementes cujos DO ou 50

CORRESPONDÊNCIA
J>IARUKE'A UOS BK/JillROS
José Ricardo — Santa Thereza —¦

Escreve-nos:"IjCÍIoi* assíduo quo sou do seu
conceituado .jornal, apreciador da
sua secção "A vida dos campos",
venho pedir-lhe um grande favor:
Tendo me dedicado ultimamente,
A criação do sado bovino, a qual to-
nho feito com êxito, s»i nestes ulti-
mos dias, depois dás primeiras chu-
vau, têm-me apparecido alguns bo-
zerros com diarrhéa dc sangue, por
Isso peço-lhe quo so digno ensinar-
me um remedio para cural-a".

Resposta — Multas são as moles-
tias cujos symptomas .mate evidentes
são as diarrhéa.*..

Tratando-se, no emtanto do alguns
casos simultâneos 6 natural suppôr-
so quose.*te-ata-do uma moléstia- in-
fecciosa, estas terriveis diarrhéas quc
dão cabo de S0 "i" dos bezerros, cm
algumas das nossas fazendas.

O tratamento curativo, deve come-
çar pelo isolamento do doente. Des-
infecçSes do local em quo esto tiver
de ficar.

Dê-lhe, immediatamente um pur-
ganlo de sulfato de sódio, 15 gram-
mas, misturado com 5 grammas do
enxofre sublimado. Esta dosagem ê
para um bezerro dc dois mezes.

Cada mez a palor que o bezerro
tenta, acima de dois mezes, augineu*
te-lhe cinco grammas do sulfato c,
proporcionalmente, o enxofre.

Após seis horas da applicação do
purgativo, dê-lhe um deslnfectante
intestinal o um adstringente.¦Eis uma boa formula:
Sulol .. ^i ...... . 20 grammas
Salie.vlii.to de blsmutho 110 "
'Bicarbonato de sódio. 20. "

Dividir em CO papeis, ou melhor,
cápsulas do uma gramma, cada uma (e dar de tres em tres horas, para os
bezerros. Não passar de cinco doses
por dia. Para os bezerros novos, nâo
passar de quatro.'

Convém sempre informar a edade
do animal, afim (ie evitar confusões.

Para as diarrhéas mais simples,
apôs o purgativo, e no dia seguinte
a este, basta dar a cada bezerro, tio
tres em tres horas, uma colher rte

grãos posarem mais, serão os escolhi-das, o portanto as únicas cujos saccosdevem irei* comprados. E' por estmeio que so deve escolhei- sementes
pelo peso.

Escolher sementes pelo pesopelo tamanho é .pratica de trabalho
que o ugriciritor não devo deixar defazer, tantos sâo os benefícios queello pôde tirar desse conhecimento.
Com unia peneira pôde-so separarbem os grãos maiores dos menores;b:«ita arranjar uma peneira do arameou de taquara, uma "urupena", oomo so diz no Ceará, a qua'l dê passagem somente .103 grãos meúdos,deixando cm cima os maiores. Cadaum prereurará arranjar comsigo mes-mo, ou com um curioso, uu nos ne
gocios, unia peneira nestas condi--jões."

Os quc desejem utilizar-so destematerial primitivo, quer porque dls
ponham do mais amplos recursos,
quer -porque trabalhando em largaescala tenhani necessidexle do em-
pregai- meios mais rápidos, .pfidcinadquirir separadorcs aperfeiçoados,
quo existem cm variadisslnios mo-delos^Lj

' E.: SM 
'

chá de solução de creollna Pcareon,a 5 por cento (5 grammas num litrodágua).
SOBKE A CRIAÇÃO DE GAXSOS

Itaivax — Anchieta—Escreve-noi:' Amigos. Mais uma vez vou impor*tunar-vos comi as minhas pergun-tas. O que eu desejo saber G se osgansos o marrecos levam o mesmotempo para saírem da casca, o sedepois de fora dá casta, levam tam-bem 24 horas sem comer o beber, eo-mo os pintos do gallinhas ? Qual asua alimentação nos primeiros diaso ee a agua 6 em abundância ou sóquo dê para elles.beberenv ?>'Màis ou-tra: so para gerar os ovos é precisoque os gansos sejam galados dentrodágua '!"
Resposta — O período de incuba

çllo dos ovos de gansos o marrecosdura do 20 11 28 dias.Apôs a oclosfto .1 nocessario quepormanoeuni -18 horus som so ali-mcnlar. Porquo durante osto po*rlodo esta sendo absorvida a gemmn,A Sociedade Brasileira do Avicul-tura, osta cedendo, medlnnto a r-j*messa do cinco sellos do 100 réis, umlivrinho com onslnamontos utels so*Ino ulimontuçHo racional do marre-COS, patos, gansos, pintos, otc.A ngua devo sei* dlutrlbulda eomparcimônia, sufflclento para so s"darem, após a refeição. A ngimnotou, untes do congresso sexual, co-1110 um estimulante pura os galai)»»telos qi:o o preeedom, ma:;, nonhu-
!-ecunS"ao.t0m ^ a *W? da

Xão só o ganso como o marrecopreferem a agua para tnl fin?
. 
'. O.S.

' 
CONTRA AS an-TCCAS

,,J'' •^-'âwo — Jequitahy Norte doMinas — Eacrove-nos:'.Mullo ponhorado o agradecido fl-
foi « 

Sm.*V;,uV, p?la voaSa «onceltuatlalulha, na utlllsslma socçflo "Vida dos
campos", mo Indicasse um meio doexterminar, ou. -pelo menos, afugen-ns iiicommoda3 o nreJudioiaosmoscas niutucas" t'**Juaici.i,.B
tar

cas niutucas", quo nesta quadra
SSffiüSTS M c''la':õ£!, - ficando™animaes com as Pernas ensangüenta-das — (tm pastar, duranto o dia, cm
o>pernâse»mOVlment0 Com a cauda

Itosposta — O melo que offerecealguns resultados seria passar no ga-do um liquido capaz de afugentareste.., insoclos. como por exemplo:um cozlmiento de folhas do nogueira,ou de fumo, ou uma solução doaloes, a 50 •*".
Se se tratasse do gado estabulado,ainda se poderia fazer, mas de gadosolto no campo, 6 uma tarefa dlffi-

r„00s„ °"tros «*«->«> e8o prophylactl-cos e têm por fim impedir, o maispossível, a retrodueção desses inse-ctos o neste caso seria preciso conhe-cer bom os costumes da espécier.n tre outras providencias, ovite ascstrumciras ao áP iivre> proeuro ecenaro estrumo em logar fechadoque nao dê accesso ãs moscas, qu"am. em geral, fazem postura o i
?fm P-MWÍVol qne as motucas tam-bem ahi desovem.

Um fazendeiro pratico, ba pouco

onslnou-mV) uni processo para dn
cabo das moscas bernelrnn, iiHttautlu,
tainliem outras ÕMpaòlés, entro ns
quites algunuiii motucas foram encon-
tradas mortas,

Pilo esso fazendeiro, cm vários si-tios ila huu fazenda, uma larga va*
züha, na qual püe como inca mu
Pouco do carne para attrair as bor-
nolrno,

Todos os dias, uma pessoa munidado um facho, feito com um poucode palha, approxlma-se da vuzilha e
assim mata 11 bicharia. E' um pro-cesso bom para as bérneirag, atraídas
pelu carne podre, mas para ns motu-cas nfio ilará grando resultado, en«
trolanto, valo a pena tentar.

I.. S.
O. R. R. B, T. — Pelas Informo-

ções quo nos da 0111 sua curta pareçotratar-se duma indiuposlção estorna-
cal muito communi nos cAes. Acon-
selho pôr o animal em reglmon la-
cteo: leito fervido ou leite fermenta-
do (kcphir) durante nm dia e no.i
dins a seguir nlíin do 'leite, caldos
do carne, pão torrado, caldo do ee-
reaes, «vela, cevada, urror., cnnglCH,No leito ponha sempre um pouco dc
bl-oabornato de soda.

P6do usar o fermento búlgaro Zl-
mnse.

Quanto ôs "glândulas" não possoatinar a região em quo so acham
nom gel qno relação noRKim (er com
a indisposição gástrica ou gaslro-en.
enterlto que o cio soífre.

J3. S.
Aususto Samos — Juiz do Fora —

Sômento um exame poderia revelar a
causa do facto quo sa passa com n
sua' cadcünha. Dum modo gerai
aconselho, dar a cadollu duas pimlas
•por dia da seguinte medleaç&o:
'Carbonato do ferro.,,., ,., M 5
Genciana cm Pô.

cont.
20

Quina cm pô. * ¦ ,., m m 5 •"
Escipicnto quanto baste para» uma

pílula n. GO.
Alimentação boa, substancial: lei-

te, ovos, carno crua, oleo do fígado
do bacalhão. .

So apôs esta tmedica-ção è cuidados
alimentarss nada conseguir sô uni
exame dirá a. causa, *,

S3. S. '

F-ORIWIIOIDA I
1NDF.PE3NDENCIA

(RECrmCADO)
«Ü.MPRB0AD0 COM RESULTADO GARANTIDO KA BX1CTCV0 DA FORMIÜV

3AÜV*

BJ-SULFURETO DE CARBONO
EMPREGADO COM SUCCESSO PELO MINISTÉRIO DA AOWCULTURA KO

Expnrgo dos Careaes e contra a Praga do dafwiro
Fabricantes: ALVES MAGALHÃES A C.

M a-, fiUA S. PEDRO - M.
RIO DE MKCIRO

^________________^_—^
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SK PRECISAUDES DE VSLV
DESNATADEIRA EXIGI QÜE

VOS FORNEÇAM A' 
ALFA-LAVALI

OU A»

st>e lm i f © i

ROSE
AS ÚNICAS QUE EM POUCO

TEMPO COMPENSARÃO OS
snus CUSTOS

Vma. dcsnaUdoira barata é sem-
pro inferior, e isso representa u

voasa ruina
ESOREVEI-NOS HOJE MESMO
QUE PELA VOLTA BO COR-

REIO VOS ENVIAREMOS
Pkh-os — Catálogos — Plantas

Orçamentos
TEMOS SEMPRE EM STOCK
Desnatadeiras do 40 a 5.000

litros
Peças sobresatentes

Batedeiras — Salpradeiras
Latos som junta — Baldes, etc.

RUA MUNICIPAL N. 22
RIO DE' JANEIRO

¦ * cu ¦ • .

São João d'EI-Rey
E. MINAS
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Ai de vós!
se derdes pouca importância ás doen-
ças do aparelho urmário. Uma arrasta-
da enfermidade será o castigo de não
terdes feito caso dos primeiros sintomas.
Se sentirdes dores que vos anunciem uma

doença das vias urinarias.
usai imediatamente os

n comprovados
¦JComprimidos i&pt" de

5 Hclmito!
4§£fcr> v\ amm-mm prin Díredo-."*r «v*« l ria&t-alOTS-mdr.Pubto-í
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DIAS GARCIA & C.
33 e 25- RUA VISCONDE DE INHAÚMA - 33 e 3B

Importadores cm grande escala de ferro, aço, ferragens, óleos, tintas, -remiies, arame farpaàfee
liso, chapas galvanizada», folhas dc Flandres, material para estradas de ferro, canalizações dn agna
c artigos em geral para lavoura c indnBtria. Grandes Importadores de cimento, das saperrares nar-
cas ATLAS, UKCA c RADI.VNT; dc soda cáustica, bren, ehterareto de cal, harrllba e de ona
duetos cbtmlcos para fins industriaes. — Agentes do conhecido SARNOIi TRIPLtE FliUtDO
tido contra o carrapato no gado, intermediários do snperior Carbureto de caldo, mon
Grandes de-posttarios dc pontas dc Paris, ferros dc engommar, lonças dc ferro esmaltado e
nhado dc fabricação nacional; dc artigos, sanitários "Setecta" e outros. Creolinas, ete. —• VÊtooe im--portadores' das coohocidas enxadas "RADIAJTnE, RAIO. AGRIOOIiA c SÜL-JOVKIRA".  Cacos
reocbedores do legitimo Coalio o Colorantc, marca "ESTRELIiA", sem rival para a tatmmmtjao do
quotjo c da manteiga. — D -positarios 'da Companhia Paulista de louça batida esmaltada e do mais-poderoso explosivo nacional Stygia (d-rnamite)..

DEPÓSITOS; Avenida Venezuela 166 e 172 e Roa Dr. Pereira Reis 26 a 40 - CIES 00 PORTO
Telephone: Norte 4050 — Caixa do Correio 246 — Ender. TefegriipMco: QARÇ4A

RIO DE JANEIRO
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Mm MnM ((ninas Geraes)
AptmaV do cumprimento Intesral

do «lano de upparellmmentu du Ut-
do aui-MInelra, voritlta-ee ainda, na*
quella importante vla-ferrea, '«run-
do falta do material rodanto, devi-
do ao desenvolvimento uusplcloao
que vae tendo a sona com o melho-
ruinsuto do seu aorviço do trana-
portes. '

Havendo o governo do Estado do
Mina* adquirido grando quantidade
de trilhos pesados (typo Standard
americano) para substituir os trilhos
untigoe, Já dlspOo a ltôdo de regulai
"stock" desso material usado, o qual
vae sendo accroscldo com o assoma-
mento dos trilhos cncommcndndoE
Ultimamente.

Dahi a Idéa do permula desses
trilhos retirados, quo ainda podem
corvlr em linhas do trafego muis lu-
vo, por vagões eguaes aoa «uo tOm
sido adquiridos para oa soi-vlgos üa
ítôde.

a casa 0oai'ca Sampaio & Comp
apresentou, neuto sentido, uma pro-
posta quo, examinada pelo dlroctor
da R6do *3ul-Mlneil*a, ifpl julgada
razoável com pequenas nlteraçOefl.

O dl*. Daniel do Carvalho, secro-
tnrlo da Agricultura, autorizou o
«Justo polo qual a RCdo Sul-Mlnftlra
devo recelier Immodlatamonto 30 vn-
g0C3 fechados para transporto- de
mercadorias, com 20 toneladas do
capacidade, 10 vngBos para gado o
10 pranchas, o dontro om breve ou-
tra retnusau ilo vngOos, o quo perfa-
r.1 um total do 100 vehiculos.

Assim, ter-se-fi, nugmontado o de-
flclento material Todanto da RCdo
Kul-Mlnelra sem acarrotar novae des-
pesas para os cofres estaduaes.

— Acabam do ser recebidas pro-
visoriuniento pela !|ecretarla da
Agricultura, as obras do reconstru-
cção da ponte sobro o Tio Claro, quo
o Estudo do Minas mandou executai*,
na eetrada de Movimento (RGdo Sul-
Mineira), a Cpnpe|c5o da Appare-
rida, no município do Carmo do Rio
Claro. /

A ponto cm riueatão tem um vao
unlco da 10 metros, constituído por

4 vlgus du osuoramento simples por
mãos franueza» o apoludus na ox-
treinldadu oni dois encontros d(> al-
venm-lii do podrn, com umu l.irguw
útil du 3 metros o 60, Fórum aulistl-
(tildou on dois dormente» o duus vl-
gos médluu, O soalho o o guarda-
corpos foram complotainonto refor»
mudou. Para maln segurunetv das ul-
ludldad obraa, toda» ua petas do ma-
deliu foram ligadas por cavlllas o
purafueos do 'ferro o todo o mudei-
ramento lovou duas doniãos do plxo,
dando assim ao conjunto um uspueto
gracioso.

Na vasante, 6. oaquorda, foram
construídos dois bueiros do alvona-
ria da podra com argamassa do cal
o areia,

Poi coi*,3truldo, outroalm, um ator-
ro do 00 ineti-oB,

Todas ns obras foram exeoutadaa
sob a immediata fiscalização do cn-
genholro J. Guimarães do Almeldu.

Nova Traviso (Santa Catharina)
Continuam os trabalhos do pos-

quizu. do carvão do pedra ronllzado-3
¦sob o patrocínio do Serviço Oeologl-
co o Mlnoraloglco do Brasil o sob il
direcção do engenheiro de minas e
civil, dr. Josfi Fluza da Rocha, geo-
logo daquollo departamento do Ml-
nisterio da Agricultura, Industria o
Commercio.

Nesta colônia, forim realizadas
seis sondagens ds carvão, 'tendo to-
das produzido magníficos rc-eultados.
os quaes pormlttlram um estudo
bom completo da extensão da bacia
cai-ibonlfet-a dd Sul deste Estado. A
primeira sondagem, realizada nas
margens do Rio Pio, a 2 kilometros
desta localidade, registrou um "re-
cord" em profundidade aflê hojo nio
attingido nem excedido no paiz.

Foi attinglda a extraordinária
profundidade de 502 metros, ao lon-
go da qual foram atravessadas aa ca-
niadas mala interessantes dc carvão.
As outras cinco aondagone. realiza-
das nosto distrlcto. produziram
tambom Idcntlcoa resultados, dea-
vendando novos horizontes 6. in-
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SECÇÃO DE IMPORTAÇÃO i

.Variado e completo sortlmento
de todos os produetos

do Japão.

VENDAS POR ATACADO

Poicellana, brinquedos, meias e len-
ços de seda, botões de madre-pe-
rola —Leques e artigos de ador-' no — Escovas para dentes, ca-

bellos e unhas

I

w

DIRECTORIA:
AVENIDA RIO BRANCO 46-5C

SUPERINTENDÊNCIA
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 433

Serviço de alracação, carga e descarga de
vapores. Secção especial de grande calado
para atracação dos maiores transatlânticos

que vêm á America do Sul.

Grandes officinas de reparação de
machinas e de NAVIOS

Especialidade em concertos urgentes em
vapores atracados ao Cães.

EM ORGANISAÇÃO
Estação terminal para serviço de bagagens e
recepção de passageiros na Praça Mauá, cont
installações de telegrapho, correio, telephône,

telegrapho sem fio, casa de cambio,
restaurant, etc, etc,

I recepção
§ installaçõeQ

****^^^^—WI^WIW^W'^^^^^»^^''''''''''''''''''——¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

'^MmM^tm\\\\\\W\W^^^^ ^^^w *^m^^ ^~^^ m^^—^Lm^^^^ ¦H4*V'/4^'|

wLmmW mmLxmW mWwi

\\w^ 1
^ Í

HV

\^S**^PS*^^^f^^^^^"*'-'' ^'¦•V-*'->C-tv*^^<;S^SiSSaf

IcmpijIpiieimI
I == .'¦—'" i

dustrls. do carvão, tendo sido oon*
«neuldue notavolM profuiidldudu», va-
rlando ontro 1'Jtt o 30'J -metros.

Nestas sondagens, níio foi preciso
«profundsr-eo inale, como uconto-
cau com a primeira, uma vez <iuo
ficou mais ou mono» conhoulda a na-
tureza do «ub-súlo destu. região.

Km princípios dente anno, oa tra-
balhos de sondagem, ainda «ob a. dl-
reoçüo do mesmo 'ongenlielro, des-
locaram-se para Nova Vonoxa, onde
estft. sendo realizada outra sonda-
gem do carvão. Esta sondagem quo
JU enti com mula de 2D0 'metros de
profundldado tom sido cgualmento
conduzida com o mesmo successo
das outras, a j.1 íiorinlttlu a verifl-
oaç&o das camadas mais importan-
tes do carvão desta região.

Para a «ciência o para os colonos,
este* trabalhos tC-m uma grande si-
gnlfifiKjão o Importância. Para
aquella, vem abrir novo» horizontes
ao Importante problema do aprovei-
tamento do nouao enrviío. Para es-
te», trnsem a consoladora esperança
de melhores dias para o futuro, com
uma provável exploraçüo do 8ub-

«01o, não eo lhes Inlu-ewando dlfo-
ctamento como proprietários db solo,
como ainda porquo trazem a possi-
bilidade do installação nesto logar,
tio pobre do industrias particulares
e do outras Inlelatlvan que deman-
dem algum capital, de alguma mina
do carvão, com todas as suas neces-
sarlas dopondcnclan, o quo viril gran-
demente Impulsionar o dar uma vl-
da maio progressista a cato recanto
longínquo do solo brasileiro, onde 1
exhuberancla das terrae estA em fia-
granto contrasto com a pobreza dos
colonos.

Estos, embora, mourajando do sol
a sol. nüo 0'btêni para os eeus pro-
duetos a salda desejada, em vista
da difficuldade dos transportes e da
n&twcittí Uas estradas, sempro em
péssimos condições de transito, dada
a mú natureza dos traçados o o teu
longo desenvolvimento através das
grandes elevações do terreno, com
rampas o declive*» *quo nao pcrmlttein
uma tracção econômica..

Produzem todos ollca o que_fi no-
ccasarlu para a sua manutenção.

O excedente, porím, não podo sor
exportado, devido ãs dKflouldadea
do transporto, olirlgando-os a ven-
derem os hcus produetoa pur proços
relativamente pequenos o quu não
estão uni relação com os preços que
são forçados a pegai' pelas mercado-
rias que devem adquirir, corno -se-
Jam; fazenda» cm geral, torra-mou-
tas, korozene. sal, caft5. noiia caus-
tlcs. Instrumentos agrários ,otu.

'Uoni u:n pequeno prosramma
festivo, constando do formatura e
canções p.itaiotlea», tevo logar nu
dia do aatrlrcrsario da nossa Eman-
clpaçâo Politica uma linda soleinnl-
dade na Escola, l'ubllca desta loca-'
lidado.

•üa alumnos das duas escolas des-
to districto. dirlgtdcs polas res|ieeil-
vas profeaioraa Ben*h*orilas Cecilia
Machado e Santina Pegwaro. Uosfi-
taram pela única Tia publica desto
logar. entoando lindaa cançõea pa-
triotieas que muilo enthusiasmo dea-
peitaram no selo da honrada c la-
boriosa colônia italiana aqui resi-
dente.

Projceta-^e para muito breve a
realização de um festival clvlco-re"ll-
gloso, quando fôr Installada no local
jà eécolhido a lapide commemorati-
va do Centenário da nossa Indepen-
dencia. Inaugurada o benzida no dia
7 de setembro de 1922 — data do
Centemarlo — conforme a patriótica
lembrança do engenheiro José Fiúza
da Rocha, então residente nesto lo-
rar. chefiando a commissão de son-
dagene de carvão de pedra, do ar.
Hugo Pessl, gerento da Casa Bor-
toluzei Irmãos, desta localidade e
funcionário federal como art»n«e

do Correio, e do virtuoso e dedicado
padre João-Casale, então vigário des-
ta parochia.

A lapide, com 80 centímetros de
altura, multo bem trabalhada pelo
hábil canteiro Alexandre Tasca, des-
ta colônia, foi Inaugurada para lem-
brar aos posteros que ,1 data de 7
de setembro de 1>22 não íôra es-
quecida pelos habitantes de Nova
Trcvioo, m-áo grado o Isolamento cr.i
que virem, data que para todos nós
decorreu na mais franca alegria c
no mais justo orgulho patriótico pola
realização do um dos mais nobres
e alevantados ideaes dos nossis ca-
ros antepassados.

Começam desde já os trabalhos
agrícolas, com a plantação de milho,
arroz, feijão, batatas, otc. O anno.
que foi muito frio, correu admira-
velmente bem para a vinha e para
o trigo. A -colheita do trigo, cm de-
zenmbro. annuncia-se satisfatória,
apresentando um aspecto magnífico
&3 plantações daquef|e importante
cereal, base fundamental da nosea
alimentação. A vinha começa agora
a brotar, presa como estava atú bem
pouco tempo pela geada que caia
quaal quotidianamente, o promette
tambem um anno farto de vinho
bom e generoso.

Tivemos aqui um anr.o bern
secco. Na colheita passada, bastante
prejudicada com a falta Ue chuvas.
03 preços dos eereaes attingiram va-
lores bastante compensadores, mos
era escaeso o apparecimento dos
mesmos no mercado, visto quo o co-
lono. temendo a carostiít futura, não
quiz d*spúr da pequena quantidade
que tinha produzido, liste nnno. que
se dellnía Ua mesma fôrma, pois as
chuvas t5m síUo raras, vem trazèn-
do tambem sérias áppréhensões aos
coionos. que temem desde .iá ver
minguadas as suas producc0.es, im-
ipossibllK'lii'do-08 i!o fazer as suas
transacções habltuaos,,'tudb isso con-
correndo para um *mai caiar geral
que invade a tranqu!l"iÍda'ÜQ dos seus
modestoí lares.

Confiemos, porém. Tia Bondade do
Deus que, na sua Infinita Mlserlcor-
dia. sabeiú dar alllvlo o consolo ft
todos n6s, remediando os males q'-e
pairam sobre as'nossas cabeças.

(Do correspondente)
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O ealto do rld Civelraa, em Lige, Citado d* Santa Catliarlna

Têm-so roallzado vários plc-nlcs
no salto do rio Caveira, ondn ostft
Instullndn a usina hydro-clectrica
destu cidade c quo é um dos recan-
tos maln plttoroscos do município.
» A usina geradora; em compara-
ç&o ao vcíluinu da«ua, 6 do dez mil
volts de força bruta.

O caimontò dágua do sa-lto regu-
Ia 30 metros Uo altura iior ÍÕO de
largura, distando daqui 15 kliomo-
tros.

Futuramente quando os interesses
do município o exigirei!), o sulto Uo
rio -Caveira, poderá forpecet* força
sufttciento liara unia ferrovluria «ile-
ctrica nnlru Lagcs-Estrelto (Floriu-
nopolls) iiuniii nxterisãn de 270 Kl-
lometros mais ou monos.

No dia S kJo novembro proxl-
mo tprflo inicio as sessões do jury,
servindo comu jul;: o Ur. Mario Car.-
rilliu ii du promotor publico o dr.
Jorgn .Maisunettc. Para «ssa sessão
hu jú. preparados lu processos por
crimes .< li versos.

:i*jb a Uii-ecçào du jurnalisla

sr. Annlbal Athayde, proprleti-
rio do extineto jornal "O Planalto'',
serã. publicada nesta cidade cm Ja-
nelro uma revista «lustrada quinze-
nal.

O sr. Annlbal Athayde, afim do
adquirir material necessário segui-
rá para essa capital om -dezembro
próximo.

— Falleceu o sr. Luiz do Ollvel-
ra Ramos, chefe 'do numerosa funil-
Ilu. o -cidadão bemquisto cm todo o
município pelas suas bellas qutii-
dado do coração.

O exlincto era cgua'lmente vice-
proBidcnto do directorlo do Partido
Republicano do l.agcs, ondo gosava
nãu pequeno prestigio. O fir. Luiz
Ue Ollveira Ramos, deixou viuva U.
Julla Ramos o 'descendia du uma
das ín.ii.s velhas o trud\cIonaes fa-
miltas Uo KstaUu. O seu enterro fui
bustunto concorrido, notandu-so so-
bre o feretro innumeras coroas
palmas do iflores iiiiturues.

(Du correspondente especial.)

to obraa da vatril, ouja primeiro
pedra íol collocada no -dU cm «iuo u

Braall Inteiro commemorava o pri-
meiro centenário de aua independeu-
cia, constituem 14 um acontecimento
de maior importância a» vida catho-
Ilca desta villa a afílraam o xolo do
actual vigário. .

Para oceorrer úa despesas com *
sua conclusão, oasentou-so em reali-
car todos os últimos domingos de
cada mez uma tombola o outros at-
traotlvos, quo jú, foram estreados em
derredor do coreto da praça Dr.
Francisco -S4. ondo a Lyra Operaria
eseoutou varias pecas até -fia 21 ho-
ras.

Naquella bella festa, quo tevo rc-
sultado compensador, a illuminação
foi profusa o muito llsonjeira a con-
correncla popular, ochando-eo ali om
varias dcpcndonclas o escol da eo-
clodado corlnthana, no quo cila tom
do inala distineto.

O Centro Operário, dovldo A
dedicação de sua directoria, cada vez
mais entra om phases do cmprohcn-
dlmentos reaes e inadiáveis, velhos
sonhos quo os seus soelos desejam
sempro converter om realldado.

Trata-so da conclusão do um vao-
tlssimo predio que lho servira do Hé-
du. Não são poucos os operários nqui
residentes que, de principio recralil-
dos, desejam ugora ser soclo» desta
tão benéfica o sympathlca associa-
ção. Corro de bocca cm bocca a
quasi certeza do que esta prospera
villa fará ju's ulnda a um uulru
melhoramento do considerável im-
portancia, graças Cx iniciativa do
actual directur da Central do Brasil.

58' a desluoação do Hospitnl d,, Anc,.ri. para um das no.-,™* bulrro», Juooffcrouo nitlos mais plttoreicoi o m».Ihores vantagens cm beneficio iohumanitário fim,
Corlntho, om verdnde, esm na mj»éjioca do progresso o deBeiivolvlnica<

to.
-f- ContlmTu a fulta do chuvas, otue ik vem trozendu sérlns upre *' •

alie* na roda dou quo labuuni **
lavoura.

(Do corrcsponJjnte)
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Quatís (Rio de Janeiro)
O dr, Wanderilno Leite, prefeito do

Barra Maima, estã-ao eaforçunilo pe-lò progresso desta loealidado, Umn
das medidas por elle tumaila-s ,; a de
dar lotes do terrenos pertencentoa ;i
Municipalidade, mediante requeri-
mento o 31000 de sello. Já estão ou
construcçao cinco casas, sendo quuduas em vias do conclusão,

Muitos lote* do torreno tim yy„,
demarcados, O clima do Quntla 6
excellente. Ulspòo a localidade de
um bom hotel para vcruiiUtiis *.* a
deliciosa ugua da "Blquliiiia" é ».i
remédio contra a caspal Quem ei-
crovo estas Unhas tinha caspa em
quantidade. .Começou a lavar a rn-
beca com a referida ng'un tmlua u»
maiiliãs o ficou completamente .li-
vro da caspa. Essa ngua saudável,
levo o mugnlflca, constitue uma iIro
mais valiosas dádivas da natureza
para com estu torra,

A luz electrlca será, dentro em
breve, uma -realidade. .lá c-uâo sen-
do collocados postes da iiíin» até
uqul. O assentamento da turbina tt-
tá tambem concluído.

Realizou-se o casamento do pr.
Armar Uo Mattes com u senhorita
Julla Uo Oliveira. Os actos civil o
rellgio.**) estiveram muito eonuorrl-
dos. Os nubenteu pertencem n fami-
lias muito estimados no selo da noa-
su sociedado.

Ila necessidade de duas praçai)
para o policiamento dc nossas ruas,
elemento dc segurança para a inanu-
tençãu da ordem o evitar cerlos íur»
tos ultimamente verificados,

(Do corríspoiidentcl

Ksiailo. e o promotor publicu 'Ir.
l*auro Selbaeh Caliini o ainda u tir.
CunraUo Wagner, iiitcnduntc ucLual.

Finalizou a manifestação com um
baile q:iu Uurou até altas horas da
madrugada.

Antes os manifestantes levaram o
curunel Pedro Ulfoli, ã sua reslden-
cia, ondo fui servido aus manifestai!-
tcs doces, cerveja e clianipagiic.

(Uu con-espoudcitte).

Alegre (Espirito Santo)
O Município Uo Alegre, apesar Uo

seu solo uberrlmo, está pagando, cs-
lo anno, o sou tributo Uo privações
Ucvido â, escaesez dc gêneros de pri-
meira necessidade, pois estes subi-
ram, actualmente, a preços nunca
observados, e, parece-nos que, «o
próximo anno, irã. sei* peior, pòr
causa da grande secca que jà so pro-
longa ha quasi G mezes, o que vem
retardando o plantio Ue eereaes e
sacrificando a futura safra do café.
Para corroborai* estas apprehen-
soes, appareceu ha dois mezes, na
zona fria do município, uma praga
de ratos, semelhante a uma de ha
30 annos passados, que tudo, naquel-
Ia época, devastou. A destu anno não
menos tem feito, pois, aonde passa,
tudo leva, no seu afan destruidor,
não respeitando, nem as arvores dos
cafeeiros!
' A zona quente, como acima disse, é
a secca que tem destruído tudo, In-
cluslve os pastos, a ponto do o ga-
do não ter o que comei' e ter morri-
do Cx fome.

.— Causounesta cidade geral indl-
gnação, a curta publicada nas co-
luimrias do um vespertino do Rio
de Janeiro, com o titulo — "As

tristezas Ua população de Alegro —
Vida caríssima — Impostos oxagge-
rados o um destacamento que prati-

ca arbitrariedades'' —' por ser uni
•umuiitoardo de invoiielonlccs o <ic
má fé do missivista;

Xas suas vurrlnadas, crso niKsi-
vista procura atacar a pessoa Uu pre-
feito municipal, Ur. Vicente Cacta-
ii", íittriUuliidu-lhe a carestia da vl-
Ua quo atravessa esta cidade, quando
se tem verificado o contrario, puis
tem u operoso administrador pro-
curado debeilai* o flagello quo vem
assolando o mundo inteiro, com me-
Uidas de repressão aos açambarcaJu-
ros o com Iscm.ào Uc impostos uos
produetos du alimentação Ua popuia-
ção. Ü dr, Víccnto Caetano, apesar
do ser recente sua gestão nos nego-
cios públicos do município o as ver-
büs orçamenturins diminutas, tem
remodelado a cidade o a todos os dis-
trictos tem feito sentir o seu gran-
de descortinip administrativo. E a
população tanto Í6su rrcoilheco que
o vem reelegendo.

O articulista, não satisfeito com
tanta invencloplco, procura chamar
a attenção do presidente Uo Estado
do Espirito Hiuito para arbltrarleda-
des praticadas pelo destacamento
policial. Será arbitrariedade repri-
mil* n vadlagem? Será -arbitrariedade
recolher à cadeia os faccinoras que
perambulam pelo município e pondo
a popu'ação em sobrepnlto? Serft nr-
bltrariedade a repressão ao jogo
franco, noite e dia? lJol9 são esies
os actos do delegado Ue policia, capi-
tão Getulio Sarmento, militar om
bôa hora designado pelo secretario
A.0 Intarioir, como delegado deste
niunieipio, saneando o expurgando
todos os elementos que ha muito vi-
nham perturbando a sua paz o tran-
quiliiUuUe. O Alegro e a sua popu-
lação estão satisfeitos com a ges-
tão do suas autoridades o confiantes
na sua acção.

— Terminou cm dias da semana
finda a terceira sessão orUlnaria Uo
Jury, presidida pelo juiz do direi-
to di*. Octavio Lemgruber. Serviu Ue
promotor o dl*. Américo Viveiros da
Couta Lima. representante do Minis-
terio Publico da Comarca. Os tra-
balhos correram multo bem, tendo
havido diversas c-oiidemnaçOes o va-
¦rias absolvições, Uestncando-so o
processo dos cúmplices do lynchn
menlo do arabo Davld Amim, do
Arraial do Café, occorrido neste an-
no na terça-feira de Carnaval.

(Do correspondente)
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O melhor cimenta fiam
ebm ámundãndo gmnâa

mislencfsi*
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Quarahy (Rio Grande do Sul)
Em regosijo á victoria da situação

governlsta. vários proueres desse par-
tido. resolveram fazer unia manifos-
uçi.0 de apreço aos srs. Ur. Ascanio
Ue Moura Tubino e coronel Pedro
Rifo!!, eleitos intendente e viee-in-
tendente respectivamente", pela maio-
na republicana.

Koi designada a redacçáo do jornal
situacionista "O Cidadão", para o
ponto do reunião e ahi, ã hora com-
binada compareceu compacta massa
popular calculada em mai3 cie mil
pessoas.

Tendo S. frente uma banda Ue mu-
sica e por entre o espoucar Uc fo-
guetes, partiram em. direcção á resi-
dencia do dr. Ascnnio Tubino.

Ahi chegados, falou em nome do
partido republicano local o dr. Fran-
cisco da Cunha Corria, delegado de
policia.

Respondeu cm nome do coronel
Pedro Rrf-vll. o dr. Ascar.io Tubino.

Findo este discurso foi servida aos
presentes lauta, mesa ie doces e
ohampagne. Falou nesea oceasião em
nome da mocidade republicana e co-
nvo representante do jornal "A Or-
dem". o sr. Dartagnau Tubino.-se-
Biiindo-se com a palavra o sr. Victor
Pio da Rosa o por ultimo o dr. Al-
eeu Earbedo, sub-chefe *ic policia do
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» FRANCISCO GIFFONI &C* i
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Grandes estaleiros de construcçao naval na |

ILHA DO VIANNA |
LINHAS DE VAPORES PARA 0 NORTE E SUL DO PAIZ |
Fornecedora de carvão inglez e americano e de carvão |
nacional das minas de Lauro Muller e Crissiuma á |
Estrada de Ferro Central do Brasil e a diversas |
companhias particulares — Fornecedora de |

sal das salinas de Macau, np Rio Grande do =

Norte — Estivadora de grande numero f
de transatlânticos. |

Escriptorio: Avenida Rodaigues Alves 303 a 333 |
Agencia: AVENIDA RIO BRANCO 27 |
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PESA UNICAMENTE 3 KILOS

SOLIDA E COMPACTA

TODOS OS APERFEIÇOAMEN-
TOS DAS

MACHINAS GRANDES

TECLADO UNIVERSAL
E CARRO

PARA PAPEL ALMACO

Jl Desejamos encontrar
agentes nes Estados

CASA SYSTEMA
RUA SÃO BENTO 3M°andar ¦ Caixa Postal 2424-RIO DE JANIRO
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EM STOCI.
LOCOMOTIVAS A MOTOR

PARA QCALQtTER UVSOliA

Capacidades de tracção 18.000 ks., 28.900 ks. e mais
AUTOS OE LINHA - WAGONETES

UM aUALftCER TTPO K BITOLA

reçam t*t*i*m*a e oftertaa ¦•» re«receataates scraeii
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nUA DO LAVRADIO, 105 — CAIXA 24**<-
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0 MAIS GROSSO CABO DO MUNDO 0 GOVERNO
HESPANHOL*$ ^ee» »i
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Os cabos e calabrcs, ninguém o
Ignora, são onormos cordas, do ca-
nhamo ou fio do a«o, quo servem pa-
ra rolioour o amarrar os navios. São
Bijlimottldòs n. cxpericnclas do Ira-
cc;£»j formidáveis, o, do ordinário, ila
sua resistência dependo a segurança.
Üo um navio o daquelles quo ollo
reboca, SeJu o caao do um veleiro
limouvudo de ir sobro os nrroclfcs!
Uni rebocador uccúdo ao seu chama-
ilo urgente e consegue passar-lho um
reboque, Isto 6, um cabn. O veleiro
í iiiinn illutuiiiento puxado por melo
denso cubo. So iicontoco o enormo
cabo quebrar-He, o veleiro podo ser
arruatudo para os rochedos antes
quo uni outro reboque venha tlrul-o
ilu porlijo!

Qual (j o mais grosso cabo do mun-
du.' U', asseguram os americanos,

aquelle que acaba do ser eshlbldo
pela "Marlne Show" — Exposição
Marítima, do Nova York.

Eimo íormliluvel cubo podo, paro-
co, sustentar, sem quobrar-se, unia
forca do cem mil libras, ou sejam
cerca do 450 mil Ullos.

A ponte internacional do Jaguarão
Dentro do poucos dl.in serio Iniciados,

cm Montevidéu, os estudos, por parto du
Commissão Mlxta BrasIloIro-UruRuayu,
da» quatro propostas du uonstriieeüu du
.ponto internacional sobre o rio Janua-
rão. . .

Coneluldoa esses estudos, serüo os
mesmos Hubmcttitlos a (leíluão final dos
governos, brasileiro o urusuuyo, com u
resnoutlvacilo das propostas.

Dos'irnaua a proposta uccilii, será
murcaiio o dla da Inauguração dos tra-
bullios.

TcMOS SEMPRC EM STOCK

AZULEJOS — TIJOLOS — LADRILHOS

CIMENTO—TELHAS — OLEO DE LINHAÇA

E. R. ALMEIDA & Cia.
RUA Dm QUITANDA 19 - sob. — Telephone : Central 5221

ossos lOBOSS 30E30E IODOS ic«-ao

Castro Ülmlk & Cia.
S 86-RUA BUENOS AIRES-Sb DS

DEPOSITO: Rua dos Andradas - 102

«IO DE JANEIRO

CAIXA P08TAL 1637 TELEPHONE: ::OBTE 1151 Q
O
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IMPORTADORES DÉ:

MACHINAS E ACCESSORIOS
0LE0S, GRAXA, TINTAS E VERNIZES

ARTIGOS DE LONA E BORRACHA
ÓjAlXE1TA.S
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OS MANEJOS DE ROMANONES CON-
TRA PRIMO DE RIVERA

«JouimuiUtfido cplstolar Uu tnltctl
rrctm)

MADRID, «elombro (U. V.) —
Ha Jü varlus dluy quu circulam uou
^rlriolpues contreu ds ucuào purtldu-
tU da ponlnsula o eapeclulinonto
Msla capital buatoii bastante acuou-
tundos de prováveis acontoclmentos
potftlcos. O motivo quo fundamenta
com certo vião do verdade esses ru-
inorr* bo povo, súo as freqüentes
entravlstaa quo ae sabem 'têm sido
realizadas mais ou menos cautelosa-
niente entro as mala eminentes per-
sonagens que mllitam nas fileiras
monarchlcus.

Nio 6 um myeterlo na Hespasha
quo o chefo liberal condo do lioma-
nones enviou do Hendaya um ox-
tenso documento ao rei Affonso XIII
por Intermédio do uma pessoa do
inteira confiança quo o entregou ao
monarcha cm müo própria.

Depois o refoiido político liberal
caiu dó Hendaya para esta cldado o
uma vez na Corto trocou ImprcesOe»
com os membros mnls notáveis dai
tracijOes monarchlcus, manifestando
a um delles especialmente ao dc
sua maior Intimidado quo havia elia-
sado o momento do unir íoroaa u
combinar uma ucção robusta para
salvar u reino.

As.conferências quu o condo Ro-
manonea reullüou com varias por-
souageim não passaram despercebi-
dus uo Directorio Militar, pois Ro-
manonea o um dos políticos mais
vigiados o so sabo positivamente, quu
as pessoa quo entram o suem Uu
seu palácio «üo consideradas polo
actual governo como "Indeaojuveis".,

O directorio Eem embargo pareçoquo não do, importância u, estu aue-
ccibo o procede romu se não Ilio ln-
toroosassom <is ditiui entrevistas. As-
«'m por exemplo, 0 chefo do Esta-
do-Muior Central do Exercito, gens-
ral Weylor, tevo nestes ultlmus dia,.s
(luas erandes oònfereiiulua com u
monarcha o outra com o cliefc d
easa militar do palácio goneral Ca-
valcantl as <iuacs su attrlbue grande
transcendência. Porem os intuitos
dos genoraes quo formam u gover-
no declaram que su chegar a ocea-
«iào eni que ou acontecimentos o di-raotorlo aerá Inflexível o procederáeom lodo rigor aem reparar ent caL-
gorla nem edude.

Keja como fôr, a questão 6 qua osboatos augmentam cada vez mais o
já. so Cala em todus us partea sem o
recato du prudência que bo eostu-
miivam anoptar em outraa circuin-
«Aincias, aobro a possibilidade de
mn novo governo nvuito próximo qu-iserá presidido pelo capitao-gonernl
d. Valerlano Weyler, composto dos
princlpaes políticos entre os quão,se asslgnakrrh oa sra. Romarioiiee,
Sanchez Guerra e Viüanueva. Este
regressou lia pouco á corte e o sr.
Sanchez Guerra continua om San So-
bastiaiv, Ainda quo eises boatos re-
luciona<los com a posalvel o rápida
mudança na politica careçam de
fiufficlentes bases firmes, por em-
quanto, propagaram-se comtudo de
forma tão extraordinária pelos cir-
culos desta capital e San Sebastian
que já hu quem assegure que ellos
se traduzirão em factus muito bre-
vomente.

Tambem «c affirma que uma vez
que haja terminado victoriosamente
a alteração militar levada a effeito
pelns tropas hespanholas sobre a po-
s;ção de Gurgues, o chefe do exer-
cito general Primo do Rivero, vo;-
cará rapidamente d península para
aeüdir d situação, disposto a proce-
der tão energicamente como lha
aconselham as clrcumstancias,

Comtudo declaram as pessoas' che-
B-idas ao governo que p marquez¦Stella aré agora não liga a impor-
tancia que se quer attrlbulr uo que
os amigos do directorio chamam "j
novo pronunciamento de generaos."

Um dLrstnaa, nos ares
0INSTINCTO SUPPRE OS SÉCULOS QÜE A INTELLIGENCIA GASTA - OS EMPIDEOS DEVEM SER COLLOCADOS ENTRE OS INSECTÓS ÚTEIS

Xumorosús .autoria dosv.ruvcr.iiii o
dcdcrovciii u. vlda dus urunhun, popu-
lurlzundo us mil a uma scunaj do dra-
lim quo so dcmnrolu no oiiMrnnliaJu
das tela». K' vulgar mesmo a míiuW

paciente do Insecto petulante quu lho
Invadira a caia e, Invadlndo-u, sorvi-
ra do pasto ao estômago mal forrado.
Mus, será necessário Indagar, serão
apenas us urulllias? Evidentemente
nüo,

Um simples olhar pelas campos, ies-
pcelalmentonos primeiros dias da pri-
ma vera, offerece, so esquecermos a

que uo (irfflomerum representam ver-
duiielrad orgunlzar,^.'» offúiitlvuu no«
jessarlaj ao papel que tcrüo du repre-
Kontai',

V«Juniol-o, Isoladumente, Immovel
sobre urria folha; as untonnua desen-
vo'.vldan, uu patas robustas, sobretudo
uí anteriores que lho servem para fu-
clllur o inicial movimento du voo. A
cabeça 6 pro/uena, urrodondadu, termi-
nundo par um ferrão a'onvadú que lhu
permitte extinguir a Inimigo e sor-
ror os líquidos aproveitáveis quo ol'o
contem. Uma densa nuvem, eem quesa puUasu esperar, passa, lontumentu
voando: — sfio rnoscus do S. Joito. Ü
cnipldco a viu e, num gesto, um exer-
eltu purulysa oj movimentos, roíguur-
du a caça e, suípondciido o vôo, Um-
ça-so ao combate. A situação rápida-
niente sv nidificou 0, so os pont.iros
nSo avançaram muis quo algun3 nu-
nutos, nem por Isso, a presa deixou du
ser facll o ubiindanto. Os caçadores
que partiram, a dois, regressam trium-
phuntes fls foKiaa em que pousavam.
A' semelhança <lo homem, supprindo
o Instineto os séculos quo a intcl Igun-
cia levou 'pura cstabolacol-a, a dlvl-
sfto doB trabalhos no opera natural-
mente. Emquanto o primeiro caçador
unvbutou a victlma, o seRundo com-
panholro de vôo ilo*le os primeiros ln-
stantes, esperou, no 'argo, o momento
para Intervir. Agora quo o regresso
se ImiiBo, elle Intervém o Intervém
para tomal-a em ple.no ar o trazer ás

costas o companheiro que u conqula-
tou. Ohcgundo u folha tom logar a
purtiüta quo no faz nem atropellu o
com umu rectidao quo pamnurlu u
Julr.o humano.

QilO Importa quo o"la seja o acto fl-
nal du um uraw» ntrçr.? Tem a Ulml-

0 NOSSO COMMERCIO COM 0 EX-
TERIOR

polyenromlu encantadora da vegeta-'
ção quo su cnfdtu, exemplares da
fauna quo remuneram vantajosamcii-
tu o tempo consumindo na observação.

Os cmpldcos, por exemplo, cabeça
pequena, tromba dolgaJu, thorax a'.to,
ubdumeii cstrolto o jiatas compridas.
Nascem com o auiiiiiicio do verão <1U0
su approxlma o, pardos uu tacurc*!,

Pt

verdes ou avermelhados, colirormo a
ospecie, mostram os mesmos costu-
mes o realizam os mesmos hábitos.
Uma característica, iwím, os desta-
cu: — são caçadores o os grupos em

RoNE.0
OS MELHORES ARCHIVOS DE AÇO

 PARA 

CORRESPONDÊNCIA, OFFICIOS, FICHAS, STOCK,
ESTATÍSTICAS, ETf

Rm
OS SYSTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO

fabricados pela Roneo Ltd., de Londres,
são os melhores do mundo

Temos exposição permanente desle mate-
rial e teremos prazer em fornecer detalhes

e explicações grátis, a quem nos honrar
com sua visita.

(

^euil J. Oliristopíi Oozripsilisr
OUVIDOR 98 SÃO BENTO 45
Rio. São Paulo.
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OS RADICAES-COMMU-
NISTAS DE LISBOA

0 QUE FOI 0 ASSALTO AO CASTEL-
LO DE S. JORGE E 0 QUE PRE-
TENDIAM OS REVOLUCIONÁRIOS

O "Ovcrsraa Department" (Do-
ipartumento do Ultrujnar) da Cama-
ra do Commercio Internacional do
Brasil verifica uiais uma vcü o cxltu
alcançadu pelos «eus esforçou em
prol du desenvolvimento do Inter-
cambio Internacional o augmento da
nossa moeda aduaneira.

"Prezada senhor — Rogamos a
v. ex., ;i flnefca de nos Indicar os
no mui dos exportadores de assucar,
cafí, banha do porco, farlitlin, etc.
o commlítíionlstas quo tenham inte-
rosso om entrar 0.111 relaçOitj com-
merciacs com a Madeira para agen-
elas o representações;

Agradecendo desde já esto .seu
prezado favor, sumos com estima. —
Amaro, Cabral .*;•. ('., rua du E«me-
r.ildu, 2. ii o 7, Funchal, Ilha da
Madeira."

Outra curta:
"Prezados senhores — Peco a ti-

íiezc du mo Indicar o endereço de
alguma fabrica du artigos ilo borra-
cha «.uo 6e uecupam com a confe-
cijão dc balOes para crianças (brin-
quedos). Agradeço, etc. — Nomiun
Llvingston, 2.1 ü:j W. 'i-i St., Luj
Angeles, Culitoriiia, U. U. A."

9R. ESTEVAftl REZENDE GAUOANTA
NARIZ B
OUVIDOS

Ez-adjnula do» prof» W»l»it«ertaei,
Gr<°<ianinnit, rnuorr, rm nrrlla ¦

Nenmann, mi Vleaaa
'1 n ACUKO-nilONCIlO-EXOPKA-

GOSCOriA
Tratamento cirurg-ico da ozena (ttchnica do prof. Selffcrt) e das da-

cryocystites (operaçSo de West.)
Consultório. Hua do Carmo. S, esc. Sto
José. de 2 da ü. Tel. C. 2*52. Resi-

dencia: Regina Hotel, Ferreira Vian-
na 2ír. Tel. B. M. 37E2.

nulr-lho a nsperosa a prova do cor.i-
botlvKlade deBsés mlntisníilós animaes
quo, 01 maiores, nfio chegam a um
contiiiv.ntru Oe comprimento.

lüssos Insceros vivem (iu:is! cxcliisl-vuinoiitu <!o proJuotò de caçadas, lin-

tretunto nüo c raro erioonlrur-BO riopo-
sitos dú vesetBM, N.lo o um caso Inn-
luilo; ot niflsníiitu.i, uvldos do soligii.,
phnndu homens ou unlma.s, fazem
tambem 11.-1 su.is rojorvas que absolu-
tamente min aio vermolhas nem san-
gulneus. Mus, voltemun nus ompldcos,

Antes do nuls devemos dizer quoellos merceem claMlflcueAo entro ou
chamados Insectós uteis, pois, dos-
Iroem sem tréguas a fauna Inimiga da
lavoura o da saude. Appuroconlo ge-
rulmcnte cm setombro, nu Europa, cm
maio, atravessam o verilo, entregues li
campanha u que sj dovotarum, con-
qulstando, ú >'erto, 11 •íllmontucilo a
custa dos icmelhUntw, mas, ófforccon-
<!o ao homem, quo d^ quando cm quan-
do o prejudica Inconscientemente, ser-
vicos valiosos que o beneficiam o o pro-
«ervum. SAo, finalmente, Intutieiivois
caçadores, dispostos sempre íl extin-
cuilo Joj Insoetos inúteis.

Descreveram < (íoscrovom a vi Ia 4«§
nranhtis. .V;ie!ia;i elia morevo a dis-
tlncçao? !•" f.tcll responder vela negu-
tiva evidente».
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l*WÊfflM ^omens e Mulheres
SHHKm robustas de amanhã
HtjR Su tomam hoje a

wS£k EMULSÃO
Rw|l de SCOTT
V B|\ ^j^^ltm ^á-a Va. Ex. ás suas crianças?

'iíillios, Pontes 8 Vig&s de todos os typos, Superstractoras
metallicas, Locomotivas, Turlrisss 2 vapor, de

S. f\. JOHH ÇOÇKERSLL
¦ 1 ¦ ¦

ÚNICOS REPRESENTANTES

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

(Coniinunlt-ndo epistolnr da V. P.)
LISBOA, setembro de 102) Na poi-te do 23 .para 30 du. pajjsado mez deafosto, um grupu de OU civ.s raJieaeae communlstas, armados do revólveres ede boníbas do que de resto nào chega-ram a fazer uso, e eap.tanea.dos por iresoff.claes, tenentes Piçarra, Viana e ai-feres Ferreira Invadiram o quartel deInfantaria IC, no Caslelio de S. Jorge,com o fim de se aipoderarcm deBte quar-tel e dali darem o signal duma nova re-volução ás outras unidades de Lisboa,por meio do tres granadas lum.uosas

quo ali fariam explodir, se o assaltofosse coroado do exito.
A entrada no quartel foi-lhes previa-mente fac.lltada pelo sargento Prata,commandante ,da guarda nessa noite o

qual, do cumplicidade com os eonjura-dos, retirou as munições is. sentinola eabriu os portões do quartel.Uma vez na? esplanada do quartel, osrevolucionários' d-.rlglram-se ordeiramen-te & sala dos officiaes, aonde prende-ram os officiaes d« piquete, tenentesSanches. Viegas o Quadros.
Os so!d(uJos,' aquella hora Jfi. recolhi-dos ds casemos, conhecendo quu altoile anormal «a passava, correram a ar-niar-se o, is. coronhada o a bula, expul-saram os assaJtantes quo, tomados deipuiifcu, fugiram cm cororrlas doidas.Muitos delles, cm virtude da escuridãoda noite, puzeram-so a salvo, deixandolarga serpenteara uo bombas o algumas

Tuioelaiiiaijõos lnvpressa,». Outros, me-nos felizes, foram presos, liquidando as-
sim tristemente uma aventura que te
nãu fora o espirito do patriotismo o dedisciplina dos toldados, leria feito der-raniar muito sangue.

Parece que os revolucionários, casotriumpIlasÉoni,' poriam 0 Jr. BernaniiiioMachado ' a plvsldlr ;. um ministério,
cujo programilia seria estu, segundo uu-
torlzadas declarações de uni delles: Fun-dae.ão do. Banco da Republica- Lanc,a-monto no mertíado de 50 milhões de ea-
cudos, ouro, destinados ao \ commercio,
ft agricultura o d industria. Reservas
iiietallicaa correspondentes. Remodelaijão
>¦ unificação dos Impostos. Crcdltu pa-ra o commercio e para a agricultura,
feto em basca sólidas. Criavam novas
receitas, polo equilibro do ornamento,
com a valorização lenta do escudo.
Aproveitamento dos 500 mil oavalloa hi-draulloos quo existem no paiz. Repara-
,;ão de estradas, ,|os portos n dos cami-íihoa do ferro. JÜscolas resiunaes. coin
uma organização scientifea do trabalho.
Hetorina aos 00 annos do edade, de todoo trabalhador, bem como um sana tor o
destinado « . todos. os operários. Reor-
ganlzaçlo da assistência c;n bases mo-
dernas. Auxilio iis famílias dos opera-
rios vicfmas dos accidentes de trabalho.
Lireito do voto é protecção üs mu'liercs.
reorranlzação do trabalho feminino e
infantil. Intanglbllldade. do lar. loto c.
não permittir que. sob qualquer pre-
texto, as camas e incsus sejam penho-
radas, como eiVi actualmente sueco-«lendo. Não perm'ttir que qualquer ipês-
soa esteja presa wni cuVna formado pr'-
ra certos e dctenn'Tiaiio9 casos. Regi-
men preslonal moderno, obrijar.do o~
nrosos u trnbftlh^r em vnrías co!on'p^
TTlcolar-. Lil^erdado absoluta di> roU--'Ao. pois ni*o so conmrehcudo fiué o
padre e à irmã de caridade não possamandar com os seus hábitos talarcs,
quando se pormitío que oh bonibo'ros.
as damas da Cruz Vermelha o outras
ajrcmia.jões usem os sous fardamentos.

PRADO PEIXOTO & C.
Constructores navaes, mecânicos

e electrícístas
• iiPROPRIETÁRIOS DOS ANTIGOS

ESTALEIROS E OFFICINAS
"Amorim", "Grillo", "Quadros" e "Camuyrano" com capacidade actual

para conjunetamente encalhar e reparar 20 embarcações
de 50 até 1.500 toneladas e situados na

PONTA DA AREIA - NICTHEROY)

á Rua da Harmonia 5 a 11 -Cáes do Porto

Secção de construcçòes civis
e hydraulicas

PROJECTAM E CONSTRÓEM QUAESQUER TYPOS DE EMBARCAÇÕES,
MACHINAS, INSTALLAÇÕES, EDIFÍCIOS, PONTES E CÁES

ESCRIPTORIOS TECHNICOS E CENTRAI

327-Eua Saccadura Cabral-327
(SAUDE)

RIO DE JANEIRO
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OS CONTRASTES DA FRANÇA
******

PARIS, B—DC—XXIV
•*" -er avrerno frnncea offereceu ft
Socledado das NaçOes installar om

,'Parls o Instituto Internacional do
Cooperação Intellectual. Nada mnls
«oneroso que um tul offeroclnionto,
tendente a. dotar a «Moclodado dns
NaçOes «om um órgão tndlsponsu-
vol de collaboração entro sábios o•pensadores de todos os paizes; nada
]T)als natural ' tumboni, porquo, fl-
nalmente, iõ todas ou quasi todas
as grandes ddados do mundo po»
dem hoje, a justo titulo, orgulhar-
se do ser "Intellectual" — Paris d
o continuará sondo u mais activa o
a mais aberta dessas capitães .do'ponsumento.

.-- . Tudo convida, pois, a Sociedade
das NaçBoa a receber eom apruzl-
mento o jjrcscnto real quo lhe ifuz a'-Trança.

13', porém, multo Instructlvo con-
etatar que essa sociedade eô açoitou
o offerecimento com hesitação, como
quo constrangida, (orçada.'Commentando esta attltudo da So-
cledade das Naç-Bes, Maurico Re-
clus escreveu no "Tomps" um longo
artigo, do onde transcrevo estes pe-"Iodos plenos de delicada ironia:"A segunda commissão de Lon-
«Ires esforçou-so 'hontom o mais
possivel, depois do longa discussão,
para que a intelllgencia Internado-
nal fosso alojada nos margens do
(Sena. Mias a Inglaterra foi de opi-
nião que esso alojamento não fica-
ria mal collocado nas margens do
Tâmisa, e ndo fez mystorle desse
sou desejo. A Italia, por sua vez,
¦puxou a brasa para a sua sardinha,
c opinou pelas margens -do Tlbrc.
E* claro, os outros paizes, maiores

,ou menores, pugnaram pelas mar-
gens do seu rio local. Conclusão: to-
dos apetecem ter um palácio mun-
dial do talento, com a sua cúpula o
mirantes Investindo pelo céo da sua
(pátria.

Neste coso, como eo observa e
in.lo grado a larga iniciativa da
Franç-a, o grande, o magno assum-
pto da "cooperação Intellectual" co-
meça por uma pequena competição
entre os povos Interessados, ti o
•mundo é assim mesmo. Existira aln-
4a alguém "no man'a land", ai-
guma Ilha deserta onde seja posai-
vel pensar "Internacionalmente" som
¦causar sonvbra a alguém? Ha mui-¦ tos paizes neutros, mas estão já re-
pletos do institutos, do repartições,
de comitês Internaclonaes.

i Chego á conclusão do qua em-
quanto não -colonizarmos a luu, a
especio humana não terá logar onde
possa construir edifícios em quo os
povos possam procurar pensar om
commum, nas condições em que Isso
seja desejável, sem quo so levantem
«usceptlbllldades reciprocas.

'O peior ê que so trata de coopc-
ração Intellectual, e quo o pensa-
mento 6 precisamente o quo 1ia no
mundo de mais especificamente in-
ternaclonal. Ora, e justamente em
matéria intellectual e sclentifica que
os povos se mostram mais exclusi-
vistas e mais egoístas. Sempre que
a sciencla realiza um progresso no-
tavel, tres ou quatro paizes recla-
mam a paternidade. Ha, porém,
qualquer coisa de nobre nesta emu-
lação, .bosta recordar as sete cida-
des gregas honrando-se, reivindl-
condo a filiação do Homero. Hoje 6
a Italia que não consente que a des-

pojem do Tlto Llvlo, o eis oa livros
perdidos do velho ililstorlador latino
assimilados a qualquer "descoberta
Interessante da defesa naalenal"".
Pora Isso, os agentes da autoridade
oppoem-so A, sua ealda do torrltorto
Italiano, Decididamente, o optlma a
oociiiilfiu do fundar' o Instituto do
cooperação intellectual. Isso sempro
ó melhor quo nada, mas tratando-se
simplesmente duu cooperaçíps Inlol-
locluaes," -

• e
-Quando acabo de ler Isto no"Tomps", volto a pagina o depara-

Hc-inii uma' pequena noticia oujo us-
sumpto estabelece um frisanto cou-
tmsto com o offerouimento quo a
«-'rança fez á Liga das Nações: —
uma senhora acompai.hada de -um
filhinho do tres annos não conso-
guiu sor recebida em hotel algum
por possuir um 'filhinho, quo Impor-
tunurla os hospedes.

Essa senhora' dirlglu-se a. um
commissario do policia, pedindo-lhe
protecçao, visto nflo- conhecer pes-
soo. alguma naquella capital o não
poder passar -uma nolto ao relonto
com seu 'filho. O commlssarlo do-
clurou-lho que, Infelizmente, ne-
nlitima lei ou regulamento pedia
obrigar os hotéis a rccebel-a. Assim,
a senhora c o 'filhinho tiveram quo
so resignar passando a nolto no
commlssarlado, sobro um catre cujo
colchão cru uma pedra.

O caso foi noticiado no dia imme-
dlato pelos jornaes, forçando a Ca-
mara Syndical dos Hoteleiros a vir
a imprensa dar explicações.

j\nsim se expressou o secretario do
syndicato: "A joven senhora do
quem os jornaes so oecupam hoje a
propósito-de não ler encontrado ho-
tel que a recebesse com seu filho,
teria encontrado hospedagem so,
logo que chegou a Paris, so tem dl-
rígido ao Syndicato. Alguns hotel:;,
cuja Usta nôs facilmente damos,
aceitam hospedes com seus filhos
menores e mesmo famílias numero-
sas. Ha alguns quo são verdadeiros
collegios de crianças! um "hall" do
um delles, do manhã até o escure-
cer, .6 uma espécie do grando gaiola
do pássaros .ohllrcando. So alguns
desses hotéis só podem convir u
hospedes do posição modesta, ou-
tros são quasi luxuosos; os proprie-
tu rios tomam apenas a precaução dc
forrar o colchão com um Impermea-
vel o fazer com que os hospedes
sem crianças tolerem os brinquedos
o a grazineda dos petizes.

Talvez essa joven senhora fosse
melhor recebida nos hotéis a que
se dirigiu, mesmo com o seu fllhl-
nho, so cila não vem do província."Eu venho da .província 1"

Eis unia phraso quo aconselha a
toda ti gente de não pronunciar
quando procurar um quarto em ho-
tel. Essu iihrase, só por si, basta
para que o hoteleiro Imagine que o
candidato a um quarto foi expulso
por um qualquer seu collega de Ba-
tignoles ou da Bastilha. Aconselho,
pois, tambem, aos provincianos quo
chegam a Paris, a que se dirijam
ao Syndicato e nos peçam a lista
dos hotéis «íue* lhes servem, que os
receberão."

Não e um curioso contrasto?... A
França offerece a Liga das Nações
um grande palácio para a Coopera-
ção Intellectual Internacional, o uma

A FORTUNA DOS
. HOHENZOLLERN
AS INDEMNIZAÇOES

Após longas negociações, a Pi-ns-
«(n. elaborou, no começo desto anno,
um novo projecto do contrato, nos
termos do qual devem ficar para o
Estado: cm Berlim, o velho oastol-
lo o o parquo de Lusltg-j.rton (jur-
dlm do recreio); o catello o o par-
quo do Monbtjou, com os prodlos
vlsinhos; o palácio do Kronprlnz, on
palácios das princezas; o palácio do
Wllhclmoplatz; o palácio o o paro
do Nlcdorsdliccnhaueen. -Em Cliar-
lottenbourg: o castello o o parquo.
Em 'Potsdam: o castello com o Jar-
dlm de recreio; a villa o parque do
Sans-Soucl, o novo palácio, o cas-
tello o o parquo de Charlottenhol. E
mala uns quarenta palácios • par-
queú situados em differentes pontos
do Itolch.

A Prússia deixaria a dymnastla
uns cincoenta custellos, com riquezas
artísticas que nelles se acham; mus
os HolienzoUcrii não aceitaram esse
accordo.

Foi então, que o ministro prussia-
no das Finanças redigiu um novo
contrato, concedendo ú. dymnastlu
uma renda annual do seis milhões
de marcos ouro o a magnífica pro-
piiedado (castello o parque) d'Oola,
oecupando uma superfície de 10.OOO
hectares e ondo agora resido o
Kronprlnz.

Já eo diz, porém .que este contra-
to não será aceito; os Hohenzollern
não so contentam com "tão pouco".

O ministro das Finanças prussia-
no submetteu á Dieta prussiana, a
podido desta, uma memória detalha-
da «sobro as indemnizaçõee recebi-
das uté fins do setembro pelos Ho*
lienzoliern, o as que tom ainda a ro-
ecber.

Reaaloa dossa memória que o ex-
Kaiser recebeu no outomno do 191!).
para a compra da sua propriedado
de Dom, a totalidade do preço da
renda do muitas casas situados no
Wilholnistrasse, compradas pelo Íi3-
co prussiano.

Até ao mez do maio dc 19-0, o
cx-Kaiser havia recebido a soturna
do S'i milhões de marcos do Thcsou-
ro privado da Coroa prussiana. Em
1923 tocou-lhe urrna somma repre-
sentando o equivalente do 24.000
florins hollandezes.

0 INCÊNDIO DA CATHEDRAL DE SANTIAGOl NIHIL NOYUM IU
Um pouco de historia - 0 terremoto de 1751 e o

incêndio de 1769

mSe franceza com o seu filhinho
passa uma noite no corpo da guarda
de um Conimissariado de policia da
capital da França por não haver um
hotel que o. receba, e a não a rc-
cebe por que tem um filho, por-
quo é mãe!

Se isto nao simplifica o problema
da rcpopulaijão, então..,,

J. B.
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A cathtdral • o palácio arohlepltcopal d» Santiago do Chile, onde oceorreu
o Incêndio

\
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=§ =CONTENDO 22 % DE PHOSPHORO ASSIMILÁVEL, EXTRAHIDO DAS
SEMENTES VEGETAES

Da anemia á tuberculose não ha mais de um passo -
a. PHVTINA, recommendada pela alta medicina REINTEGRA A VITALIDADE, combato
a ANEMIA, S DEPHESSÍO WERVOSA, a NEU11ASTHENIA, etc. Eni multo pouco tempo
contrlbue para que o APPETITE RENASÇA o para quo os NERVOS SE TONIFIQUEM.

Evita a TUBERCULOSE.
A' venda nas drogarias e plisrmacias, cm comprimidos c granulada. — Únicos repro»
sentantes no Brasil: HERM. SCHU6ACK <"•. C.» — Caixa postal 237 — Rio de Janeiro

Fabricantes: Soeletó pour 1'lndustrie ciiimlquo a Balo. iiasilcu — Sulssa.
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FONSEC-A W.MEIPJ-. & C.
IMPORTADORES È EXPORTADORES

ÓLEOS PÁRA MACHINAS, CYLINDROS, DYNAMOS E TEARES. GRAXAS, ESTOPAS, CABOS, GA-
XETAS, MASSAMES, LONAS. FERRAGENS GROSSAS, METAES DIVERSOS»

TUBOS DE FERRO PARA ÁGUA, GAZ E VAPOR, TINTAS DE TODAS
AS QUALIDADES, VERNIZES, OLEO DE LINHAÇA, A6UA-RAZ. ACCESSO-

RIOS PARA MACHINAS, CORREIAS DE TRANSMISSÃO. CARBURETO. DROGAS PARA INDUSTRIA,
DYNAMITE, ESTOPIM E ESPOLETAS

ÚNICOS IMPORTADORES DAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: v
«flAnnmi TíTTÍInn Traçada, impei-rriaava', fabricada pela RUSSELl MANUFA-
UUi\Xv£llA RUbÜO • CTURING Co» A corr«ia id"> P»« o nosso clima. Resistente

AT VA TMBÜBTÂT 0!eos ¦•*ri.icaitta« de qualidade, fabricados pela IMPERIAL
ULuU lllllElIUnlf . L.UBRICANTS INC., Philadelphia, para todos os fins.

METAL CADINHO. SrjsaíáSt"**,*""* ••'""¦""•,"-
TTWTÍQ A Ti A MAC Tintas preparadas para uso im-nediato. Grande sortimento
lUunO AUnlTlnD. de côrès. Qualidade superior.

CORREIA BÃLÂTÂ A melhor Gorr«i<- 9ALATA que se pode fabricar. Cxperimen-
' 

rtÜITiS^S^ROir tada e ado«,tadâ."• -***™*1*- «Io Ferro Central do Brasil,

Material para Estradas de Ferro, Officinas e Construcção Naval
Deposito: RUA CAMERIN0 84

RUAS PRIMEIRO DE MARCO 75-77 E GENERAL CÂMARA 19
End.telegr."CALDER0N"-Rio de Janeiro - Telephone Norte 962

Caixa Postal 422

Entre os monumentos que ornam a
cidade de Santiago, do Chile, oecupa
tun logur do relevo a catliedrai, uma
jóia do arto c, au mesmo tempo, uni
cofre que guarda tradições do povo
amigo. K' mais do que um capitulo,
senõo a historia da grando cidade
chilena, quiçá do próprio Chile, pois
de Santiago se radia a civilização que
tez duquelles territórios, uma flmbrla
lltloranca .barrada pela cordilheira
1I03 Andes, — um palz grando e for-
te. E' um dos mais bellos templos da
America, quer pelo a:>uro arohltecto-
nico do sabor clássico, quer pela ri-
queza do suas alfaias,—objeetos pre-
ciosos, dádivas do ricos "adelauta-
dos" ou mesmo do.s Fellppés que go-
vernaram_ a Hespanha o dos vice-
reia que governaram o Peru' o o
Chile.

Nu .noito du 17 do setembro ulll-
mo, lis 23 horaij, quando a operosa
Santiago dormia, manifestou-se vio-
lento incêndio, na parte dos fundos
do templo ondo residia o padre J\Io-
ran, conforme os telegraninias quu
O JOItNAL, e outros diários desta ca-
pitai publicaram uo dia 18. Embora
comparecesse o Corno do Bombeiros,
como lambem, o povo que accorreu
logo os sinos das agrejas tocaram
alarma, o fogo attingiu á navo o pre-
closidades dc arte foram alcançadas
u destruídas pelas «iliammás.

A cathedral do t-anliago nãu 6 a
primeira vez que soffro uni sinistro
do tal natureza o como ella resuma
um pouco da historia do Chile, valo
íl pena registrar uns trechos da his-
toria da justamente afamada cathe-
dral.¦No correr do anno do 1870, (reina-
va na Hespanha Carlos II, .filho de
Felippe IV, cuja morte extinguiu o
ramo de Carlos I, mais conhecido por
Carlos V), foi inaugurado um modes-
lo templo ladiilhado, de tamanho
equivalente â- metade do actual. A
porta da entrada dava para a actual
ruá da Cathedral, nomo quo tem a
origem nesse fuclo. O templo vinha
sendo construído desde o tempo de
Felippe IV, monarclni, catholico fa*
mítico, que poz as forijas da Hespa-
nlia a serviço do elerlealismo, o ti-
nha o espirito religioso por verdadeí-
ro atavismo.

Em 1751, o território chileno foi
sacudido por um terremoto, o a tor-
ro da Cathedral ruiu. mais por estar
miuito velho o templo do que pela
violência do terremoto. Em 1755, o
presidente Ortiz do Rosas o o bispo
Aiday quo regia a diocese do Sautia-
go, cmpenliarain-se em reconstruir o
templo modificando-lho o estylo e
dando-lhe unia grandiosidade com-
pativel com a época. O rei Felippe V
'favoreceu a reconstrucção. Foram ad-
o.uiridas naquella época us proprie-
dades que pertenciam a familia Nu-
nes -do Pincda y Bascunan, — um
graudo solar, voltado para a rua da
Bandeira na praça Maior. O prlml-
tivo dons /leste solar foi o licenciado
Francisco Pastenc, filho do d. J*uan
Pasteno. Como houvesse pouco di-
nheiro destinou o bispo cinco mil pc*
sos de sua congrua para as obras da
cathedral; o clero seguiu o exemplo
do bispo, offerecendo cerca de dez
mil pesos o os particulares, mais ou
menos, vinte c cinco mil. As obras
da cathedral ficaram em 400 mil
pesos; só as muralhas de cantaria
custaram 180 mil pesos.

Em 176'9, uo dia 22 dò dezembro,
terça-feira, a cathedral de Santiago,
com mais de 100 annos du existência
soffreu o primeiro incêndio; agora,
155 annos depois, o segundo incêndio
vem destruil-a. Remontemos aquelle
anno fatídico para os cathollcos chi»
lenos. Neste incêndio, então pavoro-
so, da unlca torro não attingida par-
tlam os dobres de soccorro. O povo
affluiu á praça Maior e assistiu o
fogo destruir a cathedral quo o cari-

doso o dedicado bispo don Manoel do
Aiday y Aspée estava reedificundo da
destruição do terremoto do 1751,
quasi a custa de seu bolso. 'Jitiu das
primeiras pessoas que compareceram
para combater o. logo, foi o presi*
dente interino, d." .luan de lialinace-
da y jíeiizniio, velho alquebrado que
quiz com sua presença dar um exem-
pio uos populares. Era velho e doeu-
te, riiiesino assim ergueu-so do leito o
veiu cumprir o dever de fiel. Auxi-
liado pelo corregedor, d. Mateo de
Toro -Jambrano o do alcalde d. José
Miguel de Prado, procurou dominar
o Incêndio; dalil a pouco mais do
cem pessoas estavam a seu lado. O
incêndio havia tomado tal vulto qut
não foi possivel dominal-o,

Por ultimo, o santo bispo d. Aiday
chegou acompanhado do conego don
.losé j\nto Enazurlz, do licenciado
Bravo do Navcda u outras pessoas.
j\o ver a cathedral envolta em cham-
mus,—o Ideal que eduoíiru, o seu so-
nho, *— a ubra quo pretendera aca-
bar antes de morrer, caiu de joelhos
o ocuultou o rosto nus mãos o cho-
rou. Nesse momento ruiu o tecto da
navo central. O bisiio exclamou, ma-
ravllhado.

— A Virgem das Dores. Toda a
multidão repeliu maravilhada: Olha,
u Virgem das Dures...

E' que através das chammas e Io
fumo a imagem da Virgem das DO-
res apparecia triumphantemente. O
bispo tomado dc um arroubo atirou-
so u salval-a: a multidão o seguiu. De
súbito, pára, tostada pelas chammas.
Dois homens mais decididos cobrem
o rosto com as vestes e atravessam
as chammas. jV multidão cãe de joe-
lhos e ora por elles.

Na madrugada de 23 de dezembro.
os habitantes do Santiago estavam
reunidos deante das ruínas do tem-
pio que durante 15 annos vinha o
bispo construindo o cuja grandeza
diria bem o que era o Reino do Chi-
•lc. Apagada a fogueira, o bispo pio-
doso percorreu os escombros.

A imagem da Virgem das DOres,
estava caida ao solo, e ao lado, oa
dois obscuros licrúes queimados e
mutilados; foram reconhecidos. Um
era leigo do São Domingos o o outro
era um inquilino de don Perez Urion-
do, que viera de Palno.

Foi em virtude da reconstrucção
da cathedral, depois desse incêndio,
que ella so apresenta como um dos
mais notáveis monumentos da Ame-
rica.

Em 1924, o segundo Incêndio veiu
anniquillar o monumento, quo re-
presenta uma jóia do arto o quo es-
creve eni suas linhas farto trecho do
historia do grande paiz transandino.

0 PLANETA ROU NO ESPAÇO A
SUA MASSA SELADA

(Comnumlcaao epíf-tobu* da Uulte-d
FNea) .

Chicago, setembro. (17. P.) — Fa»
lando sobro us observações mundial-
monte feitas om torno do plunota
Marte, na aua recente approximaçAo
extrema da 'ferra, o professor Ed-
win Froat, da Universidade de Chi-
cago o director do Observatório do
Yorkcs, om Williams Bity, disso que
nada do novo accrescentou a sclen*
cia ao quo Ji *o sabia do mysterioso
planeta.

As noticias do descobrimento da
existência do atmosphera, água, luz
o calor em Marte nada encerram de
novo, pois são meros resultados ve-
rificados do outras observações.

Os ustronomos desdo multo tempo
sabem du existência do ugua o ut-
mosphera om Marte o o professor
Schuerer, director do Observatório do
Yungfrau, na 'Sulssa, não poderia,
do nenhum modo, unnunclul-u como
novidade.

Não hu nenhum fundamento para
a crença do haver vida nesso plano-
la, alem duma vegetação minguada
c sem Importância.

Ad observações que so fizeram em
Yerltes, quo possue u maior lento do
mundo, resultaram apenas na con-
Armação de quu não hd nada de no-
vo em Marte, nem no astro nem uos
seus sutellites. O professor Frost
apenas espera encontrar uma tercei-
ra lua no próximo mez, para o quo
contlnu'a actlvaniente as suas pos-
qulzas.

jVs duas noites principaes do ob-
servação não encontraram condições
favoráveis do tempo no Observatoriu
de Yerltes.

Os astrônomos nada viram de cx-
traordlnario, uo tempo longo em que
observaram" acuradamente a superfl*
cie do Marte. Apenas us manchas dp
sempre, os sltppo*tps cam"". !*ngu1*i-
res e os lençoes do que auppõcin sor
uma vegetação do algas, capaz dc n •
sistlr aos frios extremo» a quo catí.
sujeito o planeta.

C'onu"uindo ns suas decluraçõn
aos jornalistas, o professor Frot dis
so não haver nenhuma razão par-
dar-se tnnlo apreço a Marte. A sii"
approxim.ição da Torra é um phe-
nomeno do pura observação sclen-
tifloa, som nenhum caracter de coi?-
extraordinária e quo poderia muito
bem passar despercebida do povo a
quem em pouca coi-a pode interes-
sar. Isso- de coinmutitcuções radlote-

UM POUTICO INGLEZ
MAC DONALD E 0 SEU PARTIDO

Be-rundo o "Eventos Standard!
devido ao prefacio por »Mo cacrlpn
para uma daa suas obraa Inlliulmii"O Boclallamo", o na c/jal Mnc uu.
nald critica os ntctliodos dus "trade.
unlons", o primeiro ministro inuicv;
arrlsca-so a criar dlííleutdadoa no
solo do sou próprio partido.

As suas declarações fo.-av.i aco-
llildus cem espanto polo olomonto
trabulhlttu, o -um deputado porlen*
cento a case partido toria observa-
do quo 6, em geral, dos seus Inlml»
gos quo sa esperam taes criticas, u"Evenlni" Standard* «•••'rescenta
quo esta questão scrd levantada tu»
p*,vxlmas reuniões.

MAO DONALD CAPITALISTA
Nos motos políticos brltannlcos

commenta-so diversamente a notli-la
sogundo a qual o sr. Ramsay Mac
Donald adquirira recentemente ..,
30.000 acções prcvllegiadas, dc um»
libra esterlina cada uma, de uma
grande fabrica ilo bls.-outos, da Ka«
cossla.

As averiguações feitas a esse r»--
peito foram tão numerosas, quu um
dos secrotarlos do primeiro ministro,
sorprehendldo por tantas perguntas,
teve de telephonar a Mau Donald,
pcrguntaiido-lho o que devia respon»
der.

Segundo os jornaes Inglezes. e dl-
rector da fabrica de biscoutos, cm
questão, 6 sir Alcxander Grant, rc-
centomento elevado a membro da
Cainura dos Lords.

legraphlcad c pura Imaginação. ??-.
nhum sábio de verdade, iiiesmp com
poucos conhecimentos dos astros, so
lembraria de preparai- apuarelhos
radlotelegraphicos nara ouvir cem-
niunlçuções du Marte. E' um planeta
morto; rola o seu cadáver pelou
céos, esperando como a Lua a hora
da ruína definitiva. Nello a Terra
devo apenas ver o espelho do rm
futuro. Tambem ella terá, um dia.
o resfriamento quo não permlttir*
mais a vida. Com o derradeiro ho-
mem, refugiado cm busca do calor,
uns profundezas do solo, desappare»
ecrã para aempro o maravilhoso so-
nho do um "deus cm delírio"...
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LUSTRES
**********************

Preços especiaes
/ABR1GAÇÂQ PRÓPRIA

CASA
BERTH0LD0
RUA THEOPB. OTTONI 90

Próximo á Avenida

ivs\/ ^Lt*A***r*^t*A h/^a*w0fi^Êá

I Lm* a««í
.; >JP MUIHIR'
l|fc$a! psllll Doenças do Utero: ^V^V

f I III itl II I^^^k *
******l .Il \ 1 U •*************^*********m****s*m**m*m*m

Falta de Kegras-Kegràs Escassas'
Regras Excessivas • Colicas U teri nas;

Suspensão • Corrimentos e demais
Doenças do Utero e dos Ovarios/"^

O MELHORREMEDIO

Para todos esses incommodos, que -Jj
Fazem as senhoras soffrer tanto, o
melhor remédio é "A Saude da
Mulher" porque actua directa
mente sobre a própria sede
das doenças. '

_f

THE ROYAL BANK OF CANADA
(BANCO REAL DO CANADA')

Casa Matriz: MONTREAL CANADA
CAPITAL REALIZADO. .,,.,,.,,, „ „:.;,.;,., .* -.,,, $ 20.400.000,00
FUNDO DE RESERVA. .,., „...., i,.,,., í $ 21.485.830,67
DEPÓSITOS (31-7-924) .,.,, $449.959.180,66'

CONTAS CORRENTES COM PARTICULARES
Juros contados sobre caldos diários desde Rs. 500$000

até Rs. 5O:000$000 á razão de 3 °/0 p. a.
ESTAS COSTAS GOZAM DAS MESMAS CONDIÇÕES DE DEPOSITO E.RETIRADA ODE

AS COUTAS CORRENTES DE MOVIMENTO
TALÕES DE CHEQUES FORNECIDOS AOS DEPOSITANTES

Filial no RIO DE JANEIRO

AVENIDA RIO BRANCO, 66/74

-.
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O JORNAL — Domingo, 12 dc Outubro dc 1924 IS

Publicações
nRVISTA MARÍTIMA BRASILN-

ItA — Kiitá publicado o numero da
uKMsid ultimo dessa revista offleial
da nossa Marinha do guorra, tra-
•sendo larga uolluboragio taohnfcm ds
oacrlntores mllltiire*) do mar • torra.

BKABlI.A BSPEHANTIStO — Ba-
trou eiei i'lrciiliii'ilo o numero 5-1,
desHi ruvlsta, oreio official da Bra-
aliei Ugo Bsperantlsta.

REVISTA DE FILOLOGIA. eTOOl*
TUíiuiíZA — Recebemos o numoro
10 da "RevistA do filologia Portu-
guem", fundada pelo professor BU-
«•.lo dn Almeida, ha pouco fallecldo,
o aeetualinento dirigida pêlo dr. Ma-
rio Barreto,

O novo numero da "R***-*(ta" tra»
viu atiraente sununarlo.

RBVIOTA SOUZA CRUZ — O Ul-
tiniu numero desta antiga o apre-
cladu revista vem repleto do uma
leitura variada o agradável.

UQK MARÍTIMA BRASILEIRA
_ Recebemos o numero relativo a
acosto, Lo neu summario destaca-se
uma apreciação sobre a salvamento
da frota nllomfl..

SELECTA — Mate rn* numero da
"fíolecta" devo entrar, amanhi, om
circulação.

Como sempre vem a querida ra-
vlsta cheia do notas interessantes
sobro o cinema, publicando, alem
disso, emotivos contos. A capo, ae"Solccta" eatit o retrato de May Mo.
Avoy.

FON-FON — O numoro dc-ase
apreciado semanário quo amanhã
circulará, constltue nm doa melho-
res da conceituada, revista carioca.
Trazendo variada * Interessante col-
laborarão, tem ainda Uma completa
wportagem photographica da sema-
na, merecendo destaque o chá-dan-
«ante do Automóvel Club do Brasil
l(ex-Diarlo): feeta de oaridadó no
campo de Sant Anna; as comrtiémo-
rae,*ôes de 0 de outubro, notas musi-
cães, figuras de theatro homenagem
ao futuro presidenta de Minas, acon-
tecimentos paulistas o outros.

REVISTA DA SEMANA -_¦ 3'al«
um bolIIflBimo numero o <jue circula,
hoje, da "Revista da Semana". Afcre-
Dentando toda uma brilhante,,én-
contadora reportagem photographl-
ca, relativa ao movimento social e
mundano dos últimos seto -dias, to.
nmda, aspectos outros o origiiiaea
das festas em honra de 6. A. Real
o 'prlnclpo Humberto dl Savoia, na

Btfblu, pirbllca coploaas o Intereaaan-
toa notem de aotuallda-do. nlo esquo-
condo a cotlaboracito literária, qué !
tra*-, do llluatrts namne» das nooaas
letras — tudd contribuindo para o
exito, nuo, loertammto, encontrará
por parte do publico «ase numaro do
•nttfo macazlne.

IPARA TODOS... — Cara a «It*
«Maolà a o variado Interes»» do coa*
tii-rno, apparece hojo mala Um nume-
ro dearto «aoellente aetnaoarto cario*-
ca. A reportagem photogrmphM»
«ti emulto bèm cáMada e na parte
cinematographica, attih de Innume*
réa Illustraoaes maltas daa c-uaéa a
cores, vam uni ooplbao o eicolhldo
texto para leitura, i

O MALHO — IatoretesantterMrae,
aHAa, como eempre, o- numero da
hoje do "O Malho" com caricaturas
do J. Carlos e uma reportagem pho*
tographica completa. Collaboragao
escolhida o brllh»nto.

IaHJVTSTA IMFATAUL — "Esta 
pu-

blicado o numero da "Revlata Infan-
tir' correspondente a esta semana,
que, como sompre, se apresenta in-
torosaante pmra a peUiada o de uti-
lidado para aa respectivas mamães,
cem os teus modelos de bordados,
eto, ,

A B6PHBRA — Bafa publicado o
numero de -outubro correitte desta
apreciada reftsta artística e literária
em cuja» paginas ostampa cóllabo-
racftes inéditas dos nossos melhòrea
oscrlptores.

POLYAíWHB^ — O Corpo de
Sáude da Arniàda fez reunir, em vo-
lume, diversas alIocuçUea do alihl-
rarile Alexandrino FVtrlá de Alen-
car, pronunciadas eni varias Opooas.
A dlvulgasío da "Polyanthía", so
fará, hoje, 13 de outubro, data em
que o almirante Alexandrino com-
pleía 78 aiinoe, dos quaes 60 de ser-
viçou á Armada.

BOLETIM PHARMACEUTICO SIL-
VA ARAUJO — O li. 92, relativo a
mâlo e Junho, ora divulgado, 6 todo
elle consagrado k meinorla do Luiz
Eduardo da Silva Araujo, o fundador
dò grando estatteleèlmento "Silva

Araujo", desta capital.
BOLETIM t>E ESTATÍSTICA DE-

MOGRAPHO-SAmTARIA — Rece-
bomos o n. 6, do anno XXtt, quo dft
publicidade aó movimento da Kstatls-
tica Demographe-aanltarta do mes
do Junho do anno corrente.

| LOTERIA só da BAHIA | ........'.¦ i*

NO DIfl 22 DE OOTOBRO'
Correrá o Sorteio Predial da A CONSTRU-

CTORA, annexo á Loteria da Capital Federal. ;
O predio a ser sorteado já está construído,

sendo do valor de Réis 20:000$000, podendo ser-
vista a photographia na capa das "Cadernetas--
Reclame", que custam apenas 3$000, com direi-
to a uma entrada de l." classe nos .principaes
cinemas.

As "Cadernetas-Reclame" 
para o Sorteio

Predial estão authéhUcádas pelo fiscal do gover-
no e vendem-se *án todas as casas de loterias,
pontos de jornaes, rua Conceição ii. 2, sòb., Ni-
ctheroy, e na sede da A CONSTRUCTORA,
rua Uruguayana, 112, 2.° andar. ,.r

OLHAE PARA O FUTURO i
DE VOSSA FAMÍLIA

CASAS EM PRESTAÇÕES, SEM ENTRA-
DA INICIAL, com uma pequena economia de
2O$00O mensaes.

PlllSM-OMSli!
para combater á syphilis, rheumatismo, arthri-
tismo, impurezas do sangue e moléstias da pelleo medicamento que se impõe é o poderoso depu-
rativo nacional

ELIXIR DE CHAPÉO DE COURO
enja formula tem por base plantas da rica flora
brasileira.

Lie. 1*192 de 26-1-920.

flor d.o iDa-mlD-CL
O bambu floresce de 32 em 32 annos — A flor da "eubambusa

arundinacea" será a origem da praga dos ratos?

|É TEÍMÍ1H pp Socifdads

Um UmbuMl florida — ¦IMtairaRbia ê o dr, Olympio da Forneça Filhe

CorrespoBíi»n-**s do O JORNAL
om Varre-Sabe. ho Betado do Rio
do Janeiro, e Alegre, no * Betado do
Espirito Santo, fixeraip referencias

a uma praga de ratos que tudo de-
vastam, livclusive os caféeiros. As
noticias de Varre-tíahe accontua-
vam que o apparecimento deuses
terríveis voedoree coincidia com j a
floração do barabu', verificada 'do

33 em -32 annos. Klo conhecemos
da rotação que «possa havor entre
o phendmono da floração do bambu'
6 o appareclmento da praga dos ra-
tos; mas o nosso correspondente us*
signalou que tal flor ou semente
oonatltue o alimento predilecto de
taes ratos, que «6 depois do devas-
<k*aa*atfaWaWa»Vak<-«aM^

Quadro dós professores diplomados
em 1923 ¦

Acha-se em expoílgão no saguão
do "Jornal do Commercio", o qua-
dro dos professores diplomados em
1ÔS3, pela. Escola Normal do Distri-
cto Federal.

BBBüwsén
epRocABiai

OMEUSEMÉDO.
|W^^(taí**«le*|*M*

tarem aquella so atiravam ás de-
mais planta-jCes, deatrulndo-as por
completo.

Quanto ao informo cobre o largo
inlervallo da floracilo do bambu'.
Informo que chegou a ser contesta-
do, só temos motivos de confirma-
gfto, pois o dr. Olympio da FonHO-
ca Filho tambem se refere, em seu

Banco Hyothecario do Brasil
60 • AVENIDA RIO BRANCO ¦ BO

Caixa do Corralo sea - Rio d» Janeiro
Telephone 2320 Norte

DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES
K VISTA E V PRAZO — HYPOTHE-

CAS - OPERAÇÕES BANCARIAS
GERAES

MOLDURAS
EM TODOS OS ESTYLOS

FABRICA:
67 — RIM DA ASSIMBL-tA — CT

Os novos aspirantes da Policia
Militar

Está finalmente constituído o"qua-
dro du aspirantes da Policia Militar.
O genoral Carlos Arllndo, comman-
dante dessa corporação, acaba de
promover os 14 sargentos diplomados
pela Escola Profissional, de accordo
com o recente decreto do governo.
Oa 7 restantes, que devem completar
o effectlvo desse quadro, aguardam
apenas a conclusão du formalidades
regulamentarcs paru a promoção
conquistada pelo seu merocimento
Intellectual. Onze desses diplomados,
por Já terem os requisitos Iegaes para
u posto de official, foram promovidos
a 2" tenente por oceasião da criação
do 6° batalhão.

Dos 32 alumnos diplomados pela
Escola Profissional, nos annos da
l'J'2'ò e 19*14, foram promovidos: a
segundou tenentes os sargentos João
da Cruz, Carlos Chignall, Manoel
José Paes, Luiz Paes Barreto, Aure-
liano Alvares Filho, Darlu Luiz Mon-
telro, Vicento Pereira de Carvalho,
Meudo do Sá o Bencvldes, Ary Sayão
Caldeira Bastos, Domingos Begulto e
Euclydes Gomes Pinheiro; a usptran-
les os sargentos Fernando Pereira
Cardoso, Mario do Magalhães Oon-
calves, Arnaldo Fernandes Dorna,
Annibal Joaquim de Miranda Júnior,
Antônio Pinto Teixeira, Antônio Joa-
qulm Vieira Júnior, Isolino Tacon
filha, Adelino Balthazar, Jorgo dc
Carvalho Martins, Joaquim Oonyul-
ves, Mario de Carvalho Monteiro,
Isaias Alves Carneiro, Sylvio Sayão
Caldeira Bastos o Ramon EscuUero,
o aguardam conclusão de requisitos
para ingressar no quadro de aapi-
rantes, que devem completar, os sar-
gentos Pedro Teixeira Mazzolenl,
João Plérrfiitíouza do O, Lúcio José
Fortes de Lima, Gamallel Borba de
Moura, Manoel Vieira da Cruz c
Christlano Affonso Camargo.

trabalho "Vegetação o aspecto phf-
to-geographlco do Brnsll", escrlpto
para o "Dloclonarlo Geograpliico e
Etnographluo do Brasil". Entre
mullas -pliotusraphlas de rios o
mattas doa nossos sertões figura a
quo reproduzimos — um bambusal
eflorldo, il beira-rio. •

Esclarecendo o assumpto, cumpre
registrar que a familia das gra-
nilneas Incluo uma tribu quc com-
prehendo todos os *bambu's. Essa
tribu inclue nada menos de '23 ge-
neros, comprehendendo numerosas
espécies. Sú ua índia existem mais
de 150. O BU'b-genero "Eubambusa",
com aõ espécies, pertence ao Velho
Mundo; nelle encontramos a espe-
cie mais conhecida do bambu', a"Eubambusa arundinacea", que flo-
resce dn 3? em 32 unnos. O flores-
cimento dessa espécie foi bem estu-
dado e acompanhado uos annos de
18U4, 1S3C e 1S68.

Outras espécies, porém, são an-
nuaes.

E' curioso tambem que a flo-
rescéncia. numa dada regifto, so
feia simultaneamente >mre todos os
exemplares existentes; depois delia,
os bambu'8 tieccam e morrem

Xo Brasil esses phenomenos fo*
ram descriptos por Saint-HIlalre,
quo descreveu o florescimento o a
morto de algumas espécies, -priuci-
palmeutu de taqúàruseu'a c tabocas,
nio tendo, .porém, determinado qual
o seu periodo vegetativo.

E. F. C. do Brasil
A ontaçft* Central forneceu hen-

lem, por conta dos diversos Minuto-
rloa e outra» repartlCA*» publica», tf»
painagèns, na Importância total de
l:mf4#0. i ' 

,m. B»tA de plantio na vhtfla do
Movimento o dr. J. AstompçRo.

— O tram Lp 1, ds homem, foi au*

5mente-lo 
de varro devido a procura

e pam»É»ne para 6. Paulo

No Lloyd BrailMro
ESPERADOS

Do norlei"Cèát4", a 17, de Manlos t. encal.ii'.
"Prudente de Mora»»*, a is. do Be*

lem b escalas."Curityba", hoje. do Mantos o ea*
cslfttu"Joio AUrtdd", a 15, do Maniou o
escalas.

DO BUlt"Cotn. Alvim", a 1C, de P. Alegre
e eicalás. _„ ,•Com. Manoel Lourenço". a 18, do
Laguna o escalas."Santos", a 19, de Montevidéo o cs-
calas."Iguasau"', a 10, do Santos.

"Parnahyba", u lí, do Santos.
A PARTIR"IMapaba", u 1», P*ra Reelfo o es-

talas. _ ,"Santos", a 24, para Para e os-
-Macapá1', a 10, para Montevidéo c

oacalas. ..."Com. Alcidlo", a 14, para P, Ale-
gro c escaleis."Iria", n 20, para Rqclfo c escalos.

"BOrbouma", bruve, para Amarra-
_io o escalas."Manios", a 17, para Manlos u cs-
calas,"Manoel Lourenço1', a 20, para
Iguapo o escalas.

Paru o estrangeiro:"Ruy Barbosa", a U de novembro,
pura Hamburgo.o escalas,."Parnaliyba", a 20, para o Havro c
Antuérpia."Aracaju"', a 23, para Bahia, Ma-
celé, Recife. Cabedello, Natal, Coará,
Marantilo, Pará, S. Vicente, Lisboa,
LelxCes, Liverpool e Cardifi"."Mandu"', n 30, para Victoria, Ba-
hla o Nova Yorlt."Iguasiu'". a 20, para Nova Orleans.

— O Lloyd linha, hontem, 4S das
suas unidades navegando nas (111*1*-
rentos linhas, sendo 13 cm vlasem dc
Ida, para variou portou dó Urasll o
do estrangeiro, e 22 cm viagem dc
regresso ao Rio.

MOVIMENTO DB VAPORUS NO
LLOYD BRASILEIRO

"Maranguape" saiu do Para, a 10
para Antônio Lemos."Bahia" saiu a 11 do Para para
Manios."JaboatUo" saiu a 9 do Pará para
Lisboa."Campos Salles" saiu a 0 de Para-
nftgut para S. Francisco."Com. Miranda" sslu a 9 de Cara-
villas para Cannaviêlras."Tabatluga" saiu a S de S. Fran-
cinco para Paranaguá. ."Prudente do Moraes" saiu a 10 do
Reeffe para Maceió. |"Ceara" saiu a 9 da Fortaleza parao Natal.

Affonso Penna* saiu a 11 do Rocl-
fe para Maceió.

Operaria dos Homens
de Côr

FESTIVAL XO JARDIM ZOOLO*
<ÍI(V>

Reallza-se hoje, d.vs 1" '.Ia 1!* ho*
ras, no Hurdiii) Kóologleo, .. bello
fcer.lvnl om favo,' da 5Jo*.ile*liiil(i Ope-
rarla do« Homens do Côr, com
grAiidéH attraoi;0ín, uxih como cupc*
utaculo variado, ihatctí de football.
tiorrldas, bnlh*, etc,

O festival ucrA nl>r:i!iantado cota
excellente. banda musical da Pollcla
Militar.

tmm^ttttmit]ttis%)pia*att\J)a\_a

PHARMACIA
Vende-se uma por 6:000$. nua Gene-

ral câmara ti. 307.

IREOSGENOL
i O TÔNICO DOS PULMÕES

r O MELHOR CONTRA Â TOSM, RRONCHItE- ITC.
Dapoalto: rus Oonoalie» Dia» n. 41 — Lleena» 2S4—11—«3

CASA BANCARIA ¦***>?«»?íbm
— ...  fVAtamaptmfaMáiea*'

Representações Caixa Postal 2562
. à> '

*- 
 -

Administração de propriedades, End. Teie*. .
papeis de credito, etc- «i*apaybttb»

Rua Buenos Aires, 46 I
RIO DC JANEIRO 1

""""•¦¦¦¦¦¦•-¦-¦¦¦¦-¦¦"™^^^^''******-*^^

TAPETES
GRANDES E PEQUENOS

0LEAD0S
PARA MESAS, CORREDORES

E SALAS '

CAPACHOS E PANNOS
PARA .MESA

Cortinas, Stores e Malas

CASA RAUL CAMPOS
Rua 7 de Setembro, 84

MOVEIS DE VIME E ARTIGOS
DE SPORTS

^uilüiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiimiii¦1
1 Saude! Fortuna! 1

Felicidade!
Estão no vosso poder |
Aa linhas da mio revelam o vosto
destino: o Prof. ALBERT, lendo-ai,
indicara o caminho que deverei» se-
gulr. Com o magneturno, di o vigor
e a forfi PM» vencer ás sdversida-
des! *

í Exito certo alcincaiio pelo Mt-
tnetlamo em qualquer asptnclo da
vida.

Cura certa do algumas doenças pe-
lo magnetismo, electro-magnetlsmo
e auto-íuggestao constanto (segundo
o -parecer medico) pelo

PROF, ALBERT
\W d* Soe. Hag. de Krança o do NovaM Yorlc. inst. of. Science. Ex-collabo-

rador da celebre Madame Do Th6-
3 bes (Diplomas no consultório).
S consultas das 10 ds 18, 5 idiomas.

1 RUA PROGRESSO N. 7
a«rr« thiriia

Bend» d» Pauis Matto* i perunmmTniiinimiiiiii

ir

itt/aB a^^LvT^^1

r. GEBHARD HROMADA
CIRUROIIO

antijo primeiro SMlttent» do Pr»>
feitcr aehnltilar, Vianna — anti*.
go «Mistsnte d» Prof»twr f»»yr,

Lelpilf.
ALTA CIRURGIA — MOLBBTIM
DAS SENHORAS — DIATHERMIA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Cenaultorio: AaMinklia 100 — Tel.

Central 3801 (l^o h. a MO)
RMldenci»; Avenida Atlantle», 22t

Tel. Sul BK
é^m0ttaa>taal0^kta^tt»taaaraa0^

Concurso it cães policiaes
Reallra-i-r*. mo proslriio dlu IP, ft»

II horua, rio Uosqtlo dé Flora o Dlíi-
nu, clu Jardim da Pruça da llopübll-
cn, o Contitirso iNHoIonnl do (..'fiei
Pullcl.iea Aineatin-lo,-). do 1!'"4, orcii-
nlra.ío pelo Dó'g*Gltlb, suli o patrovl-
nlo dn Mlnlslcrlo du Agricultura. l*:*<-
to cerlniriên Qevlit t6f -Ido èltecttm-
do no -lia 7 th- iioíombro, eonjunltt*
monte iom n Iíit36«lçil0 >!e Avós í!
Cites, levada n effeito pelo mos ri >
clul) o pela fíoclcda.rc Rrõallelra (!••
Avlcultura, nflo sceidí. effoütlvudo por
falta de leniiio.

o concurso constnrlí de provas de
obediência, Inielllgonótn, faro, ln..tlr.-
cto o coragem o sôril julgado por
i|i;alio julzc-e, seiiili. tre*. jior parto
dn Club u uni iTprcíicni.iiuIii u ClièlD
•dc 11o 11 cÍiij

Adiam-teo Inscrlplon 10 cilOK, i:en*lo
Ti Grooiiríoudiif-.it, criíiyAo brasilêlriti
•I rjoberinaiuiiilnsclicr, don ((ilaes 1 ft
crieujão nacional c 1 Dctit-chc S:-liiee-
ferhund, lambem erlnçáo brusllolra,

IMPRENSA CARIOCA
"A IeNrOR.M.\I,AO GOV.\:.".\"

Com o nümcró .tiic o:\i co osti
distribuindo, nesta capital, Inicia o
seu oitavo novn atuiu, o bem < ;:é!.\-
do nieiifario. eifesl;,. capital edltiuln,
sob a direcção do n::ij'ji- Hcnrlipie
Silva c, comu mou próprio leuilo evi*
ilenciu, inteiruifientc dedicado un*
Interesses do Cuturoso liutado .le
Goyuz.

.\ edigão (1UC tc:.io; j vtsln, llllu-
treida com as pliotogrupliiau ti"
actual governador o do outras fi*;u-
ras do reloyo int polltleu du 1'sí'i-
do, entre u seu escolhido tíunimarlo,
repete u artigo programma com (|iie
estreou na arena Jormillstlcn c. n e>*-
sulr, constatando o desempenho desse
objectivo, consigna ai seguintes pu*
lavras:"E u (íue temos frltu iiestci3 sete
aitnos dc pugniia V

— Dll-.. a.-.-s.ls clara e nllidamrn-
te a coliuca-jãu desta revista nu».
modéstia ;i parte, í li melhor obra
que existe sobro üoyaz",

As-siii) estimulada, "A InformaçSo
Ooyana", certo, enconlrarft energias
fiufflcluntcii para a sua elevada tra-
jectorla ile publicidade.

TONEIS
Prema-se comprar tres grandes toneis com a *

capacidade de dez mil litros cada um.
Trata-se na noa do Senado, 48, laboratório,
o sr. Sarmento.como

GRÁTIS ——sl (*uer aer fe'lz em cmp*'e*f°s* ""i* •»••
7^ goclos o em amlíades. gozar saude.

educar a vontade, augmentar a memória, a lucidez de
espirito c o vigor physico: agir pelo pensamento á

• distancia, livrar-se das influencias maléficas, vencer
aé difficuldades da vida c alcançar a felicidade ó .a-•pa*, l»ca Já o MENSAGEIRO ÜA FORTUNA. - «a-
.'j. Escreva para ARISTÓTELES ITAI-IA, ft CAIXA
POSTAI., tf04 — Secção A — (Avenida Passos, 25,
loja). 81 quizer reccbel-o como carta, fechada,
mando $500 e 1$, se registrada.

-"¦¦¦'-b-. rk

LAVOLHO
Quanta» <iaca nüo Uri V. olhado sara

em eapelho e deaejado olho» daiea.rearlandecente»? Quanta» veaes ato
terá V. atgaldo eapenocaaee comtBiee
em vio?

V. nSo ficar} deaesntado eom a'
secâo d'eate teroedio. Trabalha Inatas-
taneamente—aa palpebiaa inchada! a
etcamosa» tomam-se brancas e fimes—
olboe fraoo» lornam*ae fortea. Olha»* *refmeIhoa e doloroso» assumem aquella
apparcnds que talves Vi nao conhece ha
anhos.

Un tients MtBdo nu ndetoao» pvo*¦em cte, de aMsu a-ndanl, Lavolho
torna o» olhos bello».

O eeu dinheiro aer-lhe-ha devolvida ai
mo coaaefnlr o allivio deaejado coa o
primeiro fnuce. Semente tem ene-j-tnret as» Sn* GLOSSOP k CIA.,

Rio de Janeiro. Cem
tac4a*gctt». *M»çtiar*M«d»i,dtca»ri»»,ete.

EXAMES ORATM da vista a cargo do
dr. Werneck Oeuofre. CASA MERINO. Ou-
vldor, 163. — 'rodos os dias das 13 bo-
ras is 17 lioras.

a*>iim»***imataaiaaisÃaa\*\t^

DR. CARLOS 0SB0RNE !
Do Instituto do Radlodlaaaoatlco e"Railotke-rai-la do Dr. Manoel de
Abreu. Kua, Evaristo da Veiga, 20;
próximo ao Theatro Municipal. Te-

lephone C. 443.

AGENCIA UNIVERSAL
FUNCOIONA COMO

ESTAÇÃO OFFICIAL DA ESTRADA
DE FERRO CENTRAL

DO BRASIL E DAS ESTRADAS DE FERRO
EM TRAFEGO MUTUO

SE6UR0S MARÍTIMOS E TERRESTRES

TRANSPORTE EM 6ERAL
DESPACHOS MARÍTIMOS Rs. 55000

REPRESENTANTES NA
MARÍTIMA, SAO DI000, ALFREDO

MAIA E PRAIA FORMOSA

ENCARREGAM-SE DE TODOS OS
SERVIÇOS DE

EMBARQUES TERRESTRES E MARÍTIMOS
RETIRADA DE VOLUMES DA

ALFÂNDEGA,
TRANCHES E DAS ESTRADAS DE FERRO

TELLES & FONTES
Entreposto: Rua Ledo 99

CAIXA POSTAL 1586
RUA MUNICIPAL N. I 1

Telephone: Norte 1498
TELS: NORTE 4791 b 1867

RIO DE JANEIRO

*-¦ bAIp
OPTIMUS

A afamada marca sueca de Fogardroí e Lamparinas a
kerozene e gasolina, sem torcida.

Econômicos e práticos — Exijam a marca OPTIMUS
A' venda em todas as casu de primeira ordem

ItapraBBntantaa da fahrica:

CASA BRASILDANA
H. Jostesen & H. Kaasbol

RUA THEOPHILO 0TT0N1 81-1°.—.Telephone: Norto 6146 — Caixa Postal 2222 - RIO DE JANEIRO

flkmw.
W_w jllHDlllU IiuIjDíi r I niilfl E EIVI

•T. VELLOSO & Oo. — ESCRIPTORIO: AVENIDA ALMIRANTE BABB8Z0, ?.'
Agente geral: JDSÉ GARCIA JOVÉ

RVA DA ALTAKDEGA N. 108, 1.9 - RIO DE JANEIRO

¦4' I

•1 • '.
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CATHOIICISMO
1,.*U« Pf,lllJX.Mi

' O Santíssimo Sacrumonto do Altar
«mar*, lioju, exposto A adoração doa
fieis nas seuulmos ogrejaa: duranto o
«ila, oomoçando as 0 Ul! horns, na «tro-
Ja do JUoreto, om .lacifrépusua, e, du-
ronto a noite, comeijando As 18 1|3 ho-
ras, na matriz do Santo Clirlsto.

Amanha, 2' fulra, o Luus 1'eronno
Hera diurno, na matriz do ti. Joílo Ba-
ntlstii du Laeoa, o nocturno, As meninas
liorns, na eSTOJn Uo Todos os Samoa.
Ah coromonUíu terminarão oom a ben-
«:ão, sendo «iuo a ndorayio iioclurna, 6,
mir ordem da aulurldado occloslasticu,
ijirlvutlva dos homens a partir das Si
horas,

NOSSA SENHOHA DA I.UZ
Realizar-se-á, hojo, na matriz do N*.

(•«.¦nhora da buz, íi ruu O, Anna Nery,
no Itouhu, a grando festa, jft por noa
noticiada, cm louvor da cxcelsa Senho-
ra da Luz,

A festa «lo hojo tovo como prepara-
toria uniu suloniue novena, sempre de-
corrida em melo o ma.ilmo respeito ro-
yeioso» pregando lodau «s noites o pa-
dre dr. iknrlqua du Magalhães,

A festa do hojo começara por uma
missa fls fi horas, com communhão ge-
ral. A's IV 1|S horas, d. Ilonrl(|iio Gas-
parrl, núncio apostólico, officlarfl na
inlSHa pontificai, acolytado por iniatro
sacerdotes, servindo ile diacono, sub-
illacouo, mestre d" ceremonia» o assls-
tente ao off.clánte. ,

As 16 horas, ofTeetuar-Be-tV o lança-
mento da pedra fundamental ilo edlíl-
olo destinado ú Cata de S. Vicente, des-
tlnado a escola popular, a uni dispeu-
sarlo o varias outras obras pias.

A ceremonia do lançamento desta prl-
meira pedra será offlclada pelo ox-vl-
sarlo parochlal, lioju bispo eleito de
Botitcatu', «l. Cario» Duarto Costa,
actual vigário geral «lesta archidiocese.

A's tO horas, será cantado solemne
'"1'n-Deum". prígando o orador sacro
padro dr. ITcnritiue ile Magalhães.

NOSSA SliNMOUA DA PENHA
Hoje, -•> domingo dos festejos em lou-

vor ile N. Senhora ila Penha, serão oe-
Isbrados uotos religiosos, nu sua osru-
Ja da estação do mesmo nome, da I.™-
poldlna. constantes de missas, a cume-
.•ar ilesdc "" 1 lioras alô ãs 10 horns.

A VICTORIA DO "CESSATYL,, NO
EXERCITO BRASILEIRO

O lllustre dr Alarlco IDamnhjo,
major chefe, do grabineto «lo Minls-
lerlo dn Ouerra; tlc necordo com <>
rtOspaolio do cvnio. sr. mierochal
Sétemijrino dc Carvalho certifica
«iuo o preparado Cessatyl (especifico
contra »imiUilier dôr o eontrit a grlp-
pc), fui nCfldalmonte experimenta-
ilo no llospilal Contrai ••<> Hsfwilo,
atlcwlanúu os nuluvois cliitluos o
(iHcfes dn onformarlàti ctiitiucllc Hos-
pitai os i ilustra dos dra. Arma -ndo tln
r,lnia MelrelU-s o Antônio Haplisln
Ticlte. uue os resultados obtidos com
o t.'es.sa'yl contra -.i. tlôr «• contra a
grjppc foram excellentes.;

Ninguém mais pódc contestar lioje
«iuc o Cettíatyl ê o melhor •remédio

contra qualquer dôr. por Cuacr pas-
.sal-a om poucos minutos; tendo a
vantagem sobro os ou troa remédios
(¦0'melhantes, por não atacar o esto-
inaso e hem fazer mal ao coração,
podendo 'por Isto ser tomado por
velhos o crianças. Nos ««sos ile
grjppo o effeito do iCeSsatyl 6 ma-
ravilhoso como atteslam as SMíiml-
dades médicas brasileiras e estran-

.geiras. "Experimentem, 
pois o Corsa-

tyl acha-ao á venda em todus as
pharmaciae.

sondo esta solemno, com acompanha-
mento do orohostra o sermão ao Evan-
selho,
nossa senhora da divina pro*

v7deincia
Hoje, om Campo Orando, seri, sole-

mnemenlo fostejnda Nossa Senhora da,
"Divina Providencia.

Tromovu a festa do hoje, quo decorre-
nl om melo do máximo esplendor chris-
tão, a Caixa Rural da localidade, quo
vO passar o seu primeiro aimlvorsario
do *undaf;í.o. Foi esta festa em louvor
da Sonhora, da Divina Providencia qu»
hojo tem o seu termino, antecipada por
uma novena, cujos actoa ao realizaram
rcgularmcnli) fls 19 horas, o termina-
r«m hontom com uma grando assisten-
cia do fieis.

O programma da festa do nojo come-
çurfl com uma missa do communhfio
geral, fis 8 horas.

A'b 10 horas, missa solemne com
ncompanhamonto coral o orchestral, dp
Coro Pio N, regido polo maestro Galll.

A's 11 horas, nssombléa geral extra-
trnordinarlo. Leitura do primeiro rela-
torlo annual da Calx*. Conferência do
dr. Plácido de Mollo <• outros oradores
«pie qulzerem fazer uso da palavra. Re-
oltatlvos (Iiib crianças do Jardim da In-
fancla, mantido pela Caixa,

A's 18 horas, 'procissão de Nossa So-
nhora da D.lvinn 1'rovhlenola, lovada
pelas sócias «Ia Caixa Rural.

Uni sogiHda, panegyrlco da mesma
Senhora, pelo orador sacro i>adro dr.
João Gualberto do Amaral, o benção
«olemne do Santíssimo.

Os festejos externos constarão dc
artísticas barraqulnhas, musica, leilão
o lindos fogos do artificio no adro da
egreja.
I. DB N. S. DO ROSÁRIO li! S. BE-

NEDICTO DOS HOMENS
PRETOS

Esta Irmandade, realiza, hojo, nu sua
egreja, a festa do sou oxcelso padroel-
ro, o milagroso S. Benedicto.

Consta a festividade tle hoje, que terá
pompa e esplendor catholicos de umn
missa solomnc, fls 11 horas, offlclada
pulo conego .lullo Vimeney, vigário dn
matriz «lo SS. Sacramento, fazendo, ao
Evangelho, o panegyrlco do S. Bçneii:-
cio o tribuno padro dr. João Gualberto
«lo Amaral.

Uma orchestra sob a regência do
maestro .losfi Russo, executará o seguin;
ln programma: Mlssa.do maestro Pero-
si; Introitus, do rev. padre Siqueira:
Gradual, de Amatuccl; Avo-Mnriu. do
prirador de Fleirier: Credo, de Follére;
Offertorlo. di' Amatuccl: amianto reli-
gioso «lo José Russo; Snnclus, Bonerli-
ctus e Agnus Del, de PoIIC-re c Marcha
final, de Maurício Braga.

A's IU horas, haverá recltação oo
Torrei ladainha cantado. Lermlnslndo
com' bênção do Santíssimo .Saeruinejito.

o mez do noifÁnip
o mez <lo Sacrutlssimo Itoznrio está

sciido cololirado nns seguintes «igrejas
desta archidiòcoso:

Matriz de Santo Antônio, as 7 II-
horas: eureja dos Capuchinhos, fls 10
horas; Santuário do Meyer. i-om o so-
gulnlo programma;

Todos os dias, por occaslão da missa
das 7 horas! será raziido' o terço.

A's 18 112 horas, uxiior-se-á sole-
mncmonle. Jesus 'Sacramentado, donnto
«lo (inal sc rewira o toreo e juntamente
a oração de. S. José, composta dc Indul-
ireimlas dadas pelo santo padre I.cao
NIH.

Ktrreja ,to Farto. Ss 16 horas.
Motriz 'lo Divino Espirito Santo, fls

7 1|': horas.
MISSAS DOMINIOAES

Rezam-se hoje, em todos os templos,
desta archidiocese, com oxcepqão nos
em que ha festas patrouimlcns, missas
dominieaes. começanedo fis 0 112 ho-
ras (• terminando ás 11 l|2 horas, na
matriz dc S. João Baptista da LasOa.

NOSSA SENHOHA DAS DORES
A Devoção do N. Senhora das Dores,

com sedo na egreja basílica da Santa
Cruz dos Militares, faro, celebrar, ama.
nhã, nu suu sW« provisória, catliedral,
m sua com cânticos o communhão, em
louvor do sua excelsa padroeira, de*
vendo offlciar no aoto monsenhor Au*
gusto ***, dos Santos, oapellao da Ir*
inundado da Santa Cruz dos Militares,

ROMARIA A STANOARATIBA
A Liga Cathollca Jesus, Maria o Jo*

se, do Santuário do Coração do Maria,
no Moyor, uffcotuarfl, no dia 10 do cor-
rente, uma excursão religiosa a Man-
garntlba, As passagens do trem espe-
ciai dos romolros devem sor procuradas
ua secretaria do referido santuário, fl
rua Cardoso, no Meyer.

EOREJA DO DIVINO SALVADOR,
DA PIEDADE

Nosla egreja deverft Bor realizada, no
próximo dln 10, umu solemne festa ein
louvor do S. Geraldo, promovida oola
sec«ão da Liga Cathollca Jesus, Maria
o José, quo tem como patrono o ml-
lagroso padroeiro.

Dontro as solemnldades do program-
ma em organização, consta uma missa
cantada c offlclada polo padro Fldells
Boih, fis 7 horas daquelle dia.

ROMARIA A MANGARATIBA
A Liga Cathollca Jesus, Maria o **o-

sé, do Santuário do Coração do Maria,
no Meyer, do quo e dlrector o revdo.
padre Ildefonso Ponalba, vao realizar,
no dia 10 d» corrente, uma excursão
religiosa á freguezla do Mangaratlüa,
no Esiadn do Rio,

Os bllhetos do passagens para essa
excursão religiosa, que tem despertado
enthusiasmo entro os sócios du referida
Uga, estão send.0 distribuídos pelos
prefeitos o vlce-prefelto» o poderão
lambem ter adquiridos na sacrlstiu do
Santuário do Mc^yor.

O custo (Ias passagens de Ida o volta
no trem especial será do 05, sendo quo
os menores file 12 annos pagarão apo-
nas mela passngem.

O trem ospeclnl partirá da Cir.tral fis
C hornh e 2» minutos c fará parada ua
OBlacão do Todos os Santos, ás ú horas
o :i."> minu leis. «fim de receber os ro-
mclros, partindo dahi directamente pa-
ru Mangaratilin, onde deverá chosar
âs 8 horas o 10 minutos.

Logo opos a chegada, será roza«'a a
míssil da communhão geral, ua qual lo-
ma rã o parte todos os sócios da Liga °
demais pessoas quo tomarem parto nu
romaria.

Terminada a ceremonia, servlr-se-á
cnfé aos romeiros.

Poderão tomar parlo na excursão (o-
dos os sócios da Liga o suas famllas,
asr-im como as pessoas que,«cum anlo-
ooiloncia. j-ío prevenirem cum 05 bUhft»
trs de tuffpftppo no trc*ni ctípecla], qtic hó
serão vendidos atfi fi véspera du ox*
cuesílb.

. Ok' sócios tia tji-i-.ii- do M-sycr, rJéin do
cordão o do nianúa', deverão levar nu

elápollii o hotão dlstlnctivo. criado ro-
cenionieiito para uso «te todaa as J.'gas
Catholicas «Io Itio dc Janeiro.

O progranima du romaria está sendo
confeccionado e «ipnortunamente será
dado ú -publicidade, ¦
IRMANDADE DE S. JOÃO BAPTISTA

li N. S. DO ALIVIO
À administrarão deslu Irmandade fes-

tejará, :i 15 do corrente, o dia Uc Sau-
t«i Tliereza de .lesas.

Como festa preparatória, será rezado'um solemno Lrlduoa começar de ama-
nhã ali": o dia IU, na matriz do S. João
Baptlsta.

Uo programma da festa do dia lü cons
tam. dentre outras, as seremonias:

.Vs 10 horas, missa cantada do guar-
diáo. oecupando a tribuna, ao livan-
selho, o padre d'"- Henrique do Maga-
lhãcs. • •

A'6 19 horas, rezarrse-á uma ladal-
nha para encerramento da festa qae
terminará com a benção do Santíssimo
«Sacramento.

O aliar do Sanla-Thereza, daquelle-
templo, está sendo ornamentado vov
um grupo dc senhoras d;i localidade,
devotas da grando eleita do Senhor.

EVANGELISMO
EGREJA EVANGÉLICA KLBMI-

NENHQ
Esoola Dominical da Egreja Evan-

Bélica Flumlnonso, fl rua Camorlno
103, faz realizar hoje fts 10 horas,
na .forma habitual, a sua rounlao
do estudo da Palavra do Deus,

O assumpto du lição a estudar «5 —
"O sermão do monte" — Matheu»,
6:5-15 o o texto áureo "Vonha a teu
reino, seja folta a tua vontade —«
Matheus 6:10.

. O EXERCITO DA SALVAÇÃO
Reuniões hoje: av. Mem de 84 283,

fts 9,30 o fis 19 horas.
Ao ur livre: fis 8,30, ua praga 11

de junho, fls 10,30, na praça da Ro-
publba, As 18,30 na rua do Senado,
osq. Rlachuelo.

Todas estas reuniões serão dirigi*
das pelo chofo territorial tononte co-
ronol Mlcho o sua esposa.

EOREJA METHODISTA DO
CATTETE

Fraca José de Alencar 4
Hoje, fis 9 horas, haverft reunião

da Escola Dominical com estudo do
thoma "O sermão do monte". A's 10
horas pregnçfio do Sa.nto Evangelho,
polo prof. Erasmo Braga. A's 19 1|2
horas, culto o pregação do Evan-
gulho.

'EOREJA BAPTISTA INDEPEN-
DENTE

(Rua Barão do Rio Branco, 0)
Cultos — A'k 9 horas, quando prò-

cará o rev. Odilon Mnrac-s o fis 19 112
horns, quando pregará o estudante de
theologia sr. Origenes Themudo Lossu.

Escola dominical — Logo depois do
culto matutino, superintendida pelo
presbytero ]•'. Rudrlgues.

A 1 «;ão versará tobre: "O sermão
do monte".

O texto aurco: "Venha o teu reino
e «ela feita u tua vontade." Matheus—
VI: 10.
OONGREOAÇAO V. INDEPENDENTE

DE OSWALDO CÀWVA
Na séde, ii rua João Vicerite u. 2S7.

haverá cultos fis 12 e ás 19 l|2 horas,,
e pseoln dominical fis 18 1|3 horas.

Entrada franca.
CONGREC1AÇAO E. BRBSBYTERIANA

EM BOMPIM
Sogltllíio paru ostiC localidade, em

missão odo ovangellzayão, enviados pela
Sociedade dc Esforço Clíriãlão d<i Egre-
jn «lo Riu, o dr. Américo Cardoso do
Menezes, dr. Sevcrino Silva i-, srs. Fran-
cisco dc Almeida c A. Tavares Ameri-
cano.
CONGREGAÇÃO 10. PRESBYTBJRIANA

EM MARECHAL HERMES
Haverá, nesta coiigresmalo, lioje, ao

meio diu, escola dominical o culto u
noite, ás 17 horns, o qual será presi-
dido pelu missionário leigo major Pe-
nuliio.
CONGREGAÇÃO E. PRESBYTERIANA

EM MADUREIRA
lioje, no melo dia. presidirá o culto

o pastor du Congregação dr. Victor Coe-
lix, il.. Almeida, havendo, ás 17 horas
reunião da Sociedade Esforço Juvenil,
e, cin seguida, reunião da escola do-
minicul,

ESPIRITISMO
<.'OM''i;nuxi'i.vs

Haverá hoje:
>Ja Federação Espirita Brasileira,

ft. avenida Passos 2S, ás 10 horas, sob
a. presidência dc um de sous dire-
etores;

No .NÍbrigo Thereza do Jesus, li •ruu
lhituruua, á.s 10 horas. falando o
propágandista José Figueira, do
passagem por esta capital.

UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA
Haverá, amanhã, fis L'0 horas, a

sessão, do costume, sob a presidência
do propágandista Ignacio Bittencourt.

— Asylo du Legião do Hem — Na
sédc da União, realiza-se, tambem
amanhã, ás 19 horas, umu reunião das
senhoras quo constituem o corpo do

cooperadoras, empenhado na constru*
colo do asylo para a volhloo dosam-
parada, sob os auspícios dossa soolo*
dade do Meyer,
UM ORANDE MÉDIUM CURADOR,

EM CAMPOS
Vários Jornaes desta o da vlBlnha

capital do Estado do Rio tOm, nos
últimos dias, pormenorizado factos do
curas obtidas, um Campos, «raças ft
modlumnldadu curadora do professor
Mozart. Itualmonto prodigiosa ossa
medlumnldade, a do quo fi dotado o
conírudu do Contro Espirita Joflo
Buptlsta. DoonteB do longa data, dos-
enganados por summldades médicas,
hão, — segundo o testemunho doa
collegas quo do porto o tem seguido
— logrado Instantâneo u completo
restabelecimento, mediante apenas a.
Imposição das. mftos do grande mo-
u»'m- . ... L

E 6 toda uma romaria quo affluo
ft cidade, romaria de. enfermos do
todos os males orgânicos. E todos
vão sendo alllvlados, na medida do
sua fé, para lembrar a expressão da
narrativa evangélica.

Médiuns assim dotados em tflo ele*
vado grflo do precioso dom curador
so vêm manifestando, com o fim
superior do despertar a humanidade
ao estudo das coisas quo entendem
com a espiritualidade, com as forças
prodigiosas da alma, quo em nõB dor*
mltum,quc sc relacionam com outros
phenomenos processados no mundo
dus causas, no mundo infinito dos
espíritos. •¦ ¦

No caso do professor Mozart não
so trata de um magiietlzador apenas,
du um entendido om assumptos me-
dlcos. . E', sim, um homem do bôa
vontadu quu age por sua vontade não
só, mas ao Influxo e do collaboração
com os seus guias já egressos do
plano terreno. Assim, com relação
a uin enfermo cm estado grave, que
lhe tora trazido, determinara elle íi-
casse o doente om completo repouso
duranto delimitado numero de minu-
tos, durante os quaes o saudoso pro-
fessor Cliapot Prcvosl, o glorioso ci-
rurglão patrício, estava procedendo
r.o enfermo a delicada operação ln-
terna.

E, de facto, findo o tempo préscrl-
pto, com pasmo da multidão, levan-
tava-se o moribundo eomplulumento
restabelecido. E' um dos fados Illliu-
uièruvels paru cujo bom exito con-
correram aa entidades do Alem.

Do ponto du vista religioso, esta-
mos muna época em que o invisível
se eonsorcla com o visível, o céo se
allia á terra, dando-lhe a prova da
Immortalldadc, do evolver progressi-
vo do espirito através das relucurna-
ções. Os factos mais sorprchendenles
se verificam por todos os quadran-
tes do globo, num esplendor dc apo-
tliuoso. E liara, que? para o homem
continuar Indlfferonto ás prerogati-
vas du sua natureza divina, dilulan-
do o horizonte visual de sua ambl-
ção, contentando-se apenas com vi-
ver individualmente, egoisticameiite,
o mus eonfortavelmentc possível, a
Uuru (mo pasüaV

Certamente «nic uão. E' para quu
um novo roteiro seja, doravante, per-
corrido. Roteiro du rigoroso respeito
ú lei natural, á luz divina, sob a effl-
du du qual todos os homens, cm dias
não longínquos, so considerem ver-
«ladeiramente lrmüos.

E' para esto roteiro que os espiri-
tos reveladores estão convidando a
geração actual, que novos mlssiona-
rios estão baixando ao . mun-
do o médiuns extraordinários como
o em referencia começam a so ma-
nifoslar, despertando a humanidade
para os gloriosos eventos do futuro.
TENDA ESPIRITA TRABALHADO-

RES DA SEARA
Esta Tenda, com sedo A rua Frei

Caneca 300, realiza us suas reuniões
ás terças, quartas c quintas-feiras,

| fis 20 horas.

THEOSOl-HIA
OCCULTISMO, THEOSOPHIA E

ESPIRITISMO
Agora quo uma muls forto rajada

do espiritualidade percorro o Plane-
ta saneando e solecelonando os seus
elomentoa quo hão do seguir u pre-
sento onda evolutiva,, devemos nos
esforçar para compruliondor quo o
Occultlsmo, a Theosophla o o Espi-
rltlsmo tCm entro si u muls Intima
ligação.

O falso entendimento soctarista
quo tem procurado dlssoclnl-os duvu
mais domoradumento meditar, que s'j
pela união o iratcnhluilc muls dc
vencida 1'odo olevar a nobre IJéa,
que bem mereço o seu pedestal tio
ouro.

Essas tres facçCes caminham para
o 'mesmo ponto, têm o mesmo es-
copo.

Na porfla sobre o desconhecido to-
dos desejam attingir a Vordado, to-
dos acalentam as dores, todos mltl-
gum o soffrImen{o oom o balsamo
«confortante que sô dellas brota,
quando bo possuo os seus consolado-
res onslnamcntos.

Os espíritos observam os pheno-
menos <iue so traduzem por movi-
mentos, luz, matorlallznç3es de for-
mas, etc, etc, o multas vezes so
contentam com essas ¦ manlfosta«;«5es.

So elles mais profundamente pc-
netram nus Indagações, Infllelram-ao
nas hostes theosophlcas, «nibora so
conservem como "espiritas.

O nome pouco vale.
Por. outro lado, o theosopho não

nega o «espiritismo, mias sabo que è
necessário distinguir as diversos for-
ças uu entidades do mundo oceulto,
quo podem ser levadas a conta rto
espiritas. O espaço não 6 sú habitado
pelos espíritos de pessoas fallecidas.

3*3 o occultlsmo?
Esse conseguo levantar mais o véo

de lsis.
Penetrando mais profundamente

no âmago dn Verdade, mais auia-
cioso nus indagações, tem por isso
mesmo mais perigos a ameaçal-o.
, Mus é tambem um auxiliar mais
efficiente da vontade divina.

Quer nos parecor quo um pouco
mais de boa vontade entro todos,
num esforço convergente para a ap-
proximaçáo da Verdade, dar-se-Ia a
cohvmunlião c todos, num movlmen-
to conjunto, levariam de vencida os
seus conhecimentos para um mesmo
ideal: illuminar-so com o sol quo ha

dol* mil annos Irradiou na. l-alo».ti nu..
Anotos,

loja onpnmi
A .IjoJii Thnosophlca Orpneu ro*.

Uni lioju muls umu do suas exL.ur.
sões, caso o tompo o permitia, ten.do-se escolhido como local im pBi.
nolrns,

Sairá, n comitiva do Cmri" Ve.
lho, estagio dn IS, ]•', Corcovado
uu trem dun 15 horus,

Esses passeios tem o jr.uls ele.
vado dos objootlvos, qual o de fu,
zer em confralernlzar mais offcclj-
viimunto o fortificar us latos quanos unem, preparando-nos, nmlm
para fazer parte da Futura Rne/i,
quu terá como tônica fundamental
a Frato.rnldndo, em todoa os seus
aspectos.

Atislin, os nossos po-aelos estlmti-
Iam om nos o desejo crescente d.i
vida om communldndc, como serrt,
nesso tonrpo, fazendo-nos, ao meu.
mo tompo, criar uni Karma de har-
monia, cujos bonoflcog frutos serão
partilhados por toda a Humanidade,
visto que nôs constituímos uni"Todo".

Não somente os membros da So.
eledudo Theosophica, como todns as
pessoas que o denejarem pi>d*-rio
partilhar do nosso passeio fraternol,
e serão bom vindas.

Os que qulzerem poderão levar
seu fume! paru merenda sob ns ar-
vores daquello local privilegiado.
sompro visto c sempre novo."Ennobrecer a existência pela Bel.
lezu, .pela Fraternidade o pela Ale-
gria", que são co-lrm5g — tal c a
nossa divisa.
ESCOLA DOMINICAíj DE TUKO-

SOPHIA
'9* llt-âo, boje, durante .a qual

será estudud-a. em continuaiato, a
Cler. Rua Rlachuelo 15'.!, á.s 10 hn.
Cler. Rua Rlachuelo 15. its 10 ho-
ras. Todos podem assistir.

BIRIilOTEHCA THEOSOPHICA
Todos os dias úteis, das 9 íis 11

e das 13 ás 15 horas, livros e re-
vistas, om varria» línguas, poderão
ser consultados. Rim o numero
acima

Domingo próximo, 4' ¦ vospvr.il
theosophica, no Centro Paulista,
com musica o uma conf«jrencla so-
bro "A Era Nova", fis 15 hora*.,
Todos são convidados.

CASA PIETROLUÚNGO
Muda-se brovomonte para a

RUA DA CANDELÁRIA
Teleplxone-]VoT*t« "***:>**í

FRAQUEZA GEMTAL.... i
Medico especialista ein moléstias ner-!

vosaf, tem um tratamento erftoaz, rápido
c barato, para cura da fraqueza genltal,
esgotamento nervoso, em ambos os sexos.

peçam receitas para a caixa postal
n. 2.012, ao dr. G. Cruz.

********99*9m***** '*l'**-|'*'l'*^'**M'**a*'**^^ ¦

FORTALECENDO
Raatabalaoe todaa aa funoeSea

Vinho Tônico Phoaphatado daa Tres
Quinas Bittencourt

111 — RUA URUGUAVANA — 111
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AGENTES AUTORI NA/IL.SOIM KIIMG &
RUA 13 DE MAIO, 32 —Teleph. Central 5152

ELOY BAPTISTA & C. L. SALGADO & C,
Ru» Senado. 105-1B7 Rua Frei Outecs, 7 e 9

S. A. E. Conmercial S. Christovaia
Rua S. Chrtetovão, 56S-&65
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R. MATTOS & C. Ltda.- s
Rua Oo Cattete, 184 EE
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E
D THEATRO
os eaprtfTACvnoa vb hoje; da

I/XMn.MlDOO.VRAMBA
A Companhia Itafliana de Operetas

Lombardo-Caramta rapreaenta, hoje,
no 6. Pedro, duaa poças: na "mu-
tlrfee" DOi-A levada k «cana a opere-
ta do Leo Pall, Inteiramente nova
para o Rio, '.'Mme. Ponvpodour",
quo constituo um dos arrandea esitoa

3 Theatro, Musica e Cinema l-WWMWWWMl

éa ara. Inea Uditba; A nolta asrA
lava*» a peca oom qua ea eatreou a
comparfMa — "II Paeae dei Cam-
pinolll", tambem de luxuosa, mon-
tagam. Segunda-feira, o oartaz aerk
do novo oecupado pela opereta de
Leo Pa 11 — "Mme. Pompadour" e
terge-ftlra eom a opereta do Cario
Lombardo — "La Bambolu delia
Phateria", qua oonutttuo absoluta, no-
vl-dado para o Rio. Besta-teira, en-
tio, teremos, ali, a senmclonal "pre-

mtére' de unia revista, a unica, que
trás, no eeu repertório, u oompanhla
LoillIjurdo-Cai-amb-a. Iutltula-«u es-
ua revista "Strucclnarla" o possuo
uma montagem Invulgar, com guar-
dti-1'oupa luxuoso, paru o qual se
contocclonsram quinhentas costM-
mes, «ob flgurtnoa do Caramba. Ci'
um encanto! Boua autores, dois lliei-
troIogoH de nomeada, Arnaldo Frao-
caroll o Renato Blmonl, deaenvolva-
ram, nos 17 quadroa da revlrta se-

Quando um automobilista compra um Hupmobile
não é levado pelo capricho de qualquer vantagem sen-
sacional de pouco proveito ou o estar em moda qual-
quer detalhe da construcção ou da fôrma exterior. O
automobolista discernente que prefere o Hupmobile
sabe que elle vale bem o seu dinheiro e que compensa
o seu custo, em serviço constante e seguro durante
muitos annos,

HUPP MOTOR GAR CORPORATION
Detroit Michigan

U. S. A.

Hupmobile

PERTO DO RIO OE JANEIRO ABUNDANTE ABASTECIMENTO D'AGUA

BELLEZA NATURAL E A HABILIDADE DO
ENGENHEIRO NA DISPOSIÇÃO DA REGIÃO

PORQUE E' UM LUGAR IDEAL PARA
UMA CASA PARA 0 ANNO INTEIRO

ELEVAÇÃO SAUDÁVEL

LOTES GRANDES

DESENVOLVIMENTOS E MELHORAMENTOS

LUGAR SAUDÁVEL PARA AS CRIANÇAS

CUSTO MODERADO E CONDIÇÕES FÁCEIS

TODAS AS VANTAGENS IMAGINÁVEIS

(QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO A PEDIDO)

EDADE DE EXPANSÃO TERRITORIAL
RUA VISCONDE DE INHAÚMA 82 - Io

Caixa Postal 533 Telephóne Norte 1960

aumptos Interessantíssimos, apreaen*
tan4o typos admiráveis nn eua rea-
lidado ou im fiou uymbollamu.

"ON MOSQItl-TnOinOS ko OON-
VHJITO" B "08 HINOS DK OOR-
NHVIIjIiR". MOJK, NO I.YKIOO

A Companhln Praneeia de Opere-
la«, notualmenle oecupando o Lyrl-^
co, dft, hoje. om "matlnée", a ope»
reta "Os mosqueteiro» no convento",
um Sim aeum melhores suecessos.

A nalto «or* cantada, em quinta
recita de assignatura, a popular opo-
reta de Planquette, "Lee olochon de
Corneville", um de «eus maiores
succoaao em Buenos Airea e Monte-
vldéo.

A d'atribuição é a seguinte: "Le
marqufe, ljoon Ponslo; Hei-polette.
Du Ponchel; Oermalne, Chabannes;
Manettc. Doavlgnea; Oertrude, Le-
oooq-, Jeanne, Onprlco; Catherlne,
Reginoll Margueritte', Lambert; Gua-
par, Rouvlere: Grenleheux, Oerardy:
Le ballll, Boule; Lo tabelllon, Cour-
tado: Crlppard-n, Amato; Poulrwril.
Oorald; Cachalot, Parrot."

"HIJRA COMES TO KTAY". BM
•'MATKÍÉlE", NO MIONTOIPAIj
Eni ultima "matlnée", a London

Comedy Company- representa hoje
no Theatro Municipal a deliciosa co-
media "Elisa come» to etay", um dos
maloras aucceiaos da temporada, nüo
sâ pelo brilhantismo du representa-
sa0 — om quo toma parte toda a
companhia — como pelo encanto da
peça. Mies Ireno Kelly tem em

"Ellsi cornos to stay" um trabaMio
dos mais notuve'*», dando a nota ri-
dloulu uo 1" auto pura depois nos
dar todo o seu «ontlmento no final.

— Amanhil nAo haverá especta-
culo, maa nu terva-felra teremos em
recita do aNiIgnaturn a comedia "Tha
lllles of the fleld". Eata comedia
constituo a ultima novidade dos
theatroN de Londres onde eetíl om
scena ha cerca de dois annos com
suecesso Incomparavel,
"CORAÇÃO MANDA", NO CARLOS

GOMES
Em festa artística dn sra. Irace-

mn do Alencar, quo teve a fcstejal-a

SARCOL
PO' M CARNE

Opottierapla muscular — Perturbações
musculares parada» do crescimento,

memlas, tuberculose, superallmenta-
i;ío, desnutrição, dytpepslas, caclic-

tlu, alimento parn convalescemos, ve-
mos, crianças, etc.

LADORATORIO CLINICO SILVA
«MIMO

Carlos da Silva Araojo & Cia.
RUA 1' Dl MARÇO, IS — Sobrado

nio nu JANEIRO

um publico numeroso e dlatlncto, foi
dada ante-honicm, em "reprise"',
pola Companhia Leopoldo Trota, no
Curto*» Oontce, u IneereitiiantlHHlniii
comedia cm II acton, do Francis de
Crolaaet -— "Coruçio manda".

Nilo cabo aqui, 0 cliro, qualquer
nota referente k pc«u, Jfi vista o ap-
plundldn entro nús. Cabe, sim, un,•'«•Riu ru desempenho quo lhe foi
dado pelos seus Interpretes de ante-
huntem, notadamente nos h"r, Leo-
poldo VYôcs o Eduardo Vieira o ft
«ro, Iracema dc Alvncr.r que, pela
primeira veie. encarnou a principal
figura feminina da comedia, o quo

fez com grande naturalidade e sra»
olosldado,•Completando o programma M
noltu foi ivprenonuilu, corti aprecia**-
vel illscrecíin, por nlumiuw du B»-
co'lu Dramática Municipal u poga
em 1 ucto, do sr. Gustüo Tojelro —
"Arrufos".

Umu linda noite tie fetita, om num-
ma, com multo publico, muitos ap-
plausoü o inultu* flores,"Coruçfto manda" serft cledn hoje
om "matlnée" e & noite e amanhil.
pela ultima ves, om beneficio da A«*
«ocleçAo das Senhores Brasileiras-

(ConUnoa na IS* pa«liM)

RADIO TFI EPHQNIA
PEÇAS E APPARELHOS

PREÇOS DE IMPORTAÇÃO

WilIniaDD, Xavier i C
R. ALFÂNDEGA, MO - RIO

Tal. M. 3136

DR. A. F. VASQUES
DA FACULDADE OI KOICINA

OB PARIS
Cônsul terlo: Rus 8. José n. 61 — Du

13 ás 16 horas
Residência: Rua Lafaystu, 6S, Cepa-

. eabana

CASA TITO
"OPTIOA"

Plnce-nez, óculos e Iorgnons dos
rnelbores fabricantes. Bem montada
ornoln» paru concertos. Trabalho ra-
pldo o perfeito. Orando sortimento de
artigos para photographia.

TITO, SALLES & COMP.
TRAVESSA DE 810 FRANCISCO, 7

4fflfc vi H P<l Bl_l oS^s^^
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A MACHINA COMBINADA "SIMPLEX"

para beneficiar café, resultado de acurados
estudos e pacientes experiências», é solida e
de cuidada construcção; fácil de manejar;
recebe o café em coco e entrega-o no sacco,
separado e catado.

Fabricamos os typos:

N. 6 para 50 @ por tara, 12115 HP efMos.
N. 3 para 30 @ par bora, 8(10 HP offooüios.
N. 2 pari 15 @ por hon, 5 m ofloefini.

Oecupa peqneno espaço, pouca força e nn-
mero redundo de correias.

Não é de grande rotaçfo e não tem
nenhuma peça de jogo.;
RIO DK JAmmO—AvwtMt Mo Branco 3»

Caixa Pottali 17S
Horto 1432

%. MULO — Roa Floranclo 4»
t*É*m PhW: 84

iu

Bnsflio por oorrospondencia da Lin-
pias, Scíeueias o Artas. com pro-

/ 
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; lessores notáveis ,:**** 
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Ensino dlrecto |

OOU-SGIO MODEIiO PARA '
MENINAS

Estatutos: Escriptorio Central ' 
|

Av. Rio Branco 129

i num. *¦
COMPRIMIDOS SCHERING-TOPHAN

donfra
goítdi,
rheumaúsmo m i

*

& ÁCIDO URICO
THEATROS DA EMPRESA P.ASCHQ4L SgG°/?TQlj

JOÃO CAETANO (ex-S. Pedro)
COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS

LOMBARDO-CARAMBA
TOURNÉE LIDELBA

mmitt — A's 2 3|4 etn matinée — HOJE

Mme. Pompadour
A'a 8 3j4 em soirte

IL PÂESE DEI CAMPARELLI
AMAMU — Mme. POMPADOUR.
TERÇA-FlilIU — LA BAMBOLA DELUA

PRATERIA.

CARLOS GOMES
Temporada LEOPOLDO PRO'tS

^jtjtjvxj*vv\ru**»r»*vvvv"'rvyT*i~i~ ¦***»**¦»»» *¦_•

HOJE — As 2 3|4 em matinê»'— HOJE
e is 8 3|4, om aolrée

Representações da uenieíia em 3 acto* de
FRANCIS CROIS^Et

Coraçã^
com LEOPOLDO FR0'E8 e sua companhia

TERÇArFÉnlA-^ Fosta artística -de Leo-
poldo Króes cm despedida da companhia.

SAO JOSE'
HOJE —l— A'a 7 314.8 3|4 —i— MOJE

A's 2 3|4, am matinê»
A revista * da pareeria Bettenoeurt-Metra.
im, musicada pelo maestro Hsna Diar-- * "''-'¦*. -.¦'¦* nbammer

GRANDE SUOCI880 DE TODA A
.. COMPANHIA <

¦ NÒ ÒTa- 22 •—¦ Festa artl-stlca* de* ARA-
CV CORTES.

Oirecçio artística de F. MARZULLO ' Empresa .RANfiEL A',C.

A'8 2 3|4 — HOJE — A's T 3|4 • 9 3|«
Festival organizado pelo actor

ÁLVARO DINIZ
em homenagem ao D. N. de Saud»

Publica
O 2» ACTO DA BURLETA

0 Homem Mosca
Pela troupe "Folia» brejeiras", a gra-

ciosa revista em um actò

VEM AMOR...
e um grandioso e sensacional i

ACTO DE VARIEDADESl

ULTIMAS ntPRESEHTAÇõES'
DA HILARIANTE BURLETA . .

0 Hotnem Mosca
Amanhã náo ha espectaculo

Terça-feira — RcapparirSo da res-
tejada e querida revista

A' LA GARÇONNE

TERÇA-FEIRA, 14, A'S 21 HORAS
2° CONCERTO

do famoso pianista POLONEZ

Miecio Horszowski
mmMmmmmmmmmwammamww^wmwv

NO

INSTITUTO NACIONAL DE MUSICA
Programma

MOZART, CHOPIN, DEBU88V, FRANCK
Venda de localidades: nas casas de Ar-

thur Napoleão. Bevilaccpia, Mozart c na
portaria do instituto.

ã°~E ULTIMO CONCERTO, 6' Mra, 16 *^|

Um cartão ;cpmo este, profusamente espalhado, e ás es-
condidas,'ein Ioda a parte, mesmo nos lares mais hones-

toã, quanta tragédia não pôde causar, quanta mal-
dade insinuai!» quantos dramas fazer surgir...,

Um cartão como este inspirou a -escriptor

notável a historia forte mas humana e real de
,rNo Consultório de Mme. Renée", agora transplan-

tada pára a tela num film de sensação que ninguém
deixará de ver. .

"No Consultório de Mme. Renée" é um "film" como

poucos: empolga pela coragem com que põe a nú um dos
aspectos mais tristes da sociedade moderna que deu logar á

proliferação dessa amaldiçoada profissão das "faiseuses d'anges"...
Letizia Quaranta— fulgurante astro da melhor constelláção artística eu-

ropéa, de cuja scena muda ê das mais notáveis interpretes pela realidade e
sentimento pasmoso dos typos que encarna com um cunho tão differente da antiga

maneira européa dc representar para o "écran", creou nesse "film" a figura immorre-
doura da joven filha do scientista, a victima de Mme. Renée.

''No Consultório de Mme. Renée", está destinado a ruidoso suecesso no Rio, devendo estréar-se no
Cinema Parisiense, quarta-feira próxima.
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Governo lublica e o Governo da Cidade
MO CONGRESSO

SENADO
~>Br"'Wt» <i«'nnm«ro deixou do haver

¦o, bentMB, no Sratd*.

CAMARA
D* H deputados ei» o oompareol-

mente, hontem, reflitrtdo uu llsu do
pr*waca> quando o w. Arnolpho Aze-
vedo. Meroturiado pelo* sr». Heitor de
Uoun e Domlnso» Barbosa, deu por
Melados o» trabalho*, sendo, sem ob-
aervacães, approvada u sota du scshAo
anterior. Bntre oe papeis lidos uo ex-
pedlente, figurou um offlclo, do Mlnls-
terio da Justiça» solicitando a abertura
do credito, especial, de 1:000), nara
pagamento de ajuda de custo ao depu-
tado por Mtnu Ucraes sr. Jort Bras
Pereira. Oome*.. .. .

O sr. Auto de Abreu deixou sobro a
mesa o seguinte requerimento:"Kequeiro que. em homenagem ao
dia do empregado no uummcrclo. nao
seja mareada ordem do dia pura u bus-
dão de 30 do corrente"

Toda a hora do expediente teve um
unlco orador na tribuna — o sr. Vlcoiii
tc Piragibe, que tratou dus causas o
vircumstanolae Influentes para a alta
excessiva do» gêneros de primeira ne-
oecsidndc. nos últimos tempos e que,
vem tornando insupportavel a vida em

» nosso palz, -principalmente nesta capital.
O orador mostrou a neoessidad-e que.

lw na reduecio d* Impostos dp Impor-
tacio para os gêneros alimentícios que
ainda nfto produzimos cm quantidade
eufflciente para o consumo da popula*.
cio.

O sr. Vleente Pltarlbe foi multo
aparteado pelo sr. SlmSes Lopes, que
discordou radicalmente de suas consl-
derac&L-E, quanto a alguns pontos.

O sr. Vicente -Piragibe concluiu Jus-
tiícsndo a apresentação do seguinte
prnjocto: , ,"Art. Io — Durante o prazo de ne-
ssolto meies, a contar da presente lei.
ficarão Isentos de papamento da tnxa
ilo 60 il" ouro, nas alfândegas, as mor-
cadorias constantes dos seguintes urtl-
pos ilu tarifa: 52 — banha de porco,
derretidn ou preparada; 53 — carno
secca (xarque): 58 —• leito em eonser-

OURO!!
Prata - Moeda — Brilhantes

CAUTELAS
Compram-se do MONTE SOCCORRO e de

outras essas QUEM MELHOR PAGA é o
8VNDICATO NORTE-AMERICANO
RUA 7 DE SETEMBRO 162 • 1»

TISLEPHONE CENTRAL 5083

CARTOMANTE
D. Maria Emtlls, a celebre e 1" do Bra-

sll .o Portugal, consagrada pelo povo a
mais.* perita, a ultima palavra da carto-
maneia o. em sciencias oceultas. ús pes-
soas do interior consultas poi- carta; sc-
rlcdade e rigoroso Sigillo: residência :i rua
de S. JoSo n. Ml, em Nlctheroy c caixa
postal 1.688, Rio de Janeiro.

va, condensado, etc; (0 — nmaulga d*
leite; 6»*— pelnea; baealMp e quaei-
quer outro»,*frescos, seocos, salgada* ou
cm conserva; 8] — .qu-aUos de qualquer
qualidade; 60 — toucinho, salgado ou
cm salmoura; DOi-r frutas, verdes, sec-
eus ou passadas,'um conserva, om massa
ou em doce; 93 — arroz, com ou sem
casca; 04 -r farinha de trigo; Si —
fi-IJilo de qualquer qualidade; 911 —
massas alimentícia»; 100 — milho; 101
— trigos em grlolMM — batatas a •
mentidas; 109 — Cebolas ou cebnll-
nhas; 123 — azeite de ollveira, o 161
!— korosene.

Art. !!• — Revogara-** ae disposições
em .contrario." •*
A REDACÇÁO FINAL DO ORCA*

MENTO OO INTERIOR
I?a« slo a presene» de numero regi-

min»- loi Julgado objecto de dcllbc-
r«(,'Uo c projecio apresentado pelo ar.
Vicente Piragibe e approvada a reda-
cçllo final do projecto de orçamento
para o Ministério;*do Interior.
OUTROS PIIOJEÇTOH APPROVADOS

Antctí do ser levüriUdu a sessio,, fo-
ram mais «pproyudoí o* projecto: em
Ia iliscussüo, .considerando de utilidade
publica a Associação,' Cur tyluri« dos
Empresados no Commercio: tendo pa-
recer favoravol (iu Commlssüo ds'Justl-
ca ;, q em dlseussSo. unlca o parecer m-
deferindo' o requerimento de Abol An-

.tonlo de Sousa, pedindo pensão.

Presidência da Republica - -**
NO CATTETE i

O ministro Miguel Calmon esteve,
hontem, ú tarde, conferenc.ando com
o dr. Arthur Bernardes sobro assum-
ptos que sc relacionam com a admlnis-
traclo do departamento a seu. cargo.

O presidente da Republica ulnda re-
cebeu o senador Bueno Brandio, dr,
Alaor Prata, governador da cidade e
marechal Carneiro da Fontoura, chefe
de policia, ,

APRESENTAÇÃO
O contra-almlranto José Maria Po-

nldo, acompanhado dos ajudantes de
ordens, apresentou-se, hontem, ao pre-
sldento da Ilepubllca por ter assumido
o cargo de commandanto cm chefe da
esquadra bniallo ru.

Tambom se apresentaram ao chefe do
listado, c esfes por motivo du recen-
tes promoções, os capitães de mar o
guerra comnilssarlos Arlindo Lopes de
Castro, Alterto Greenhalg Burreto a
Manoel Marques 

'de 
Faria. c o capitão

de fragata Francisco Ribeiro Bsrreto.
AGRADECIMENTOS

O dr. Jacksou do Figueiredo, agrade-
eeu. hontem,; ao. dr. Arthur Bernardes,
as felicitações quc ibe enviou por mo-
tlvo de seu anniversario natalicio.* -

REPRESENTAÇÕES
O presidente da Republica íoz-so re-

prei-entar pelo capitüo tenente Edgard
Mello o dr Waldomiro Gomes, respe-
ctivamente. ná missa cm acção de gra-
ças, rezada peio* restabelecimento do ge-
neral Tertuüano* POtypuam c na oon-
ferencla realizada pelo commandanto
Luiz Gomes., no.Club de Engenharia,
sobre « Estrada, de *•*,Ferro Transcontl-
nental de Recife a Aríiia.

APOSENTOS
Km casa de família, alugam-se exeel-

lentes quartos cou) todo o conforto, so a
senhores do grande* tratamento. Pequena
pensão üe luxo. nua Machado do*' Assis.
Telephône Beira Mar 2033.

Cansada e
Abatida

Sentis o corpo e o espirito oppretsos
•ob um peso que vos priva do mais

. „,, leve desejo de divertir-vos? Pois então** o mais provável é que o vosso figado
e intestino* estejam obstruídos. Necessitaes portanto
administrar um bom laxativo, como as Pílulas de
Vida do Dr. Ross.

Este remédio tornou-se famoso como um laxativo
agradável e effícaz que toda a familia pode usar*
Restaura a energia, o bom apetite e a digestão»

PÍLULAS DE VIDA
DO DR. ROSS

i TH* SYDNEY ROSS CO.. Inc. tiawarit. N. J.. E. U. A.

I As Mtmi *i *» «todidandii aos te «6 jmiií iljiiilnde.

PIANOS "STECK"
Acabam de chegar

175— OUVIDOR - 175

A mais tX\ oe of
.prattei e <?. j *<

Importadores ••" Commissarios
Telep. N. 6320
RIO DE JANEIRO

IMlliM *

eserever
ünisa

djsmoiitável
Mercedes Electrica

Archivos de aço "Blodner"
Pianos c auto-planos "G. Stetaweg"

Balanças, Gramophones "Anker", Moveis,
Machinas dc Oalvular, Radlo-tclephonia, etc.

t.VICOS REPRESENTANTES.. PARA O BRASIL

SEVERO DANTAS & C-Rua São Pedro 27

LIVRARIA FRANCISCO ALVES
FaBdad*«M 1SM — RUA OO OUVIDOR, IS» — Rio de Janeiro —
RUA LIBERO BADARÓ' 188 — 6. Paulo — RUA DA BAHIA, IMS

— RKLLO HORIZONTE 
'

SBtà CSSS tem um grande sortlmento de livres de emlao pri-
marlo, aecondario e superior, o* quaes vende por pregos baratlaal-
mos; aetáin eomo giz, mappas,'globos, cadernos para escripta, de-
senho, etc —• Remettemos catálogos grátis para todo o Brasil.

No Ministério da Fazenda
O mlnlntro, negando provimento a

um recurso, confirmou a declato da
Alfândega denta eup.tal. <iue exigiu ter-
mo de resiioinabllliiiide para baldeuçlo
de carga doa vapores "Andes" o "Oe-
ueado", da Mala Iiíal Ingleza.—• O dlrector du Receita Publica sub-
metteu ao registro do Tribunal de Cen-
tas o accordo entro a Fazenda Nacio-
nal o u Kmpremi do Luz Electrlca de
Hanaa, Suntu Catliurinu, pura urreca-
duràu do imposto do consumo de ener-
glu electrlcu,
No Ministério da Marinha

Foi nomeado o .primeiro tenente phar-
muceutlco Joio Lulz de Aqulno Gaspar,
puru encarregado da wcçjo dc manlpu-
laijío do Laborutorlo Pharniaeoutlco da
Armada.

Foi prorogada por 60 dius a il-
cençu concodlda uo 2- tenente commis-
sario Alberto 1'erelru Fernandes.

O ministro da Slurlnhu enviou oo
profeito do Distrlcto Federul o processo
do nforamento requer do por '1'liouiaz
Allifriu Alves Saraiva, do terreno de
mar iilnt situado na Ilha do Brocoio, cm
PuquèlA;

O ministro mandou executar o re-
gimento interno da Dlrcctorla do Ves-
soai.

Ao primeiro -secretario dn Cornara
dos Deputados, o ministro transmlt tiu
ss Informações -prestadas pelo consultor
Jurld co, sobre o projecto uue autoriza o
Poder Executivo a rever a reforma dos
capitães il« mar e guerra Leonyslo Les-
sa Bastos e 'Francisco Agostinho de
Souza e Mello.

O capitão de fragata Adalberto
Nunes, comniandante do cruzndor "Bar-
roso" o os coinmnndantos dos contr«-
torpedeiros "Senrlpe" e "Matto Gros-
so", apresentaram-se, hontem, âs altas
autoridades imvnOH por terem chegado
dó norte da Kepubllca.

Ao ministro da Marinha e chefe
do Estado Maior dn Armada, aprecei*.-
tou-se hontem o u!m'ranta Jo**ê Maria
Pen*do. por ter sido nomenio com-
mandante cm chefo du ».a*:iuiulra.
No Ministério da Guerra

O ministro fez us sepsuinte» transfe-
renclus: o I" tenente intendente Kuy-
mundo Caml do do Rego Barros, do
Quurt-r.l General da S*1 replão milltur
(&'lém), pura o 2" regimento de ca-
vallaria dlvlsloharia (Plrussununga) e
deste regimento iwrix a companhia fer-
ro-viarla (Deoiloro> o -u Icnontü con-
tador Alberto Mendee.

Foi mandado seri-ir addido ao -"
regimento de artilharia montada o ua-
pltão Intendente Ascleplades Cantallco
da Cunha Pinheiro.

Tendo' u reservista Euclydes So-
lon do Pontes requerido sua Inclusão
como official da reserva, o ministro
declarou que sua inclusão sô poderá ser
feita nu 2* claBsu da reserva du 1* H**
nha. no posio de 1» tenente medico,

Bm v ata das d'sposii;>òes videntes,
o ministro não nomeou o cldadãu Ml-
guel Veríssimo da Costa para o cargo
dc veterinário do Exercito.

A Commissão de Promogões do
Exercito reune-se terça-feira para ulti-
mar a proposta Iniciada na sessão dc
ante-hontem.

Serviço para hoje: Offclal de dia
à região, capitão Arlindo Cunha; auxi-

HA MAIS DE 40 ANNOS
Exiite o Elixir de Csmomllla Oranjo,

pera o alllvlo efficaz dei que soffrem do
estômago, fígado e Intestinos. Experlmen
tae s terels a prova.

El_"__ **Y Exames ettaios a piiotou».
phias das

doenças do estômago, Intestinos,

BQlmões, 
coração, rins, etc. — irelo

R. RENATO DE SOUZA LOPES.
prof. da Faculdade. Presos módicos.
Kua S. José 3» — De 3 as o.

liar, sargento Chrysologo de Carvalho.
Serviço paru amaahl: Otfictal de

dia & região, caplUo Oastio Pimentel;
auxiliar, sargento Virgílio Daltro.

Por ter regressado do sul. apre-
uentou-ec hontem o major IUut Tup-
per, addido ao Quartel General.

-*¦ O 1» tenente Joeé Manoel Ferre -
ra Coelho foi posto * dlsposlelo da LI*
ga de Sports do Bcerelto.

No Ministério da JWtiça
Foram naturalizados brasileiros: VI-

'ctoria Barlou, natural da Ital a; Antonlo
Pinto Miguel, natural ds Portugal, re-
sldentcs, ambos, no Betado da S. Pau-
lo; Américo da Costa Terra c Ignacio
Rodrigues Ma.u, naturaes de Portugal,
o l.ulz Bas-nk, natural da Russia, rc-
uidunles nesta capital.Foram concedidas ss seguintes II-
cencas: de 6 mezes, uo. dr. Gustavo
Rledler, dlrector, da Colônia A<s Aliena-
dos do E, de Dentro; uos primeiros
tenentes Francisco da Siva Caldas, da
Policia M*]ltur, o Adolpho Ribeiro Bas-
lo-s, do Corno do Bombeiros desta capi-
tal.
POLICIA

Está d« <i*ía ft Policia Central a 2' dc-
legacla auxiliar.

O cheio do policia nfto compare-
¦•eu, hontem, ao seu gabinete du tra-
balho.

GUARDA CIVIL
Serviço para hoje, dia ft aédo cen-

trai, fiscal Domingos o ajudante Sia-
res; ronda geral, fiscaes A. Almeida,
Ovidio, Santos Netto e Nlcanor « aju-1
dantes Noronha c Siqueira. |

Uniforme, 3o.
"Providencie o Br. almoxarlfe.,

foi o ilesoacho exarado na petição do
iscai Domingos.

No Ministério da Agricultura
Os apronomos Alberto Kavachc

Tasso do Miranda c Adrifio' Cam-nhn
Flho, enc-HiTegndos da defesa, uo Es-
tiniu de Minis, contra a Invasão da
praga dos ca'eelros, denominada "Sto-
r*'iimudc*red coffna", enviaram mo mlnlH-
tro, íior 1'itPi-niwlio da directorla do
Tnstlinn, Díolo-iiM. m-nuuiosos relato-
rios ilo*. seus Irnbnlhos, referentes ao
nica ii<' :iiínslo ullljiio.

O illri-otor do* Insftiilo niolocld
foi autorlzHdo pelo ministro a «d,|iiirir
5»'i i«ivttwho« dn prõdiicln denomln«iln
IFuhnlnanti" Nx^oniil", pari, os traba-
li«,K rte exllm-pilò de formigueiro*», lio
DI=ti-'cto Federal, a cargo do referido
lnst*t'uto,

No Ministério da Viação
O sr. Francisco Sá transmittiu ao !!•

procurador da Republca os elementos
fornecidos nela directorla da E. F. No-
roeste ilo Brasil, paru defesa da União
na acção qnu lhe inove a Companhia de
Seeuj-o? Marítimos o Terrestres Anglo
Snl-Amerlcana;

No Conselho Municipal
Hontem, por falta do numero, não

houve sessão.
Na Prefeitura

De accordo com a lei de 1" de maio.
o prefeito effectivou: o servente das
Obras, Manoel Gomes Figue redo; o fei-
tor úu Limpesa Publica Virgílio Nunes
u o feitor da Inspectoria de Mattas Jo-
aí Miranda.
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1 MACHINAS
mujiK

PAKA

ILAYOÜRA EI
I DESCASCADQRES 6 POIIDORES DE ARROZ

NDOSTRIA
BESCASCADORES DE CAFE'

CAPACIDADE
N.° 1 35150 saccos por di&" 7 30140 " " "

" 3 10115 " ? a

CAPACIDADE
N.° 1 3001350 arrobas por dia" 2 150|2OO " " "
& 5 601100 ..« M »
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- COMO EXISTEM NO MERCADO IMITAÇÕES MUITO ORDINÁRIAS DESTAS
AF AMADAS MACHINAS, AVISAMOS OS SRS. INTERESSADOS QUE SÃO CONSI-
DERADAS FALSAS TODAS AS QUE NÃO TIVEREM O NOME THE ENÜELBERG
HULLER C." SYRACUSE N. Y.

ARADOS Desnatadoiras Americanas "THE l\W I

VIGENTE PERROÜA, ex-alfaiate das
Fazendas Pretas

TAILLEUR POUR DAME8
Grandes officinas de costumes, manteauí,

capas, vestidos pira passeio e theatro
Especialidade em ooetumes de montaria

Amazona, Mexicano e Americano
ACEITAM-SE ENCOMMENDAS PARA O

INTERIOR
72 — RUA BA A88EMBLE-A — lt

Tcleplione 8179 Central

SERRAS FRANCEZAS

= Temos o mais variado e completo sor ti-
j=j mento de:

ARADOS DE DISCO REVERSÍVEL DA
REPUTADA MARCA "CINCINNATUS",

ARADOS DE UM, DOIS E TRES DISCOS
FIXOS, ARADOS DE AIVECA FIXA E RE-

VERSIVEL, ARADOS AZA DE CORVO,
CARPIDEIRAS PARA CAFEZAES, etc, etc.

== Continuamente recebemos os mais mo-
demos apparelhos com os quaes se faz en-

=E grandecer um paiz. — Abundantes culturas
s£ só se conseguem com as machinas que tra-

zem a economia de tempo e garantem ex-
EE cellente producção.., ¦---—

I ENGENHOS LÁ ADELA

Podemos honestamente garantir
esta machina, como a mais perfeita no

gênero; temos em "stock" diversos
tamanhos e capacidades.

Machina e ferramenta «STEWART

,<0mW W£w

SEMPRE EM bTOCK KA

SOCIEDADE DE MOTORES DEUTZ
QUO LEGITIMO LTDA.

nio DE JAMEIRO
RUA DA ALFÂNDEGA, 109

SAO PADLO
RUA FLORENCIO ABREU, «1-A

OS ENGENHOS DE CANNA MAIS
PORTES, MAIS DURÁVEIS E DE
MAIOR RENDIMENTO QUE ATE'' 

POJE SE TÊM FABRICADO

MOTORES

Maehina de furar, torno de banco, tor
no de canos, roda amoladora, bigorna, ta
Ihadeira. — "Pratica, forte e compacta".—
De Grande utilidade para fazendeiros,
automobilistas e officinas de concertos, —
Peso encaixonatada: 43 kilos.

MOINHOS
ft K

E es

Para Tnoer café, milho, trigo, arroz. S
feijão, amendoim, Drogas, etc^ etc,, S

Magneto oscilante •— Velocidade variada
— Deposito de caihbustivel na base — Eco-
nomico, simples e solido — Grande nesenra dé
força. — Completo em si. — Prompto para

trabalhar
Temos em "stock" para immediato embarque o mais variado e completo sortt*

mento de machinas para LAVOURA e INDUSTRIA, o que dc mais moderno e aper-
feiçoado se fabrica nos Estados Unidos da America do Norte, a preços ao alcance de
todas as bolsas.

Todas as machinas de nossa importação sio garantidas sob todos os pontos de fis*
, ta dç material, efficiencia, rendimento e durabilidade.

WM

- LOTERIA DO ESTADO DO RIO —
SYSTEMA DE URXAS B ESPHERAS — FISCALIZADA PELO GOVERNO

DO ESTADO — F.-VTRACÇÕES A*S 15 HORAS
CM BENEFICIO DAS OBRA8 OA CATHEDRAL DE PETROPOLIS E D08 8ALESIANOS

DE NICTHEROY

DEPOIS DE AMANHA

c
400:00^000

INTEIRO, 3f200 QUARTO, 8800
 SEXTA-FEIRA 

30:000S00<~>
INTEIRO, 28400 TERÇO, 8800

—:  l-ENDE-SE EM TODA A PARTE 
"Vl';'

Concessionária: COMPANHIA .\NTEGK1DADE KLUjnNENSE
Rua -Viscondu do Kio Branco, 430 —'¦ Kictheroy 3

Peçam catálogos descriptivos e mais informações à

(TELLES IRMÃO & CIA
| Rua Plorencio de Abreu 5

SAO PAULO

¦ S-l

¦WHRIHB^^ màâ
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l1NOTAS MUNDANAS j
A*,M|VUUMBIOS

i data da annlTaraarlo Mtsllolo
üo ulmlranto Alexandrino de Alencar
ÍÍ.A di lia bastantes uimoa^inciulda
Si» datai í» "o*1*"' •¦•»«•"•''» da fu4r-
Ji norouo ella reprenenta um longo
f.StuBlo de operosa ao<*4o om prol deo-
S2 brioso ramo daa nossas tomas ar-
mad , da aua oHIoleuola exBerl-
_mmm em íeito. «ua a historia oom
?àiard»o o ufanla reglatra.fc v»«à data passa hole, o o ve ho
- -fl ustro marinheiro Wr4 forneoldo
mais uro ensejo optimo para auo oa
F-u, camaradas lhe externem o neu
íSíSõft » »«» estimo;-; a admiração
SeTá wa dedlca«»o * olaaae aue mais
ima voa uhofia no supremo oargo da
ministro da Marinha, cxtornaoao ossa
«m iiiu toiio o Brasil oommunga. .e,ô Hlmlrante Alexandrino da Alan-
Ji reservou o Uia do hole para a
intimidado do seu lar, nao recebendo
Sem. Apenas, a noite receberá a
manifestação dos seus camaradas,
mie lho entrogarao um rloo o artls-
tico earttto do prats. contendo a
ora-iâo pronunciada lia pouco tempo
2 bordo do -Minas Geraes", quando
isto vaso do Kuerra regressou da
sua missão a Santos.

Fatem annos .hoje: • .
A senhorita Amerloa da Costa Car-

doso, fllHa do capltlo Antonio da
comi Ciirdoso. «unhado do sr. Ar-
gemiro da Silveira Bulcão. nosso dl-
reÍ°Á senhorita Lucla Taraulnlo do
Sovr.-., filha do dr. Ootayio farciulnio
de ílouza o nota do dr. João Luis Al-
ves, ministro da Justiça. •'_. A sra. Somiramls Barbosa Ro-
drlBiii»*. esposa do dr. Oscar BarbOBa
Rodrigues, Industrial nesta capital,

Faz annos hojo o sr. Tui-butt
Maniues Lisboa .Wrlsht, director-
geruhto da firma T. L. Wrl&ht &
C, Ltd., desta praça.

_, o sr. Avelino Teixeira, oommer-
clãiito em nossa praça.

_. Fa-t annos hojo a senhorita Ira-
coma Paria, lilha do íallocldo ur. Au-
irust'» du Oliveira. Karla. ox-funcclo-
íariu da li. do Ferro Central do
Brasil.
Amanha: _
p. .Maria Dolorcs uo Lamare, os-

posa du almirante Jeronymo do La-
"-'-As senhoritas Olinda e Llla, ti-
lha», cl" iiegoclanto desta praça ar.
Joiíjc Uabrlei lfalll.

 O dr. Carlos Aragon, do alto
commercio desta praça.-
1-HOCLAMAH

Na Catliodral Metropolitana sorão
lido:, liuje oa seguintes* proclamas de
casamur.tu:

Augusto de Oliveira l'orto e Lau-
rlndii Coiioclçao; cilusui.po Donadlu o
Muriu Cataldòi Tliuniaz Sulvadur de
Oliveira u fioiiedlclã dus -Juntos Flf-
miiioi Alberto Teixeira de Wiiho o
Gabrlolla da Conceição; .losú' Coelho
<. Lialbina Hosa: '.'hristovão de Ara-
càu Ribeiro e Juditlr Ribeiro Silvai
Cht-lstovio /.reyner o üulmira Neve»
de Queiroz; Kranclsco Josó Affonso
Guimarães Villio o Hehriaueta de
Jetua Ferreira; Alfredo EniyEdjo Ri-

Alberto da Costa
Maria Elisa Corrêa da Costa,

Carlos da Cosia o sous rilhos,
Etilalia da Costa Perrot. marido
. IHlias, Didia Correu da cosia,

_:, "-.vlvio corroa da cosia, Albertlna
Corrêa da Custa, Leonardo da Costa e l'l-
lho.-, í.menonde da Costa,. Caillndii da
Cosia Leal, viuva, tilhos, nolos, irmãos c
sobrinhos do llnodo ALBERTO DA C08-
TA, iigrnrtecem a todas as possuas uue se
dlgiuram acompanhar os restos morlaes
do ç.Vlincto e de novo convidam u todos
os pHiPiitas e amigos daquelle, para as-
slsllreiii ii missa dc 7o dia quo pelo des-
caij-o eterno du sua alma mandam rezar
anianiiã, segunda-rc-lra, 13 do corrente, lis
o l'-.' lioras, na capella do Nossa Sonho-
ra d.is Victorias da erreja de S. I;ran-
cisco de Paula, pelo quu so confossam
agradecidos desde.JA.'. ...... - '...-¦

Esmeralda da Costa
7" DIA DE 8EU FALLECIMENTO

Carlos da costa, Uubem, Dol*
mar, Dulce, Mana José e llilma,
Alberto l'»»reira 'Insla, sua mu-
Iher o lilluií, Ambrozlna Tosta,

__ liululla da custa Perrol. seu ma-
rliíu ii lllhos, jSarcisu da Silvii Moreira e
seus rilhos, espos.u, filho?. Inijilo-, cunha-
dos e sobrinhos, ugradiiceiu peuhuradus a
todus quantos os acompanharam no tran*
se doloroso por (pie passaram u du novo
convidam aus parentes o iiíiiIbos para as*
sisilreiu il missa do' 1° illii qüe mandam
rezar nn dia lü, ás d iioraj, ini capella
de r»'ó.-sa Senhora das vlcluiias, da e-tre-
Ja de ií. Francisco ilu Paula in:lo blornò
descanto du 1'luatia.

balro o Alda da Almeida; Arthur Ju-
Uo d* Carvalho o .Anu&.Iiooliu; Vir-
elnlo Vorneok Campello o Margarida
Rios; José Oonçalvos do Mello Coutoa Rosa Jesus da Conoolçlo; Antônio
1'erelra de Moraes o Isabel Maria Al-ves; Aeonor Tlburclo da Silva o
Anastácia Nogueira; Joaquim Nunas
o Alslra Carreira; Antonio isidro du
Silva o Amalia do Aguiar Chaves;
Antonio Ferreira da Ilouha a Maria
Rosa At ves da'Costa; Alexandre I.j».
rio de Siqueira o Rita.4a Roaa Sea.
res; Curiós Angellnt o Aurora Rosa
Cataldl; Sylvio Ananlas o Faustlna
Theodor».
ÍVUPCIAS

A' rua Professor Gabizo 99 reatl-
sou-uo hontem o tulaco matrlmonlul
do dr. 1'crleioa da Silva Castro, com
a senhorita Maria Clara Uoulurt. No
civil foram paranymphos, do noivo,
o dr, Arthur du Silvu Castro o a
sra. Paschoal Vlllabolm, e da nblva,
o dr. Osivnldo Goulart o a viuva (lou-
lart. No rell-rlOBo: foram padrinhos,
do noivo, o dr. Alberto Ferrolra o se-
nhora o, da noiva, o dr, Silva Castro
o senhora Paschoal Vlllabolm.
BODAS UU PRATA

Nà ogreja do S. Gonçalo Oarcla, &
ruu da Alfândega, esquinu da praça
da Ropubliea, terça-feira próxima, As
IU horas, será rezada u nilssu cm
acção do graças, por motivo da pas-
sagom do "D" anniversario do casa-
mento do capitão Heitor aulniar&es,
Inspector do Teiegrapho Nacional,
com a ura. d. Carmlnda Guimarães.
CONFERÊNCIA D. EUGENIA

CELMO
N&o será por demais insistir no

aviso, dc que a conferência Ua nossa
llluatro patrltila d. lüugenla Celso
tora logar a -i do corrente no ain-
pio salão do Instituto Nacional de
Musica, è quo a oscrlptora o poetiza,
do phrase trabalhada eom elegância
de simplicidade, dlssertara sobre "A
fantasia ha vida moderna".

No decorrer da conferência, a fes-
tejuda literata terá ensejo do recitar
versos humorísticos do scu livro lné-
dito "Fantasias".
CENTRO «ERU1PANO

Eale Centro realizará hoje, âs 14
horas. uma. sessão civica cm homona-
goni ú. inumorla do sergipano Aurélio
Gareindu Fernandes dc SS, um dos
hcrúes da batalha do Rlachuelo.
NA í.kÚAÇAÒ BOLIVIANA

A ncu. Olaii dc Medlna, esposa do
ministro plenlpotenclarlo da Bolívia,
lixou as prliiicir«« (luartaB-felraB dc
cada mevs para receber as pessoas do
suas relações.
O «RANDE BAILE DO JOCKEV

CLUI»
Continua despertando o mais vivo

iiilerósse o baile que o Jockey Club
vae realizar no sabbado, L'5 do cor-
rente, e para cujo brilho JA se acham
du ante-infio assegurados os melhores
tieniontos. Com effeito, nada faltará
ao esplendor dessa .festiva reunião
dc elegância, visto quo mesmo aqull-
lo quo não so prevê, porque sio sor-
presas, encontrarão a '¦ cada passo

O conto do O JORNAL

MODO DE FAZER DES-
APl-ARECER ÜMA MA'

EPIDERMU
Do "London lYusIUons"

Os cosméticos nunca melhoram
uma ma bptderme e freqüentemente
são damnlnhos. O modo racional
de livrar-se do véo escuro, <morte do
rosto, 4 deixar que a petle nova que
está em baixo, possa- sair e respirar,
mostrando sua frescura e Juventude,
laso se faz do uma -maneira multo
simples e susive. Appllque-se ao
rosto puro mercolized wax (cera
pura mercolized), pela noite como se
fora cold cream, o lava-se pela má-
nhã. A boa purê. mercolized wm
(cera pura mercolized) se adquire
em qualquer pharmacla importante.-

Absorva a pello .desfigurada de
uma maneira suave o som dôr. dei-
xando a 'cutis natural o brilhante.
Tira, naturalmente; quasi todas as
imperfeições do rosto, corno man-
elias urrocheadas, pallldc-z, sardas o
queimaduras do sol, etc, eto.

Como Inimigo das sardas 6 afor-
mdsoailor gerai da cutis, esse antigo
remedio nüo tem rival.

Casa RAUMER
Novo sortimento de camisas e mais
artigos para HOMENS - CAMISARIA
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USAR 08 PRODUCTOS DA aBtm*

PERFUMARIA MENDEL
E' EXUBERANTE PROVA DE BOM GOSTO

CALDEIRAS VERTICAES MULTITU-
BULARES

Vendem-se, novas, marca "O & S", de
S, i, o, 8 o ia Ht*. effectivos. Vau Er-
fen & C. nua Theophllo Otlonl 11. íí.

CABELLOS
¦A LonSo Brilhante é o melhor espe-

isiíluó para as attoeções capillares. Nâo
pinta porque não e tintura-, não quel-
ma porque nfio contem saes nocivos. 10'
•una fiirmula sciéntiflca do grande bo-
iiinlco Ur. Clround. cujo segredo foi
comprado por üóu contos de réis.

!•*,- recominciuluda pelos principaes
institutos Sanitários do estrangeiro é
analysada c -autorizada pelos Depar*
lamentos de llyglotn* do Urasil.

Com o uso regular da Loção Bri*
lhante: ...-o Desapparecem completamente
as caspas é affecções parasitárias. ..-

ou  cessa a queda do cabello.
¦¦o ._Os cabellos brancos, descorados

oj grlsalhqi. voltam A cOr naturalprl-
mitiva sem ser tingidos ou queima-
do». , , .

40  Detém o nascimento de novos
caoellos brancos.

5»  Nos casos de calvlclc faz bro*
tar novos cabellos.

S«.  Os cabellos ganham vitalidade,
tornani-so lindos e sedosos o a cabeça
limpa o fresca.

A Loção Brilhante í usada pela alta
sociedade de S. Paulo o Rio.

A' venda em todas as Drogarias,
Porfumarias o Pharmacias de X» or-
dem.

quantos uomparooorttiii üauullo bailo
lite 4i todos us soaloa affootlvos, o
g» temporários que exlilblrem o ro-
olbp do aogundo somesiro,
toi.LAt io nu anAo

Os diplomados pelu lüsuola Normal
da Commurclo roulliam a at» do cor*
ronto, no Contro Paulista, As 30 lio».
raa, a oaremonlu da collaçâo de gráp.
Agradocemos o oonvltc.
AB VELHA» FIRMAS DO RIO

Entro aa antigas firmas da praça
do Rio conta-s» a do Silva Masca-
rt-nhus & Cla„ no' ramo do Commis-
sOes o Conalgnaçõos, o quo lioje vl
passar mala um amilverearlo do uua
íundução, rodeada du todo o concol-
lo, tanto nas praças do uais como do
oxtorlor.
CHAM DANS ANTES 

Hoje, ãa 16 horas, os salões do Co-'
pacabuna Falaco Hotel reubrem-so
para receber a soclodado carioca
num clegunto chíl-duiisunu-.
FENTAt»

Adiada do dia .10 do setembro ulti-,
mo, data do appnruclniento do prlr
inelro Jornal ilo Rio do Janeiro, a
AssoolBçto' Brusllelr» do Imprensa
inaugurará, hoje,'ás 16 horas, na ga-
lerla dos gramles vultos da Impren-
sa, o retrato do Jornalista fallecido
Arthur Achilles dos santos.

Sobro a personalidade desso vulto
da Imprensa nortista falarA o Jorna;
lista parahybano .dr. Josú Pereira do
Castro Pinto.
HOSPEDES E VIAJANTES

Acompanhado <de sua ¦ esposa, so-
guo umanhã pura- a :Kuropa, onde vao
fiscalizar a construcção. de locomo-
tlvau para a Central do Brasil, o
engenheiro Benjamln do Monte, au-
¦tlllar technico -da Directoria da E.
do Ferro Central-dó'Brasil.

-— Em carro reservado, ligado ao
nocturno mineiro, seguiu hontem pa-
ra Barbncenti, o tenente coronel .Vlei-
ra Christo, do gablnttu da preslden-
cia da Republica. '

Regressou ' de São Paulo, o sr.
Justsen, 'soclo' da firma H. Justscn
& Clu., desta nraija.-. •

-— Chegou dc São Paulo, acompa-
nhado do sua esposai u dr. Alarlco
Silvolro.

Está no Tilo o dr. Nelson Libero,
diroctor da "A Uuiels", du São Paulo.

Chegou dc fl. 1'uulo, o dr. AI-
Jredo de Campos Salles Filho, advo-
gado naquella capital. ..

. — Seguiu para Bello llorlionto,
com sua familia. ti sr. Jaymu. Leoli
PerCH, gerente do Banco Conimcreio
o Industria dc l-jinas Geraes. ¦.

No "Oeneral Saii Martin" seguiu
hontem para Buenos Aires o sr. Jullo
Koiiemunen, director da Companhia
Finlandesa.
ENFERMOS

Felizmonte cscft passando inell(pr
da-doença que o prqstrou no leito o
nosso companheiro o Illustre e conhe-
cldo clinico, sr. dr. Madeiras de Frei-
tds. Os seus médicos assistentes, po-
rém, não permjtleni quo 'o enfermo
ceja visitado.
MISSAS

ltozaiji-sc as seguinte»
Amanha:
Na egreja de S. Francisco de Paula:
uo altar mór, ás 10 1|-1 horas, em,

suffraglo da alma dc d. Nadia da
Costa Barros Pereira'da Silva;

no mesmo altar, ás a horas, om
¦suffraglo da alma do Jeronymo Men-
des; ,. .

no • mesmo altar, üs 9 1|2 horas,
em suffraglo da alma do dr. Pedro
do Araújo Beltrão;

no altar de N. geriliora 
' da Concel-

ção, ás 0 1|2 horas, em suffraglo da
aíma do coronel Josô Carlos Azevedo
Lima;

• na capella da N. Senhora das VI-
ctorias. âs 9 horas, em suffraglo da

.alma de il. Esmeralda, da Costa;
ás 9 horas, pelo renouso da alma

do dr. Baptista Melrelles: •
Nn matriz de NT. Senhora da Gloria,

Ae .a horas. ém. suffraglo da alma
ile Franclsoo Fellciano da Motta e
Albuquerque;

Na matriz de SanfAnna, no altar-
m6r. em sufrágio da alma de Fran-
cis"n Mf>r«no;

Nn matriz do Enjrenho Novo. âs
S 112 horas, om Buffraglo da alma de
Antonio Caetano Mendes Sobrinho;

nn mesma matriz, ás 9 horas, em
suffraglo da alma dp Manoel Roaa
Bento;

Na matriz dc Sant Anna. em WU
ctherov, és 9 horas, eni suffraglo da
alma dô d. Isabel Perelru Duque: • ¦

Na egreja de N. Senhora do Car-
mo. ás 10 1|2 horas, por alma de
Luli! Eduardo da Silva Araujof

Na egreja de N. Senhora do Parto,
fts 9 lioras, por alma do marechal
César Sampaio:'

ua mesma egreja, ás 9 1|2 horas,
por alma dc d. Marilla Royal de Ml-
randa;

Na egreja de Santa Luiza, ás 0
linrHs, por alma de José Carneiro da
Silva; . ,

Nalegrc.lH 'le.Sfio Geraldo, em Ola-
rin, ás<9 V;2 horas, por alma dc dona
rtosu Alves Brandão;

— Na terça-feira:
Na matriz da Candelária, ás 10

horas., em suffraglo .da. alma do Edu-
urdo Carlos Ribeiro; ......

No altar-mor da matriz de Sar'
Ttltu.. ãB ii lioras. cm suffraglo da
alma de d. Olympla lzldoro Fontes

Na egreja de S. Francisco dn Paula,
ãs 9 horas, eni sutfratdo d.a.alma de
d. Clara Porolra da Sllv». '. .

MELANCOLIA
Noitoi o "abat-Jour" pequenino

por.sobro u mesa- du trabalho, n pa-
glita branca, n mão tremonto <iuo «<>
ugltu nervosa, u .otaltaçao, u febre
Intonau o inagiilflcu. a tortura o* o
oxtuao' sublimes doa instantes doloro-.
hos o secretos (Ia vida mn silencio'.
A Janella. abro pari», o Ju-rdlm som*
brio * diisoi-ti», ondo us rosas pur-
purlnas, oh inerencdruos cravos u oa
pulildos Jastuli-H vlbrum docemento,
iiigentliiados pela clurldadu ospten-
didu* do luar transparente u ador-
im-uido. No ar palpita uma onda
mystórlus» .0 .do sonho.,,

Longo do ti, sepurudo do perfumo
snbtll dus tuus mãos holla-i, distante
do csplondoi- tristo dos teus olhos
negros,, Invade-mo o desefo dolorido
do encruvci* fjbisaa iiiSlanonllcus o eu
soffro porquo esses momentos amar-
gos du; sepuraçãu. nio Jnutuntes cm
quo a minha alma sc ovado furtiva-
iiicniii do mim o, ligeira o rápida,
foge para Junto.dc ti, como unigrun-
do insecto' fiiRltlvu c louco volteja
cm torno da tua pessoa quorida...

Nestas horas,, dc qulcludc exterior
e de soffrlmento Intimo o profundo,
a tuu recordação 111.0 invado buuvo-
monto como lima l«a multo grande o
luminosa quc sc elevasse num céo
infinito, E na obsessão amarga dessa
lembrança uonstante, ob teus gestos
heráldicos e abandonados, o teu sor-
riso fino c in.vstcrioso, a tua fronto
alva c pura- como a neve branca do
cimo altu das montanhas, os teus
cabellos negros como a caligoni so-
turna»das noites sem lunr, apparo-
cem na minha fantasia comu o ro-
levo ,fdrto o emocionante du reall-
dade. Como eü te amo! Como tu pe-
netraste fundamente no meu cora-
çao! Por que'.' Ha eni tua alma
umu harmonia Infinito, quc sc ro-
flccto sobOranamonto nas tuas mais
simples i.eixsaçfies c nos teus meno-
roa desejos, lilila cnvolve-a tambem
uni Infinito mysterio, quu cu nio
posso conhecer o quu mo tortura
cruelmente. Por que? E por que
tu niiu 1110 amas? Al dc mim! Eu
amo-10 t«nto...

E cu evoco u tempo quc passamos
juntos nu mysticismo doce o no en-
canto íjtiuvi».., da nossa intimidade;
quedas, cnluo, silenciosa, indlffereu-
te, a ouvir n minha voz, que tom to-
nalldedes sacramentaes, como se tu
fossos uma santa, a quem eu diri-
gisse preces fervorosas. Sim, agoru,
aqui cm .silencio, cu revejo, perfu-
inatas do incenso das saudades, «s
lioras que passaram rapidamente e
que levaram na sua fuga a foliei-
dado do meu coração crédulo o
amante.

A's vezes, nós dansamos; a vitrola
atrôa o ambiente com o ruido das
dansas modernas; outr'ora, em ou-
trás épocas, tu devorias ser uma pe-
quenlna duqueza, dc gestos do bis-
cult, de oábelleira branca, de ricos
vestidos de setim melancólico; na
dansa," os teus passos delicados e
gentis lembram elegantes attltudes
de minuete, dánsando ao som dolo-
rido do cravo.

A visão se desfaz; mas uma nova
remenvbrança de ti me açode, como
uma-onda, que se levantasse o crês-
cesse, empóa outra ter quebrado na
praia e haver partidq para a immen-
sldadc do oceano infinito.

Silencio; eu parece-me olço uma
harmonia divina, que vôa ao longe
o me enlanguesce: nâo, não, é a so-
noridade do teu piano, que .ficou

dentro om mim a vibrar oterpamen*
te... Fuehu os olhos;, in.üu estou
melhor; a saiu pequenina, 11 ubaourl»
dado teplda «in quo ua notas se'«lu-
vam mais sonoras o emocionadas;'a
tua figura fina e eloguntu so' daata-
ca no liii-u reflexo intimo •.aacfratoi
sonho; os cortinas osc|llam docameu-.
U»,' ao supro du-brisa, quo passa-la
fora; a lllqsAo 0 mais forte; entre-
vejo a tua sllhuotu curvada sobro o
Plano, os teus lindos olhos, brlihan-
tes do emoção, ii tua boca...os teus
olhos, u tua pequenina boca... E
escuto-, 11 minha alma Inclinada tlml-
damento sobre u tua alma, ouve ma-
ruvllhada, a harmonia do rythmo,
emquanto us tuas mãos do criança o
do mulher, ligeiras sobro aa taolaa ds
marfim, urrancum «onortdade-i palpi-
tantes... Continua sempre... Nio
acabes ainda... A symphonlu dt*
cresci»; vejo ainda,' Junto ao Instru-
mento do obauo multo negro, negro
uomo os tous cabellos, os teus bra-
ços de estatua do Jaspc, ifatlgudos da
emoção que'cessou'; De novn u reall-
dude. Ü "abot-jour" pequenino, por
sobro a mesa de trabalho, a -pagina,
branca, a mào tremenlo que se agita
nervosa, a exaltação, .11 febre Intensa
o magnífica, as torturas .0 o êxtase
sublimes da vida cm silencio. A Ja-
nella abre para o jardim sombrio o
deserto, ondo os rosas purpurinus,
us mereiicureos cravos o os pallidos
Jasmlns vibram docemente, argontl-
nadou pola cluridade esplendida do
luar transparente e adormecido. No
nr. palpita uma onda mysteriosa de
legenda c do sonho...

CliCTinont de BRITTO.
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EM MCTHEROY
JUIAiAMIúATO NO TRIBUNAL DO

JUBV !
O Julgamento de José liOuronçu' Fon-

les, \ulgu "'Pepe", e do seu cunhado
Antenor Massa, no Tribunal do Jury,
terminou as 20 lioras dc honlem, tendo
o conselho du aenleliça Julgado os réos,
copio Incursos nas pena» do grão inaxl-
mo do artlso 294. paragrapho 1', o prl-
metro rio e nas mesmas penalidades
combinados com o artigo 21. o se-
ynndo.

Bm conformidade oom a decisão,, o
dr. Oldemar Pacheco, presidente do
Tribunal, lavrou a sentença, «onde-
ninando "Pepe" a 30 annos de prisão e
Antenor a 20 annos.

Até ã hora de proferir o "veredlctom"
o recinto do Tribunal «steve sempre re-
pleto, vendo-se ua assistência muitas
famílias.

Nâo havendo mais prooaasoa Pfep»-
radós, o preaidento do Trlbonal dissol-
veu a sessão. ,

DESASTRE DB TREM
Hontem, A noite, nas Neves, um tro»

da Companhia Leopoldina apanhou <"
menor Oswaldo, de 6 annoç. f lho as
Antonio Pa«a, produzinop-lho multas f*-
rimentos pelo corpo. ._,.

OswaMo recebeu- Booeorros da At"*-
tencla Municipal. . .

lfULru-.mi *""' «««o»

0 ABRIGO DO MARINHEIRO
Em commemoração ao 6* anniver-

sario da fundação do Abrigo do Ma-
rlnüelro. a sua directoria far* oele-
brar, hoje, uma missa, ãa .10 horaa,
no mosteiro de S. Bento, devendo ao
Evangelho falar o orador sacro dom
Plácido de Oliveira..

A moda do agora, podo so dizer
quo '£ toda feita do pequenos detu*
lhes, minúcias quc se diriam, uãu
terem importância o que, no cmtan-
to, emprestam no conjunto um deli-
cioso aspecto dc novidade. E' um
cinto, uma eoharpe, uma túnica Í6ra
tio commum, um collar. uma cartel-
ra, graça original do um chapéosl-
nho ou a novidade de um calçado o
acha-so, vantajosamente renovada a
nossa elegância.

A bonita figurinha do numero 1.
por exemplo, sobre um "fourreau"
do crêp* setim azul marinho, arran-
jou essa linda, tu nic* toda "pliasée"
de Georgette do meemo tom, apro-
voltado de um vestido velho, enfei-
tada com fitinhas vermelhas, for-
mando ao redor da cintura e das
cadeiras, na barra da sala o nas
hombreiras,' nu iHndo effeito de
galão.

E o chapéaatnho do numero ü?
Não é irresistível do graça moça aa
sua florida oretonne qqe a' aha le-
vantada do torto preto, tio irtíatloa-
mente completa?

A echarpe que o àeeanpanha 6 da
mesma «.legre «ratoane forrada de
crépe preto.

Dais cintos fdna Ao commum sfto
os das figuras 4 e 6.

O numero 4 é de couro estampado
com uma bonita fivella de metal,
tendo de um lado tun bolsinho fran-
Jado de tiraa de couro laceraxjo que
sobre um vestido de sarja, escura,
este cinto data uma boni*» apta de
ele-taneia o de originalidade.

O numero 6 cnfoltarA tambem art*
mlravelmcnto uma tolletto liso. preta
marron uu a-«tu.l marinho, jiols 6 Jn
camurça vermelha ou Jade, suam» -
cida dc pregos dn aço. A fivoilu oval
c tambem dc aço..

B o qui» dizem ns loltora.i desse»
grande*! quadriláteros dc tnlllo. inol-
rc, couro 011 camurça quo se diriam
pastas dc advogadun o nilo poisam
dan nossas carteirus modernas?...'
Fornocemos-lhu dois modelos.

O modelo t 6 parto do taf-
fotá preto o branco taffetA ou
fita entremeiada, e parto da
mesma, bonita cretonne do chapeo e
da ocharpe 2. ,.

O numero 7, tambem do fitas ajwl
marinho o verde entremeiadas. orla-
se do uma cercadura dè fita branca
ondo corre um fest&o bordado a con-
tas de côr. Na frente, a letra iniciai
do nome ou do appellido bordada em
relevo. Estas bagatellas sfto o secre-
do do chie, nSo nos descuidemos per
conseguinte dellas.

ÜIUPWJW.

Casa RAUMER
Mias, cintas, caia e mesa e

PAS BRANCAS para senhoras
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Professo**Mozart

0 MI»
Que vem curando

WLITItR EIROUDSS
sc

CasaRAUNIER
Retirou da Alfândega novo sortlmen-

to de casemiras INGLEZAS
ALFAIATARIA

55 - Uruguayana • 55

ís*i pzíS

Copacabana CasinoTheatro
COMPANHIA OB UILADO* CLHUK08

MARIA OI^ÈNÈWA
HOJE-:- DOMINGO -:- HOJE

DOIS ORMDIS ESPECTACULOS
SWTINrt, «'8 4 • 30 MOITt.«'d8a»

MARIA OLENÉWA í
B TODO O CORPO DE BAILE COM UM ESCOLHIDO E VARIADO PtlOGHAMMA

¦ POLTRONAS, 5$000 - CAMAROTES E BAIONDIRES, 20$00Õ
GRILL-ROOM — Dinir i sõüpeflànsanls todas as noites. Pan-Ame»

rtcan Jazz-Band i

aconselha como excellente nas
moléstias dc v

Vestidos, Chapéos, Pulseiras das Olympiadas,
Brincos á La Garçonne, Collares de Crystal,

Bolsas, Carteiras, "Trousses" !
• eutrta natidafc» a*» tatam o «netnt» das aMiheras. Hu°''neesu vitrinas

t(|í# es^.s-fsats ii»wdt».y;;-y;r-^yy**;

REAL MODA
M -mm URUGUAYANA - 80

r^MEÍASE11
I BOLT" "*¦" "——** m-mmm

LUVAS
•u -mwwmmmm, -^«-«.. --—- "ITU B MITMOS P*MA MKSIN
^Stt _ OS HWM 84WTHBBWTOS, PtLOS MINORES MKOO*

«s nossas anus uo m mblhorbs o

LUVARIA QOME3
unem mm bm luvm psmtmw

SS - RUA RAMALH0 0RT1GA0 - 38
(AUtitOA THAVÍSSA S. FRANCISCO)

¦OMBESa—sMOB I IIHO-BOIaBaomao~'" —, T i" ' '. ' ' '

^¦¦»^-li***-^-*iü™^^"i"i,"^^"^"»i

MIM E INTESTINOS
:-Ô-:

qué sè vende nas pharmacias
a 4$500 o vidro

EnsillO Secçio da SOCIEDADE AUXILIAR MILITAR
escola de' mminhs mercante

.Praticantes,, pilotos, Commandantes, Me-
canieos, Mat-hlnlstas- e- Chefes de Machlnas

CURSO AUXILIAR DE PREPARATÓRIOS
Preparatórios, revisto, vestibular., detc-

nho, dactylosrraphia c taçhyi-raphla
RUA 1» QE MARÇO n. 4, 2° ANDAR — PHÒNE N. 8182 — DIRECTOU* COMMAN-DANTE ROBERTO DA OAMA E SILVA

Grátis apa etpMoa doa funceionarloa miUtai-ea e ol»la ío Minlattri» oa Marinha

A CAPACIDADE——mmm—m————m———

total das maclimas
frigoríficas SA BROE
installadas. em uzinas
de laetieinios no
Brasil, ultrapassa
700.000 calorias
por hora,

PEÇAM OROAMENT08 A

JH0RVALD JENSEN & Cia.
¦RUA GENERAL CÂMARA, 103

CAIXA 1283. — RIO.

B*ki*-:

lb$ sapatos Parahybanos paro
senhora usar em casa

PRETO OU AMARELLO

Casa 
"Clamor

OUVIDOR 55 — RIO ¦
PELO CORREIO MAIS 19S00:. PQB PÍH1

LEITE

i.Vt\OMS

[CTDAl
__f______a-MQ_j_2_-Wmm

LEGITIMA DEFESA
E' COMPRAR NA PHARMACIA B ORO«A-

-¦a CAMPOS HEITOR, DE HEITOR
COMES A C.

06 _ RUA URUflUAYANA — SS

Prefiram AOVA PUR a ATI VA
• *• ¦ oe - -•¦ •

SIR JAME8 MURRAY
EOUAL AS ÁGUAS DE

RENMBfáDAS FONTES EÜROPEAS

-COOPERATIVA CHROHOMETRICA
FUNDADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 1900 — CARTA PATENTE N. 7FUNDiwa mm... , 

Resu|U(l8 „„ #ltr§oçaat pln todoa oa
planta —- Canunaa-Oaienaa

DE A ê .11. DE OUTUBRO DE 1924
•,•27 e 27
uii e 41
047 o 47
1*8.9 e' 85
8U5 O 95
442 e 42

Jolas, RÚogioa, Metaes, Ternos sob mt

dlda», Roupu Brandas, Chapéos, Calça-

do, Blof olettu, Pathe Baby, ato., ate

Preclía-sc dc agentes na Capital"c no

Interior.

p-i*am prospectos

Dia 6 —-. setrunds-felra
Dia 7 — Terçí-felra .
Dia 8-— Quarta-feira.
Dia u — Qulnta-relra.'
Dia. 10 — Seita-felra .
Dia 11 — Sabbado. . .

Rio, 11 da Outubro ds 1924.
O fiscal úo íoverno, Or. Pranklin

Geôrt*' Naflór."
•BARBOSA & MELLO ¦—Assembléa, 27 — Tot«ph. Ç. M2»

-àt--r-út--t^--út-ú-^rai-=mts-it^
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0
8
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MAGNESIA
LflXflTlUO IDEAL

____\

PARA CRIANÇAS¦¦¦

1
1
1
S
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O JORNAL.— Ponringo, 12 de Outubro de 1924

• da Titulo* O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS Cammrelo, Cstatiattca,
To*m ot Marcartoa

KIO, 13 DB OUTUBRO DK 1934.

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios e Cotações

1/ONDHBS, 11 do outubro.

Do Banco da Inglaterra, ,,,..,¦T5o Banco <Ia »»nija  . .-Po Manco da ltulla
lio Tinneo ile irr«nanhit ,
T)o Mnncn du AMeniunliii touro) . . .¦bm Londres. .1 meios
Bm Novn Vork, 3 mouca v

CAMBIO •
Txindri!» s/nruxellM, ft vlata. £. .• .• .
p»nova «/Lniwlrea, ft vlota, pnr t. . .Madrld n/T,on(lri>K, fl vlfltn, por t . . .Lisboa s/Londres, ft vlata (l/eomprn)

POp 
Lisboa */Loiidre», ft vista (t/venda)- ,POr t 
Paris s/Tyinrlre*. fi vlstn, pnr £. . . .Pnrls s/Ttii1|a, ll vleta. nor 100 T,r. . ,"nHi s/Hwflinhit, n vlala, por 110 P.
JJ, Vnrlt H/r.nnilreu, ft vl"tn. nnr £. . .
J>, Vnrk »/Pnrlu, tel, hanrfirln, nor V, .
{,. Torlc c/ri«"nv,i, lei, hahrnrtn nn- l.N\ Yrtrlf p/Vn,lrl,l, t. tol. lu." 100 p,\. Vwir ff/Am*terdnm. nnr inn v
Cr' Z"rY "¦«"•"'"«n, t"l ln nen rln nnrP.S
JJ, Vnrlc p/P«rilm. t. fpl. nn- M, .N. Tn-V p/nnrrVln», ti/,,. 1?

Tmrr.Of! BRASILEIROS iFedrrnrs:
PiinilInT n %
Novo Kundlne. jniu". '. * '*

Onnv»-«.:io min, 4 % . 
• • • • •

Do 1ün<t. n % . . 
* * '.•,..'•

Vilaüslees; 
Dlslrlrin Fprloral. fi %.n*'ln TTnrlmnte, Ifinn, fí 
g«|ndo ,in n'n. l.or,,,., O„ro. 5 %'.'.'.**hKI/i da Tlalila, enin. ouro, 1D13, 5 %TiTrir.ns nivrinsos:

ÇraaMInn T. T.leht ,v Pnwor r.. T, í. OrdS. Pn tilo Rnllwov romn LM DMlcopoldina Railway Comp. Ltd. Ord 
'.

niimont Cn'f/« <-.,. t.i,i. 7 ií„ Com >Prêf •st Jnv,n .riül.ney JUnlnrr Ord . ...mn P.oitp Mlllp & Crannrle.s Ltd
IÍ"!''on g, ft, American Eank. . .Jtaln TJoal Tncr'i>vn. o-d
b,-»1?*?!'^ BSTRANoámÒsi
cJnsote? 2UíSr<%Br.lta"n.,C0* 3 7" m""V'
Rente Frnncnlse, 4 
v—\e EranenlPo, .? 

'% 
ml:^ de pnrls!

S«n ° françalse, 1!)1R fTntn,TraiÍ2n,lol .Rontn Francalee, B *i (Bc*sa de Paris)

Bontem jlnírrtor
4 r„ 4 %fl <", « <"..

i U, <•„ c )/• *n "„ n tt,
x «i x %3 ii/u s n/ma 3 %

tf*, ou. uri oa. sn
L. 103.3." |03,r,ll
P. ,33.50 33.43

Esa. lli'.09 119.00

B«o. 'Jifl.no iin.no
F. S« lfi sr, 7Í
P. R3 7Ü SI 7fi
V. '.'fio.nn 2B9.2.1
$ 4,40.38" 1.40 nn
Cia. li.31.00 r,.ir;.r,ii
Cld. 4.30,00 4.34.00
Cts. 13.41.nn ' 

13,35.00
Cts. 30.13.00 30.on.nn
Ots. 111.15.00 19.1ti.no
Ctn, 0,000,000.024 J,000 onn tf>4
«« 4.80.00 4.75.50

«: 13 H
72 73
42 V, 42 Vi
58 \l 59

(13 <;i (13 Vj
08 l',8
71 7n 9',
30 31

7.18 7.1»
57 íí 57 Vi

155 if, ' 158
30 30
lt Vj 11 l'j
19.3 10.3
81.3 81.3

8 Vi « Vi
95 05

102 lOÍ V4
57 VS '57
53.-IO 53.20
51.35 51.20
52.35 52.10
64.10 63,85

LONDRES, 11 de outubro.
« i,^.5!'-1 ('iJ'"',iii0;' nuo vleoraram neste mercado, por oecasiilo do fecbamentooe «ontem <-. as correspondentes no dla anterior, sobro at- segii'nt(>s praçnp-
g/Berlim, ft vista, por t . "0"tc"1 jI"írr,or
g/Amsterdam, ft vista, por £ f! 

''.'... '. ' '
Z^n°v"< d vista, por £ T,. ....,....' .'.VMadrld. ft vista, pnr £ PS/Herna, ft vista, por E F .' 

' ' ' •••••¦•
fj/Pnrle. fi. vista, por £ v. . . 

'. 
. ] . . 

'. '. 
! \S/Rnixelinp. fi vista, por H V. ........ .S/Wsboa. ft vista, por Z d. *. . . . . .S/í>íi,ÍÍv.T?rlc' * v,f,t!'' ',nr £í '¦ ¦ ¦ 
' '.

BERNA, 11 de outubro.
Wnde"ea/n?%a?Sonr:neSt9 m0r0ad0 "0 fechameat0 do ,lon'="' «• ** corres

Par|s s/Bem.-,, ft vista, por 100 frs. ....Londres s/Berna, ft vista, por '. 
' '. '

nom.
11.17

102.80
33.4(1
23.37
si;..-,n
U3.30

2 1/33
4.19.12

nom.
11.49

103.25
33.50
23.10
80. 7n
93.85

2 1/33
4.49.50

Hontem Anterior
S10.OU 371.50
23.40 23.40

Mercados dos principaes
produetos

CAPE*
N'OVA TORK. 11 ,le outubro.
O mercado do caCú a termo, nefltn

praça, hontem, feelicii estável, eom alta'Parcial de 5 a 7 pontos, cotando-se emcente. por libra:
_ J7oiitem Ant.Para dezembro .... is.45 18.38Para marro 17.80 17.75
Rara imaio 17.3-, 17.35
Para julho lfi.85 16.80
Vendas ¦ Saccas

No dia de hoje .,.-., 30.000
No dia anterior .... . 100.000

NOVA TORK. 11 de outubro.
O mercado do café a termo, nesta

praça, as io horas o 30 minutos, manl-
festava-se firme, com alta do 15 a 22
pontos, cotando-se em cents. por iilira:

Hoje A nl.
Para dezembro . . . . 18.60 18.38
Para março 17.92 17 75"Para 

maio 17.53 17*35
Para julho 10.05 16.80

NOVA TORK. 11 de outubro.
O mercado do café disponível, nesta

praça, fechou, liontem, com baixa de ¦;
l»ra o café do Santos e balia de Vi para
o do Rio, vigorando, por parto dos com-
pradores, as cotações seguintes:

Do Rio:
.. Bontem Ant.
JJ.  20 Vi 20 %
N.  10 % io %De Santos:
N.  24 Vi, 24 íí

HAVpIb, 1Í dc' olitiibroT
O mercado do cafú a termo, fechou,

hontem, calmo, com baixa de frs. 1 '..
a 3 V4, cotando-se om francos, por 50
klloe:

Hontem Ant.
Para dezemtnv, ... 447 íí. 430
Para março 440 

" 
441 14

Para maio 411. y. 113 
'

Para julho 390 '/• 338
Vendas ' Saooas

.•Vo dla do liontem .... 5.000
No dra anterior 13,000' HAVRE. lt t\r\ outubro.

O mercado do eaté a termo abriu,
bojo. calmo, com alta de frs. \'-j a 2 %e baixa de frs. 1.00, cotitndo-so em fran-
coe, por 50 Jdlos:

Hoje Ant.
Para dezembro. ... 150 1/, M7 U,
Para março 410 'fj 410
Para maio ..... 11» i". in if,
Para julho 305 \l 300 1".
Vendas " ««ecos

Xo dia de hoje 5.000
No dlu nn-lorior 5.00n

ll.VVr.I3, 11 de outubro.
Kstutlstlca íícmaiinl do eu fé'110 Ha-

vre:
Colarão official Francos

No dia de hoje ..... 475
N'a semana anterior. . . .100

j Bm ecual data do 1923 . 255
I Oafê do Brasil:
I. Xo dia <le lloje 198.000

Na semana anterior. . . . 1911,000
. lim e-ual data de 1923 . . 100.OU

Café tle outras procedências:No dia de hoje ... . . . 168.000Na semana anterior. . . . 176.000
Em emial data de 1923, . 128;000

LONDRES, 11 do outubro.
O mercado do café a termo, nesta

praça, hontem. fis 11 horas o 30 ml-nutas. manlfostnva-sé calmo, com baixa
de I d., sem vendas, cotando-se nor 112
übras;

Hontem Anl.
Para dezembro. . . . 111.0 112.0
Para março  110.0 111.0
Para. maio  nlcot. nlcot.
Para julho . . '. 

, . D cot. n|cot.
SANTOS); 11 de outubro.
O mercado do cafó disponível, hoje,

manifestava-se firme, cotando-se por
10 kllos:

Hoje Ant. A. nas.
Typo 4 . . . . 38*200 37Í-500 24*800
Typo 7 . . . . 36*200 35*500 22*800

Entradas até ás 14 horas
Saccas
46.183
56.555
35.064

No dia do hoje
No dla anterior
Em egual data do 1923 . .
Sobre água —

Existência:
No dia de bojo 1.019.040
!Nò dia anterior 1.872.863
Em egual data de 1923 . . 967.643

Emlin-ro/ttes.'
Não houve.
SANTOS. 11 do outubro.
O mercado ilo café a termo, para nova

base, nesta praça, fechou, hoje, estável,
cotando-se o typo 4, -por 10 kilos, por
parto dos compradores:

Ho ia
. 40*000
. 3fl$R00
. 30*875

.4«í.
38*300
38S725
38*725
Sacca ti

110.000
89.000

Para outubro . .
Para novembro. .
Para dezembro. .

Vendo.','
No dla de bojo
No dia. anterior

S. PAULO, II do outubro.
Entraram, boje, nesta (-.apitai e em

•.Tundlaliy, 17.000 saccas de café. cou-
tra 40.000 no dia anterior u SO.uuo no
mo«mü dia do unia, passado.

Em Jnndiiiliti: .
Itu/r Anl, A, ptvi.

3U.U0O 20.OUO 20.000Pela ti. Paulista
Jim K. Paulo:

Pela Sorocaba-
ua. ete. . . .
.TUNDIAirv. II dc
Às entradas, hojo.

Uno a São Paulo

17 000 211.000 10.0U0
outubro.
dt; café, oom dos-
Santos, foram do

7 11OO Raeeus. cuntra li.oou ao dlu uu-
terior o 1.000 110 mesmo dia do anuo
passado.

Boje Ant. A. pas.
S. Paulo. . —
Santos. . . . 7.000 6.000 1.000

ALGODÃO
TiIVERFOOL, 11 do outubro.
O mercado dc algodão disponível o

do termo, nesta praça, as 12 hora*» e
30' minutos, manifestava-se calmo, com
baixa do 3 a 7 pontos, assim discri-
minada :

No disponível brasileiro, baixa do 5
pontos.

No disponível americano, baixa do 5
pontos.

No americano a termo, baixa de 3 a
7 nonton.

Cotações:
1'cnco por libra:

Hole Ant.
Pernambuco "F^tr". , *.5.14 15 19
Miicoló "Fair". . . . 15.14 15.19
AnifHcan "Fully" Mid-
diluir  14.01 14.09
Ojiçíe»:

Parn, Jnnelro . . v . 13.4-5 13.48
P«-a março  13.47 13.53
Para maio  13.48 13.ii."
Parn Jn'lw  13.33 13.10

JJlVERPOOb, 11 do outubro.
O mercado do ulirndao descnvoWeu de-

oldMu firmeza, devido n avisos de Nova
York. Houve pedidos dos commerclaii.
te». Alta de 30 a 39 pontos para o"American Futuros", ijuo era cutado em
pence por libra:

Bontem Ant.
Para Janeiro . .• , . 13.78 13.39
Para mnrço  13.81 13.44
Puni mulo  13.38 11.47
Pnra Julho  1) 67 13.31

NOVA YORK, 11 de outubro.
O mercado de algodilo apresenta um

carnoler normal. Os baixistas vendem,
devido Cs condições favoráveis do tem-
po. ünlxa do 14 a, 18 pontos para o
"American Futures", quo era cotado eni
cents. por libra:

Hoiitroí /lut.
Pnrn janeiro . . , . 23.30 '.'3.71
Para marro  23.84 24.02
Para maio  34.08 21.22
Para julho  23.72 23.S8

NOVA YORK, 11 dn out"hro.
O mercado do algodão melhorou do-

pois dn abertura, mas afrouxou nova
mente. Ou operadorotí do sul vendem.
Baixa de 1 a 3 e alta de 3 pontos para
o "American Futures", aue era cotado
om cents. nior libra:

TTnle Art.
Pnra laneiro .... 23.71 23.73
Para março  24.03 24.03
Para maio  24.?2 24.23
rara .lulho  23.88 23.85

PEItNAMTIPCO, 11 d" outubro.
O mercado do algodSo, boje, âs 12

hora.-', manlfestava-so frouxo.
Entradas Fardos

No dla do hojo 600
No dla anterior —

Desde 1o do setembro p. p.:
No dia do hoje 7.800
No dia anterior 7.200

Es-i.itcvciti:
No dla de hoje 6.600
No dla anterior C.000

Primeiros sortes:
Preços por 15 küos:

HoiV Ant.
Vendedores  SOSnno SnsOOO
Compradores 78*000 7S$000

Embarques:
NSo houvo.

ASSUOATt
PERNAMBUCO, II de outubro.
O mercado de assucar. liojc, ao melo

dia. manlfestava-so firmo.
Entradas Saccos

No dia de hoje 13.000
No dla anterior ..... 17.000

Desde 1" de setembro p. p.:
No dla de hoje  239.000
No dia anterior  226.000

Existência:
No dla dc hoje  104.000
No dia jnterior  151.000

Embarques:
Não houvo.

COTAÇÕES
T'slna superior o Ia 15 kilos

Hoje  nlcot. nlcot,
Dia anterior .... lijcot. n|cot.

Segunda:
Hoje  nlcot. nlcot.
Dla anterior .... n|oot. n|cot.

Crystaes:
Hoje !'• nlcot. nleor.
Dia anterior .... njeot. n|cot.

Uemeraras:
Hoje  nlcot. nlcot.
Dla anterior .... 10*000 a 10*400

Terceira sorte:
Hoje .  nleot. nlcot.
Dia anterior .... n|cot. n|cot.

Somenos:
Hoje . ......'. nleot. nlcot.
Dia anterior .... 11*200 a 11*800

Brutos seccos:
Hojo  nloot. nlcot.
Dla anterior .... n[cot. n|cot.

TRTGO
BUENOS AIRES, 11 de outubro.
O mercado do trigo a. termo, nesta

praça, fechou, honteni. aceeesivel, com
baixa de 15 a 30 centavos, cotando-se
por 100 küos, postos nas doeas, cm pe-
sos papel:

Hontem Ant,
Para novembro. . . . 15.GG 15.95
Para fevereiro .... 14.00 15.05

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO I
Com um movimento moderado de pro-

cura o sem letras particulares offereel-
dae, o mercado de cambio permaneceu,
ainda hontem, ostaeionaiMo, não se re-
Ifistrando operações de grando vulto em
cambiaes,

Assim, desde a abertura até o fecha-
mento, foram conservadas as taxas sem
a menor alternativa.

O Banco do Brasil Iniciou os saques
a 6 3|32 e 6 1|8 d. e os estrangeiros
n t! 1|1S o 0 ií|lílí d., cotando-se o par-
tioular a. 6 0164 e 6 5133 d., sem inte-
resse.

Nessas condições, o mercado fechou
eataclonario o fraco.

Os soberanos regularam a 48*300 c
a llbra-|Kiipol a 40*000.

O dollar culou-sít: a. prazo a SÇSSOi
o á vista, dc S585U a 8?'J10.

Os bancos afíixarani, hontem, us su^
SUluLcü taxas;

TABliltiIiA
Praijus

Lon d rea ....
Carltí
Nova York. . .

Pinçoa
I/jiidres

Companmas Francezas de Navegação
Chargeurs Réunís e Sud-Atlantique

O PAQUETE DE LUXO"LUTETIA 9)

Espcrndn om 10 do corrente, saíra no mesmo dia com deítlno a LISBCM
MSIXíiES (viu 1.1-1)03), VIGO o POHUlSOS.
Camarotes do Luxo — 2« classe — Classe Intermediária e 8" olasse simples

CONCERTOS — GUIGNOL — CINEMA
VIAGEM Dll 1!!0 UK JANEIRO A LISBOA EM 10 DIAS

Agencia Geral das Companhias Francezas de Navegação
Avenida Rio Branco 11 e 13 — Telephone: Norte 6207

1'uris
ltalla ...."..
Portugal
Nova York. . . .
Canadá 
Suissa, . . . . .
Ilesnanlia . . . .
.lapão
Suécia
Dinamarca . . . .
Noruega
Iloüanda
Syria
Bélgica
Slovaiiiila . . . .
Ailciiianlin (trilhão

ile marcos). . .
Marco da renda. .
Áustria tpor 1.000

coroas) . . . .
Rumania

Vatcs-ouro:
Por «000, ouro. .

Sòbro-íaaitt.-
Café, por franco .

Rio da Prata:
Chile (peso ouro) .
B. Aires (papel) .
It. Aires (ouro) .
Montevidêo. . . .

for cabogranuna
íJruçtt.s

Londres
Paris
ltalla ,
Nova York. . . .
l!e'irlca . . . . .
Hespanha . . . .
Suissa
Hollanda

DK BANCOS
.4 !») diria

0 1/32 a 6 3/32
$457 S462

S$SS0
,t* vista

0 d. ii U 1/32
S4H0 $411
S387 n
$315 a

SJ850 a

1S705
I $ I1KI
:i$440
2$31)U

3$170

5305
53115

S$9.10
S$!I00

5132 a
$054 a

$460 a

1$205
35103
254011
ISllon
IS300
3SãlHI

$101
54311
5274

7SMI10
25130 í

$145
$055

4$56Ü

5464

OS VAI/ES-OÜRO
O Banco do Hranll cotou o dollar: a

prazo, a 8fS80, e' & vlstn, a 81910.
Buso banco cmlttlu ou vales-ouro P»ra

a Alfandeg-a d razilo do 45S66 paipel por
11000 ouro.

Bolsa de Titulos
O mercado de títulos funedonou, hon-

tem, com um movimento relntlvamento
animado de nogoolos, tendo eatea, po-
rem, uouverirldo para as apólices na suu
maior parte,

Estiveram eni condlefle» do ostablll-
rlide as uerars uniformizadas, com aa
dlvi-rsas cmlsnões um tanto fracas o cm
declínio.

As municipaes nlto necusaram altera-
(,'Ao do Importância, ficando, em s*ral,
oat«veiB,

Outr/jH papols em lictMdade funcc'o-
nnrnin bem co'locudo9, como ns acções
de bancos, do companhias e debentures,
tudo como so verifica a seguir.

Vendas fechadas hontem: *
APÓLICES

FftUtrtíffSt
Uniformizados, fi % 3 a 7951000

h.rrr.vis IC missões,

Bm vaptl
Totul 400:4041112

Renda arrecadada de 1
a U do corrtnto . . 3.725:««|520

Bm «ffuul período do
19JS. , ¦', *J.623:521»070

Dlfferença a maior em
1924 1.109:1411444
DRLEOACIA DO THESOUHO DO
ESTADO DB MINAS OEI4AES NO

DISTI4ICTO KEDEKAIj
Arrecadação do din 11 . 132:3081500
Do 1 ii 11 do corrento. 1.253:9551200
Em egual período do

anno passado. . . . 088:4145500

31!:«S6HÍ« IMiaa, . . ... 4,955
Existência  18.155

MEItCADO A TERMO
Regularam, hontem, no mercado dr

assucar, «« opções seguintes;
Na 1« Bolsa:

Vend.
Outubro  «31000

Dlfferença para malg tm
1924,  565:5401700

PAUTA MINEIRA
Modlflca^lo que mffreu a pauta ml-

nelrn, referente aos gêneros abaixo do-
slgnados:

Do
De
Do
Do
Dq
Do
D.i
De

1 :0003
1 :ooo$,
1 sflons
1:000S

1 :orms,
1 :<inos,
1 :oiiii<
1:000$,

Obrlir. do Tliesouro
Ohrlcf, do Thesouro
Obrlg. ilo Thesouro

Municipaes:
Emp. 1017. rort. .
Emp. 1017.
Emp. i0"0,
Emp.-1020
Ilee. 1.033,
Tlec. 1.033, 8 % ; .
Tli-c. 1.033. 8 % . .
Doe. 1.948. 7 % ox|j
Nlelher.iy. 2" serie. 5

Estaduaes!
E. do ltlo 1005. 4 19

ACÇÕES
Ranços;

Commercial  30
Companhias;

Áurea Brasileira. . 50 a 1255000
DEBENTURES

Docas de Santos. . 120 a 1025000
n.TFMAS OFFERTAS

APÓLICES:

uom.
nom.
nom.
port.
l'.ort.
port.
port.
caut.

port.
port.
port.

8 %

231 n 77«5000
50 a 777$ono

3 n 77R$nnf)
21 a 600jnon

137 a 0085000
30 ii (l7nsnoo

250 a fi""Sioo
130 a 9135000

80 a OT55000
50 a 0105000

50 140J000
28 ll 14BJ5O0
58 14SS000
70 11(15000
25 17i'Si'iiO
04 ii 17?5".00
11 1735'100

100 151.«000
705000

Café em grtto, . . .
Arroz ,
Eeljüo
Farinha de mandioca .

I Mriio  ,
[ Toucinho
. Carne de porco . . .

Assucar refinado . . .
. Manteiga
! Ouellos (communB). .
I Queijos (typo reino)

Kilo
35300
15200
15200

5500
5300

25000
25300
15200
8Í"00
49200
65800

a

965000

2005000

Gêneros de consumo
CAFE'

Tivemos o mercado de café, hontem,
bastante animado, com regular procura
para a realização de negociou na taboa.

Além disso, OS possuidores operavam
firmes, sob a impressão de alternativas
multo favoráveis dos centros de con-
suíno, o <iue Impulsionou o mercado,

i iwr isso que o tvno 7 aceusou uma n'ta
| de 1S00H em arroba, ine'horando a 495.
I Foram mnls desenvolvidos os embar-
| quês e menores as entradas.
1 As vendns realizadas na abertura fo-

ram de 3.720 saccas e no correr do
dla do 4.803 ditas, no total dc 8.589
saccas.

O mercado fechou firme e com ten-
dencias para maior alta.

Movimento estatístico
NO DI.V 10

Biltroiío» Haccas
Pela T^eonoldlna 12.002
Pela Central 2.930
Por cabotagem —

ÜO45000

isr.snno
555000

¦105000
1885000

2255000
1805000

2055000
3385000
2005000
3005000

3305000

4805000
5005000

35280
75320
75920

15000
353 5 0
75570
S503U

31/32 a
$464
$380

85910

A' visla
6 d.
5470
$392
850R0
$130

1S2H5
1572(1
35520

Fedcraon Vetirt.
Uniformizadas, 5 % 79SS010
Div. Emissões, 5 % 7785000

Ap. tio nortàffori
i<lm\s. 1903, 5 "o 7n°5noo
r>'v. Em'«snos, 5 7o «««5000
Div. Emissfies, caut. 6C05000
Obrlg. do Thesouro —

lCsta (hta.es;
E, dò Ulo mos. I <•;, 96500»
E, ,'ia Parnhybn, pop. —
K. Mlins. 1 :nonj. 5 <¦;„ —
K. Espirito Santo . —
10, Pernambuco, 7 9255000

.1/ldJ!''•'»'/í*.s;
Rnin. 130.1. 5 <•;,. . —
Emp. min',, li %. 157SIUI0
ir-mp. 1911, port. 1505000'•'"ip. 1017. port. 1485000
Dec. 1.B''2. « . —

Dec' 1 !o4"s] 7 V, 
'. -'. 1585000

Dec. 1.550, 7 —"f.vra" Municipal . . 1735000
Nlctheroy, 1» sério —
Serarlpe —
Campos —

ACCôES:
Bancos:

Brasil
Comnicrclal. ....
Ponirn creio
Commercio
Lavoura. .....
Nacional. .....
Funccionarlos. . , .
Portuguez, port. . .
Mercantil
Portuguez. nom. . .

Comuna/uns ds Te-
culos:

Bom Pastor ....
Porrovatlo
Manufactora ....
Allianqa
Amerlca Fabril. . .
Confiança .....
Cometa
Pctropolltana, . . .
Tijuca ......
Taubaté
Prog. Induslrial . .
Industriai Mineira .
S. ^edro
Esperança 
.luta
Santa Helena, . . .
Sr- ii tr» Aleixo ....
Brasil indnfltriai . .
Lanificio Petropolls .

.Companhias dc Sc-
yiiros:

Argos Fluminense. .
Brasil
Confiança
ÀtiRlo Sul-Americano
l.lovd Atlântico. . . 1005000
Gnrantla 350SDOO
Minerva  155000
Previdente

O. dc K. de Ferro
r Carris:

Victoria a Minas . .
JI. S. Jeronymo, . .
J. Botânico, integ. .

Companhias diver-
fíris:

Artefactos cie Ferro —
I locas da Bahia . . 375000
I>. tle Santos, port. —
lí. tln Santos, iioni. —
Diainantlfera  S5000
Terras e Colonização 12500U
Silveira Machado, —
C. Bralima —
Ijolerlas  785U00
Centros Pastoris . . 50501111
P. o do Saneamento 055000
Motoros Kleutrlcos —
Melh. f|o Maranhülo ¦—,
Mercado Municipal —
Ararangua —
Iliba Branca .... 2025000
Panificaciio Mlxod —

DEBENTUHES:
Docas da Bahia . . 13OS00O
Docas de üautos . . lO"S."iin
Tec. Prog. Industrial 192500II
Tec. Corcovado. . . 1025000
Manufactora .... 1855000
Intl. Campisía ... —
Industria Mineira. . 2O2Í00O
Cerve.l. Urabma . , . 1 :H20$
Corvej. Guanabara —
C. S. Dr. P. Ernesto —
Auto Vlação. ... —
Sinta lli''i'»a . . . 1905000
Santo Aleixo. ... —
Fluminense F. Club 755000
F. e Tiim Jacuttnga —
Tec. Magéonso . . . 1555000
Tec. Confiança ... —
Tec. Esperança . . . ÍOOSOOO
Sanatório Botafogo . 2OO50H0
Silveira Machado . . 1905000
Luz Stearlca, ... —
AUlancja —
Brnhina. 2O45'000
Palace Hotel. ... —
America Kabril. . —
Fl.it Lux —
Industriai Santa Fé 2035000
Tijuca —
Usinas NnelOT.aes . . 2025000
Mercado Municipal —
P. B. o A. de Metal —

Cnninr.
70550011
7755000

vonjnno
«065000
055SOO0
OK..5000

95?"i10
0'5000

7C0S000

9005000

5005000

1 JSSflllO
14«$500
152SOO0
1605000

J7'!«"'10
705000

3955500
nonjnao
isn$nrin
1805000

40itnno
23níaiMi

4«5""0
18C5000
3855000

2205000
1755100
2855000
£005000
3255000
S505000

— 0005000

«005000
4325000

4205000
2505000

28O$000 —
2205000

lOOitnoo
5705000 —

2405000

— 625000
230SOOO —

775000
3305000

— 1:6501

555000
-" 915500

1S05000 —

230S000
335000

48550UO
40O5H0II

65000

1705000
3405000

395000
75S0HO
S0$ll00
705000

]7»$0iin
305000

1995000
5005OOO

1255000
11125000
1905000

1SOSU00

1:012$
2035000
1:0005
955000

1625000
«75000

198Sn00
1505(100
188$00«
1975000

171150(10
207Í000
1885000
2005000
1025000
103 .'000
1955000

2005000

1995000
2005000

JAYME LOUREIRO a CIA.
IMPOIlTAnonEÜ — EXPOrtTADOBES

RUA THEOPHILO OTTONI, 1
Telephone: Norte 0304

STOCK — PREÇOS IlIintlZIliOS
Óleos do Céco, Andiroba e Copahyba, Ce-
ras do Abelha e Carnahúba, Borracha fina,

Para e Blangabeira, Polvilho, Resinas
Jatobá e Angico

ALFÂNDEGA

«•.ntTrTOTro a > tvwiv

.Ifnni/cslos distribuídos — N. 1.452.
vapor americano "George. Pierce". de
Buenos Aires, ao escripturario Penna
Botto; li. 1.453, vapor ingle:: "Cope
Camorim", de Norfolk, ao escripturario
Loureiro; n. 1.454. vapor Ingiesi ''Clyde-
mede", de Norfolk, ao laseripturarlc
Lvra : 11. 1.455, vapor nacional "Ara-
rijcú". í.Íp Ijivfcrpoo1, ao escripturario
Braullo tínllea; n. 1.45(5, vapor norue-
guea "listrella", de Chrlstiania, ao et>-
cripturario Salvador Soares.

RENDAS FISCAES
AI/FANDEGA DO P.IO DE JANEIRO

Kendn arrecadada hontem, 11:
Eu ouro  187:S27$14fi

Comnr.
1115009
675500
Ml""'
.'..'. f«' i ¦ i

555500
655100

«IS500
Í.7*3i10
.".". J- S 0 ll
:.\ç.'»'!
555500
555700

Suecos

Total 14.998
Tieflde o dla 1» 152.407
Média 15.249
Desdo 1» do julho .... 1.485.937.
Mídia  14.71S

Vhnbaranes:
Para ã Europa. , . . . 10.095
Para os 1'MadOB Unidoe. 1.579
Para o ltlo da Prata ... —
Para o Cabo —
Poi» cabotagem 1.400
Para o Pacifico —

Total 19.074
Desde o dia 1° 120.258
Desde 1» de'julho .... 1.441.019
Eni égua; data de 1923 . 1.433.614

Existência:
No mercado . 232.058

Em egual data de 1923 . 562.671
COTAÇÕES

Typos Arroha
Tvpo 535000
Typo 525000
Typo tii.».;;;
Typo fi 505000
Tvpo 7 . 495000
Typo 485000

Vendas (saccas) 15.086
Mercado firme.

Pauta 3J380
NO DIA 11

Vendus Saccas
Pela manhã "1.72B
A' tarde 4.863

S.589

49S000
325000

Total . . .
Preços pela arroba:

Typo 
Typo 7 cm 1923 , .

Mercado firme.
MERCADO A TERMO

O mercado de café a termo, regulou,
hontem, da seguinte fôrma:

Opç-Ocs:
Abertura

Outubro
Novembro . . A ¦
Dezembro . • • v
.Tiinolro
Fevereiro ....
Marco

Mercado firmo.
Fechamento;

Outubro
Novembro . . • •
Dezembro ....
Janeiro
Fevereiro ....
Março*

Mercado estável.
VeiidcM

Na 1« Bolsa. . .
Na 2» Bolsa . .' .

Vend.
505100
495650
495*50
495750
495900
50J000

505500
495700
49S650
405700
495800
•195800

Compr.
495800
495000
405600
495600
495600
495800

•505000
¦1115500
4115500
49$i:00
495600
495650

Saccas
27.000
17.000

44.000
I
Saocoa

1.247
1.613

575
25ll
250
5110
«15

1.741
331

1.150
1 .000

750
500
125

, 500

1.629
500

250
200

875

.1.500

70

160

Total
EMBARQUES NO DIA

Para Trieste:
Theodor Wille &. C. . . .
Ornstein 4- 
Mo. Klnlay & 
Pinto .« 
Mc, Kinlav & 
K. G. Fontes & C. . • •
Fraga Irmão & ('.
14. .1 oll anton k C Ltd: . .
Castro Silva & í'.

Para Amsterdam:
Hard, lUud & 
Pinto & c.
Theodor Willo & O. . . .
Martins Wricht & C. . ¦ •
Fraga Irmão *& 

Para Nova Orleans:.
Alfredo Sinner .& C. . . .'

Paia Uottcrdam:
Ornsteln & 
Ürace & 

Para Ocnova:
Pinto .V: ••
Pinto lxipes & 

para Bordéos:
Mo. Klnlay ,t C. . •• . .

Para Hamburgo:
Lage íc Irmão

Para Portos do Norte:
Serafim Fernandes •

Para Portos do Sul:
Serafim Fernandes,'. . . .

Total  16.631
ATjCODAO

Esse mercado esteve, hontem, activo,
com regulai- procura para novos nego-
cios, mas, sem <iue os preços tivessem
uccutmdo alteração de Importância.

Fechou regularmente estave1, com boas
tendências.

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços por 10 kilos:

Sertões. .... 675000 a 735000
Primeiras sorte6. . . 665000 a 7! $000
Medianos 035000 a 675000
Paulista 645000 a 715000

Mercado estável.
MOVIMENTO DO DIA 10

Entradas Fardos
No dla de houtem 661
Saldas 921
Existência 8.341

ASSÜCAK
Esse mercado esteve, hontem, em po-

sição calma, tendo aceusado uni movi-
mento, desenvolvido de entradas o regu-
lar de sairia*».

Os preços estiveram um tanto acces-
siveiti.

COTAÇÕES t>E HONTEM
Preços por 60 kilos', clf.:

Branco crystal ... 645900
Terceira sorte, ... —
Segundo jacto. . . . 615000 a 625000
Terceiro jacto. . . . ' —
Deineraras 59*000 a 605000
Mascavlnho D7$000 a 6O5000
Mascavo Nominal

Mercado calmo.
MOVIMENTO DO DIA 10

Siitrodo» Saccos
No dia de liontem  10.684

Novembro .... BâíÕÕO
Dezembro .... HBIÇÕII
Janeiro 565)00
Faverslro .... 505200
Marco 565100

Mercado nnraljaudo,
Na 2' Bolsa:

Outubro «25600
Novembro .... 574800
Dezembro , , , , 5651O0
Janeiro  Ii852«i!
Foverelro .... 505100
Março  5651ÜO

Mercado paraiysado.
Vciulrn

Na ]• Bolsa ,•
Nu 2" Bolsa ....... —

Total. ........ —
Preços correntes

MANTEIGA
Por klio:

Pina de Minas . . 95500 n 105000
Superior  95000 11 U52O0
Regular  85000 11 85800

BANHA
no Porto Alegre:
Tor kilo:

Lata do 2 kllos. . 35600 .1 35500
Lata de 1 kilo . . 35500 a 35800
Lata do 20 kilos. . 35500 a ttJSOO

De /.iiduiia;
Por küo:

Lata de 20 kllos. 35300 a 35500
Dc Itajahy:
Por kilo:

f."!a do 2 kilos. 5S"00 a 3SÍ00
I.nta de 10 kllos. . 3550" a 85800
Lata de 20 kllos. . 35500 a 35300

De 3li.'tts e S. Paulo:
Por kilo:

Laia do 20 kllos. . 3S000 a 35200
Lata de 2 kllos. . 3$í>00 a 35200

FARINHA DE TRIGO
Pòr sacco:

Jlrasilclra  425000 a 425200
Buda Nacional. . . 455000 a 455200
Nacional  435000 a 43?200

TOUCINHO•Por kilo:
Commum  25500 a 25700
De fumelro .... 35500 a 45000

MILHO
Por 60 kllos:

Vermolho superior . .345000 n 355000
Misturado e regula- • 3350'I0 a 545009

FARINHA DE MANDIOCA
Por 50 kllos:

l>o 1« qualidade; . , - 325500 a 315000
De 2* qualidade^ . . 305500 a 325000
De 3" qualidade . . 295000 n. 305000
GrosBa  265000 a 26$MiO

ATiCOOl,
Por pipa do 480 lltroi<:

Do 40 grãos . . . 8505000 a 910S0O0
Do 38 gríios . . . 8205900 11 8305000
De 36 gráos . . . 8005000 a S1OJÜ00

KEROZENE
A cotaqíío desse ariico, na Texas Com-

pany. nn Standard Oll e na Anglo Me-
Xican, caixa com duas laias do 37,35
litros:
Por caba 345000

GAZOMXA
A cotação desse artieo, na Texaí Cem-

pany, na Standard Oll o na Anglo Me-
xican, caixa com duas latas de 37,55'ítros:
Por caixa 375000

AGFARDENTE
Por pipa ae 480 litros:

Do Campos .... 4305(100 .1 4605000
De Angra dos Reis 4705000 a 4S0S10O
Do Paraty 4905000 a 5005000

XARQUE
Por kilo:
Kio da Prata:

Patos e mantas —
Puras mantas. . , 25700 a 35000

Fronteira:
Patos e mantas . Nominal
Puras mantas . . . 25100 a 25900

Rio Grande:
Patos o mantas . . 25300 a 25900
Puras mantas. . Nominal

Malto Cros.10:
Patos o mantas . —
Puras mantas. . . 25000 a 25500

Jffnns e S. Pa-.ilo:
Patos o mantas . . 25300 o 25800

CARNES VERDES
MOVIMENTO DE HONTEM

Foram rejeitados: 9 rezes, 2 vitellos
o 2 porcos.

Foram vendidos para os subúrbios:
2-í rezes o 13 poraos.

Foram abatidos liontem:
T-íezes  752
Vltellos  109
Porcos . .... 322

STOCK NOS CUllRABS
Foram recolhidos hontem aos cur raes

de Santa Cruz, afiai de serem abatidos
amanha: 302 rezes, 50 vitellos e 93 por-
cos.

STOCK NOS CAMPOS
Existem, actualmente, nos campos do

Santa Cruz, nflm de supprlr o abaste-
cimento do Matadouro: 2.001 rezes, 207
vitellos o 497 porco*.

KNTrtEPOSTO
Foram vendidos no Entreposto de SSo

Dlogo: 619 rezes, 107 vltePos o 273 l
porcos, peloa seguintes preços:

Kilo
llezfs ISIOii a 15500
Vltellos 15200 a 1S600
Porcos 251»n a 35200
Os açougues da emergência venderam

502 rezes, 50 vitellos e 95 porcos-.
Centro Commercial de Cereaes

Cotações dos princlpaes gêneros ali-
mentidos o do consumo, duranto a se-
mana finda liontem:

AltUOZ
Por 60 kilos:

llrllhado dn 1" . . 865000 a 90S000
Ilrllhado de 2« . . 825000 ;i 815000
Especial  855000 a 885000

I Superior ..... 805000 n «ijiiíiu
Uom  745000 a 705U0O
Ke«ular  705000 a 725000

ASSUCAR
Por Küo:

Ue finado dc 1* . 1 $250
Refinado de "' . 15200
Refinado de 3" . 11180

IÍACAIJ1AO
Por 38 kilos:

Especial 1655000 a 1705000
Superior 1605000 a 16450UO

BATATAS
Por kilo:

Especiaes 5540 a 5000
Regulares. .... 5440 a 5480

BANHA
Vor caixa:

Especial 2205000 a 2305600
CARNE DE 1'OKCO

Por kilo:
Carne salgada. . . 25100 a 25500

XARQCE
Por kilo:

Manta do Rio da
Prata,  25700 a 35000

l'>spc'.'ial 25900
Superior 23*uu
Regular ..... 25000 a 2S70O

FARINHA ÜE MANDIOCA
Por 50 kllos:

Do 1" qualidade . . 325500 a 345000
De 2« qualidade . . 305500 a 325000
Ho 3' qualidade . . 295000 a. 305000
Grossa  26-000 a 265500

FEIJÃO
Por 60 kilos:

Preto especial. . . 905000 a. 925000
Prelo regular . . , S95000 u 905000
Mulatlnho  865900 a 885000
Branco commum. . 825000 a 845000
Manteiga  825000 a M$000
Cores não cspecifl-
cadas  745U00 a 785000

MILHO
Por 60 kilos:

Vermelho .superior . 345000 a 355000

Misturado o rteul.ir 3.15000 a su,,,.,
TOUCINHO

Por kilo:
Commum  25558 u "t-,,,,

Míicido flrmr. •',0l)
CÃES DO PORTO

Dmbareações atracadas ao iVies ,i,,PorlO, no trecho enirogui- a, uniprorn ar.reliilalarlii M. Uuarqilo dt Macedo hon.
lem, a.* 10 horas.

^niinifim.'
Interno I — Vapor nacional "Macani»

C.ibot.icem,
Interno I — Chatas dlvfrsan _ Comenrra do "I.udovlc.1",
Inicrno 2 imixto C) — Chatas dlvw.fj.is — Com carga do "Eímloild" — IVy.carga no nrumzein 1.
Interno 2 imixio A-B) -- Caatis ul.

versnu — Com carga do "[.aplaco" —
Descarga de cimento no externo K jInterno 3 (mixto Bl —• Clintim dlver.
sas — Com carga do "A. s. l.amor.
nalx .

Interno 3 (mixto C) — Chaia.j dlvcr-
sas — Com carga do "K. Marg.ireta"Descarga de cimento no ext, lt. j'

Interno 3 — Vapor niioloiiiil "Tapa'.
Joz" — Descarga 

'uo 
armazém l.

Interno 1 — Vapor nacional "Ipane-
:ua" — Cabotagem.

Interno I — Vapor nacional "Ama-
ranu" — Cabotagem.

Interno 5 (mixto A-B) — Chatas dl.versas — Com carga do "Hommnd" —
Desoarim de cimento no externo lt j

Inicrno 5 ftuixlo 11) — Vapor Inglei"Rnclyd".
Interno 6 (nilxlo A) — Vapor al!«.

mão "Ilild Hugo stlnnes",
Interno 6 (mlxtfl C) — Chatas dlver-

oas — Com carga do "G. Pasclo".
Interno 7 — Vapor ingle:: "Bllen J?n-

sen" — Descarga de carvão.
Interno 7 (mixto A) — Chatas dlver.

'as — Com carga dn "Sacltseiiwald"
Interno 7 (mixto A) — Chatas diver.

sas — Com carga do "Tencrlfe" — Dos.
carga no armazém 1.

Interno 7 (mixto 11) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Parnaliyba" _
Descarga de cimento no externo íí. J.

Interno 8 (nilxto A) — Chutas .üver.
sas — Com carga do "Fort do Doiisu.
mont" — Descarga do cimento uo ex-
terno R. J.

Interno 8 (mixto 1!) — Chatas diver-
sas — Com carga do "J. d'Abans".

Interno 9 (mixto B) — Chatas dlver-
sa,s — Com carga do "Otlio".

Interno 9 (mixto. A) — Chatas dlver-
sus — Com carga do "A. 1!. Clenoulllv".

Interno 9 (nilxlo 1!) — Chatas dlver-
sim — Tom cartfn <lo "Hiileiikab",

Pateo 10 — Vapor inglez "Hnrperley"
DCBCnrKn tjc carvão.

Interno 10 — Vapor alieniíio "Ernost
II. Stlnnes" — Recebendo carga.

Pnleo 11 — Vapor nacional "Coronel*
Cnbotagem,

Inloillo 16 (mixto C) — Chatas dl-
VCivas — Com carga do "Darro".

Inlerno' 17 (mixto 1!) — Chata» *.
versas — Com carga do ". Legion".

Praça Mauá — Vaga.

Movimento do Porto
ENTRADAS NO DIA lt

Dc Ponta dWrela o escalas, ra-
quete itíLctonal "Ipanema".

Do Santos, o vapor nacional "Ania-
rante".

Dc Chrlstiania o escalas, o Tapor no-
riieguez "Estrella",

De DuenoK Aires e escalas, o vapor
umerlcano "Ooorge Pears«".

De PplotHH c escalotí, o vapor nacional"Aiuazoims".
SAÍDAS NO DIA 11

Para Ponta d'Arcla e escalas, o T»por
nacional " Itiinema".

Para Porto Alegre o escalas, pâ-
quete uacion-.il "Itapeina".

Para Reclfo e escaIa8, o paqueto na-
cional "Mantiqueira".

Para Lamina c escalas, o paquete nâ»
cional "Arma".

VAPORES ESPERADOS
Rio da Prata — "Plnclo" 12
Gdnova u esee, — "Taormtna" . 12
Miinfios o oscs. — "Curityba" . 12
Hamburgo — "C. San Martin" . 12
Bremen o escs. — "Werra" .... 1"
II. Aires e escs. — "Cap Polônio". 13
U. Aires o escs. — "Meduana. 13
B. Aires o escs. — "Franoesca". 13
Portos do Sul — "Recife" .... 13
TI. Aires c escs. — "Europa" . 13
Santos — "Halgan" ....... 13
Havre e escs. — ."Ouessairt" ... II
ltlo da Prata —'"Crefeld". . . 14
Gênova o eses. — "Alslna" .... 14
l^jndres o escs. — "II. Prlde" . II
Blo da Prata — "Southern Cross" 15
P.lo da Prata — "A. Bettolo" . . 15
ltlo da Prata — "Dcseado" ... 15
Rolem o escs. — *P. de Moraee" 15
ManíiOü o oaes. — "«JoSo Alfredo" 15
Rio da Prata — "Lutotia" .... 16
Ulo da Prata — "General Belgrano" 16
Havre o escs. — "Forleln" .... 16
P. Alegre o escs. — "Cte. Aivim" 16
Mnnúos o oscs, — "Ceará" .... 17
Portos do N'orte — "Rio Amazona»" 17
Itio da Prata — "Vork" 18
Hamburgo — "Ruy Barbosa" ... 18
Havre e escs. — "Mosella" .... 18
Nova York o escs. — "Voltarr*". 18
Itio da Prata — "D. degll Abruzzl" 18
Southampton — "Almanzora" ... 18
Barcelona — Infanta I. de Borbon" 18
Laguna o eses. — Cte. M. Lourenço" .18
Rio da 'Prata — "Vestris" .... 19
ltlo da Prata — "Avon" ..... 19
Rio da Prata — "Sierra Cordoba" 19
Montevidêo e escs. — "Santos" , li*
Santos — "Iguassfl" 19
Santos — "Parnahyba" 19
ltlo da Prata — "Destrade" . . 30
Amsterdam c escs. — "Plandria" 20
Portos d0 Su! — "Victoria" . . 20
itio da Prata — "Re d'Italia" . 20

VAPORES A SAIR
• lotiova e escs. — "Piitcio". ... l"
Montevidêo e e-scu. — "Itabtra" . 1"
liecifo o esca. —• "Itapee«*rica" . 12
Kio da Prata — "Taormiitt" ... I".
Hamburgo — "E. Hueo Stirnies" 13
Rio da Prata — "Cl. San Martin" 12
lí^ém e e*c5. — "Santos" .... 32
P.io da Prata — "Werra" 12
Bordéos e escs. — "Meduana". 13
Trieste c esc*. — "Franoesca". . 13
(ieiiova — "Europa" 13
Hamburgo — "Cap Polônio" . . !•".
Pará e. escs. — "Itaflwra" .... 13
Portos do Sul — "Itajuba". ... 13
Ponta d'Areia c esc*. — "Ipanema" 13
l!io da Praia — "Ouessasrt" ... I4
Antuérpia o escs. — "Halgan" . lt
Bremen c escs. — "Crefeld" ... 11
Hlo da Prata — "AMna" .... 1*
P.io da Prata — "Hlghland Pride" 11
P. Alegre e eeos. — "Itabera" . ll
K.tntof; — "Lucania" ¦'*
1*. Alegre o escs. — "Cte. Alddlo" IJ
Nova Yorl; — "Southern Crêem" 15
Gênova — "Amirarlio Bettoto". 15
Nova Orleans e esee. — "AtiJay*" 15
Liverpool — "Deaeado" . ...» 15
P. Alegre e escs. — "Itatjuitlá" . 1fi
Mossorú o escs. — "Recife" ... "I
Itajahy o esca. — "Etha" IB
Montevidêo e esos. — "Baependy" IS
Uordíos o escs. — "Lutetia" ... IS
Hamburgo o escs. — "G. Beltrano" lfi
Montovitleo e escs. — "Macapá" . IS
Maníios o escs. — "Arafuary" . 17
Hamburgo * «scs. — "Tork" ... 18
Gênova — "Duca ijeg-ll Abruzzí" lt
P.io da Prata — "Mosella" .... IS
Rio da Prata — "Voltaire". . . IS
Pelotas « esca. — "Itapscy" . . ts
Rio da Prata — "Almanzora". . 1»
Rio da Prata — "I, I. de Borbon" IS
I*. Alegre e escs. — "Iblapaba" . III
Nova Tortt e e«os. — "Veetrls" . 19
Southampton e eso». — "Avon". 19
Pi AlegTe e oscs.—"Rio Amaronaa" li
Havre e esca. — "Desh-ade". ... 20
lrua^e e esoe. — "Cte. M. Lourenço" 2'i
Parahyba e escs. — "Irlt" .... 20

ENGENHOS DE SERRA
Vendem-se typo colonial para toras al6

1»',20. Tratar ii rus Theophilo Oltom, 74.

Pereira Junior & Filho
COMMI88SES _ CONSIGNAÇÕES

Avlum a nm amigai e fregueies qua
mudaram a sua sida para a

RUAS, BENTO 18 - Tel, N, 2380
RIO DE JANEIRO

LUGOLIN
do DR. EDUARDO FRANÇA

para o tratamento externo, efficaz, de feridas, darthros, suores fétidos, queda dos cabellos e qualqueimoléstia da pells — Unico remédio brasileiro adoptado na Europa, na Amsrica
do Norte, Argentina, Uruguay, Chile, etc,

APP. SOB
N. 185 St APP. DECR.

.18-12-1871

OS DOIS JUNTOS REPRESENTAM
0 IDüAL DO TRATAMENTO

Preço de cada um, 3 $500

SALSA
CAROBA e MAM ACA', de Hollanda

preparada pele DR. EDUARDO FRANÇA
O rei des depuratiws para o tratamento interno de iyph2»,

impureza do sangue, rhetnnatbrao, feridas, dores, etcuu nuno, «igBiuiiid, üfüguaj, uni», bic. rreço »e ««* um, ü*»wv iapuren do sangue, rheumatismo, feridas, dores, etc
Únicos depositários no Brasil: - ARAUJO FREITAS & C - Rua dos Ourives 88 e 90 e S. Pedro 94 - Rio de janeiro - Na Europa: C. ERBA e A. MANZONI - Milão - Itália
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^B^a^a^^^^^^^^nanaaa*BnaauaawB^HBmmaUBaanm
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O JORNAL — wumingo, 12 de Outubro de 1924 Ü

Moinhos de venlo Erven • Challengg
Trabalhando sobre rolamentos

de lubrifieaçio automática
e montados aobre torree de aço

reforçadas, completos,
com bombas para todos os fins

ABASTECERA* COM ÁGUA
SUA PROTt:'EDADE

SEM DESPEZA

Peçam catálogos aos únicos agentes:

van ERVEN & C.
Telephs: Armazém: Norte 6584 • Escriptorio: Norte 2948

Endereço tefegraphico ERVEN

RUA THEOPHILO OTTONI74 — RIO DE JANEIRO

91

THEATRO, MUSICA E CINEMA

Agencias em: Campos, Bello Horizonte,
Aracaju', Riachudo (Sergipe), Alagoas e Pernambuco

ia pasma)

MUSICA
GBNVRO DB CTWOILà

MUSICAL
Reallsa-ac hoje, no salio do In-

atltuto de Música, o 11° concerto do
Centro do Cultura Musical, para o
iual organizou a profeaaora ara. Ce-
leste Jacuarihe de Matto* Farta, dl-
roctora de concertos, o proiramma
«e-»uinte:

I — "Estudos symphonlcos" — Oo.
18—'para plano — Senhorita Lour-
les Milone Vas; II.— Para canto a)"Lotus mystique", b) "J'ai pardoné".
o) "A* ma Ilancée" — Senhorlta
Maria Emma Freire; III — Para
violoncello — a) "Traumerai", b)"Abend Lled" — Professor Newton
Padua; IV — Para canto — a) "Le
noeyer", b) "Elle est a toi" — Se-
nhorlta Maria Emma Freire; V —
"Quurtetto em LA Menor (n. 1) op.
41 a) "Andante expressivo", b)

Pelo-Schereo", c) "Adaglo", d)
"Presto" — Pelo quartetto Orfreu:
1* violino, professor Augusto Bran-
ilào; '2' violino, professor Lorenzo
Tenvpler; viola, professor GeorRi'
Kolman; vlolonoello, profeüsor New-
ton Padua.

O» acompanhamentos ao plano ae-

¦uOnOxrilCíi aguda eu ohronlea, a
de qualquer corrlmsn-

Ctrnníí <I t9> no homem •n*mu*
JVJJini ií iher, bem como ds to-

au as suu complioaooM. Tratamento da
.syphilis o todas as suas manlf estagies,
com injocçío indolor, de effeitoa garanti-
dos. — ÜRUGUAYANA, 134, de 8 ás 11 e
1 «« 6. — DR. RUPIRT PEREIRA, «er-

te 6688.

SABBADO
100 CONTOS

F. GUIMARÃES
7I-Rua do Rosario-7l

nlo feitos pelo professor sr, Álvaro
Pinto da Rocha.

O lil' concerto realiiar-se-ü, am
15 ide novembro, is . II) horas.
SOCIEDADE DB CONCERTOS

SYMPHOMCOS
Dará eata Sociedade, brevemente,

uma série de concertos no Theatro
Municipal. JU eatAo sendo organiza-
dos os pracrammas, que serio pu-
blicados opportunamente.

Espectaculos para hoje
BM VESPERAL- B A' NORC

MUNICIPAL — "Elisa comes to
Htay" (em vesperal).

PALÁCIO — "Papa Leboanard .
TRIANON — "Senhorlnha Futlll-
dade". ¦

CARLOS GOMES — "Coraç&«
manda".

LYRICO — "Mosqueteiros no Con-
vento" (cm vesperal) o "Sinos de
Corneville" (ft noite)..

JOAO CAETANO — "Mme . Pom-
padour (cm vesperal) o "II paesa
•lel canipanelll" (á noite).

RECREIO —¦ "O homem mouca .
REPUBLICA — "Piparoto".
8. JOSE' —"Olha o.Guedes! .

Oneniu

0Cosa RAUNIER
Recebeu novidades para a estação

ARMARINHO e FAZENDAS
55 - Üruguayana - 55

AVENIDA — "Peecados de Paris".
PARISIENSE — "Shorlock-IIol-

mea" .
ODEON — "As Olympiadag de Pa-

ris".
PATHE' — "A jornada da morte".
CENTRAL — "Heroísmo sublime".
RIALTO — "Nos sertdeg do Ava-

¦ihaiuluva".
BRASIL — "Esposos indijmoe".
ÍRIS — "No psralzo doa vivos".
IDRAL — "Heroísmo sublime".
PARIS — "Quem multo quer...".
AMERICANO — "Flor do vicio'.
HADDOCK LOBO — "Depois da»

ires".
AMH3RIOA — "O garoto".
TIJUQA — "Mocldado eega".

fiezas
universaes

Casa RAVNIER
Vestuários completos para MENI

NOS e RAPAZES
55 - Üruguayana.- 55

DR. LOPES DE CASTRO
MMleo hoimeopattia. Raa Üruguayana, 43,
Torças, quintas e aabkadea, das 12 ás 2

NOVA FABRICA NACIONAL

m ãlphàbiscoutos
Hollandische Wafer.s _j

MICO CONCESSIONÁRIO
'A.VALLETTÂ

i OUVIDOR 32. TELW. 5699.
mo os jANBine.

i
o
II

DE OCGASIAO

k artes e o Radium
Accentua-se o grande suecesso do Radium, preparada garantido

para pinturas lavaveis sobre tecidos ds qualquer espécie

AVISAMOS OS SRS. ARTISTAS
que acabamos de receber estojos completos e preparos avulsos

para os seguintes trabalhos:
PYROGRAVURA -;- PHOTOMINIATURA -:- LAVAVEL

Plástica, Oriental, Olso, Aquarella, Tarço, Bico de penna, Es-
malta e Japoneza

LIVROS UARTISAU'

Barbosa, Freitas & O.
jtoo Rio Branco, 139

j Kl
CDOGÂN

En'

ORPHÃO
F

D E

LAN ES
Super-produceto da Metro, apresen*

tada pela Paramount

E' UM ASSOMBRO DE VERDA-
DE, DE PODER EMOTIVO, DE

BELLEZA ARTÍSTICA
Ali veremos a encantadora Hol-

landa com os seus costumes
interessantes e as suas paizagens

ridentes.
-•¦Iil§§*--

Uinema uentral
Empresa Pinrildl - Av.^Rlo Branco, 168

Tel. Cenlral 4318
HOJE — Ultimo dia do maior

sueceseo da semana
virginia Valli c

Wallace Beery
no sensacional film

IflHeroísmo sublime
Super-producçSo extra da UNI-

VERSAL. JEVHL.

NO PALCO — A's 2 112 — 4 ho-
ras — Sessões completas ka 7

horas — 8 1|2 e 10 horas
Monumental suecesso de LYDIA ROS-
SI e FIORINI, no duetto da "Cavalle-

rta Rusttcana"
THE COURSON, equilibristas e
acroiinins fnntBHi«taa. Absoluta
novidade. Trabalhos nunca vis-
los Aboültr -UU ií. no seu sen
saclona "Giro da Morte", em
trapozlo a 18 metros de altura—
OS GERAI/DOS, celebres duettls-
tas brasileiros—LA PRECIOSIL-
LA. a rainha dos Brilhantes, no-
tavel cóupletlsta hespanhola —
LOS CASTELLOS, mnlabarlstas
orlgnaes—PETIT CASTELLO. o
contorclonista "mignon"—ALEX
ANTONOFF. celebre barytono
do Th. Municipal — SAR ATOU
ALEXANDROPF — LES FA-
LENES — r>rcLT.A VILLE —

MUSETTA
ESPECTACULOS FAMILIARES

ENTRADA. 2? — CAMAROTE, 10$

THEATRO MUNICIPAL
Cenoesaionsrlos WALTER MOCCHI
HOJE, DOMINGO, A'8 3 HORAS

ULTIMA MATINÉE

Elisa Comes to Stay
Um colossal suecesso ein ULTIMA RE-

PRESENTAÇAO

3» feira, 11 — 6" recita de assignatura

THE LILIES OF THE FIELD
Sexta-feira, 17 — Unica recita extraor-

dtnarla — Festa artística da 1* actrlz IRE-
NE KELLY — KO O' MV HEART. Bllhe-
tes i venda.-

CUSTEM A AVENIDA.
HOJE

Aa ultimas exhtbleiss do orande e senti-
mental fllm ds Paramount

PECCADOS DE PARIS
COM

Pola Negri e Charles de Roche
AMANHÃ

SEXOS INIMIGOS
Film de scnsaclonaes scenas amorosas em
que se trava uma curiosa e movimentada
luta entre uma mulher honesta o os ho-
mens quo pretendem seduzll-a. Trabalho

primoroso de

Betty Compson, Percy Marmont
e Huntly Gordoò

Jj 
"ompanüia Brasileira de Electricidadejj

SIEMENS
ESCRIPTOttIO. DEPOSITO

E VENDAS

88 Una Primeiro de Marco M
UIO DE JA.NKIKO

ssoooBS-ssaeaoBs

||III(lllEllülis0 Vermifago do
Dr H.P.PBEKY

è im foedicamento,
não 6 sáaeníB oIbo le

ricir.0 iroinatisado.
Eis i razão porque
(Ja* loira lios* Bufa
«ata. ai Uabrii» si i mi
tasia oa na caia e iuiliji u

8 
dn nn alakis. m

Prum i anli mim di f
n ütoim a m iiiKtiin. h
li íffliciiiiiuffioinflgtitiin \X uiulu nin iuiil m

2
3
2
3
2

fi

l
S

Temos em stnek, por nreqoa bn-
ratos, as seguintes machinas, as
¦[iiaes vendemos com facilidades no
pagamento para estu Capital:

ESTAMPARIA DB MKTAES —
Prensas possantes diversas. Instai-
laq&o completa para fabrico de latas
ité vinte kllos, redondas le Quadra*
Ias. do af amado fabrlcanto Inglez
"RHODBS", constando de prensas,
rooravadeiras, diversos balances, pe-
ciuenns machinas de (unitária, etc.

OFFICINAS MEOANICAS—Gran-
do torno Ilmldor e machina de fu-
-ii-, Inelo***!*-*"-!. torno repuchador, tor-
nos mecânicos, ditos rowolvors de
¦IverBos tamanhos, machinas de fu-

"ar, do cortai-, martelete a ar com-
¦irimido, upparelhos de esmeril, fer-
lamentas, etc.

CAKPINTARIAS — Torno pai»
macieira, serras de fita, circulares e
•ngenhos, desengrosso, dessem pena-
leira, machinas de tornear cabos, de
soldar serras de fita o multas ou-
• ras.

MOTORKS DIVKKSOS — A va-
por, a gazolina, a oleo cru', variedade
•<m motores electrlcos, polidoras ele-
-tricas. caldeiras, etc.

AlTOMOVEIS — Stude:baker (ba-
rata) de luxo, 4 logares; Essex (dou-
l>le phaeton), D logaires. cem taxi
allemno: Ford (roímeletl. 3 Iog«r»s.

MACHINAS DIVBBSAS — Gul-
ihotina do 0,80 para papel, calan-
ilra ou laminador "KRAUSE". ma-
ihlna de Imprimir provaa, bombas
para água. burrlnhos, machinas de
lixar, 'machlna de lixar e limpar
calcado, balanças, etc.

MATERIAES DIVERSOS — Es-
tarfho, tafhas, macacos, pesos de ba-
lança, purgante de caldeiras, metaes,
6tC

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

OÁBOS DE AÇO — Temos em
¦itock de 3|4" até 2", grande quantl-
dado a preqo do oceasião,

TECHNICA — Consultas technl-
cas, orçamentos, compra e venda
¦le machinas, vistorias de machinas.
montagens e desmontagens, cônsul-
'as a A. GONÇALVES & BARROS
— Rua Frei Caneca 45 — Telepho-
•ie: Norte 2660.

"
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Casa RAVNIER
Novo sortimento de cretones, guar-

niçóes, etc.
- TAPEÇARIA -

55 - Üruguayana - 55

PASSEIO AO

PÍO DE ASSUCAR
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Os earree
aéreos funcolonsm eom frequenela, dia-
rlamsnte, dosde sete horas da manha.

A's segundas, quartas • sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermoina
pa«s o Pio de Atsuosr is 6 hora» ds
tarde e is terças, •qulnt»», sabbados a
domingos is 10 horas da noite. 8b chover,
funccionsri somente até is 0 heras ds
tarde.

TELEPHÓNE: SUL 7S8

LARGA-ME...DEIXAMEGRITAR!.

Jr***&&7 ¦(vliiJF ;* v, %-iHÍ cJP

/jSTaw -:^5-f***a a\\. Jãiv

OXarope Sao Joao
É O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:

I." A tosse cessa rapidamente.
2." As grippes, constipacões ou defluios. cedem

e com ellas as dores do peito e das costas
3.» Alliviam.se promptamente as crises (afflições)

dos asthmaticos • 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 nocturnos des-
apparecem.

6.a Accentuam-se as forças e nortnallsam-se as
funeções dos orglos respiratórios.

O xai»*ap» s tíooo rW"^-»*^ »«s hwimoiw

.. -
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Alvim & Freitas — Roa do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo

SIMPfW NA DCPItA...
Está, da asthma e da
coqueluche, quem usar
comprsndo, ns Phar-
macia Oriental, i Ave-
nida Salvador de Si, 7t,

um vidro do

DEL Dl O L
Licença a 1.556, de 22-8-S9

rwe:A"r* 1~m ' IVQN » ' infmi i. fl. STtffi
TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUSRO DE 182* — A*S 16 HORAS

INAUGURADO *°AS GRANDIOSAS-

Vespertinas de arte e divertimentos
Sob a dlreeçio do festejado Improvlsador DE CHOCOLATE — Espeettevl-M

divididos om duss partes
CONC5BRTO 13 VAJRTB-DA-Dl-S 

Orchestra de DEZ PROFESSORES, sob a dlrecçio do maestro J. FUtRER
N« parte do Concerto, entre outros srtlstss, eshlblr-se-Io (f sepilntes:

EDMOUND 8TRUBACH, violinista concertista; A. WARDEACH, soprano ds "IU-

dio Culiura", de Buenos Aires; M, LLORENT, celebre Tenor l.yrlco.
ESPECTACULOS "Chies" para o gUWDO "Chie" — Vejam Programwss

' Ê f' s '

'^'v | 1 'I 1
'- A' tf mjk

ULTIMO DIA I — Tome bem nota — ULTIMO DIA I

AS OLYMPIADAS DE 1924
Domingo — dia áe sports — dia próprio para se vêr este rum sensacional,

eni 8 partes, com todos os Jogos principaes, todas as partidas das Olympla-

das em Paris o Chamounix — principalmente o estupendo match de TOOT-

BALL entre Uruguayos o Sulssos

AMANHÃ — 0 maior acontecimento desta época! — AMANHÃ

MING-TOT

Jardim Zoológico
ABERTO DIAR-AMENTE DESDE 8 HORAS

HOJE - Domingo, 12 de Outubro
Das 13 ás 19 horas

Festival da Sociedade

Operaria dos Homens

de Côr
"anda de musica da Brigada Policial

EnilM-ry
FOJÍCE, IIOIAO &

M OJ
Aa 2,46 — 4,46 e 9,46 — AOS PEQUENOS CARIOCAS

PETIT ENCANTO
Offerece os seus melhores numeros de varledad»

ULTIM08 E8PECTACUL08 I

NA TELA:

SHERLOGK HOLMES
. NA MAIS EMPOLGANTE DAS SUAS AVENTURAS

UM FILM MAGNÍFICO

} PAhlSIENSE ( Na proxiinn «rirui
VM FlIiM SBNSACIONAIí

n» 1
STAIil )

Leiam iwnnnrto eepeeial

mt' FEI<9A
E8TRE'A Dl

NASCIMENTO PILHO
O notável e querido barytono pstrieio, que esntsri, en-
tre outros trechos escolhidos, a arla do Flgaro em "O

Barbeiro de Sevilha'*

HA TELA — A FORMOSA

Katherine Mac Donald

1**15 .1

NUM FILM ADMIRÁVEL

200,000 POR HORA
comedia "ANGU' DE CAROÇO

wmmmmmmmmmmmmmmm

Film msrsvllhose ds FIRST NATIONAL, om 8 partes

PROORAMMA SERRADOR

Super-producçiò do

0 melhor e maior trabalho até hoje feito por
NSTANCE TALMADOE

com EDWARD BURNS - FRED KARREN e NOAH BEERY
Letrelros em PRIZMA — Seenss lindas, emoelonMtss o do um luxo oriental

AMANHÃ - 0 mais bello fim do anno! - AMANHÃ

j-ü±\£_?:R,:___íS.A.. Tl-CJU-^a'-^-^.!^ Jubüi' 3LiO'U>C-l-tilJr,0
THEATRO REPUBLICA

COMPANHIA PORTUGUEZA DE REVISTAS
HOJE — Em matlnée is 2 S|« — HOJE

o om soirie is 7 3,4 o 8 3|4
A REVISTA DE GRANDE EXITO

MT
AMANHA

-PIPAROTE
A seguir: AQUI D'EI.-REI.

THEATRO LYRICO-Temporada parisiense de 1924] PALÁCIO THEATRO
GRANDE COMPANHIA FRANCEZA DE OPERETAS

HOJE Em mstlné» is 2 3|4 HOJE
A pedido, uma unica representação da encantadora opereta

LES MOUSQUET IRES AU COUVENT
SOIREE A's 8 314 80!RE'E

QUINTA RE'CITADE ASSIGNATURA
A opereta em 3 actos, do maestro Robert Planquctte

OS SINOS DE CORNEVILLE
LE MARQUIS, L. Ponzios SEPROLETTE, M. Stryl

AMANHA — Segunda-feira, is 8 3|4 — AMANHA
6" RE'CITA DE ASSIGNATURA

LE
Novidade

PETIT
psra o Rio 

CHOC
FEFE, Mlle. 8IRVL

Companhia Portuf ueza ALVES DA CUNHA-
BERTHA BIVAR

HOJE ¦— Em matinée is 2 3|4 — HOJE
• sm soirée is 8 3j4

A PEÇA EM QUATRO ACTOS

0 pará Lebonnard
Notável IntsrpreUfio do ALVES DA

CUNHA
"AMANHA

- PAPA' LEBONNARD -
DU 18: Festa srttstica de Bertha nivar

— O REPOSTEIRO VERSE, original de
Jullo Dantas.

\ genial creança que o velho
mundo acaba

de receber triumphalmente
AMANHÃ

che Talais

Ultimo dia hoje no OINE RIALTO
EM QUE SE EXHIBE A EMPOLGANTE PRODUCÇÂO DA INDEPENDÊNCIA OMNIA FILM

NOS SERTÕES
MVWWWWWVWMMMMAAMAMMA^MA

aiAnha

OS FIOS 00 DESTINO
.7-is actos de situ-içiru formidáveis !

C ^*WWV**^V*-^W*^*^L*^W'^'****'^^A**^^**^^^^^^^^^^^^^

ELECTRO-BALL CINEMA

%V

EMPRESA BRASILEIRA DE DIVERSSES  — —-
51 — RUA VISCONDE DO RIO BRANCO — Bl

A MAIS POPULAR E QUERIDA CASA DE DIVER88E8 DESTA CAPfTAL
Soss&es clnematoflraphlcai eom tllmt dos melhores fabricante» nseionaes

o estrangeiros
— HOJE — — HOJE —

A DANÇARINA
¦jxnfWM~«ir*>"iir **• nr* * --i ¦- — »¦*»"•*•»«»-»**«***

QUARTA-FE RA, 15 |

BROADWAY DOURADA
O maior deslumbramento — Luie o es-)

plendor! i
* ¦u8_»L>uM>-riAArw*ii*i i*>nr>nrirsnr' **YvrY*~*i*VT*i^r*ii~ir^^*v J<

DO AVANHANDAVA
Hojo o todas as noites, ás 6 e ia 10 horas — Sensacionais torneios doplee,

disputados pelos melhores artistas do Electro-Ball.
 Vencedores do partido do dia '.1 — AI3PURUA o JQ8E'

QlfiNTA-FEIRA, is 14 horas, extraordinária matinée com «m torneio em 20
pontos, disputado pelos invenel»eis campeies do Etectro-Ball

AO ELECTRO-BALL CINEMA 51, Rus Visconde do Rio Bruno, 81

•i *

i\*-*
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O JORNAL — Domingo, 12 de Outubro de 1924

& ü fuaison O inimitável Electrico
tluorel» renovar u vosso.cáloado?
lUa a rua Bti.eder Uuxablo, Jé*. B'

o mal» baratelro, parfelto a rápido em
remonte», sola» e nelaa solas e sal*
to», Appllcam.se sola» de borracha, so*
Uu Neolln o saltos Wlngfoot. Praooe
«em competidor — ltua.Senador Bu*
leolo n. 10T. " '•'•¦

tfUA DO THEATRO, 31 a 61
E' a unica casa que vende pelo

casto

Atoalhados
Atalhados adamasca*

dos c|l,40, L. ....., . 5$000

Cretone
Cretone- superior

1,30 L. .... ; ... 4Ç200
Cretone superior

1,40 L., ..'...... . • „ 4$800

Colchas
Colchas para solteiro. 9$800
Colchas para casaL ( 20Ç500

Fronhas
Cretone 50x50 ., ., ./ 3$500

" 60x50 . . t>J 4S200
••-•' » 70x70 ... „, 5$50Ó

Gruarnições
de filo e setlm para

cama, casal com 5
peças ... . ... _. 59$uu0fl
com 12 peças . ,., 

'. 
72$000

Cortinados
dt» filo, bondado, para

. casal, de 59$, por . 54S000
cortinado filo creanca 42$000

Lençóes
para solteiro, 8$500 e 7$500
para casal, 11$500 e . 13$500

Roupas Brancas
Camisas de dia e noite, cal*

ças e combinações, o maior
sortimento e variedades, a pre-
ços sem egual.-.

ft La Maison Rouge
RUA DO THEATRO, 31 a 37

, J/rTeJephone C. 688

Dr. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL UO JOÃO BAPTISTA)

Syphllia •' melastli» de» orgias flanlte-
urlnirio». Conauliorlei Vlsoonde de Inlué-
mi, M, próximo á AvtnKa. Ou IO Vt <•
IB hen». None 4.1(4

ULTIMAS NOTICIAS

"Carogsno"
Fortificante que so ImpSo por aer

a sua propaganda feita por todoa
quantos delle remem uao. AUGMEN-
TA O APPBTnTE, ENGORDA,
FOnTALBCK IS RESTITUE A BOA
CÔR. B sobretudo nas pessoas lm-¦laludadas, nas depauperadas por és-
cesso do trabalho phyeleo o Intelle*
ctual. quo o "CAROOBNO" realça o
seu valor. Com o uso de dois trás.
cos o paciente certiflcar-so-a da tf-
riclencla cK-sse Importante, prepara*
dn. C.ininnolqao de QUINA. KOLA,
STRYOHNOS e ARSÊNICO, medi-
cementos Já de sobra conhecidos
como do real prestigio ao combate
em todos os casos de fraqueza. Sa*
bor ngrudavel. ' • ' '

Vende-se em todas aa Drogaria» a
Phoimaclas.

EM 15 MINUTOS
A e»A88AOEIRA IOBÀL

Eoterlllia e paasa oom parfelçao TERN08,
VESTIDOS, «td p»le» prooaaioa AMIRI-

CANOS mais moderno».*' 
Confortavsia CABINIS d» aapara.

SETE DE SETEMBRO, B9, 1*

Casa Guiomar
CALÇADO DADO

A MA» I1ARATEIKA DO BRASIL

AVENIDA PASSOS N.l 20
A CASA GUIOMAR lança ao merca-

do nial» -xia Maré* de atui crlacflo

*

tjaamm

PEQUENOS

t)A-TA-Cl;A*«

Em -rof-aeta escora,

de aa. 17 n SO .'l  SSSOO
dc na. 117 a 33 ... ..  81500
de nu. 33 a 40 ...,.,  8|SOO

j GBTeralsadasi

de bb. 17 o SO .. *.'.-  Siaoo
de na. 27 a 33 ...  lOSOOO
de D». S3 ¦' -10 ., IgfaSO

Pelo Correio, mala 18500 por par.
lleructlrm-ae eotulogos lllnstradoa,
Uratln para o Interior a quem o» sa»

licitar. " 
\.

Pedidos í . *, ¦','!

ilBHO r»B SOUZA.

ANKUNCIOS

O CAFÉ
.» ¦ •

S. PAULO REGULARIZA
OS EMBARQUES

S. PAULO, 11 ("O Jornal")
— Como quasi todas as estru-
dás de ferro paulistas, com ex-
cepção da Central, do Brasil e
a Bragantina, ramal da Inglc-
za, onde não ha café a tran-
aportar, são de concessão es*
tadual decidiu o governo do
Estado entrar em.accordo com
ellas para limitar o embarque
do'café para Santos.

Assim, praticamente desde
hoje a regularização dos em-
barquès de café para Santos
está*'feita com o concurso da
própria S. Paulo Railway.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
. INTESTINOS E NUTRIO.IO

DR. ERNESTO CARNEIRO, COM LONGA
PRATICA NOS HOSPITAES DA EUROPA.

B. JOSE', SB. C. B15. DIABIAMENTE, DA8
3 A'S 6 HORAS — RES. 8. 2844

Mal irremediável
: ., ATROPELOU E FUGIU

O barbeiro' Josí Faria ltoulo, de
4D unnos ilo odade, caaailo, portuguez
o tnoruilor- D. ruu do Resende 1*0, foi
eoliildo nor um auto na avenida Mem'
do 8á. recebendo em eontequenulu fe*
rimentos nas pernas e noa braço».

O motorista culpado fugiu A acç.io
da pollcla, Bem que o numere do auto
fosso annotailo pòr qualquer pessoa.

ltoulo recebeu 'os soccorro» da Ae-
Distancia,

^t*^>iat)0t0t^Sf^0^tt0^^^__f^0^^lf_lf^

Os rebeldes na Fez do Iguassú
O deputado Plínio Marque* rece-

beu o segulnto telegramma:"Curityba — Os rebeldes contl*
nunm looallrados no município da
Fós do Iguassú, para onde converge
a noí-ilo das forqas Iegaes. No resto
Ao Estado, reina Inteira ordem. Sau-
daçOèa cordeaes (a) — Albuquerque
Maranhilo, chefe de pollcla".

INFORMAÇÕES ÚTEIS

0 CASO DOS ESTUDANTES DE ME-
DICINA ARGENTINOS

A RIW.MAl) UO MI.MKTBRÍO
BUKNOH A}R,&i, XI. <.*..) — 0 MI?

nlstoro rcuiilii-M' lioju i*uii u prva.uu.i*'cia 
do . dr, Mur***iu Alvear, predlduiitv

da Hepubllea, uflm ao deliberar sobr**
o emo dou caturtiiiitea ilo iiia-lliiliiu, In*
ternou dos houpllacs ofr.ctai.-i-i, quo de*
clararam nüo voltar ao trabalho cm-
quanto nfio for dcmlttfdo o aoUMl dl*
rector da Àsslatencln 1'ubl uu,.

O governo resolveu nfio attender \0t
acadêmicos, uutorlsundo nqi-^ilu -jlro-
ctor a exoneral-os. nu próxima segunda*
feira, caco nio re*c«um!rem suas (uu-
ccoces.

WMMMMN»a»>t»BW^

A parede dos marítimos argentinos
BUENOS AIHES, 11. (A.) — A grê-

ve dos marítimos fitado» Ã Federação
Marítima «ata a ponto do ao*considerar
extlncta, pois. esta parece resolvida i
aconselhar iiuè os marítimos voltem "'.
actlvldade, niosmo com a conacrvaçfio
doa ti-abulliudore**, udnilttldua durante
a grovo doa federados.

Doenças Tratamento cnMn-
doto a rápido qnan-
to iHwsIvol du (to.

•litM/iu/iAA norrliea*. (oorrlmen-venereas *» «• üjü mu""
urcthra, prostam, li-stlonlon, I-wxIrii.
rins. utero o ovarios; da Mjriilillls, dos
cuitcro* moles, das * adonllos. ele,
i.i*ii. nn. JVMO I»13 MACKDO. li
nin da CAIUOCA M . A (do 8 As
11 o do l ús O

nnn nm in no» nefMlo», amore», ter
DIU íMlIU. ?aude*. r»»llx«r tudo qu»

d»»»J»ri ctriti com tel*
los p«rg a respo-t» t P, ti., tisticüo de
Mesquita, G. do nio.

SIQUEIRA CAVALCANTI & G.
OASA RANÇARIA SOO A FIS-

CAMZAÇAO DO GOVOIIRO
FEDERAL

DESCOeVTOS E REDESCONTOS
Acelian-ae depoaltos a «raso fixo

oom Jurai Taalajoaoa

Rua do Carmo, 71, sob.
TBL. N. 7<f

¦aiasaiaaiMaaBsSar-a-aaMa

Vias urinarias
Cura rápida e garantida da gonorrliea

o suai) complicações. DUS. JOÃO ADIIGU
e BRASDINO CORIIÊA. nua sao Pedro 04,
das s is 10 lioras. Telepbone: Norle 5S03.

«^ (Antarctica)
Batraf-*» a domicilia

Fones: Central 2S87 •
2893 ao Norte 4223

\m

INTESTINOS Recto • sy*
gmoldoscopia

para diagnostico e tratamento
das doenças da ultima porção
do. intestino — Dr. LUIZ SODRE'
Assist. Fac. Med. — Ex-assist.
do Hosp. St. Antoine de Paris
— Rosário 140 — De 1 ás 5 —
Telephone: Norte 3070.

O TEMPO
Districto Federal o Nictheroy —

Tempo: ameaçador com chuvas pas-
saneio a Instável. Temperatura: noite
ainda fria, ligeira a-wcnsüo de dia
oom inàxlmTi entro "1 o 113 grioa.
Ventoti: variáveis.
PAGAMENTOS

Tlicsouru Nncional — Na primeira
pagadorla do Thesouro Nacional se-
rão pagas amanhã as seguintes fo-
lhas:

Montepio da Fazenda de A a Si.
Prefeitura — Amanhã serão pagas

as seguintes folhas:
Adjuntas de 2' classe A a V, o

Pessoal dos Próprios."Kópldos" — Titulados do Tliea-
tro Municipal; Entreposto de São
Dlogo; Matadouro o Titulados do
Obras Aal.

LOTERIAS
Resumo dos prcmlos da Loteria da

Capital Federal extraída em 11 do
corrente:
10442 100:600*5000
11111 20:0001000
40730. .*'.¦*. .'•;-... 10:0001000¦StiODO í:000$000

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS
GERAES

tíabe-so por telegramma quo na
extracção' realizada em 11 do cor-
rento foram sorteados com os inalo-
res prêmios os números abalso:

3548 (B. Horizonte) G0:000$000
5840 (Itajubá). . . 5:000*000
310!) (B. Horizonte) :i:000$000
4873 (Rio) UlOOOíOOO
180*1 1:000$000
6693 (Rio) . . . .. ,. 1:000$000

10D48 (Rio) 1:000$000
14875 (Rio) ....... 1:000*000
16084 . 1:000$000

0*Jmiaa*Aani*aaimmA**inj

ADVOGADO -

Dr. Jullo de Oliveira Sobrinho
E8CR!PTOR'0 :

RUA DO ROSÁRIO 58.1a and.
TeUphon»: Nort» 1B07

¦a^^fV-t»-**-*****»*»***^1*^^

Nariz, garganta e ouvidos
Or. Scbastl&o César ds Sllvu, cx-assls*

tente dns Profs. Klllan Bruhl, com pratl-
ca nos lio.-pltaos de Paris, Berlim o Vtcn*
ua. CüiisulUí, de *.' Is 5. Carioca, 31, Ia
andar.

P lâNOS — novos, aliemães, do primei-
ru classe, ü pedaes, cm ricas caixas,
só ua casa FREITAS, nüo comprem
sem uma visita a nossa casa, venda..
a prazo o a dinheiro, iroca-so por
usados; rua Archlas Cordeiro, 830.
Meyer.

VESTIDOS

C. Carlos J. Wehrs
DEPOSITO DOS CBUBRIB

PIANOS
EHRBAR

ESSEHFELDER
Kud. Ibach & Sohi*.

Schiedmayer & Soehne
A 7 Rua da Carioca Al
\. I (Junto ao Cinema íris) 1 I

TELEPHONE: CENTRAI, S3IS

Vendas facilitadas

PURGANTE
IBUDATEL'
EHFODCO |LAX|

¦í^^«^-**i^*i»*r?^5Sív

SOBSTITÜE A
ÁGUA VElEHSe.

E DEMAIS
. PURGANTES

LUSTRES MOS
em crystal da Bohetnla, vendem-se
mudcios para preços da fabrica. Rua
da Alfândega li. 110, 1°, das I* á=

1*.' o das i ás S.

—* Dr. naymundo Moreira
QUITANDA, 00, 1° andar.

AVISO -r* M. Câmara, viuvo e -juc-
" ce8üor da celebre cartomante
mme. Zlzlna, * está â Avenida Passos,
34, Ia andar; -consultas das 0 ás 15
horas.

ANTIGÜIDADES—Brilhantes. Jóia-*
" a prata. Compram-se pelos me-
lhores pregos'. A "Mina do Ouro",
Avenida Rio Branco. 137.

AIAJGA-SE uma boa.caea, eom todo
, o conforto, tendo duas salas, dois
quartos, copa, optlmo banheiro, co-
ssirihai' mais dois pectuenos quiu-tos
para dependências, banheiro e W. C.
para empregados <; bonito jardim;
£ rua Raul Pompela n. 05, om Co-
pacabana.

¦ANTIGÚlD.-VDES — Ptigam-so ma-
** slmoa presos por:. Moveis do ja-
carandá, prátarla,' pinturas o gravu-
trai**; 

'.Galóriii '.EssHri-jcr.* 
rua Barão

B. Gonçalo, 23 (hojo Av, Almirante
Barroso, junto A Av.- Central). Tel.
C. 4243.

BACIAS 
de ferro estanhado 2 1|3

ns. 14|3$20O, 16|4$600, 1S|U$300,
2'Ò|'7Í800, S3112$600, 24|14$300,
26|18$000', 28|'26$000 e 30|27$000,
Pratos esmaltados Ia dúzia 14$500,
2a 13$500' e 3" 12$000 Arame farpa-

,do, grampos, folhas do zineb. Enxa-
|das Excélslor 3 libras a 5$ a mui-
nos outros artigos a presos de oc-
:'caslão. Jullo Barros & C, Qultan-
ida, 186. .

'CARTOMANTE paraense, dc volta,
¦ de sua viagem ao Norto, é cn-
leontrada.das 12 ás 18.horas, á rua
Visconde de Itaúna n, 673, sobrado:
diz o presente e prediz o futuro, com
seguranso,; especialista em questões
intimas; absoluta discreção.

püRSO RÁPIDO de inglez, francez.
;'V állènião, piano e violino pelo
mais moderno systema. Cartas á rua
-.Cattete, 355, mr. E; Bright.

tlnivArr*lfl« amigáveis c judlciaes, casa-
UlIUIblUv* mentos do estrangeiros dl-
vorclados, escrlpturss antenupoiaes, lu*
ventarios, Justificações, testamentos, na-
turallzaçOes, ete. — Dr. naymundo Mo-

ivelra — QUITANDA, 66, 1° andar.

Ü*\R. EURICO VIIA-ELA, do Insti-
tuto Oswaldo Cruz, do Hospital

8. Francisco de Assls. Moléstias in-
ternas — Tersas-felras, quintas e
sabbados ia 5 horas; 57, rua Sete de
Setembro. Tel. n. 654.

ÍKR. HYGINO. Clr. geral. Mol. Sras.
r DR. HYGINO riWIO, med. ope-
rador, eyphijls, appendicites. hérnias.
í. José, 69 (1 ás 5). T. C. 515.

niNHEIRO, -SOR HTPOTHECAS.
u PReOMíSSORI.\*S, duplicatas c
jacrodorlas, jeqros uiodlcos. Em duus
ihoiiis u todos tui fiiiicdonarios. ix?n--sionistas,, aposentados o nülitares.
Tratar oom Djahna, At. Central, 90,
'1° andar.

fXlNHEIRO para hypothecas e pro-
• missorias, juros módicos, com J.
Pinto. Chamados e cartas, â rua Sõ
Rosário, 161, sob. Tel. Norte C23S
e 3Í6Í. •-*- *

f)R. PLAVIO PESSOA — Pratica
dos hospitaes da Europa. Necltei-

o Broca de Paris. Vias urinarias,
Hins, Doenças das senhoras, cura
radical da blenorrhagla aguda o
chronica o suaa complicações. Tra-
tamento sem dôr, do estreitamento
da urethra pela electrollse; cons.
rua Saohet, 21, daa 12 ás 16 horns.
Tel. h. 7.217. Residência, rua Ce-
neral Canabarro. * 470, tel. Vllla
2.168.

-mat>}>a,_tmjmm\m}tai)aa)»^iAam^

CLINICA DE SENHORAS
Modernos tratamentos, sem uperaçílo.
das hemorrhaglas, corrlmentos, atrazos,
faltas o Irregularidades menstruaes, ve*

ncreas. Tratamento abortlvo.

Dr. Bartoli, rua 8. Jo»*, 27, d» 1 As 6
TEL. II27 C.

ataa\A*m+\tmtA*»ai*amjmi+\0m^

VIAS URINARIAS
! Cura radioal d» blanerrhigl». Ciem*

directo da urethra. TraUmanto du mo»
lestias venereaa paio Or. Balmlro Valver-
de. — Largo da Carlooa, 10. — De 1
»» 0.

Roupas Brancas
Para Senhoras e Mocinhas

ROUPAS PARA CAMA

LMESA

ARMARINHO
VESTUÁRIOS

para meninos e meninas
Sortimentos sempre os

maiores;
PREÇOS sempre os

UOEOSCOPOS 75; O mais .perfeito
estudo ocieiitiflco o verdadeiro da

sua vida. Mando o dia o o mez do
«eu nascimento para conhecer bem
o seu futuro; c-artás a J. Tort., Cal-
xa Postal 2.417. Rio.

MME. Guiu, prof. partelra dè
Barcelona o Rio. Partos e ou-

tros trabalhos. Cons. ti. -José, 27.
Tel. Centt-al 1.127. Aceita parturi-
entes, á rua Buarque do Macedo, 78,
Av. Beira Mar, 104.

M Jlusot, notável espirita, 
"cònhç-

cida pólos seus acertados, traba-1
lhos, nttend-e. senhoras: rua- Viscou-,
de do Itaúna, 525, consultas do 3$ o
5$000.

o casamentos dc cs-
trangelros uo Drasll.

— Ur. Raymundo Moreira — QUI-
TANIXV n. 66, 1° andar.

DORCOS DDR.OO JERSEY legitl-
mos puro sajigue; com -pedigree,

em Guaratiba, no Retiro Mattos Ju-
nior, á Estrada da Pedra, 853, Cam*
po Grande. Estrada de Ferro Con*
trai do Brasil.

QUER 
comprar, vender, concertar

ou fazer jóias com seriedade?
procure a "Joalherla Valentlm", ru*
Gonçalves Dias, 37, fono 994 C.

IJMA familia dispondo dc um gran-
de aposento eom linda vista,'a!u-

ga a um ou dois homens do coni-
mercio. Não tem outros moradores;
rua Cândido Mendes, 59, Gloria.

Y'ENDEM-eSE_ terrenos.* a cinco- ml-
nutos da estação de Sampaio, hh

rua Alzira," Valdetaro n. 63. Lotes
tle 500$ para cima. A' dinheiro c
em prestações. InfornvaçOes no local
com o encarregado. Trata-se com
IO. Rée, rua da Alfândega, .110, í°
andar, das 11-12 e 16-17 lioras..

VESTIDOS E CHAPÉOS — Confa-
cçSo artística o perfeita.- Luto em

21 haras. Enxovaes para casamen-
tos. Fei lios: em seda desdo 45$,* em
algodão dosde 2'5$. Rosário, 163, 1°
andar. Telep. Noite 3.0*3.

FRAQUEZA SEXUAL
Tratamento por processo próprio. Dr.

A. Albuquerque. Assembléa, 117, das 4 âs
0 horas diariamente. C. 4082.. ....

JfflQüEI J. DELFÚRGE
DBVTOSTA — R. AssembléA,. 68,

T. C. 5064.

LEME
Alugam-se. mobiliados, com pen-

são. dois grandes quartos com com-
municação e frente para jardim, em
casa de família. Trata-se na rua
Salvador Corrêa n. 40.

mmmmmWmmamnm*^ammtmmaammk.
CLIMCA DK DOENÇAS DO Kl*.

CTUM E ÂNUS
Tratnnienln rKprelnl indolor da»

HEM0RRH0IDAS
aem nperaçfio.

DH. ItAWI. PITANGA SANTOS
r.-iKNOIo. SU, «oli,, ile 1 áa 4

mmmmm

RAIOSX
Appurcllios dc grande potencial.

> "Exames c photographlas
DR. VON DOMANGER DA GRAÇA
d'Academia do Mcdtciun, chefe " do
servi*:/» de Ralos X na Beneficência.
Portugueza.

Rodrigo Silva 5, ús a 1|2
Pfioiies 8ü4 Sul e 3451 Central

t menores.
Comprem na

re Damsàraris
182 OUVIDOR

f

Exma. Sra. ||

II . SER MOÇA...- ' 
 

Il

II é uma grande ventura. Moca e bella — suprema satisfação! I

I illli *^'* lJ0*s' m-s*er' tratar da pelle, base fundamentai da belleza femimna. l|l||||J

li II Para conservar a cutis fresca, rosada'e transparente, dotada de com- K II].
I UU Pleta l*Jl*t'oru--i(-aí-e o absolutamente destituída de qualquer macula, Hl I

IBhl basta o uzo diário do AMi
j Rjflfl • IIL^U

MENDEL 1
¦II incomparavel producto de toucador que, graças ao seu suave perfume III
BjlII e notável adlierenci a, tem conquistado a preferencia de todas as Excel- ff WM

|h||| lentíssimas Senhoras culluudoras da belleza. ||U

!Ün1 *--sse ^mo l1^ ^c arroz ***evc íier u*-a<*° S*J' istü v: sem o emprego de WM 1

|VH| pomadas, pastas ou cremes. IjU í

||H E' encontrado nas cores: Branco, Rosa, Rachel, Carne e uas ulti- H |
||JU mas creacções dc grande moda: "Mamesque" e "Ocre-Rosado".t li 

9
|||||!||l '. lll II»

II PERFUMARIA MENDEL I
III RIO DE JANEIRO ." . DEP. EM S. PAULO |||||

|| Rua Marechal Floriano, 10 ~ Rua General Carneiro, 51 || J

Clinica só de Senhoras
TraMni-nin tem dor das colleis ntrrt-

n»i, laltu do regrai, corrtinentoi- nos c».io* Indicados gpplle* irttamanto itriiri)
pari regularizar os atraio» ineosiriiie-i
aem ¦.'"ler.ii.'!)!.. Ur. Cunar Kltevgi, rua 

';¦
de Netembru u, SIO, Tel. Central 1(31
,iu u ii*. 11 t de t ii . 1.

ÜLTiMüli MOJI.LOü UE
FOGÕES A QAZ ALLCMASt••PR0METHEU3"
KCONOMKON V. IIVQIRNICOI

llll»V(0!l I! PIIKTON

ACAIIAM DD liri* Kllleil JTOVO SOR.
TIMCNTO

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS* 44
TI-I.KI-HONl* NORTB III8U

TEM TOSSE ? 0 PEITO DOE ?
TOME..,

Pneiimatol Godoy
¦¦¦¦¦¦¦¦¦BIBBBBBBBBaTBBBBl

COFRES NASCIMENTO
OS PREFERIDOS

(23 — RUA GENERAL CÂMARA — 23*

IUUUIUIUUIIUIi.

DR. CIVIS 6ALVA0 |
Doenças do estômago, rln-!, coração, =

pulmões, systema nei>oiio o syplil* =

Us. Avenida Oomés Freire, 6», so* S
brado, do a 4s 6 lioras. Tel. C. 8111. E

•InniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiir

Gora garantida
.: i rápida do
OZENA

(totidoz do nariz)
processo Inteira-

¦ente non
DR. BHmiC-0 BB LBMOB

prnfeaaor livre deua «»pecialidade da
Faculdade de Medicina do Rio de Ja*
neiro. Cenaultorloe. rua da Anemblta
n. It. ¦obrado, da» 'II aa I da tarda
Telephone Ceatral 1BI7.

lll

DOENÇAS
DE

OUVIDOS
6AR6ANTA

NARIZ
l BOCCA

"A NOBRcZA"
A oaaa quo mais barato vende, todos

os árticos para homens, senho.
rns u orieiiK,*ab:

95 — ÜRl-CCAYANA ¦— »*
Orôpon rrawcz, t-om I me-

tro do larsuni, bordada
em ulto rvlcru, do valor
ile 12$ u metru, oom pc-
queno deleito, metro . .

Gcrscllnu ilo mNIb preta,
saldo desta côr, metro..

Eollenc ilü reoda, preta •
azul marinho, baldo do
edres. metro

Tricoline do Kcda, para ca-
mtNus, liranui, creme e
béjc, mittiii

Iria ml ei dc Unho, branca
com 1 metro dc Itn-t-o,
metro

Opaln breiiiiTi, (Inn, metro.
OiKilu cm eòrcs. fina, inet.ni
Tricoline du *ecda, piiiprl»

pura i-iinii.-.*i-, listada, me-
tro

Sapatinhos ilu lã, par . . .
Cnchenez pnra 15. u. ...
I*Xihurpcs du mod, lã. . . .
Morlm com '20 ydas. peca .
Morlm finíssimo Inglez, rc-

eobldo directamente, pe<*u
TUDO BARATO. GR.\NT>E SALDO

DE TERMMIOS A1TS' 14
ANNOS

¦ISSOU

7t«00

«SUO

esooo

BS900
:i$aoo
«800

7$800
$000

SSr.OO
Ü7S0OO
US$800

78*000

BURRINHOS
Vendciii-so paru allmenlaçilo d< cal*

deiras. Tratar ii íua Theoplillo Ottonl, 71,

Anl( . m. m m. Traumento aeg-oro e
nPM Al Al) efflcaz com o em*
TOL. Innumeras comprovações aqui e nos
Estados. Milhares de attestados. FarlI de
usar. nüo exige purgantes e é bem aceito
pelas crianças. A' venda nas Pharmaclas
do nio e dos Estados. Depositários: Dro*
garla Baptlsta — Rua 1* de Março, 10 —
llto de Janeiro.

p!t»B!»AS«Im_mmm

(Pílulas de Papalna e Podophyllna)
Empregadas com suecesso nas moles*

Ro.sarlo. I7íí.
tias do estômago, fígado e Intestinos. Es-
tas pílulas, além de tônicas, sao Indicadas,
nas dyspepslas, dores de cabeça, moléstias
do fígado <! prisão d» ventre, sao um po-
deroso digestivo e regularizado!- das so*
créçOes gastro-lntestlnaep. A' venda em
todas as pharmaclas e drogarias. Vidro,
stooo. Depositários: Martins 4t Banelar.

BI ¦ i A»»BBia4aa5aK3i»4jOB is

lifiunsawil
I O perfeito B
| substituto do leite I
¦ materno I

Leilões de Penhores
23 de Outubro de 1924
CASA GONTHER

Fundada em 
*8«7

HENRV « ARMANDO
«5 — RUA LPIZ DB CAMÕES - 47

Fazem leilão doa penhores vencido»
e avisam aos Srs. mutuários que po-
dem reformar ou reseatar as suas cau-
telas até £. véspera dó leilão.

A MUTUAlüm A>
RÜA 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: y.

C. Monteiro, director.

Este remédio 6
para o Paludismo
Ml 6 im nptriocli. ¦»

sia u Kpidta mttaii pormitts aian h aso.

0 Remédio do Dr.
Aycr

para as sezões
i conbeddo por medico» e phar--Ttaceuticoe em Iode» ta regioei pe*listres do mundo. Exyri-neatM »
V. Ex em todososcao» de aw
kit»», febres, e pilacaaio, Re»
neade-o aos «cia «rácoa. A to*
i-mdalmprwM-Koi^perfii cada to»
eo pita informação ictoae reedka
cu ptbKeo.

uc a-a-w-n-a»

DA

CASA ARTHUR ALVHV
11 de Ootubro

4v — RVA LUIZ Dt! CAMÕES — 40
DE TODOS OS PENHORES VENCIDOS

Sabe V. Ex. sm «0% mt
•¦<iraiii»ies.arí|iu»M4i-»i>
¦te ta ventrt? Leakt-w ftòk,•M as Khrfu io Or. Ayar Ua

.bbi iraade inilit para • traa.' m. PtrttaMte wgetm, 0

A ECONOMIA
E' A BASE DA PROSPERIDADE

SEJA ECONÔMICO; FAÇA 8UA8 COMPRAS 80'MEMTE NA"A União Commercial'
Prtçoa aem compatencia — Entrega a domicilio — Únicos depoaitarie* da

CERA UNHO, a melhor • maia barata de effeito» serpre-tiendenUa.

—- LATA 4$000
NEVES, GONÇALVES «Sc COMP.

21 RUA DA CARIOCA 21 — Phone Central 3929

. - : i A ¦¦


