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BIOTONICO
FONTOURA

0 FORTIFICANTE IDEAL
PARA

Homens, Senhoras e Crianças
CONSAGRADO

pelas maiores notabilida-
des médicas, em virtude
do valor dc sua formula,
nm dos maiores triumphos
da industria pharmaceuti-
ca brasileira.,

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

attributos da saude.,

CONTRAPRODUCENTE
A' bate-do euosreclmento ãs vida,

utiul oomo alhures, esti a progres-
eiva depressão cambial. Existem,
comtudo, numerosas causas acces-
Borlas, egualmente grave*. Produzir,
o.o lomtnu. E os governou o Um
patrlotlcamento prég-ad-o. Como o
macaco de La Fontaiae, esquecido
tio {Iluminar a lanterna, mágica, oi-
vidaram apenas a purto complemen-
lar — transportar — ti oa gêneros
pormaneceni nas fazendas u naa es-
tações, á falta de -estradas o
de carros.

. Isso, om períodos normaes. Mais
aguda a crise agoru, tendo tis vias
térreas parlo de seu matorlal des-
truido. é mobilizadas liara vchiculttr
forças e abastecimentos de .toda or-
dem. Ao longo da costa, lambem,
minguou a cabotagem, inutilizaveis,
economicamente, muitos navios, em-
pregados pura (Ins bcllicos. Ainda
augmenta o mal-estar, o receio dc
requisições e do outras providencias
de torça.\Aneinla*sa a entrada do
mercadorias. Substlttie-se um regi-
men de cooperação geral entro to-
•dos os, interessados, e interessados
somos todos nós, por outro, quu,
pura servir a uns. pvejudlca a ou-
tros e cs apoda de u*|ambareadores.
B, ontrotanto, nem stíquer c Uones-
tldade banal de vendur por medidas
e pesos exactos é observada, tal a
deficiência moral doi: fiscaes.

Nesse ambienle, surge o decreto
Isentando as Importa-jô-cs de gene-
ros alimentícios. Golpe.de morte na
producção, vae desor-janlzal-a e lm-
pedir continue o nobre esforço do
paiz em viver com o que planta o
colhe. Voltará, pura a própria íor-
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A INSPECÇÃO DE FAZENDA

macio da raça, a phase colonial, om
quc tudo vinha do Reino, o 6 íacil
imaginar 'a 

gravidade política dn
caso. Perpetuará, pois, as -dttricul-
dades, que Iwjc se admlllcm tran*
Kltorlüs. u\votlitmarã remessas do
(lindos para o exterior, deprimindo
us taxas do cumbio. Supprlmlrá rc-
ccitas alfandegárias. H o balanço
da mcedida («<tliarfi com um "duri-
cit" para a | economia ••.acloniil,
acompanhado .de todos ós seus con*
sectários na 'fida financeira da
União, dos Estados, do<i T.uniciploft
e dos particulares. Nem sequer agirá"prompto. 

pois no torna preciso orga-
nizar as compras e dar tempo uos
transportes Importadores.

Anto -essa curiosa visão dos fu-
ctos, estranha na origem o côütru*
producente nos resultados, a buscar
soluções "it latere", e não na os-
uencíu do phenòménò ecoòomiçii,
ucôde, Involuntariamente, ao esp!-
rito a observaçiio, jã velha *de .mu
quarlo de secul\), de um dos maio-
res escrl ptores nossos."Haveria medico, diz Willielm
Itoscher, incumbido do tratanieun»
de um tysico, qui:, cm (altu de me-
dicamento efflcaz, não querendo
ficar sem fazer, naida, cozesse a
boca do paciente, para impedir os
escarros du sanguo? So lia!...
Desde mais de ineio seeulo, não tèm
estado outros ãl cabeceira do enfer-
mo Brasil." *|

Pondo dc latlo o aspecto pessoal,
aliás Interesson*íc, do caso, não são
esses methodos, esses processos, quo
so devem melhorar, paru exauio o
solver dos problemas?'CALOGERAS
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A exoueração do inspector geral
dc Fazenda; sem a clássica expli-
cativa "et pedido", em geral cons-
tttnlo dos uctos dessa nutureza,
(-liando tm referencia a cheíe3 dc
serviço, bem poderia ser uferida
cunio uma positiva fórmula de des-
autorização á desastrada iniciativa
desso funecionuriu, com dar públici-
tliuie a assumptos que, em razão do
oíticio, chegaram ao seu conheci-
mento, mas quo aluda se achuvam
pendentes de julgamento das ul-
las autoridades de Fazenda. Entre-
tunto, so não houve a fórmul.i "a

pedido", tambem nenhum outro in-
dicio ha, no registro official. ,!c
oue u providencia tenha tido o
ctiriho de repressão á altura da
íalta, íittentaturiü, que foi, de to-
üos os princípios iu disciplina, cou-
íradictando uífirniatívas da mensa-
gom presidencial, levando ao ex-
pediente administrativo a suspeita
dc improbidade generalizada e de-
priiijiudo a autoridade morul de
íii*ittu!.los chefes de serviço.

Por outro lado, uancps, firmas
commerciaes o instituições varias,
nesse pampliléto de mórbido exhlbi-
cionisinu, tiveram ferido o coucei-
lo de honradez, jamais posto em
duvida mis suas relações de activi-
tlatle profissional, e, certo, nilo so
poderão conformar com a simples o
delicada dispensa tle commissão, em
uiú hora confiada á acção 'dissol-
vento do referido funcclonarlo. A
honra o a boa fama de qualquer
e. principalmente, dc cidadãos ule
alta significação social e politica
c de dlrectas responsabilidades no
apparelliamento econômico do paiz,
merecem melhor acatamento. As-
sists aoa offeudidos direito a
)iiu!s positivos meios do repuração,
tle cujo provimento a administração
d a unica responsável.

Mas não ó esse' o themu daa pre-
ticuies considerações: aproveitamos
ii])ei)*i'3 o incidente para notar a
conveniência absoluta, o mais do
iiuo oppòrtima, quando a compres-
são das despesas se impüo por todas
as formas, de riscar dos quadros
administrativos mais esse desneces-
sario e fecundo gemeu de expansão
burocrática.

Não so comprehende, quundo a
administração conta órgãos pro-
pri os para cada actividade de sua
altu íuneção directiva, policial o
fiscaüzadora, dos serviços públicos,
eo lhes superponham outros órgãos,
coni u mesma espjiera de acção.

Ora, para fiscalizar a gestão fi-
nanceira do paiz, autos da- prestação
dc contas ao Congresso Nacional,
o verificar a legalidado formal o
substancial dos uctos que derem ori-
gem a despesas quaesquer, ou quo
as comprovem', c, bem assim, os quo
importaram uos factos relativos á
arrecadação da receita, •*' Constitui-
ção só reconhece o Tribunal do
Uoutas; para orientar e dirigir os
respectivos serviços administrativos,
observando sua exacta execução, na
conformidade das prescripções le-
gr.es e regulamentares a elles refe-
rentes, a organização juridica do
paiz criou e mantém a Contaedoria
Central, com autoridade administra-
tiva, policial o fiscal tzadora sobre
todas as actividades e sobre todos
os exactores da Fazenda Publica..

¦yjA autoridade sujrem», nas delN
berações do primeiro ergão, é o
presidento 'da Republica,*através do
titular da pasta das Finanças. Som
duvida, aquelle, como este, cm ca-
sos excepcionaes, pódc designar
terceiros para colligirem dados c
í '.formações, relativos ú actividado
dos dois apparelhos, e, edeüfarto,
melhor orientar .1 solução quo lia-
jani tle dar á quaesquer .ass-uinptos
u clica, pertinentes, isto 6, fpbaom
Muudeir inspeccionar, no todo' ou
cm parte; os serviços do attribulção
tic cada um^-Para taes cominissõea,
porém, não lia necessidade do esla-
belceimeulo dc um órgão perniauen-

Nã'o sei sc, para a Insaciável
curiosidade *dos que fanem da lei-
tura dos jornaes o ssu alimento

quotidiano, já chegarei tarde para
falar do parecer no q.jal, em nomo
da Çomínissão de Fiiiauças, da Ca-
mara dos Deputados, o illustre sr.
Affonso Penna Filho íez, mais uma
vez, com autoridade e 

"proficiência,

a descrípção da enfermidade chro-
nica das nossas finanças, o das des-
ordens de uma politica leviana o
desusizada, qüo periodicamente nos
conduz , a • supportar os . drásticos
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té, o qual,1 sobre não 
"offereeer maio-

res resultados pjiiticps qua as
commissões temporairlas, constitui-
das a propósito de <iada caso e du
cada opportunidade, pareço nada
compatível com a estiencia do regi-
meu das responsabilidades, que pre-
sumimos haver-se organizado com a
promulgação da Oartsi Fundamental
da Republica, regimen que não se-
ria possivel imaginar iefficicntemeu-
te instituidr/ desde -íue d suspeita
de improbidade pairaisa sobre cada
um e a totalldadej dos elementos
constitutivos do apparelho adminis-
trativo, ao ponto do exigir a inier-
tcinavel superposição de fiscaes so-
l>ro fiscaes, para a -realização db
qualquer objectivo daiJ actividaties
publicas.

tAliás, o preceito . orç-jv.ieiuario,
em que se baseou o. acto executl
vo, ao criar a luspetrcão Geral de
Fazenda, não parece j ter sido con-
venientemento interpretado: ao con-
trarlo, tudo faz crer não haver en-
trado nas cogitações i'"KÍ8lativas a
possibilidade do surgir, mais um de-
partameüto de existência burocra-
tica.

Do facto, o art. 12,7, n. 8, da lei
da Despesa para 19:53, autorizou o
presidente da Republica:

"a reorganizai^ todos os sor-
viços de ftscaliziição, subordina-
dos ao Ministério <la Fazonda,
sem augmento iic des-pesa."

Instituída, entretsiuto, a Iuspe-
cção de Fazenda, cm abril daquelle
anno, houve logo um credito, do
000:000$, antes dd 'terminado o
exercicio, reforçadtl com o crod.ito
suppiementar de efeual importa**.**
cia. No anuo corrente, o orçamento
consigna, com o mtesmo objectivo,
1.000:000$, c, na [proposta para
1925, idêntica somria está pedida
pelo governo, iseo sjent^perquirir ss
o departamento, qus iem sede no
próprio gabineto dej ministro da
Fazenda, ainda participa da folga
de outras verbas brdttmsntarias. Não
se pódc dizer quoj mil coutos an-
uuaes, ainda quo sq não façam pre-
cisos créditos supijlcmuutares, se
possam confundir cóm a restrictiva
do preceito legislativo "sem au-
gmento do despesa",,máximo quan-
do as dotações para. a -fiscalização
dos demais serviços ¦ do Fazenda
taes como os de segui-Os, de bancos,
de consumo o outros, longe do so
terem tornado mais msdestus, Iam-
bem encontra incentivo pura maior
expansão. , •

Extlncta a Inspecção Geral dc Fa-
zenda, posta om dia *a' escriptiiração
da Contadoria Central, com ostatis-
ticas technicamente organizadas, dc
seu próprio gabineto de trabalho, o
contador geral 00 mlniatro ida Fa-
zenda, sempre que quiserem, pode-
rão verificar a necesiitãade o a op-
portunidade de diligèiicias especiaes
ua fiscalização dessa ou dàquella
actividade subordinatía. A própria
incerteza do quem setrti o fiscal ex-
tranuiiieràrio e do momento em que
a fiscalização so terá de realizar,
seria o sufficiente para recommcn-
dar toda a pc-ssivcl exacção uo
cumprimouto. dc deveres, se não
fosse estimulo basàanto para esss
objectivo a prova dò confiança, que
a ausência do fiscalização continua
evidenciaria. jj

Ao demais,, a epetineção iunne-
dialii .da iusp^cçãoi Geral de Fa-
zenda, na pcíor <las hypothuscs,
importará na cconobiia de mil con-
tos do réis, facilitando.o nialabaris»
mo arllhmelico, «om quo o Legisla-
tivo ha de oneputrar as perspecti-
vas dc saldo orçamentário uara u
próximo exercicio;

mais violentos, para conseguir a
cura o voltar á pratica dos mesmos
erros o disparates.

Porque fssa longa peça nüo é
mais que a recapitulação do que, ha
muitos annos, vèm dizendo, com
mais ou menos brilho, em íúrma
maie <ou menos expressiva, os
conspicuos facultativos chamados,
todos os annos, a examinar esto
doente, diagaosticar-lhe o mal e
propór-lho o remédio mais apeo-
priado.

Desdo.que pje entendo, ouça fa-
lar*no "défic-íí|. Ha qualquer pUra*v
se histórica, não mo lembro' de
quem, segundoj a qual a Monarchia
era o "déficit". Mas ha na/da com-
paravel com o 'que se tem visto no
regimen republicano? Não ha quem
não convenha que as despesas
publicas cresperam, avultaram des-
marcadamente, destemperadamente,
em manifesta desproporção com os
recursos que uos podiam fornecer as
fontes do recitfta de que era facul-
ta'do dispor.

Esbanjamçnf.os, emprchendimen-
tos aventurosaâ c arriscados, ide-
feituosa arrecadação das rendas,
operações financeiras realizadas sem
critério, são coisas de que todos te-
mos ouvido falar, cm que todos cs-
tamos de accordo. Conhecemos a
doença, sabcaios o remédio, o con-
tinuamos a desnortear, a idoudejar,
até' que a intensidade do mal, a in-
cíficacia das mésiuhae com que va-
mos buscando allivio passageiro
para as suas manifestações reitera-
das nos impõem sacrifícios e soffri-
menfis quo poderiamos ter evitado,
se houvosseniios guardado viva a
lembrança tias* misérias passadas.

"L'oublieuse démocratie", disse
Maurras. O reg;imen, pela substitui-
ção freqüento dos homens encarre-
gados da direcção do Estado, que é
a sua característica fundamental, é,
por indole avesso, ao espirito do tra-
dição c de continuidade, que é o
principio fundamental da politica. A
divisão do poder o da autoridade
attenua, oblltera, o sentimento da
responsabilidade. A carência de
uma forte autoridade central, mo-
inoria viva do Estado, incumbida dc
velar pelos Interesses geraes, de
traçar a direcção superior da poli-
tica, do manitèl-a nessas 'directrizes,

c quo arcasse, com as conseqüências
dos erros comt.mcttidos, reduz as au-
toridades democráticas ao papel de
adores oncarjogados, por um tem*
po, dos diversos papeis dc uma peça
de theatro, sujeitos, quando muito,
a assovios e pateadas, se represen-
tam mal. O interesse geral, o Bem
commum, que,; afinal de coutas, é
a unica razão de 6er do Estado,
passa, nas. democracias, para um
plano subalterno, c só dc espaço
a espaço, graças á reacção.enérgica
do ura espirito ide mais largo dos-
cprlino, emoí.te .de sol) a massa dos
interesses particulares c secuuda-
rios, que so llle sobrepõem c aniea-
çam afogal-o. Cada um dos chama-
dos representantes do povo ó órgão

t
dc um desses Interesses, interesses
regionaes, eircumscriptos, por ve-
zes, às.localidadj-s c municípios, sup-
porte do seu pfestigio eleitoral, da

t
sua influencia iiolilica, e cujo apoio
ó a condição da renovação do mau-
dulo legislativo. E a renovação, de

Do longo vem, no BrasilI, a turra
(simples turra, felizmente), entro
produutorcs do cafe o produetores tio
ussueur, ou talvez, com mula próprio-
dude, entro o assucar do Pernambuco
o o uuít de s. Patilu. Cumpro coníca-
nar, embora nisso nfio confio multa
gente do" Norte, tiub a prívonçio 6
muitíssimo menor dos paulistas paru
us pernambucanos 

'do quo_ vice-versa
(falo sempre 0111 relacüo jm tixsucar).
íí. 1'uulo fula, KernlnicnW, oomo con-
Hiinildor do usuut-ar, esquocondo, atí,
ile quo 6 tumbeiu produetor o poiwuo
zonas éxçólièutV* pura o cultivo du
(•urina; esquecendo-se ulnda do que,
ondo quer que lieiju trabalho, o tra-
bttllío precisa Ser remunerado c, por-
ti.nto, iiiiipuriitlo conlru preços ruluo-
Kiiii.Mas, comu dls.se, csae erro 110
pensamento tlu S. Vaulo nuo ho rc-
vela intoii.-eo. nem Wtft. acnoralliiado,
não tom InfportarraH nem.constituiu
nuncei quàlíiíier embiiraço' nos movi-
nit-ntos de Perneiiiibxicó cm defesa dc
sen principal produclo..

. T)o Porriiíni.büòo, pura o bafei a *nu'i
viinütdc, uiiilior-t. nao pro fu mia, ÍS mu-
uos irinoconte c chegou tiuosl a revçs-
tlr-se de .caracter .regional'contra ti
producção do Sul, mesmo." contra o
ussueur do Campos, sentimento quc
hoje, fellzmcnto, caminha,' para so
desvaneci! r.

Quem csteis. linhas escrevo 6 abso-
lulíinientti Insuspeito nu apreciação
ilo caso, porque, além do não ser pau-
lista nêiu nortista, vem toinundo par-
lo, nestes ult,lmos 22 annos, om todaa
au ouiiipunliua cm defesu, dos dois
grandes produetos nacIonucH, tendo
sidu honrado tieiiipro com a intelrn
conrieiiiça dos dois grupos a quom cl-
les Interessam.

Cuuipra" aliás, fazer justiça aos
pernambucanos: nunca so constitui-
rum factores do fracasso para os pro-
jeeto.-s vutudos no Congresso, com o
fim do defender .0 eufe ou lho couso-
lidar a biluação.

A meu ver, assim como "S. Paulo,
tambem Pernambuco não tem razão.
lütii um o em outro centro de traba-
lho, qualquer prevenção d descabida
r. conviria que do todo se extinguisse,
ligando-se os interessados, para o fim
do organizarem um forte entendimen-
to defensivo, geral e permanente.

De ha alguns annos para cá, e gra-
ças principalmente a quasi ¦ toda a
Imprensa desta capital, existo uma
fortíssima mi. vontade da população
contra "todo o assucar" nacional, má
vontade que sc tem earactorluado em
verdadeira perseguição chefiada (tria-
ío é dir.el-o) pelos * nossos próprios
governos, embora possuídos do3 me-
lhorõs propósitos. E' mais um motl-
vo para, de Sul ã Norte, entro «1 se
entenderem os produetores de assucar
o todos elles com os produetores de
café, principalmente do S. Paulo.

12, do passagem, permltta-se-mo ac-
ce*'.tüar umiêstranho facto: em rela-
ção ao .aasucr.r, quemjae agita*,pa.l*ft
dcfetidef-b 'Vquasl somente >verrit*jn-f
bueS,'. assi ni cbmo,-*em' refâçiió-W^ap*
fé, ê*;quasl qiie^íhlcanieríto S..,Paulo.

Neáto- moiiientb, por óíemplo, em
que, sob o pretexto descabido e rui-
^A^_atMmtm_pAt_fA^A\_rt^_a\^At_m^^
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mandato, a reeleição é a* aspiração
suprema, o interesse primordial dos

qoie se deixaram arrastar pelas se-
ducções da politica.

"Primo vivere". Não vas nisto
censura ou apôdo, porque a acção

politica, quo 
"cada 

um sa propõe
exercer, está justamente condiciona
da pela permanência no exercicio da
íuneção. O mal está no próprio re

gimeu, na organização em si, por-
que a necessidade capital de mau-
ter-se cada um no posto que logrou
conquistar, leva, normalmente, a
sotopôr este interesse ao geral. A

politica regional, os interesses lo-
cães, não raro a3 ambições e pre-
tenções de ordem pessoal, sobem

para o primeiro plano.'
Junto ao presidente e ás autori-

dades centraes, cada deputado, cada
senador é um advogado obrigado,
assiduo, obstinado, impertinente
quasi, dessas conveniências parti-
culares, que freqüentemente estão
em antagonismo com o interesse su-
perior do Estado. E, como, sem o
apoio dc deputados e senadores, que
formam o Congresso Nacional o re-
presentam os governos dos Estados,
o presidente não pôde governar o
administrar, para quc prevaleça e
perdure a Influencia, o mando, a
autoridade, do que olle está iuves-
tido, ó natural que se forme uma
dupla corrente dc favores, presta-
dos o recebidos, ilm intercâmbio dc
condescendcnckte, dc que resulta
detrimento para o interesse da
communldade.

Isto' faz lembrar um chistoso rc-
moquo do Giuseppe Giustl, contra

gran-duque de Toscuua, sustos-
tado no poder merco das bayouetas
austríacas:
'11 gran-duca siu su per 1 tedeschi;

tedeschi son qul per II gran-duca;
E nol paghlamo gran ducá o tedeschi."

IA conseqüência disto ó a inuti-
lidade final dos sacrifício**, quo as
aperturas financeiras uos exter-
quem, inexoravelmente, nesto, cres-
condo de impostos do todas as fór-
mas o feitios, com que se buscam,
avidamente, recursos para o erário
publico cxhaurido. Depois dc tanto
soíírimento, o dssir.uutelo, u descr-
ganização, a desordem subsistirão,
descrevendo-sc a mesma curva, que
vae do regimen imperial á presiden-
cia Campos Salles c da presidência
Campos Salles ao momento . pro-
¦õcut*.'. Coberto o "déficit", continua-
rão os desperdícios, causas dc novos
"deficitis" o.novos apertos.

E será preciso rcconi.-:çar.

S. dc SrEDEIROS

noso tle ser a alta do café o caueador
da carestia du vian, contra ellu uc
desencadêu üina verdadeira campanh-i
do porieguIçBO, quem so cMá defeu-
dendo .'• miiiieuto t<. Puulo, agitado e
chefiado pelos .seus órgãos represen-
tullvot*, no Estado. '

Com o ussucar, passam-i:e ns colsus
de inodo eeitiellianto. Quem clieflií-,
quem fuln. quem «e move, A ttuusl «6
Pernambuco; nins ha umu dif ferem,*)-.
ou domai-; Katudos lissucurclro**. qiiuiel
Iodos, não ào movem, mas prcsílclnm
o Estado "leader" eom sua solidário-
dutlc.

Voltemos, porém, ao nosso objecti-
vo — o freqüento, embora leve, mal-
entendido entro o ausucar o o café.

O principal motivo de tul uttltudn
provém do desconhecimento tfu» dif-
fere mias cupltaes que regem cudu um
dós dois nobroH produclos, orlinidn
ora di*. natureza dc cuia um delles.
ora do sua respoctlv.i situação no
gruntlo mercado consumidor do
mundo.

J-lasas dlffci-enças obrigam n ado-
pçilo dc medidas radliealmcnte diver-
sas, na campanha do defesa quc cada
producto reclama nos períodos dc
crlso.

O café 6 um genero que, durante
annos, so conserva sem nenhum des-
merecimento em suas qualidade**;
com o ussueur £• o contrario quo sc
dá, dahi resultando, paru o prlmcli-o,
quando armazenado, facilidades dc
credito quc o outro não encontra, sc-
nüo em condições «empre prccurlas,
íis vezes Inaceitáveis.

•Mus o que realmente decido dos
jnclos appllcavela 110 café ou uo as-
sucar, é a posição dc cada um perante
o consumo universal.

O ussueur é produzido cm todo o
mundo, annualmente, ua razão de 300
milhões dc saceas; dus quaes, ao Bra-
sil, cabem soriientó li ou S milhões
(raflro-mc ao ussucar quo vem uo
n.ercado), isto ét "a trigesima parte",
ao passo quc, relativamente ao café,
quem produz pouco é o estrangeiro,
cabendo ao Brasil 70 a 73 °|0 do to-
tal.

Para o mundo, a Inslgnificancia de
nossa producção assucareira, não ln-
fluo nas cotações do mercado c, por
isso mesmo, "somos obrigados" a
aceitar os preços vlgorantcs em toda
parte, mesmo ruinosos. Em que nos
aproveitaria, portanto, nos momentos
de crise de preços, comprarmos o
uqui rotermos o assucar sobrante de
nossas colheitas, em relação no con-
sumo? Ao fim de alguns mezes teria-
mos de vendei-o de qualquer modo
(antes quo se deteriorasse), sacrlfl-
eando-o aos preços baixos do mer-
cado estrangeiro. Vô-so bem, portan-
to, quc não ê por meio dessa Inter-
vonção directa no mercado, do mes-
mo modo que se tem feito com o ca-
fé, que se resolveria a crise dos pro-
duciores c que, por isso mesmo, não
serlfl,, razoável,' reclamar-se ..(cbmo sc
teiu feito) -quaridò se íhteryím" no
meroado caféeiro, a 'generalização
da Áiesmib.mijdi.da,-p«râ appllcàl-a tá
assucar e a outros produetos em Iden-
tieejis condições. . . .
' 'Com o café o caso, conforme já
acima disse, 6* differente: Quando
baixam,'os preços, a causa é um ex-
cesso do offerta e o.causador 6 ex-
alusivamente o Brasil, pela enorme
percentagem do sua producção. Dahi
resulta que quem pôde ditar os pre-
ços somos nós. Como? Regularizando
a offerta, laminando as vendas e ao
consumo offoi-ecendo, dia a dia, es-
trictamentb, a ração quo esso consu-
mo comporta.

O meio de realizar esse objectivo é
armazenai* o excesso eventual tempo-
rarlo do producto colhido, para dis-
tribuil-o no correr do anno, çumprin-
do ter-so presente ao espirito, que,
tal qual acontece com o assucar cm
cada região, a colheita do café se ef-
fectua em 4 a 5 mezes, quando, como
é sabido, o consumo so opera dia a
dia com uma regularidade chronomo-
trlca (salvo os casos de calamidade,
guerras, etc.)

Não encontrando 110 mundo, fura
do Brasil, o café de que carece, o
consumo sujclta-sc ao preço que nós
lho Impomos e.qtie é conveniente-
mente escolhido, tendo-se om conta
o custo da producção, o volume dos
Stochs e daa colheitas, etej. Ampa-
ram-so desso modo os produetores e
dofentle-so a renda nacional, obrlgan-
do o estrangeiro a pagar-nos um jus-
to tributo .1 excellencia das' nossas
condições naturaes o' ã organização
de nosso trabalho. E' a defesa do
paiz.

Oceasiões ha (o não de ainda ap-
parecer) em que, como em 1900, para
enfrentai' alguma colheita anormal,
muito avultada, será necessário rc-
correr tambem a applicação de capi-
taes 11a operação de defesa, pura ali-
vlai; o produetor do peso excessivo,
embora temporariamente limitado, de
auas colheitas, durante o período do
armazenamento, quando esto é pro-
longado, uté que íié faça sentir con-
venientemento a acção do consumi-
dor.

Esso caso anormal de enorme cb-
lhelta é, Infelizmente, mais tréqúánté
do que leo presume, çm .relação ao
café, como se pftde verificar er.i tode*.
>\ nossa historia ••iiféele-a: eil-o aqui
bem caractei-iztdo na seguinte ta-
bella da pn-rtucçiío nos ultimos dez
annos (ciue >-6 não amplio para não
alongar mais este trabalho):

Saceas

A questão d.i escasses dae aubsls-
ttncluu parece estar cm (toco por toda
a parte, comu nos Indlcum os tclc-
graintiieis do Pariu, dc Berlim o dc ou-
tros grandes centros. Entro néu o ua-
Bumpto é, do preferencia,' rotulado
como qucsldo du carestia da vida; nos
outros pulz-.-s, quc tcin, talvez, mal»
longa c usporu experlonclu dessa dei-
ngeu.lavcl problema, costumu-sc, an—
te<, uppllcur-lliu o nome, menos pre-
sumpçoso, de iscasse** das subslslcu-
cias. Menos prcsumVçoso, dir/:-
1110:1, porque, cm .0 qualificativo
do carestia, Inrplloumos. do corto
modo, unia llicorla ,preconccbli'.ii do
phenomeno, ao passo que ns outretei
nações, menos sagazes do quc nós, sc
contentam cm rcgbtnu- o facto puro
o simples tia escassez dos artigos uu-
cossuriòs Cl subsistência. Nós nos re-
ousamos 11 aceitar o facto positivo da
escassez, ¦«•••a afflrmar quo existe
carestia, porque alguém, à sombra tlu
liberdade do commercio, anda 11 cs-
conder os gêneros cujas cotações aão,
por esso meio, artlflcialmenlo eleva-
ilas a um nlvc) exorbitante. Os outros
povoe) nüo uniram cm tão -profundas
cogitações sobre as origens dos preços
altos. Acreditam, ingenuamente, quo a
resfricçãu da producção, acariciando
a diminuição da offerta, é um íuetor
mais ponderável dos altou preços das
subslstcncias. do quc os abusos da li-
bordado de commerclo, -com a qual o
mundo abé agoru viveu, trabalhando,
poupando, enriquecendo e prosperan-
do, por uma fOrma razoavelmente sa-
tisfàtorla.

Como £ sempre interessante e ln-
struetivo aprender, nBo julgamos ferir
as susceptlbllldadea do nosso amor
próprio nacional, íazendo <o cotejo cn-
tre o quc se passa aqui, no tocante fi
campanha para debellar a carestia du
vida, o o 'quc se está procurando fazer
em França, -para, chegar ao mesmo
resultado.

Afeumas razões tornam parti-
cularmcnte interessante o exame das
Informações, hontem, transraittldas
om telegrammiv de Paria.

O actual gabinete francez é chefiado
por um estadista <"uo so tornou co-
n-hécldo polo seu pendor -pelos estu-
dos. econômicos <-, aOém, disso, é. um

collectlvistas, o sr. Herriot 11,10 ilcv-0
sor suspeito do fanatismo vol.t liber*
dado do commcrcio, a que os penna-
dores e políticos du escola liberal coa- -
lumam ligar tanta importância. T',',
por/anto, .curioso Indiigitr o quo esco
soclallsla moderado julga çtínvoilièrili)
fazer, parn' llliortni", o povo Cráncei! dus
lncomrnodoa decorrentes *du cücismi'.
do trigo.

Ftilunde aos repri-sent.intra fla lm-
prensa, ein llómo do govorno, o ml-
nlstro *dn Agritiuilitra; rr. Qúoílle, for'-
niulou 11111 ptãr.ò tio combulo i't uflcug-
sèz, pelo qual sc vorlfleii quc, apesar
dua toiHlorc-lM*) vagamente marola mm
<!n vurlos iln.-i .seus nionibros, o actual
nilntstorlo truiice** 11R0 pensa cen ni-
ton Jor uos liilcrosses ..os i-tinsumltl,*-
íom por mulo d.* umu política do lh
torvcnçeo) net liberdade duij opiirucõfs
mróciihtls, ou na liberdade dos coti-
tratos. O sr. llcrrlnt, qtto, no ?cú iei-
tortissitiitis.simn livro 'Ui líusslu Non-
vellu", resumiu <*ni conceitos lulmin-
vela do subi ònré.t oi-.iioiiiioa it-j aiiiiá
obsorvuções ó aniilyscs das cnusna do
fracasso da política intorvonclonlsln
com iiuc, na íibuse* inicial du revoln-
ção, oa soyfots, dobalde, quiseramittixilliii- o consumidor por provido**:cíus empíricas dlrectas, não «3 dis*
põe it. Incidir non erros quc,tão magistralmente, diügnootlcou 110
seu c**tu'.1ü «obro 11 rocontítru*
cçilo russa, liiclliiado no soein-
li.imo, mas dotado das qualidades >!«
ihtclligcnclu o do bom senso-quo oa-
ríiçterizum o espirito fráncçz, o sr.
lleiviot não quer amparar o consu-
midoi-, dcfronlado pela escussez do
trigo, por meio do medidas quo.
embaraçando a liberda.de das operúçSeri
mercantis, vüo, em ultima anuly.s-:,
cercear u producção.

Com a lógica característica da men-
talídado du sua ruça, oa dirigente-, da
França conclue»* quc a ntzfto básica
da escassez cetâ na detlcicncl.-i da pro-dueçtio c cm out.o factor, que torna
a producção Inaproveltavol aos centros
consumidores — a difficuldade dos
transportes. Animar 11 producijão, nu-
xiliar o -produetor o facilitar a clr-
culução doH produetos, para que dello.*.
se utilize, em condições vantajosas, o
consumidor, eis a que so reduz, a fér-
mula preconizada pelo ministro dr.
'Agricultura da França, nas decla:*.-!-
ções feitas, auto-hontam, 1103 repre-
senlanicK da imprensa, flautar mais,
fornecendo, para c"ssc fim, ao lavrador
facilidades de teda a espécie; tornar
mais rápidos é muls econômicos os
meios do transporte,-, entre as zonas
produetoras o os centros consumidores,
constituem us duas alavancas eom que
o ministério Herriot espora alllviitr ur
populações fr.-incezu.*) dos Inconvdnioií-
tes du escassez do trigo, quò so tra-
duz na ultu dos preços.

No momento em que nos aehnmon,
Biqui, preoecupudos coni 'problema
análogo, que uos obstinamos c:u resol-
ver por íucthodos differentes, nfio $1
talvez, inopportuuo chamar a aUençãn
ipárà- 0 quo soe vao. fizer, em Branca*
com o intuito de spluoJpnnr difflctil-
dades semelhaiítos Ça -nossas.

radlcal-soclaliàta. Como atfàjrto, cm-
bora menos orthodoxo, das doutrinas
ttjt%*mt*A*s*A*m*At*t+mr*trtV^^
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1913—-16 .-. .* 11:717.000
IDlti—17 . . .* !).S0;i.U00
1317—IS ....... 12'.1«9'.000
11)18—-IU 7.ütia.000
1UIÜ—^0 . .1.160.000
102Ò—21 ". 10.Dll.000
1 !)2 I —112 ..*.'.'.... 8.170.000
IO*!'.'—^3 0.750.000
1923—24 ...... . 11.000.000
192-1—23 ..»......* 4.000.000

Vê-se que em dez annos houve uma
colheita de 12 milhões de aaccas.se-
guida'de umu de 7 o outra tle 4, isto
é, reduzida em muls de G5 "¦'.

Seguiu-se logo umu colheita dc
10 1|2 milhões, isto é, 240 "i" mala ele-
vadu.

Jlois annos mais tr.vde, os 10 1|2
milhões caíram u li 3|4 pura de novo
serem sutcêdldbs por uma enorme
colheita -je'11 mUiiões de vaccas, ã
tiuitl velu seguir-se a reduzidíssima
rollicito .".o*iml. de 4 milhões. A"eja-
se o phenomeno: er.i um só Estado
passar-so de 14 para 4 mllhõea dc
êácctts; de' limuimu para outro.

Como, pois, deixar-so de intervir
cm s!tuu'*ões somclhánlés? S**rá ud-
r.ilssivcl guardar fi*lelldt'.de â justa
exigência do paiz, será cumprir o
nosso dever cm oücasiõès desteis,
o abandonarmos u nossa principal ri-
queza » acção poderosa du) nil.li.iona-
rloa estrangeiros u. arreçadarom, a
baixo preço, uos ^rudtietores desair.-
parados, par., vetidereni. upportuna-
mente, ao^ ul los preces do consumo. í ¦

A propósito do artigo do nosso
director. dr. Assis Chateaubrland,
publicado oa edição do 10 do cor-
rente, o dr. Teixeira Soares diase-
nos o seguinte:
• — "A minha attitude, toda vez
quo me vem opportunidade de falar
do problema — de critica constante
doa defeitos de construcção, e máo
apparelhamento das nossas estradas
dc ferro, para ficarem cm situação
quo eo impõe, afim de attender ás
necessidades do desenvolvimento do
nosso paiz, devo livrar-mo da sup-
po6ição do que possa ccimprehender
prodiucção sem os meios quo asse-
gurem o seu amplo escoamento. Não
absolvo as estradas do ferro, portan-
to, do qualquer culpa em nossa dca-
ordem econômica. Mas devo contes-
sar que, cm minha longa existência,
tenho encontrado mala freqüente-
mento via3 férreas selm ter que
transportar, do quo produetos a que
não possam dar vasão...

"As observações apresentadas pelo
distineto dr. Chateaubrland conf ir-
mim aliás us minhas observações —

ao invés dc conteslal-as---<ie que não
pròduzlmõa o sufficiente para atten-
der cm abundância ás nossas neces-
sidades.

"S. Pauio é um pedaço privilegia-
do do Brusil. Tem, já servida pelas
iv.elhorc-s estradas dc ferro do paiz,
c por boas estradas do rodagem, umu
fílillssima região, c quo conta com
um bom numero de cxcellentes tra-
balha-dores agrícolas — e que por

isso me9mo devia produzir nüo -ií
para seu consumo, como tambem pa-
ra servir as regiões que não têm a
mesma fartura. Entretanto, essa re-
gião se i-esente da mesma crise quo
au demais, porque a producção acci-
dental das novaa plantações das ler-
ras virgens servidas pela Sorocabana
e a Noroeste não pflde ser trans-
portada, como diz o dr. Chautoau-
briand. O preço, que dá, para o sac-
co de feijão na Noroeste, ondo o ge-
nero so encontra retido, e não pôde
ser transportado — não Indica abun-
daneia: 55$ para o sacco deste, ge-
nero é preço superior ao quo vigo-
rou nesta praça, quando a carestia
ameaçava a todos e o governo teve
dc agir cm auxilio da população,

"Seja como fôr, eu tratei d© o-bser-
vação que so alarga por mata do 50
annoa, e o dr., Chatcaubriand, de
uma observação de hoje, pode soL*
que aponto Cacto que attenue. acci-
dentalimento o que pxponho com
muita lealdade. Mas declaro que não
modifica a minha convicção, de
que o nosso problema devo ser pro-
duzir para exportar — porque é com-
a exportação que as nações se enri-
quecem e só tém fortuna para si a*)
nações que produzem o sufficiente
para exportar."

E terminando estas considerações,
•ponderava s. cx.: "Eõlá claro quo a
producção quo não pôde circular —
é, para o caso, como . sc nüo «.is-
tisso."

'i^HUDSON/F

-u-u-uVuTj--u*---Lj*)j^

as nossas colheitas, exactamente nas
oceasiões cm que clla3 são mais volu-
mo sas?

Não nos cumpro em taes situações
intervir contra os arremessos Irreprl-
mlvels da natureza?

Tudo csia indicando quc devemos
conservar em nosso poder, os oxces-
sos eventuaes dc nossas colheitas, ar-
niázenando-os o, cm justa defesa,
marcando-lhes o preço nos momentos
opportunoa de. aa vendermos, isto é,
quando a natureza nos impuzer co-
lheltas insufficlentes, como tem sein-
pre acontecido.

Eia ahi o motivo da necessidade
Intervcncionista do Estado o a con-
venlcncla de collaborarmos nessa me-
dida de salvação naciunal. Não fui-
taram objeeções a essa Iritorvohção,
mas dellas só me oecuparci no pro-
ximo artigo.

Mas, então dlr-sc-fi. não haverá
defesa possivel pura o assucar?

Certamente que sim. conforme es-
poro demonstra'.* tambem uo artigo
seguint'*. Iiinltúi:do'-nie, por hoje, á
afflrmar que, sc essa defesa não está
ainda organizada, ,'• por falta do iinlãd
entre os produetores; .-s quaes, usslin,
não têm conseguido modificar a cr-
rada oi-it-nta-.-üo dos governos nem as
injustiças dcsalnidas ria im prensa,
escravizado, ão propósito indosyiávol
do cortejai- a noisa população urba-
ua, sòttra *iuem tòftrcr'.*

Aujiuslo ILVSIOS.

OS AUTOMÓVEIS

¦ON i ESSO
com pneumaticos

«balAo"
representam a ultima palavra em

conforto, economia e elegância
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CORftURH NI SERVIÇO 00 AL-
\ eooxo
;¦'¦ i» ¦

16St*%m*amm)aà trat» ãar—m «or apre-
jjp^.- uOteiaw pata* cmkMiUu>»
(•7, INkrfcBttperiiiteiidtíiioluj do t-Sorvl-jo
Aa Abodao. do .Minl.itcrlo da Agri-

Ievitara, ttorfto uburtay. nu próxima'nainaiw, aa Incrlpcflcts para o concur-
no destinado ao preenchimento, om
commluitno, de cargo» do auxillaroa
technlcoa do S.* clame da mesma
aiapotlntandoncU o du nuaa de pon-
dendês naa Ratados, de aocordo cum
oa árticas 37, 38 o 39 do regula-
mento ' apprsVado pelo decreto
Hl.ltí-2, de lt do agosto do 1033.

Os candidatos A Inaorlaquo devo-
tüo dirigir «eus raquerrmentos ao
Nuperlntcndonte do serviço, acompa-
nlia-dox do doeumentos provando so-
rem oldidSos brasiloiros, no sono do
rous direitos ctvls, maiores do 18 an-
non o menores do it, -tom titulo do
«-"ronomo ou engoMIro agrônomo
registrada na Directoria Oerul do
Agricultura, o bem a-mini du uttes-
Iniki). do bôa condueta o do ln*spo-
cqfto dc .saneie. Para o*, quo tiverem
monos do !I0 annoH seril o-rualmcn-
tu cxliíido. ii aprcHcntiiciio do cador-
nalu do reservista do ISxcrclto,

Além d ouses documentos, os can-
dldiilos noderAo exhlblr outros, con-
Diante» do prova do tempo dn sorvi-
ou cm nuiilnuor rniuo da udiiilnlstru-
cfni publica, tmballioa ou publica-
(jOc« do nua autoria «obro assumptos
rororehtes ho -iteodAo, otc, H' fa-
cultmlo no candidato quo o requerer
fm-or estagio, até n. data. da realize.-
(;ão do concurso, cm ostaboloolmon-
tos agrícola-- ou em laboratórios do
Ministério.

o cüiiuurso constara, do tres pro-vas (pratica, escripta o oral), rea-
llzando-SQ em primeiro lojíitr a pro-va pratica, que erra eliminatória. i

Do accordo com a resolução do
ministro, serão nomeados do preto»rénclu, dada n egualdade do condi-¦jOes no conourso, os a-rroi-umos es-
poclalIzitdOH na cultura do algodão,
i»k quo j,1 tenham exercido cargo lo-

clinico do tíervii-o do Algodío o os
diplomados pela Escola Superior do
Agricultura o .Medicina Veterinária.

O concurso será valido polo prasodo 2 annos, contados da publicação
no "Dlarlo Of ficlal" da relação dos
candidatos classificados. As' vagas
quo oceorrerem no serviço, dentro
desso período, serão preenchidas
pela ordem do classificação dos con-
«uiTontos.

UMA INNOVAÇÃO NO SERVIÇO
POSTAL

> ~
O emprego «tu* machlnas do fran-

quear
De accordo com o eatubelocldo

pelo artigo 13 da Conven-jAo Postal
Universal de Mtuirld o Jil ratificada
polo iCongremin, foi o Correio auto-
rlnudo a adoptar om seu serviço ma-
chinas dn franquear 'correspondência,
fabricadas pela Universal Postal
Prankets Limitada, do Londres, oli-
«ot-vadas ns inaLruegSca hontem, ap-
provadas pelo ministro da Viaeio. .

As regra» estabelecida* nas instru-
eçlios o cllo cm caracter provlstorlo,
podendo aer nltoradaa quando a ex-
porloncla demontror ser isto ucces-
nario a perfeita fiscalização o bõa
oxocu-»ao do sorviço.

As maehlnaa ora adoptade» pode-
rão ser substituídas por outros ap-
parnlhos quando assim for julgado
convonienle, n&o somente, as repar-
tlçOus postacs de grundo movimento
poderão usar oh machlnas da Uni-
versai Postal tambem, as firmou ou
empresas Industriaes, bancarias ou
commorçlàos do reconhecida Idoncl-
dude, mcilUnlo autorização do dire-
ctor dos Correias o de accordo com
«s regra» cstaiielccldas poderão
egualmente uml-as.

Tanto nus mnelilnn.fi usaiMe nos
(le)iartamentos poslacs como por
particulares, a» eslumpim dos sellos
dò quaenquer valores terão um k»j
typo; Bomento, variará o nuinoi'o quu
C» corresondenlo a cada machina.

A ostampn do solio «erâ únniiii-
cinda antes de ser posta cm uso a
primeira, machina do franquear. A'os
Correios as machlnas ficarão a car-
go doa thesourelros, responsáveis
lior qualquer Irregularidade verifica-
da no seu emprego. Km deposito no
almoxarifado geral, ficarão depo»;l-
tadas as cadernetas, sendo forneci-
das mediante requisição do funecio-
nario competente, depois do nume-
radas o registradas na turma do
partidas dobradas contraes os respe-
ctlvos possuidores.

O CONCURSO I>K VJ-.TKRCNARIO
DA POLICIA MILITAR

Ao general commandanto da Poli-
c!a Militar autorizou o sr. ministro
da Justiça a mandar abrir inscripções
para o concurso de -° tenento vele-
rlnario daquella corporação, afim do
sor preenchida a vaga aberta com a
aggrcgacão do Io tenento graduado
Lafayetto Leal Tavares,

H.CAMPOS
TELEPHOriE

Wm\ mUmm-T-J$

0 ENSINO OFFICIAL DA OPHTAL-
MOLOGIA

S RKFÚRMA DAIS INKT.tl.U*.-
ÇÔES PRATICAS XO HOSPITAL

DA MISERICÓRDIA
Como tivemos cipportunldado do

registrar minuciosamente, acabam
do vor ampliadas c reformada» as
ln.-i!.'illnij(*L..| dos serviços dc ophtal*
mologla no Hospital da Misericórdia,
onde 0 feito o ensino deasa especia li-
dade, cuja cathedru esta confiada ao
saber ,do professor Abreu Fialho,

for motivo do forca maior, a
Inauguração desses melhoramentos,
quo vieram apparclhar o ensino of-
flJ-.al da ophtalmotogia do todos os
elementos reclamados pelo progresso
du sciencla, fole transferida para
quarta-feira, ás 10 horas,

OS PRUSK-vra? AO "O JORNAL"
Os ira, H. Coelho & C, Limitada,

estabelecidos .1 rua dos Andrade.*!
n. -.'li, sobrado, flzornm-rios presenta
do uma Caluplaama Electrlca "Ciu*
men". pi-lvlloglado, invento do dr.
Cariirollu Bel lança.

A "Cnliiplasma Tdtoctrica "Car-
men". 6 caprichosamente executada,
honrando a industria naeionul, o
vem tornar dispensáveis o» sueco» ilo
agua quente, tendo a vantagem de
manter sempro a mesma, tompoVai.il-
ru. V»!' do ' Inc 11 manejo o devo ser
utlllziula, em Iodas as caias do funil-
Ilu. pela HOguranca ilo seu niunojn c
pelos resultados pratico» ouo traz,
substituindo com vantagem o sacco
do agua quente. Neata capital o a:.
A. Kamos está Incumbido de fazer
a p ropnganda da "Cataplasma Klo*
etrica "Carmen" o qo Estudo do Ali-
nas o sr. Ismael Burlo.

RIIALIZA-SB» HO.IK O CONCOR-
SO HIPPICO XA V. .tUlilTAIt
Conforme já. tivemos oceasião du

noticiar, i-eallza-so, hoje, uu "Car-
rlero" da Villa Militar, um concurso
hippico!

Afim do conduzir para aquella lo-
calídádo ou officiaes o famílias dos
convidado», haverá, um trem espe-
dal, quo partira du estação inicial,
du Central, ús 13 horas.

A FUNDAÇÃO DO INSTITUTO
HISTÓRICO

O Instituto Histórico c Oeographl-
co 'Brasileiro realizará no próximo
•dia 21 do corrento, uma sessão no-
lemne eommemoratlva do 8(i" annl-
versarlo du sua fundação.

O acto scru presidido pelo sr. dr.
Arthur Bernardes, presidente da
Republica c. presideuto honorário do
Instituto.

[PRÓXIMO AO
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A Casa Salgado Zenha
Recebeu os ultimos modelos em chapéos, vestidos de
seda e lingeríe, blusas, peignoirs de seda e lingerie,

| sombrinhas, leques, carteiras e bolsas, tecidos, de se-
da. linho e algodão e muitas outras novidades.

90-OUVIDOR 
—92
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PERIGO!
-SEVITAE-D

mW»

APÍfflfÉOS SALUS

99

Os apparelhos "SALUS,, 'esterili-
zam a agua, evitam a dysenteria e o

typho!
Cuidas da saudo de vossa familia!
Encontram-se nas principaes casas

desta capital
Depositários: Sociedade de

Produetos Chimlcos
L Queiroz

95 - RUA DA SAÚDE - 95
RIO DE JANEIRO — S. PAULO

A Casa Vieitas, Primeiro
Instituto Óptico Scientifi-

co do Brasil
avia* aoa intensaiados da qua fabrloa na*
suas officínas, qualquer lente ooular aob
a direcção technica do ophtalmetriata dl-
plomado 8r. Willy Ahrene; os exame» vi-
auaa* para a escolha da lente» «âo prooa-
dldo» peloa medico» ooulistas, iDrs, Álvaro
Dia» e Caatrioto Pinheiro, etpeolaliataa
am doengae de olho». O» exame» cio gra-
tuitoa • affaetuades diariamente das 10
ia 11 • d» 1 ia 5.
CARLOS VIEIRA • RUA OA QUITANDA, 88

Vermidigo milí-
Igroso. Mata as
jiombri(í«s em Z
I horas, i ¦ -

^aoueM purgativo. garan*
Itido. inolfensiwo

picmiado com Mtdiiha de OURO-Expeii-
(io Cenicnauo. — Uc. 317. -144-913

Agente»: INFANTE « Cia.
RUA CHILE, 27, SOBRADO

^0__mS_>_-*' w '

TEM BRONCHITE?
TOME

AGRIODOL.
D. N. 8. P. - Lioença n. B7, 22-12-20

GRANDE
QUEIMA!

SALDOS DE CRÉPE MARROCAIN,
JAPONEZ, EGYPCIANO,

DE I2S00O por 8S000
GRANDE SORTIMENTO DE MEIAS,

DE3$500 até I8$000
VOIL ESTAMPADO, I metro do lar-
gura, corte com 3 metros, I0$000
LINHO, artigo finíssimo, com l,"20

ds largura
TRIGOLINE, ZEPHYR, PERGAL,

LINDOS PADRÕES
BORDADOS, RENDAS e OUTRAS

MIUDEZAS »
TODO 0 STOCK DA CASA COM

50 % DE ABATIMENTO

Casa Lealdade
61-Avenida Passos-63

- LOTERIA DO ESTADO DO RIO -
BVSTUMA DB HIllVAS K ESPItERAS — FISCALIZADA PEIO UOVEn.NO

1)0 ESTADO — EXTHACÇOES A'S 15 HORAS

DEPOIS DE AMANHA

INTEIRO, 1*600
ooosooo

MEIO, $800
SEXTA-FEIRA

50:000^000

c
INTEIRO, 4Í00O

ma
VENDE-SE EM TODA A PARTE

QUINTO, $800

Concessionária: COMPANHIA INTEGlllDADE- FLUMINENSE
Kua Visconde do Itio Branco, 130 — Kicthcroy I

MAVflSRA'?
GA8A NO RIO, QUE VENOA TÜO BARA-
TO, QUANTO "A NOBREZA" A' RUA URU-

GUAYANA N. 8S ?
- ALGUNS ARTIGOS -

Jlorlm superior, com o," i tiú lar-
gura, reclame; peça . .'. . leíoou

Opala branca, liiglezn. metro. . ;;Çõuu
Opala em coros, llniíslina, nic-
tro  1?8U0

Irlanda dc linho, com l meiro de
largura, ln?loza, metro . . . HJDOü

Tricollne do seda. o melhor te-
cldo para camisas, branca, cre-
nio o beje, metro  0*1900

Bordado suiíso muito largo, lin-
dos desenhos, metro .... mioo

Sapâiinliòs do pura lii, par . . çooú
opala rinlsslma rranceza, com

1,10 do lar-rin-a, metro . . . EJ900
Crépon rram-ez listado com 1

metro dc lar-rura, com peque-
no defeito, metro .... •i$ÕOO

- ATTENÇÃO -
Charmeu8e de pura soda, em perfeito ei-
todo, taldo de cdres violeta a bordeaux,
metro 168900 e tafeli francez com 1 me-
tro de largura, em perfeito eatado, eomo
poderá eer verificado, ealdo da» efira» gre-
nat c beje escuro, metro 14$800. Apro-,--citem emquanto tem.

A l'OS8fc DO DIKECKTOn DO
ABIUtíO DK MENORES

No Hiiiào da "CttBu Ju Projerva-
elo"', tomou, hontem, posío do cargo
du Ulroctor do Abrigo do Mtnoreu o
dr. Hernanl Pcrclru Leltu. tando P»'«-
stdldo o uuto o df. Burle do llgueli-e.-
do, que percorreu, cm uegulda, o edl-
ficio. sendo recebido, nu puteo, pelos
menorea o funoelonarlo-i du cana,

Apresentundo o novo director do
j\bi!;io dc Menores; o dr. Burlo Oo Bi-
guelredo concftou os funeclotmrlos o
menores u au-iillorem o dr. Hernanl
Ijcltc, nn desempenho do cargo riuru
o qual foi, ante-hontem, nomeado pelo
nr. -nlnl-ilro du Justl(*u.

AS PROVAH EBCRIITAH DO TBR-
CEIRO ANNO DE PHARMACIA
O sr. ministro da Justiça declarou

uo reitor da Unlvcraldudo do Ilio do
Janeiro quc resolveu dispensar tas
provas oserlptas, nos exames do cor-
ronto nnno, os alumnos da 3* série
flo curso do phurmuolii da Faculdade
do iMcdIc!n-t desta capital.

i -a» 

A COMPENSAÇÃO DE CHEQUES
KO H.Y.VCO DO BRASIIj

Pol do «48.091 :VT-5-Ó«, ii valor tu-
tnl <Iok i-lictiu-ij cottipensHdoH duran-
Io a Korinina finda, «oíido: no Rio,
|.*(!..*.3'.':l54$20i;-. eltl H. Paulo, rCls
IO.'.! 18:811.7$.UU! eni Santos, ruis ....
1,"».|.OiiS:tll$7:iO; cm Porto Alegre,
:i.7(M:."iS7$liin: na Bahia, réis
U.fl70:OOO$OOfl: om líeclfo, rílu
n.J-io-i-iismi.

O ABASTEClSrÉNTO DU íí.VUO
O movimento dc gado na Central

do 'Brasil, foi o scgulnto: desem-
baroadaa cm Santa Cruz 406 rezes;
om transito pnra Ca-japuva 304.
Stnolc om Cruzeiro para embai-quo
771 reücs.

HOJ
REUNIÕES

— AssemblÉa perai u"-trao.'di»iarlu>
ftá IB liiiniu, do Centro do PróHcccão
aos l.aviadores. » '

mW ál

LAVOLHO
Tem V. o cuidado quc deve ter)na

escolto d'um remedio para os olhosf
Conhece os factos? Sabe o que o
auxiliará, o que lhe fará mal em ves de

Pubitcamea a formula de talra a mala
Importante descoberta que se tem
conseguido para doença oos olhos. O
eeu medico reconhecerá esta formula.
Acreditamos quc elle lhe dirá que ex-
pertinente este remedio eem íalta—sem
deLave os olhoa hoje á noite com Ltwolto.
Obterá allivlo, Ímmediato allivlo. Oa
e! hos dolorosos, cansados, absotverip este
remédio com avidex detaido—oa forte»

Si nüo consepilr o allivlo promettido
com o primeiro frasco, lhe devolveremoa
o cuato do mesmo. Sem questões.
Somente tem que escrever aos Sn*.
GLOSSOP & CIA.. Rio
de Janeiro. Com conta-gotas, sal piai-
maòae. drosarias, etc

Ólac.-tor.-tod.—ilae.-alr.aal

VIAS URINARIAS
Cura radical da blenorrhagla. Csama

directo da urethra. Tratamento daa mo-
lestiaa venerea» pelo Dr. Belmiro Valver-
de. — Largo da Carioca, 10, — D» 1
áa, O.

NÃO SE ESQUEÇA
Incluir liojo na sua nota de compras o

remedio necessário para ricos o pobres,
que devo existir em todas as casas. Nada
superior para doenças da pelle, cezemas,
frieiras, emplngens ou golpes, escoria-
çíes, ulceras antigas, etc, clc. Kilo suja
a roupa nem sc conhece a appltcucílo. So
preza a saúde e quer poupar dinheiro
compre hoje mesmo um vidro dc DERINO*.
c leia o livro que o acompanha, citando
remédios para varias doenças dirricels de
curar. A' venda em todas as pharmacias e
drogarias importantes. Exija DERMOL do
pharmaceutieo Henrique E. N. Santos, o
nüo aceite ImitaçOes baratas.

VM^M^^^W-Mt^lAiA^A

PÚ. INFANTIL
TORNA AS CRIANÇAS FORTES

E ALEGRES
Agentes: INFANTE tt Cia.
IlUA CHILE, 27, SOURADO

A CURA RADICAL DAS
HEMORRHOIDES

Por processo sem cliloroformlo e sem
soffrlmento paia o doenie. Tumores, fls-
tulas, corrlmentos o quedas do recto.
Raio» X ao diagnostico. Dli. VON UOL-
LINÚEIl U.V OIIAiJA, DA BE.WICENCI.*.
portrucHEZA, ás -i Vi. nodriso silva. s.

GUINDASTE
Compra-se, movido a electricidade, de 'J

ou 4 toneladas. Cartas pnra r.arbosa. cal-
xa postal n. 607, dizendo èòndlçOds o ou*
dc podo ser examinado.

Iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiini

DOENÇAS Cura garantida
DE e rápida do

NARIZ OZENA
OUVIDOS (fetidez do nariz)

GARGANTA processo inteira-
E BOCGA . mente novo

DR. EURICO DE LEMOS
1'iofcssoi» livre dessa especialidade da F'a-
culdade de Medicina do Hlo dc Janeiro.
Consultório: rua da Assembléa n. ia., eo-
brado, das l s' ús o da tarde.
uínimmrniniiriminnimiiiniiinrnimi

CBEOSGEHOL
Faz cessar qualquer tosse, facilita

a expectoração nas bronchites,
grippe, tuberculose. Tenifica os pul-
mões, produz um bem estar geral,
restituindo o appetite e o somno.

Llcem;a n. 266 — 28-11-913

Dep, GONÇALVES DIAS, 41, Rio
OPERÁRIOS

Para Encosplas, precisa-se dc alguns,
na Fabrica Atlas, d '¦ua ligue**-*- dc Mel-
Io u. tilII.

O COMMANDO DESTA REGIÃO
O PREMlDKVrE DA ,TIHP0BUC;\
AOItADUCE AO CiEVlÉllAI- lt. DA

COSTA
Ao general Itlbelro «Ia Coata, cn-

coinniundunto denta víkIüo mllltur,
o preaidente -da Kepublica dirlülu u
Beculntc carta:

— "Klo, 17 do ouíuln-o do 103*1 —
Esmo, ur. -rcucr.il Ulhalro du Coatu

Aoccdcndo aos iK-scJos <|Uo me
tem v. cn. manlfentíxlo do deixar o
eoniimando da !• roíláo mtlllar, aoa-
bo do asslenar o decreto que, a «eu
pedido, o exonera desso careo.

Por csla occaslüo. cumpro, acra-
davel dever uprceeítando-lhe os
mouu molhorcM asradc-lmentoa pelo»
lneatimo.vcU aervlços que, com do-
dlear-ão o lealdade, preftou ao mou
governo o 6 Republica no deeenipo-
nho dessas fuucgCca,

Com particular o«tl*M« o multo
apreço, tenho p.-uzer oin subscrever-
me. De v. cx. amigo o admirador.

(a) Arrhur Bcmarlcfl."

1)IPI.OMA<01.\
A boi'do do paquóio "Cap Polo-

nio", refsrefita lioje. A\ Allemanha o
sr. Condo Uiidülf 'Wuldbott von
BitSisenliolm, »iufi dijranlo alguin
leiniiò exerceu nrsla rti.pltal aa func-
r;õc-i do eunse»hclro Ou. tísaçâo Al-
lemã, i

K' um grando ãmfsõ do Urasil,
ondo dolü.i tíiíi (»!ior|ne circulo do
aml/ailcs. Kntroii -ijara a carreira
om 11)11. Vc!*l para o Rio «ini I91!"
Üesoéndo du uma antiga fuinllla no
bre da Allemtiiiha dn Sul.

Km substltuli-âo ao Conde de Baa
Hcnliclm, foi liesl-rnaiio. paro conse
lhelro da lofraij-flo nojRlo u dr. Ilein-
rleli von Kaufmanti', nua exercia
Identicci (iosIo na leíaíãu do Hantla-
So do Chllí». ,

O Conde Cin TíVtHsonhcim ropre-
sciitou agora, no Rio Grande do Sul,
ii governo allemão :c a lcgaijao, nau
íosla.- uomincnioratávas do ccnlenu-
rto ila uólòrilzaç&o allemã no Rio
iJrando do Sul. ,

i !

SO' MEIAS
V. Exa- pôde comprar no"ÉDEN DA8 MEIAS"

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

llKVAUIIAC.il> DB DIPLOMAS Dt!
DENTISTA K PHAllMAOKl.

TI0Q8

O ar. ministro da Juutioa, tendo em
vlstu as IníomiuçOee do reitor du Uni*Vi-reMado do Rhi do Janeiro, decla-
rou nue ftuúmjtiam offello os uvleos
i-ifcrontca uo rfontleta Francinoo No-
braga Duntua o, A phumacoutlca Alda
OlirluClnu liorga», por haverem feito,
regularmente, oa rcipeotlvoe cursos,
na Vaculdado flo Rto do Janeiro.

JÍOVA NOflPHNKAO DF) T>i:.-*p*..
ÜllOS P.\IL\ A BVU M1N1-.I1U

¦¦ • -¦¦¦¦¦

O dr, Erlco Delamare fjao Paulo*ub-dlreetor do trafogo da Contraído Braell, mandou uuepender o ii».ooblmento do despachos dc merca»(liirlim destin»idoi» au eatacõos ¦ i
Rftde aul Mineira.

t-jerundo InformacSei a.uo obtlvn.
mo», exletlntn B3 carros énrregadoii
da Central, RguArdando baldcne&o
em Cnizclro, «t#m do outro tantoem tranalto para aquella (.itn..íiu. '

Quem precisa comprar...

A melhor injocçiio nieruurlál, r.o traia-
mento da syphllis. ctTicairia o ausonela ab*
soluta dc dôr, attestadaK pelos grandes
clínicos: ProK Miguel Couto, Abreu ri-
lho, Koctia Vnz, Henrlquo no.to, Austio-
gesllo, Ed. Magalhães, e/c, etc.

VENDB: Itodolpho Hess i c. — 65, 7
de Setembro.

i

SEDAS noüernaí;

IJllIlipS Para casa.prapaw*^'

\ CHAPÉOS-"-*1
WoUPAS BRECAS mm>

TECIOOS F1N03
guavniçõcs

WlkS Htt BntB
? ?? dispensa todos os conselhos, porque

em de memória o nome:

NOTRE DAME DE PIEIS
182 OUVIDOR

SOFFRE DO ESJTOMAGO,
FÍGADO E INTESTINOS ?
¦¦ ii i

TOME

ELIXIR DE CAÍiOMILLA
mm

A venda cm todas as pharmacias
o drogarias do Brasil

Preço: 3$500 o frasco
AGENTES GE11AES

A. P. DE SOUZA & G/
R. Visconde de (fauna, 112 |

iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiii|iL

P íamos — novos, allemães, de primei*
ra classe, 3 pedaes, 

'•em ricas caixas,
íú na casa FREITAt, nüo comprem
sem uma visita a nflssa casa, vendas
a prazo o a dinheiro, troca-fo por
usados; rua Archlst, Cordeiro, 530.
Meyer,

EC 
T fl M n P fl t>ie:estoes airnceis —

D I U lll H U U gasirltes — dôr c pe-
so do e.stomag-o — vômitos, prlsflo do Veu-
tre. azías, etc, irata-.-o cora Elixir Eune-1
ptico do dr. Benlclo do Abneu — I callx '
oo rim de cada rofolçíio. A' venda em lo- i
das as pharmacias do Brairll o no Mepn*!
sltatlo: Drogaria Baptista — Ilua 1° de
Uarqo, <') — Hlo de Janel/ro.

vifiiHinmimnini

Paraíso das Crianças
Artigos para crianças

Confecções para mocinhas
Alfaiataria para rapazes

DESCONTO DE
10 %, 20 10 e 30 «/o

1 NOS ARTIGOS PARA INVERNO j
RUA 1 DE SETEMBRO 134 • RIO

Telephone: Central 1231 |
íTminiiniiiTmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmnimmiiiiiiiimTnr

EM 15 MINUTOS
A PA88ADEIRA IDEAL

Eateriliia e pusa eom perfeição TERNOS,
VESTIDOS, etc, paloa pro-easos AMERI-

CANOS mala modiirnes.
Confortável» CABINES da áspera.

SETE DE SETEMBRO, E9, 1»

A CAPACIDADE
>¦¦ I! ¦¦¦¦ *¦!¦¦! ¦¦¦¦ m

tolal das machinas
frigoríficas SABfíOE
inslalladas em usinas,
de lacticinios no
Brasil, ultrapassa
700.000 calorias
por hora,

PEÇAM ORÇAMENTOS A

THORVALD JENSEN & Cia.
IlUA GENElíAL CÂMARA, 1UÜ

CAIXA 128-i. — KIO.

EXAMES GRÁTIS ila vlsta a rar-;.-' clc '
dr. Wornocl: Oênofre, CASA MERINO. Ou-
vldor, l(S3. — Todos cs dias das Vi lio-
ras ás 17 horas. j

TRATAMENTO DA OZENA
Dr. Keba.itlíio Cosar da Silva trouxe f

appllca as vaccinas dc Hofer, do Vienna.
Nariz, Garganta c Ouvidos. Carioca, ai,
das -! is o. i

ESCREVA PARA A
POSTERIDADE!...

Usando a tinta ATLAS. V. S..obtém
a certeza do quc os seu:- cseriptoa ad
dcsapparcccrão coin o impei
USINA NACIONAL DE INDUSTRIAS

CHIMICA* i
Caixa Poatal 137* •— Kfo de Janeiro

i^AAMAAAAAMMAiMAMNIMIVWVVWWWWMMWW.

DR. CARLOS OSBORNE
Do Instituto de Rndladiaa-aaatleo o <
Radietheraiiia do Dr. Manoel de!
Abreu. Rua Evaristo da Veiga, 20; ',
próximo ao Theatro Municipal. Tc-

lephone C.' 442.

Aiais
pratica e
resistente
machina

C\- °"* flfr. Importadores • CommissariosTeiep. 
N. 6326

RIO DE JANEIRO\

tlWl\Vll}_)lw__jmm _+ê_tJÈfl__***+^^_
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Mercedes Electrlca

Archivos de aço "Blodner"
Planos e ànto-pUnos "O. Síe-ln-reg"

Balauças, Uramophones "Anker", Moreis,
Machinas de Calcular, Radlo-.telephonla, etc.

ÍMCOS kEPRBJSENTA NTES PARA O BRASIL
SEVCRO DANTAS & Rua São Pedro 27

«A<WMIi^»jAA«V«M^M^AA^M^^^WWW»a<WWW«i<\'

SANTA THEREZA
Linda sala o (-fterto Sem moblllado"

pensão do primeira ordem. Casa alleinü.
Ladeira do Melrelles n. 'ii, I.argro do Uui-
marães. i

Drogaria Baptista
Vondae cm grosso | o a varejo.

Frcc,otj baratlssimos. -**-: Itua 1° da i
Jíar»;o, 10. ' j

Companhia Nacional de Electricidade
45 - RUA DA QUITANDA - 45

MATERIAES PARA ELECTRICIDADE
INSTALLAÇÕES ELECTRICAS

! RADIO-TELEPHONIA
' FERRAGENS

Peçam preços de artigos e installações — Teleitiene: Norte 7250

f

*;
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O"JORNAL — Domingo, 19 de Outubro de 1924
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CT O S B INFORMAQO
aoBOi

EM NICTHEROY
LEI PROMULGADA

0 presldonte do Balado promul-
1,'ou, hontem, a a*a*ilberii«jào du Anuam-
bléa Lcflslallv* conuudendo uma
hüiisiío ãs funílmis doa soIdadoH da
Força Militar morton cm bl. Puulo.
MIA IMPBONÓNOIÀ NO JDIZO

CRIMINAL
O jub criminal Impronunclou, lion-

tem, u chuuftour Octavio Martins
Toixelrtti absolvondo-o da culpa.

JJJU n% A BARBA ESTA MANHA
COM UMA GILLETTE. B VOCÊ?

54os petrontos da elcgiu*
«anda fluiiilnoiise vos-
em-ae na Uuanauaru
- Itua da Carioca, Ci.

Dr. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL StO JOAO BAPTISTA)

Syphilis a molestiaa doa orgioa genito*
urinarioa. Consultório: Visconde dt Inhaú-
ma, 82, próximo á Avenida, Daa 10 </À tt
IS heras. Norte 4.164.

DE UM MEDICO OPERADOR
Attestado ti. 07 — "Attesto que tenho

rniprctraUo corn resultado o preparado «10
Ml. Oscar Cosia, denominado "OSKOL",
conto auxiliar no tratamento da syplillls.
-- itlo, uu de .lunhu du iai.,í. — (a) Dr.
Eitevio Castello, conceituado clinico o
medico oporador da Bciicriecncla Portu-
fruta o da Casa do Deteiii;íio.

Vias arinarias
Cura rápida o garantida da rfotiorrhca

; suas complicações. DUS. JOAO ABREU
; BltANUINO CORRÊA. Itua São Pedro 61,
ias 9 ás lll lioras. Teiephone: Nurto 5303.

Os (res beroes do drama chinez
«t ¦!¦ à

Quem são—Porque se batem—De onde
¦*•** lhes vem a força,

No momento om q'io a luta oncarnhjada
un desencadeia na China o em quo "»
diffrrcnUH fu«:«jOes so entrecliocain, aa
partloularidadea ae«:ntnt*n sobro ou trea
prlncIpacH lioroca du drama chlnez —
ou Poi Fóu, seiiorallüaltrio doa «flUroltoa
legaes; Chang Too Llll, "dlMyfor da
•juorra uni Mandoluirln", u Sun Vai Son,
revolucionário liololiovlsta — nilo dcl-
xam do Interessar «tos leitoroB,

Entro os chofo» Indopciidentea quo nio
Bomotilo uão reconhecem o poder ceu-
trai «lo Poklm, mau que Juraram a ruína o
u morto doa chofcit da "ellquo" do Tchi-
Hl, ha dois quo merecem uma monção
ospoclal por uma dupla razão do ordom
Interna u do ordem Internacional, o *
«tuo auuba dc ontrur cm liulia Eobrc l'c-
Ulm,

Aonorlo, C: «Jliuns Tso Lin, uognoml-
nado u "senhor dn guerra", governador
du Mandcliurla o Já balido por Ou Pel
i>'ou, om 111--'. Ao «ul 6 o nilo monos
celebre Sun Yht Son, dlotador bolcho-
vista do Konang-Toúiig.

, Ambos votam, um odlo commum egual
lio da r«c(j"lo Tohiss, maa por motivou
diftorontos, corno silo do doseguat» os
ueu:: mulos de aceno.

Chang Tío Lin 0 mal» ou menos um
partidário da facijão Au Kou, B*. sobro-
tudo, mn umblcloso, enorglco, inaB ud-
mlulstrador notável.

Uosdo a sua quóda, consagrou lodo»
oa sous obloiijod a reorganizar o seu
exercito íi moderna, com a aJuda do Ja-
poimzes, russos a allemães, o ató tran-
cuüee, nois que o aviador Poulot está a
sou lado. Juruu a ruína e a morto dos
dois uhefct) do Telilll: Tsau Kouu c Ou
Dol Kou.

Chang Tso Lin esperava estar propa-
rado übsolutamento antes do ataque.
Mas Ou Pel Fou, sendo prevenido, tez
marchar Klang-Sou contra Changhal, c
Tso 1j'.h respondeu mobilizando ua h*uh
trezentos mil homens o a sua furmlda-
vel artilharia. Os seus exércitos, em
mtnibro dc cinco, transpuzeram o fron-
tolra em melados dc «setembro, por ya-rios pontos, muròliando sobro Pckim,
repolllndo o" soldados do Ou Pel Vou.

Suu Yat Sen. o revolucionário aroen-
te o estrateglcoi não perdoa o terem-
lhe feito perder ;i revolução de JPI.li

(|Uo ello promoveu om scu proveito. Nilo
6 amigo nem do Tuuii Clil .lul nem du
Cliang Tuo Lin. Mus o perito do vor
Ou Pel Fou liontinuiir oo deus auecessos
uo norto, uumiijuiidu usinagul-o uo sul,
ondo resisto desdo ba quatro annos
contra os exércitos ilu norte. docKliu-o,
dl/.-uu, a toecorror Lou Vouug SltulS.
Touklouu e onteuder-s.» «¦om Chatlü.
Tío para derrotar Ou Pel Kou.

Infelizmente, «Uo cata longe do thea-
tru do operações; no «lemai», 6 coroado
ha. '.r<H atuiui* por j*ancru'''> >',untratudo««
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CONTENDO 22 % DE PHOSPHOKO ASSIMILÁVEL,
EXTRAHIDO DA8 SEMENTES VEGETAES

FALTA DE PHOSPHORO
é cauaa da ANEMIA, da NEURASTHENIA, da DE-

PRESS..0 NERVOSA, et«.
"A PHVTINA representa, por conseguinte, a ma-

teria nutritiva phosphorada natural rio estado mais
concentrado e satisfaz ao mesmo tompo a todoa os
deaejoa dum produeto medicamentoso." — (Prof.
A. Qllbert e Dr. S. Posternak, no "L'0«uvre medi-
co-eirurflleale", n. 36, p. 43, anno 1003).

A' vtndt nas drorjarias e pharmaclas, em com-
primidos a granulada.
Unlco rcprescnlanto para o Brasil: HERM. SCIIU-

. 13ACK «V C. Caixa Postal i'it, Itio.
Fabricantes; Hocletí: pour 1'liiduslrio chlmlquo

llàlc — Ua^Mca — suUíü,

I

I
%Zr^ lm] mm*?'

Ao alto e marechal Chang-Tso-Lin e tm
baixo Qun-lat-Tscn

por Ou Pnl Kou, que uão conseguem
voncel-o. .Mas, tem a «eu favor o maior
partido polltitso — Coreo-min-tung —
(partido nacional), quo podí lançar em
pekim c em todo o palz a desorganiza-
çjtto dRa clo.çoea gov^ernamentaes.

I*' entro estes tres hom-eus que a pai-
t« capitai, senão decisiva — na Chino,
nada é decisivo — vne-sò descnroiiir,
desenrola-se jft, pois Cliang Tso Lin
esta a 180 milhas do Pckim.

iiis porquo a batalha de Chungai
nâo 6 mais do que uni epinodlo, ou
melhor, o levantar do panno do tercei-
ro acto d0 um« tragédia,,que terá mui-
tos outros, antes do fim.

1*' certo que as sympathias dos Esta-
dos Unido» são para a facção do
Tehili. Os "leaders" do governo actual,
Yen. presidenta do i"on<-.elho, W. Coo,
ministro dos Negócios Estrangeiros, são
laureados das universidades americanas".

Sun Yat Son. rovolucionarlo-nato o
bolchevista notório, ,5 sustentado moral
o peeuniarlameiito, dlz-«n, pelos soviets.

Quanto a Chang Tso Lin, ufflnua-sc,
que é sustentado pelos Japonezes. _ .

Porém, apesar dc certos boatos, não
serlii. errado pensar que oa prudentes
iilppõos levaram a sua complacência ao
extremo de violar u neutralidade en:
seu favor, autorizando» « servlr-ae do
caminho de ferro stil-mandchuriense ou
de seua navios para o transporto dó tro-
pas.

AORIO DOL.
COMtBATÉ EPVlCAliMENTlil

Constipações, Bronchites, Tosses
e Resfriados

D. N. S. P. - Licencia n. 57, 22-12-20

CLINICA SÓ DE SENHORAS
PROF. DR. OCTAVIO DE ANDRADE, c.v
assistente do alatuado especialista Dr. Abel
Parente, cura rápida das heinorrhaglas
uterlnas. suspensão da menopausa, atra-
zos, corrinientos, oraria*, vômitos da gra-
vldez, etc, sem oReracao u sem dôr. Con-
sulta: rua Sole de Setembro, Si IO, do l as
0 horas. Tel. 150! C. nes \ rua Salvado?

corroa, -19. Telcp. Sul 2719

RAIOS X
Appiirelhos do grande potencial.

liMimes o pliotOKrnplilas
DK. VON DOLIiINGEIt DA GRAÇA
d'Aciidcniiu dc Medicino, cliefo do
Mcrvtgo do Ralos X íui Bciicftcencltt
fortugutizu.

Kodrigo Silva 5, ás !i t|S
Phones 8U4 Sul c ¦*451 Central

^.<T^¦*•^«»-p1J^«5.••'r-Y>^

ií razoes rm jHmi mu
PARA QUEM PRETENDE CONSTRUIR'UMA CftSfl!

PERTO DO RIO OE JANEIRO

BELLEZA NATURAL E A HABILIDADE DO
ENGENHEIRO NA DISPOSIÇÃO DA REGIÃO

ELEVAÇÃO SAUDÁVEL

LOTES GRANDES

DESENVOLVIMENTOS E MELHORAMENTOS

ABUNDANTE ABASTECIMENTO D'A6DA

PORQUE P UM LU6AR IDEAL PARA
UMA CASA PARA Ó ANNO INÍEIRC

\ LUGAR SAUDÁVEL PARA AS CRIANÇAS

CUSTO MODERADO E CONDIÇÕES FÁCEIS

TODAS AS VANTAGENS IMAGINÁVEIS

(QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO A PEDIDO)

SOGIEBUOE DE EXPANSÃO TERRITORIAL
RUA VISCONDE DE INHAÚMA .82 - V

Caixa Postal 533 Teiephone Norte 1960

HOMENAGEM AO SECRETARIO GE-
RAL DA ALTA COMMISSÃO IN-

TER-AMERICANA
Aproveitando a fussugciu por

CHte porto do omiitcntú dr. O. A,
SltorwcU, secretario Kcral da Alu
Coniml8afto lntor-umorlcuna, quo
está em transito puru 'IJuunoa Aires
o .l.imn, ondo tomaríi purt« respecti-
vamento noa ConsríSttoS Uo Kcono-
miu tíoclal o Scientifico fun-.Vmori-
euno, foi-lho oíícrccldo liontem um
almoço, por inleiuthw do <Ir. A. Fi
Llinu Cuinpod. utll companheiro rc-
centeinente uu OoiiBrcmio Pan-Amc-
Humo de lSstradii« do Roduuom,
tiuò ko reuniu em Waahlnston.

Hssa demouatriLijao de uprei;o tovo
Uofiar no Jockey Club, undo so reuni-
ram per^onulldade» do maior desta-
<iue do iio*k-,o meio social a sclentl-
fico, afim rie «c parem om contacto
eom o distincto hospede, lntercsuu-
do cm conhecer os aspectos própria-
mento nu«:iona*!.ri dos problotnus de
economia o de assistência Social.

Botavam preíentcü, «ílém do lio-
mcuugeudo. o exmo. sr. Kdv/ln .Mor-
sau, embaixador tiuu Eotadoa l.*nl-
dos, dr. Afranlo Peixoto, dr. "Mello
Mattos, dr. Arrojado Lisboa, dr.
•Jjevy Carneiro, dr. Oscar ClttJjk, dr.
Aüevedo Amaral, dr. Itaul Ferrei-
ra, dr. Lima Campos, dr'. tíhobinjrcr.
dr. Delgado dc Carvalho, dr. ilo-
drlgo Mollo Franco do Andrade.

Antes do iniciar-se i> almoço; o «ir.
Arrojado Lisboa fez uma. ligeira «ul-
locuc&o apresentando aos convivais u
dr. Slierwcll o pondo em dcataíiue
ulirunK traooa de sua personalidade
o dc scu labor, ao mesmo tempo em
(|ue referia .to objectivo daquella re-
união, mais pratico «lo que sc pude-
ria suppor á primeira Wsla, pois quo
tendia u upproxlmar do distincto
hospede pessoas ifamlliarlza.das com
as questões que o oecupavam c aplas
a fornecer-lhe sobro estas os cscla-
redtmehfos dc que carecesse, entre
nôs.

A certu altura do ajepc. quando
jâ, corriam, animadas us cunvorsa-
«jões, quiz o rir. Shorwell explicar âs
pessoas prescnlcs os fins do sua via-
gem, bem como precisar as Informa-
(jões que desejava colher cln nosso
melo rclativunicnle «ios problemas
referidos. Isto, depois do agradecer
gentilmente aos presentes a id6a dc
convocar aquelle ulmoco o eminente
embaixador de suu. pátria, a quem
fez as mais lisoinseirús referencias.

Mais tarde, o dr. Arrojado Lisboa,
depois da enumerar, para conheci-
mento do dr. ShenvelI, os titulos
dos pessoas presentes, lembrou u
conveniência de serem oflerccidos
no distincto hospede os cndere«;os
daquolles, para que. por via episto-
lar, podesse ello obter, quando uo-
cessitasse, osciarcoimentos sobro us
assumptos de sua especialidade.

Tor fim, falou o professor Afranlo
Peixoto, que, compactando a apre-
sentaçáo dos convivas, referiu-se A
persoiiajldade do dr. Arrojado Lis-
boa.

Terminado o almoço, quo deeor-
rou om atmosphera de viva cordiu-
lidade, o dr. Sherwcll, acotripauha-
do do sr. embaixador Morgan, do
dr. Mello Mattos e do dr. Lima
Campos, fui percorrer alguns dos
nossos estabelecimentos dc instruo
(jão publica e dc assistência.social.

O desembargador Ataulpho dc
Paiva, convidado para n reunião,
deixou de comparecer à ultima hora
pur motivo de força maior."--• ,'*,•

BELLflS-ARTES
Exposlçio «Bfenne Trcldler

lâncenou-se, bontem, na "ClalcrJa
Jorije", a eziiamíçío dus trabalhos
para uUUl emliidas por att:!mr:»s ur-
thtiis nurt«:-am«!ri«.ri.u. Foi multo
relativo o exito duas cçrtamen, tcn-
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O pintor ar. Benno Trtidltr

do litullaidlsdmo o numero de ucqul-
sicoes.

A partir ão amanhã, segunda-f«l-
ra, u "Oaleria Jorge" apresentará
uma exposição dc aquarollãs em que
o pintor Bouno Treldler reproduziu
vários aspectos do urraramento du
morro 'do Castello. 'JJssa mostra ile
arto proloinrar-se-fi. at* ao dia -- <lu
próximo mez de novembro.
lt**«l1***l«*V-»****B**»»***'«*»»****

DELIBERAÇÕES DO TRIBUNAL
DE COXT.\S

O Tribunal de Contas, etn sua ses-
são plena, resolveu responder affir-
mativamento ús consultas do Mlnlí-
terio da Justiça, sobre a legalidade
da abfrtura dos créditos do réis
TUUtlüBStiU". para despesas decorreu-
tes da criação do um batalhão na
Policia Militar do Districto Federal e
do oüU:000S000, puru despesas com
as obras a serem executadas nos pa-
laelos da presidência da Republica.

jy/\j\fV^rBniV^9~^****wmi~m~*im,im m** «-*¦**¦'**¦ •*•¦ *> *» ** *» •» «l

NOMEAÇÃO DE UM CORREfTOU
Por portaria de liontem, o minis-

tru da Agricultura numseou Edison
du Prado para exercer o cargo da
corretor dc mercadorias uo Distri-
cto Federal.

**-******•¦>
ESCRIPTORIOS DO CENTRO

Alugam-se os sobrados da rua
Gonçalves Dias ns. 63-66, com-
pletamente reformados, com acces-
so por elevador. Trata-se na loja.

r
t*********************************ê

PAPEL PÁRA "O ESTADO DE
S. PAULO"

iÒ ministro da Fazenda deferiu u*
requerimento em que atí. A. "O Es-
tado de S. Paulo" pedia um registro
supplementar para despachar na Al-
fandega de Santos, com os favores
da vigente lei .'orçamentaria, um mi-
Ihão do Kilos para consumo daquello
¦diário, atí o fim du corrente nnno.
»\piam*******************9>ir*******^

OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
.XO MINISTÉRIO DA FAZENDA

Afim dc reorganizar os serviços
dt> fiscalização subordinados ao seu
Ministério, procurando unificai-os a
tornal-o« mais officienles, sem au-
gmento de encargos ao Thesouro Na-
cional, o ministro da Fazenda <le-sl-
gnou o director geral 

' du mesmo
Thesouro. sr. José Bellòlis dc AI-
meida; o chefe do scu gabinete,' tir.
João Ferreira de Moraes Júnior; o
contador geral dn Republica sr.
Francisco D'Aurla; o director áa Fie-
ceiln. Publica «;:•. Abdenago Alves;
o director du Patrimônio Nacional
dr. Ângelo Bevilacqua e o inspector
de seguros sr. Decio Cesarlo Alvitni.
para. cm cornlmissão, organizarem,
no prazo de 50 dias. um projecto do
novo regulamento do fiscalização ge-
ml dos serviços dc Fazenda.

Resolveu tambem o mesmo miiii^'-
tro que os funecionarios que actual-
mento servem nu Inspecção du Fa-
zenda o estejam ausentes da «üde das
repartições a que portoticiím scj.iin
considerados addidos, aíO ul.terlor
deliberação ãs repartições chefes dus
Estados onde sc encontrem; devendo
os que se encontrem nas Sedes das
suas repartições ús mesmas so apre-
sentar, para os respectivos serviços.

LUSTRES
Preços especiaes

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

CASA
BERTHOLDO
ROA THEOPH. OTTOHI90

Próximo á Avenida

AS NOVAS TA1WFAS DA LEO*
I-OIJUNA
¦ *>

Attondtndo me que requerou o
Ijeupuldliui Rallway, u ministro
Francisco SA resolveu prorogar pur
um anno o prazo para entrarem em
vigor as tarifai upprovndaa polo dc-
croto n. 10.021, de "1 'de ugesto du
1»82*.

VAOÕES PARA \ NOROÉ.STE UO
RR ASI h

O sr. Francisco Sft, ml|l!atl'0 da
Vluçào, npprovou oa tornios de .ijtw-
ie colobraúoa entre u 'listrada da
Forro Nomeatü do llr.mll o as fli'ma«
tíoitm .'; Uarroe o Tavares & Sotír.;i>
pura o forneclimer.lu de 40 VagOca
plataformas, sendo '.'0 de cada firma*.

nj*uvv*u*,*«nr'*ru*''^^ *-t'v,-*v*.vvv.rv

0 critério tia compra!..,
' 
Comjrrar liem para poder vender por preços

ao alcance de todos é o lema dc

• Ü01" BÃRATEIRO
Cumpra milhões do

metros

Importa c confe-
«.•(.'lona «•cntenns dc

d0 Sedas

Vestidos

para render nás
melhores condi-
ções desta praçiC

para apreâéntar
sempre modelos
diff crentes e da
máxima actuali-
dade,

FfibrVn o recebe
Uircutamentc

Roupas Brancasp.ra -^ v^
¦preços mais con-
v-inientc*-

Tem grenáee
btooks de Arti*

«rui iiara Cama e Mesa para podei Y-mtfer
a preços fora de
toda a conconrcn-
cia.

faça V, lt, con» nós, se)a criteriosa podo pwntura
tenha nscessidade de comprar.

Verifique as nonos preços!...
Compare os nossos artigos!...

Prefira sempre o

AO 1' BARATE1R0
Av. Rio BranrolOO

1 .u.-atj» i. v ** ...,,»»Hm*m*m****m*i*»*m*mmtm*mmm***i'+*'<'"
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LimpeeTinjaosSeusVestidoç
WsaSaaMesma

¦pjIaübAS-

\tauaKi*'
"(Pílulas dc Papalna o Podophyllna)
Empresadas coin suecesso nas molas*

tias do estômago, ligado e intestinos. Es-
tas pílulas, alem dc tônicas, sâo Indicadas
nas dyspcpslas, dores do cabeça, moléstias
«lo iib-ado o prisfiu dc ventre. Sâo um po-
deroso digestivo c regularlzador das se-
crcçOos frastro-lr.testlnaes. A* venda,em
todas as pharmaclas c drogarias. Vidro.
•jC-jOO. Depositários: Martins k Bacelar,
Rosário, lli.

i
.., Tuio o «jn* ai man*. a um»
^ tintuiarU ae pod« *»*»*•

tlniir ca eaaa com RIT.'
Nida at «¦"*». ai» K neotf*
•itam «ttcoaUlaa eascdiM.
Somente tam «pre fu** mam.
cnuboadtDa com • car de
KIT «ue dtJcda. e famr
ii '«11» n ¦rtltot de «dtxU*.
de ta. «le Unho, de Md» on
de tecida aUxt*. Na tia-
turarta mt» {pedem faaer unt
trabalho melhor e apenas
nula uma tai'*pl»caitc**.
li» 31 com* de que «acolher.
Alaumaa du eoaea eacaraB
teem «ae ter tar» lati ce^m
o artia> <*>t tt qt-tr tliicli.i

Artlioa
etenrtoa
podem
lintbx»
rm corta
clara.
usando-fê
primeiraRIT
branco.

Sffti!

MT
Agente» Caiai».

¦XÕSSOP & QA. lia

VentU-i*
em todo»
a» loja* .'
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Casa Gniomar
CALÇADO DADO

A MAIS UAHATEIHA DO BRASIL

AVENIDA PASSOS N. 120
A CASA GUIOMAR lnnca no merca-

üo maia uma uarta dc (na (•«•iacâo

^^tam^^^a^t***************************

CLINICA DE SENHORAS
Modernos tralaincntos, setn operação,
das hcniorrliagias, corninonlos, atrazos,
faltas o Irregularidades uienstruaes, ve-

neicus. Tratamento abortlvo.
Dr. Bartoli, rua S. José, 27, dt 1 át 6

TliL. 1127 C.
^^^t**********************^a*aj*u***j**'

CASA CENTENÁRIO
AGENCIA DE LOTERIAS

NA VINDA DE PREMIOS, NAO TEM COMPETIDOR
Rcmettem-se bilhetes para o Interior, com grande antecedência.

SB QUEIlliM KLK TELIZES, 1IAU1LITUM-SE NA "CASA CENTINftrJIO'', {JUe
A SORTE li' CERTA

V. FERNANDES & C. - Rua Sachet, 26
CAIXA POSTAL aZO RIO DE JANEIRO

FOGO - MARÍTIMO — RISCOS DE GUERRA - TEMPESTADE —
EXPLOSÃO — MALA REGISTRADA — TRANS P0RTES-BAGAGEM PES*

S0AL — RAIO - ARRENDAMENTO — COMMISSÕES — LUCROS
USO E 0CCUPAÇÃ0

m-TA-tuiii v

Km vnqueta escurai

de aa. 17 o ÜO  CSSUO
de m, !7 a 3S  CfJSOO
«le ns. 33 n IO  ülfSOU

UBvcrnlmdn".!

«Ie a». 17 a ÜU .: « 8508O
dc n». *-7 n 32 :... lUfOOO
«lc na. 33 n 40  12$«>Ct!

1'clii Correio, mala 1S50O por par.
nemeltcm-ae catalogo» illuatradoa

] Uratia para o Interior a quem oa ao.
licitar,

rcdldua ,

JÚLIO DIS SOUZA.

UMA COMPANHIA AMERICANA
SC 159

PAINA DE SEDA
üem carolo, painu morena especial e

ilgodao branco para travesseiro, almora-
dOes c colchícs: na orflcina e dt-positò da
Colchoaria S. Josc, A rua 1'rcl Caneca, 309.
Teiephone: Sorle 7817;

Agencia do Rio contra Fogo; Rua Gen. Câmara 65
Tel. N. Norte 6286

Agencia Marítima do Rio: Rua da Alfândega 97
Tel. N. Norte 1345

A capacidade financeira, presteza e o proce-
dimento honesto que construíram o enorme negocio
que esta companhia possue na America do Norte está
disponível no Brasil.
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O JORNAL — Domingo, 19 dc Outubro dc 1921
«atst

CHRONICA DA CIDADE
EM OREVE PACIFICA

OS OPERÁRIOS UE UMA IMBUI*
CA OE .MEIAS .\ll.\.YI>ON.YK.\M

i O TltADAIÜIO
' 'Os operários du fabrica do melai,
sita li rua Condo do Honiflm. 1.320.
u da propriedade ile UtmO Levy Bob-
clieu &. C, descontento» com on «a-' lu rios quo tinham, routamuram de
tíous pntrOcn o 1111.711101K0 (lo vlnto
por cento, e, como nflo íoseem at-
tendidos, sn doolarítraim, cm trevo,
abandonando o serviço.

Depois du sc entender com os seus
patrões, uma parto dos 'grevistas vol-
lou uo trabalho, recebendo promessa
de um aiirrmcnto relativo uo traba-
Ilio que tOm.

Rcculcso dc que pudesse haver
qualquer distúrbio, o gerente da fu-
lírica pediu garantias d policia, que
nll compareceu c mantevo a neces-
«arlo, ordem.

TEM TOSSE?
V'£E JA*

AORIODOL
D. N. S. *>. - Licença n. B7, 22.12-20

DR. LOPES DE CASTRO
Medico liomrac-peths. Rua Uruguayana, 43,
Tor-,33, quintr.s o sabbados, das 12 ás 2

CM AD'K> INCENDIADO — DIAS
PESSOAS I'EIJI1).\S

O auto n. H.427, de propriedade do
sr. Holtor Moreira Pneltecu. dirigido,
pelo "chauffeur" Irlneu Pinto da1
Silva o levando como pa-MABClruti va-
naa «**««nas. entro as quiicu Dorullco
Alvn. ftstiilentc A - fia Plrisnunuucu,
53, o Jullo nodrtitúes. morador li
rua S, Pedro, 181, passava pela AVc-
nida Atlanticn. vortlglnomirnotitn,

A uma curvH apertada, feita pei)
vehiculo, (oi elle do oncontro a um
posto da Light. que, derrubado, caiu
pur cima do auto, Incendlando-o.

As pcssoai} quo sc iichuvum uo ln-
torlor do curro. alarmadas, ntlrn-
ram-se d rua. tendi, o motorista, Ju-
Mu o Dorallcc. caldo, recebendo na
queda ferimentos vários polo oorpi.'.eiulo sido medicados pela Asnlsteri*
clu.

A po!lc!3 do 30" districto registrou
a occorrencla, abrindo Inquérito u
respeito.

O aulo ficou completamente Ai-
mnifleacio. delle só ficando livres dus
chammas, quo foram comb,ullda<< pe-
los bombeiros, n.i armações do ferro.

OS GATUNOS
EMACCAO

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS B NUTRIOIO

OR. ERNESTO CARNEIRO, COM LONGA
PRATICA NOS HOSPITAES DA EUROPA.

8. J06E7 C9. C. BIG. DIARIAMENTE, DAS
3 A'S 6 HORAS — RES. S. 2344

PRESO ESI FLAGRANTE
Arthur Prltinor, óx-omp'r,egado du

Cata Piora, d rim do Ouvidor, foi,
lia dlns u cflait dc ferragens da tir-
mu Oliveira Andrade & C, d rua
Sele do Botombro t' e, cm nomo da
iu»«ma cusu, comprou; U credito vn-
rins grnsas de pregos, no vaior do•JõOiOOO. .

Indo*« conta para a Cu'.* Piora,
vorlfieou. n firma Oliveira Andrade
,'¦': d quu huvlii uldo victlma de um
furlu. .

Hontem, Arthur voltou, novamen-
te, á loja du fcrr.tgnns c, quando
tala, porln itfôrai cum. a oncommcii-
da, (oi proso c auiuAdo no 1." dlstrl»
cto, _

Falleciu na Assistmcia
Accúniniettldo du hemoptise, ,Iu-

lio Pinheiro, dc 17 unnos do edade,
operário; solteiro, brasileiro u rcsl-
dente ii ruu Uu.o Preto, 40, clirl-
glti-si.' ;:o poeto áeritfÀI da Asaitítcn-
ela. uiflni tle írccllcsr-ae.

Híuand,j era soecorrido, o infellr.
veiu n f-illcco:', unido o «cu eailu-
ver removido parn o necrotério do
Instituto Medico l.esnl. onde o nu-
lopsluu o dr. Ilego Barros, quo
constatou ter ,t morte sido proveul-
ente de: "tuberculose".

CASAS E TERRENOS
ATTENÇAO! — Terrenos a presta-^ ções om Iraja. Vendem-se bello?:
lotes na "VILLA EJIJI.V", situada na
Estrada íko-PctropoIls, a trea mlnu-
los da estação do lra.iá. Aos domin-
«os e feriados, trata-se no escripto-
rio local d estrada Monsenhor Folia»
25X, o nos demais dias. no escrlpto-
rio central, d rua dos Ourives. Dl,
li' andar. Tclepliono 2.485, Norto.

IAL17C1A-SE o predio novo da rua
" Jos:i Hygino, 84, Tijuca; está

•aberto ato ás 4 horas.

|T PIKTO — Predl03 o terrenos
J» construcçõea e outras operações;
rua do líosarlo, 101, sob. Tel. Norto
523G 0 SIGli.

MINGUBM compro terrenos sem ver
" os da Companhia Territorial do
P.io do Janolro e verificar as condi-
ções de venda. Assembléa, 79.

MA ESTAÇÃO DO MEXER — Lotes
1 de terreno a prazo c a dinheiro,
sitos á rua Cardoso, e6quina dc Cas-
tio Alvos, promptos a receberem edl-

• filiação, beneficiados com água, luz.
san, esgoto, c redo tolcplioiiica. Tra-
ui-sc dlrectam-ento no local com o
.".:•. Alijem ar.

TERRENOS cm Aüdorahy —- Von-' dem-so a dinheiro ou a presta-
çôos divoreós lotes, bom situados á«
ruas Pontes Corrêa (em fronte ao
quarto!) e Barão de Vassouras, Jun-
to á rua fiarão do S. Francisco Vi-
lh'o: tráta-sé dlróctairionto com o
proprietário, d rua S. Pedro n. 132,
«obrado, tclepliono Norto 3250.

V/BNDÍ3M-SI3, cm And-.rnhy, dois
i* prédios novos,, de esquina, pro-
prlos pnra negocio o moradia, d rua
B.arãn S. Francisco, 1C0|1112. Preço
RO contos. Trata-so d rua S. Pedro
182, sob. Phone n. 32ÍÍ9.

VENDEM-SE ds magnífico» terre-
1 lios (onde «á acham cdiflcados os
predica ns. 284. 238 e 240, sendo
oato ttproveltnUo pnra cstabulo), A
rua dos Toneleros (Copacabana), em
leilão, pelo leiloeiro PALLADIO.
terça-feira, 21 do corrente, us 16 1|2
horas.

.VENDE-SE o bom predio ussobra-
i* dado d rua .'iosc Fclí:>- n. 17 (Ro-' 
eiva), em leilão, pelo leiloeiro PAI,-
LÁBIO, quarta-feira, 22 do corron-
to. ás 4 1|2 hora».

VENDE-SE a grande propriedade¦I* com tres frentes — Campo de
S. Christovão, praça dai Egrejlnhu
o rua da Egrcjinlia, ondo tom o nu-
„ie,.0 ji — om leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO, soxta-folra, 24 do cor-
rente, íus -I 1|2 horas.

VENDE-SE o bom predio a rua
v Domingos Lopes ll, 50 (.Madurei-

ra).- cm leilão, pelo leiloeiro PALLA-
DIO, quinta-feira, 23 do corrento, ás
12 horas.

CASAS
Sólidas, confortáveis, econômica» e ori-

rjlliaes constrdo a COMPANHIA CONSTRU-
CTORA BRASIL, unlca até hojo quo fez
dc cada cliente um amigo. Secçilo de dc-
coraçOes Internas c mobiliário americano,
Inglez c antigo. Vendem-to magníficos tre-
renos cm Copacabana o Loblon. Avenlda
Ulo branco, lli, 7° c ft» andares (cdiriclo
do "Jornal do Brasil").

CASA
vende-se optima casa, para pequena

família, no melhor ponto da rua da Pas-
sagem. Trotar o ver ii rua üa Assembióá
n. C^', I» andar, com o sr. Barroso.

BUNGALOW
Vende-se uma casa nora, do constru-

cção moderna, com -.> quartos, 2 salas,
cozinha, desponsa, banheiro, \V. C; o tor-
rõno mede 00 x 42 esquina, do ruturo to-
Uo arborlsado c com frutas, nua Angcli-
c.i, bondes dc Madurelra; t;ala-se á ruu
D. Clara n. 138, cstaçío do D. Clara.

BUNGALOW MODERNO
Quercls aproecitar do verão em

•Tacaréiiíiguá? Compreis r,o mcllior
logar da zona, a mais bonita viven-
dn quo existe na frente de um grnn-
dc torreno especial pura criação.
(32.000111.2).'

A casa de construcção recente foi-
ta a capricho do- proprietário que
devo dclxal-a. brevemente pura ir na
França. comp3o-so do uma grande
varanda, quatro quartos com água
corrente, duas salas, grando corre-
dor, sala do espora, copa o cozinha,
sala dc banho completa. Installação
das maia -modernas. .'.>,

Oamgo ao lado, a*'*lm como quar-
tos para criados.. Chácara' jardim
Inglez. pomar, etc. ' • .'.' '-"-i • -.•' •

¦Podo so visitar todos òs dias pela
manhã, sabbadoa o domingos, düran-
to todo o dio: 591,.' Estrada da Fro-
guezia, .. .' .'

Propostas c informações: 72, rua
S. Pedro, 1» andar, saia-I.

PALACETE DE LUXO
Aiüge-os um com tedo o conforto moder-

no, entre outros superior asile de bilhar,
grandes terraços, airage, ete.

Ver a qualquer hera t Avenlda Paulo
Frontin, 674 e tratar á rua Buenos Aires
n. 95.

VENDEM-SE cincoJ)o'na o sólidos
iV prédios íi ruu Hi Universidade
ns. 29, Sl, 33, 35 o 37 (Barão de
Stesqulta). em leilão, polo leiloeiro
PALLADIO, quinta-feira, 23. do cor-
fonte, ás 4 1|2 horas.

VENÍDE-SE ou aluga-ac ou contra-
'V ia-se, a casa da rua Saldanha da
Òania. n. 11, para duas famílias;
watn-sc com urgência, na mesma,
estação de qoitpeucceato.'

YMÀNIDE-SE uma ca£a com grande
>¦' chácara, toda plantada, d, rua
Garcia Pires.-04: tralu-sc na rua
Bornardo aulmuraos, 14, Quintino
Boeayuva, com o próprio. Preço
U:0ü0$000.

VENDE-ÜE 
o magnífico predio ns-

sobraútido, d rua Barão de Pe-
troDOlis n. 12S. em lfKão, pelo lei-'
loeiro PAELADTO, sabbado. 2ú d'J
coTrcnto, ás 4 1|2 horas da tardo.

VENDE-SE 
o predio, construído dc

¦ niaclelia,' d praia de S. Chrlsto-
vão n. 591), em leilão, polo leiloeiro
PALLADIO. sexla-foira, 24 '3o cor-
ronte, d» •! ltorás.

VENDIE-SE o, bom predio ã rua
'V .Marlo liernús n. 57 (estação d"-
Bento Ribeirol, em leilão, pelo lol-
loeiro PALLADIO, sabbado, 25 do
corrente, ás 13 horas, cm seu arma-
üoiii, á rua S. Joáé n. 57.,

VE.VDEJI-SE terrenos, a cinco ml-
1 nuto.s da estação dc Sai.iipalo, na
rua Abh-a Valdelaro n. 03. Lotes
do 500Ç para, cima. A* dinheiro o
em prestaçõea*. Informações no loca!
com o qncarrogajlo. Trata-so com
O. Ríc. rua da Alfândega, 110. 1*
lindar, rta-s 11-12 o 10-17 hora*.. .

VENDE-SE o magnifico predio nu-
' mero 351 dn. rua D. Anna Nery
(junto ;'t cátução do Rocha), eom
tros quartos, (luas salas, fogão a gaz,
bom terreno tovib munido, etc des-
occupádói.Ê sorvido pelo trem o por
cir.eo linhas (lo bondes: preço réia
27:0u0$; ronda mensal ile 350$; tm-
tar á rua Paula Brito, 02 (Teleph.
Villa 5.987) com o proprietário.

Y'ENDE-iSE o grande o esplendido
• torreno, para fabrica ou constru-
cção dc avenida. & rua' S. 'Francisco

Xavier antes do predio n. CSfi) e rua
x rie Dezembro anlea do predio nu-
iiierfl 42), om leilão, pelo leiloeiro
'PALLADIO. terça-feira, 2S do cor-
rente, tte 4 l!'-' horas.

PALACETE EM SANTA THEREZA
RUA JOAQUIM MÜUTIXHO

Vendõ-se um dos melhores pro-
diort dcasa rua com amplas accom-
modações para fumiUa de tratamen-
to. Trata-eo com o leiloeiro PAI,-
LADIO á rua São Josí n.| 57. onde
os srs. interessados encontrarão a
photographia do" predio c' todas as
Informações, que não serão dadas
pelo tolephoné.

PREDIO A' VENDA
Vomlc-sc o predio, òptlimi .' con-

struojno Junnuizi. da ruu . Pira-
tlny 49, transversal á Conde dc
Bom fim c situada a Ü5 minutos do
centro, sendo, servida por cinco 11-
nlins dc bonde o oniiiibüs. Tem sala
de jantai', salcta, quatro optitnos
quartos, quarto de criado, boas ins-
tiillarõis hyglehlcns o pequeno jur-
ilim cm volta. Ver no local das IO
horas cm deante. Mais informes com
o sr. Ne.tto, na rua Rodrigo SU-
va 12.

PRÉDIOS A'VENDA
IIÜA ÜASSJÂNO

,¦' "(aioiia) .
Tres pnvi-inentos, cinco dormitórios,

salas o uiais ¦ dependências;. (Bata
vago). '

RIA B.YMB1NA
' (Botafogo) ,.

Dois prédios. Dois pavímeiitos, S'jis
c nove quartos, salas, grande quintal;
Frente para ti rua da Ausunipçào,
ondo tem ir.als um predio.
PHOTOÜRAPHIAS. E. INFORMA-

ÜOES OOM O LEILOFJRO PAL-
LADIO, A* RUA S. JOSE*"* 57,

LOJA, ONDE SE TRATA

PREDIO • TIJUCA • VENDA
' Vende-se á rua Sanla Carolina, um
pouco uclma da Fabrica Souza Cruz,
um predio de construcção antiga, no
centro do jardim, em esquina do rua,
com frente para duas ruas, tendo 5
bellos quartos, 2 salas, despensa-, fó-
ra tem 2 quartos para empregados,
garage, otc, local o melhor do Rio,
clima como o da Suissa, saluberrlmo,
com lindo panorama; pura a snudc
não ha clima, melhor na Capital. Tom
dc frente, por uma rua, 24 metros c
por outra 38 metros, todo arborizado
e com grádeamenlo de ferro nas duas
frentes. Preço dessa plttoresca vi-
venda, 70 contos. Tratar d rua Bue-
nos Aires 35, depois das 12 lis., com
o corretor J. ].•'. Coelho.

MIRANTE .. r

Jm
Mal irremediável

PREDIO-IPANEMA • VENDA
Vende-se um solido predio- i, rua

23 dc Agosto, tendo 3 quartos, 2 sa-
las, copa, cozinha, banheiro comple-
to, 2 W. C, com entrada para auto-
movei, tudo murado, frente 10 me-
tros por 50 do fundos ./Preço 6l2 con-
tos. Tratar d rua Buenos Aires 35,
depois das 12 hs., com o corretor J.
P. Coelho.

TERRENOS
Vendein-sc optlmos lotes no Lo-

Mon, entro o mar o as Brandes obras
<h> JocKcjr Club, ii vlstn c a presta*
ções. Preços . vantajosos, ' 

principal-
monte pura o caso dus vendas ú
vista. Trata-so Avenida Rio Branco,
133, 4° undar, sala 11.

TERRENOS
A' rua das Laranjeiras ri. 505, vènde-so

diversos lotos do terreno com frenlc psri
a rua das Laranjeiras c frento para rua
particular, com 10 metros dc largura,
cuja abertura fol autuiizada poi' despa-
cho do lionlein do M.vmo. Sr. Prefeito do,
Districto Federal. Tratu-sc no mesmo lo-'
gar ou á rua da Assembléa n. 117, i!» an-
dar, onde sc acha a planta..

TERRENOS EM COPACABANA
Vcmlcm-sc magníficos' lotes do 8 a 50

metros ilo frento cm Copacabana, Ipane-
ma o Loblon. Companhia Construetora Dra-
Ml, Avenlda Ilio branco, 119, 7° andar
(cdtliulo do "Jurrfal do Brasil").

TERRENO • CENTRO - VENDA
Em boa n;a commercial. junto ao

Campo dc SanfAnna, vendem-se tres
prédios untigos, armazéns tendo, de
frento 20 metros o fundos regula 110
metros, alargando no fim do 50 me-
tros para 31 metros, terreno próprio
para fabrica, officinas ou caaas com-
merciaes,-tudo occupadp, estando a
terminar os contratos, cm dezembro
so entrega tudo livre. Preço 230 con-
tos. Tratar d rua Buenos Aires ti. 35,
depois das 12 horus, com o corretor
J. V. Coelho.

TERRENOS - VENDEM-SE
Temos íi- venda diveruoii terrenos

desviados do centro, apenas 30 mlnu-
tos do bondes, dc 3 000 metros, dc
9.000 metros. 24.000' metros, 3Í.000
metros c outros mais pequenos o bons
locaes. Preços baratos. Tratar á rua
Buenos Aires 35, còm o corretor J.
F. Coelho.

JBsta chiuiido n "carno vcitjy",
Sfiite-ho daqui, O citniic6.ro arre-
pòln-sc tudo; tiia.i uão 6 do lioji), nilo
0 sú |«rlu n:\vo que o upreciador
dc cnnio no urrolia, riempro o nçou»
«uc fol caii»u doiiboi-recImentoK. O
n«j(Miu,urli-o c o mais rudltticulai' du
todos os nejfociuiitc-,

No Itru.iil. • -,.
.\o» outros pnizM o commercio

de cumes c liitclligonti', cnnio lodo
outro com mercio. O vendedor pro-
cum captar n nymi>athin c a prefe-
reiiciu do t'otn]ri'it<lor; o o espirito
iiatunil do concoiTcncia íuvt com
quo, nos urourruis. citda qual ee
«smorv cm apresentar melhor iv sua
mercadoria e melhor ee recommou»
dar ú csliniu.duN fi*t»uc»«>.

No lírarll o trato com os famulou
que oram oscravo-.i autorizou it
classo dos 'tegoviunteti dc carno a
processos de quo até hoje não abriu
mão. A escravatura ilesuppnrçcüii,
mus o uçougfiiuiro estacionou; em
nada, nada evoluiu.

lia homens dc bons qualidades «
uogocint" com bons qualidades de
carne; lm açougueiros quo "toma-
ram tini em pequenos"; mas, UKsim
quo põeui o avental i: ompuiiliam a
faca, mudutii dc feitio o retomam
o catadura do lUiccstriil. O freu.uc»
não ha de comprai- o que deseja, ha
do levar o quo elle quizçri O boi
tom ossos, o negocio de carnes com-
proueiidc os ossos do boi.

12' como so o marceneiro un*
tendesse quo o comprador do mo-
vols tem de carregar as aparas da
madeira; 6 como se o alfaiate obri-
gasse o freguez a levar os retalhos
du fazenda em que recortou a
roupa.

Não ha melo de conseguir nm ki-
logrammo, dois ou tres de carne,
sem o "contrapeso". O' freguei!
pede dois kllogrammos; o nçou-
guciro cúria mil c duzentos gram-
mos, c nruito correcto será, so met»
ter ultciountos granimos ido "cou-
traposo"!

13. .. "se não quizer, deixo ficar",
quu não fulta quem queira!

Assim c, deplora velmente.
Iissas raparigas quo andam de

casa em caaa, u fingir dc cozinhei*
ras, levam dinheiro par» o açougue
c deixam-no lá, em troco de quul*
quer coisa que lhe» entregam. O ro-
tlucilo triumpha. O escravo boçal
deixou descendentes, .herdeiros do
seu desinteresse pelo interesse dos
patrões.

Ku nao oito Inconunodo com i'os
preços da carne, porque nâo a julgo
indispensável : sou vegetariano;
mas não supprimo os açougues,
não. Ha muito quem precise delles.
Carniceiros que vivem do negocio dc
eúrnes c carniceiros que vivem co*
mendo carnes. Somente deploro que
o negocio esteja tão atrazado, tão
parecido com o que meu bisavô já
considerava mal feito, ahi por fins
do século dezoito.

O talho doria »òr independente do
balcão. O comprador escolheria
tantos bifes, tantas costcllotas, tal
ou qual porção de carne para gul-
sudo, tal peso pura cozido, ou tal
outro para assado; e, tambcjm,
quando quizesse, um osso de iutano
para engordar a sopa. Assim, a
dona de casa não teria sorpresas.
Mesmo mui servida pela peor das
raparigas que se inculcam cozinhei*
ros som saberem a' profissão, ne-
riam bem servidas pelo vendodor,
que executaria a 

'chcommcndá,'" 
co-

brando exaetajnento o peso, sem
"contrapeso", das peças fornecidas.

14, com tal regimen de-exact-idão,
alé os guardas municipaes paga-
riam a carne que escolhessem,

li.

Sabonete

PREDIO - S. CHRISTOVÃO - VENDA
Vende-sc um bc]Io predio, no co-

meço da rua Baião de Mesquita, jun-
to no Collegio Militar, ém esquina de
rua. cm centro de jardim, lendo por
uma rua, 18 inclros c por outra rua
37 metros, dc sobrado, tendo no an-
dar térreo, 2 quartos, 3 salas, banhei-
ro. etc. c primeiro andar 4 conforta-
veis quartos, sala de banho completa,
dospensa e salões, logar para garage,
ele., moradia própria para pessoa de
tratamento; gasta-se somente 20 ml-
nutos de bonde. Preço 77. contos. Tra-
tur à rua Buenos Aires 35, depolü das
12 hs. coiv. o corretor J. P. Coelho.

SITIO - THERESOPOLIS - VENDA
Vende-se, desviado da vargem (ie

Thurezopolis 10 minutos a .'cavallo;
ou dc carro, por boa estrada do rc-
(lagem, local chamado Quebra Frai-
oos, um bello iiltio íiòm uni lindo pre-dlo novo,_ terminado ha-pouco, aíilcia
pão foi oecupàdó, em entro dò ter-
reuo, tendo 4 conforlaveis quartos,
um grunde salão e linda varanda cor-
rida, quarto ile biinlio. completo, deu-
pensa; fOrater.i 2 quartos para pes-
üoal, local saluberrlmo.' ü terreno tem
do frente ISO motros pov 1.100 me-
tros de fundos; tem mattas de rondei-
raa de lei; cortado por dois riachos,
sendo um encimado. Clima saíüberri-
mo o locai bellisBiino para veriuiear.
Preço 02 contos. Ver planta Uo ore-
dio e do terreno, á rua Buenos Aires
35, depois das 12 hs., coni o corretor
j. P. Coelho.

GYNESTOL-Reguladar
Soberano contra os incommodos
da Mulher -• CoRcas, irregulari-

dades, nervoslsino. etc.
Premiado cem MEDALHA DB OURO

oa Ej,ioiI(Io Centenária.' .
lie 78J.-6-*SI2

Aeentca: IHMNTE *CU.
hua cinm, -íf, soeuauo

ff»23 **'"
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ÓPTICA MODERNA

llenrada rota n
conllaiica dna »r».
médicos oi-ull«(n«

Arthur Jecinthe Rodrigues
RUA SETE DE 8E7EK0R0, «7

TK1. NOUT.H :•!!« - UU) UK J.V.NK1IIO

SITIO-NICTHEROY-VENDA
. Vendè-se uni bcllisili.io sitio, iilua-

do om'S, GptiQitlo, com 100 metros
de frente por 709 metros de fundo.:
mais ou menos, tendo uma boa casa
de residência, e mais dois prédios quo
poderio ser alugados sc assim con-
vier ao comprador; o primeiro predio
tem quatro bellos quartos c dois sa-
lões, a3 outras casas têm tres quar-
tos, duas salas, ete'.; fora têm um es-
tabulo para 20 vaccas, curraes, etc.
terreno todo plantado, com perio ds
0 mil pés dc laranjeiras e outros ar-
voredos frutiferos, um grando buna-
nal. sementeiras do batatas doco o
ingleza, milho, mandioca! o outros
produetos, etc, cortado por um ria-
cho, boa água canalizada, banho
quente e frio, toda llluminadn p. luz
electrica; desviado do ponto dos bon-
des a pé. 10 minutos. Preoo de portei-
ras a dentro 00 contos. Tratar ã rua
Buchos Aires n. 25. depois das 12 ho-
ras, com o corretor J. F. Coelho..

FABRICA DE TECIDOS 0E ARAME
A. SPOERI L C

CATTETE, 48 — Til. B. IH. 2707

DR, FELIX GUIMARÃES
Consultório Avenida Central n. Í7D. Tc-

Icphonc: C. Sl. ?>'as 2", í" o £c.\'lu5.
Ttes.: praga £ci'2edeiio Corrêa, 8, cupu-
i*ohflTl!l »' j'

CONGRESSO MS MUNICIPALIDADES FLU-
: MINENSES

t * t

A SESSÃO DA TARDE" DE HONTEM
VM MEXUK ATROPELADO

Pela manha de bontem, o autonio-
vel n. 12, d„ Policia Central, atropo-
lou nn rua Condo do Bomfim r. nio»
nor Oortrimi, do 4 liimou do eJndo,
1'llha do sr. Manoel Lopes e resi»
dente ii mesma rim, 230, produzindo-lho fractura dft-perna direita, além
do contusões o ctoorlaviOcu pelocon^o. ,

O motorl«ta culpado íti-rlu e o
mOnor fol aocccorrlda pela Assiíten-
cia, depois do que recolheu-su á re-
iildonclit de tf~s pata, tirndo dlato
«ab-.'dora a policia local.
A MORTE DE l'.H SEXAGENÁRIO

Xo dia 2 d.2 j;:!iio ultimo, na rui
Barilo du Bom Retiro, o automóvel
3.U1.0, iitroiiclnu o chinos Seruphlm
Affonso, do i!8 annoa do edade, soi-
teiro, cozinheiro o resjdonte il rua
Maria Antonlu, 28, proditelndo-lhu
sruves ferimentos polo corpo.

O motorista consctru'lu fugir, logo
após o desastre, tendo a victlma rc-
cobldo nu soecorros da Assistência c,
om fjCf-ulda, sido Intornaila nu 2'
enfermaria da Santa Cata, ondo volu
a flillcccr, ua nolto paetiada.

O ciuluvcr do Infeliz chlnen fol re-
coibido no necrotério do Iniititut.i
Medico Legal, onde o dr. Rodrlsuci!
Caõ procedeu. í tuitopsiu o constatou
a aoBulnlo causa da morto: "íractu-
ra e.v.iosta da coxa esquerda, eom
Infecção purulenta".

rtccomposto, o corpo do Affonso
foi sepultado no cemitério du Silo
Francisco Xavier.

MAIS UMA FAÇANHA DE OA-
XANGA"

Ha dlatt, o commerciante syrio Aa-
«im Darluu, residente A rua de Sanlu-
Anua, 122, paasàvã pola poulo doa
Amores, im Pavella, quando fol sor-
preliendido por treti assaltantes que,armados do pistola, flzcram-n*o pa-rar o roubaram um relógio de ouro,
corrento de pratn e a quantia do
200$, depois do que puzeraim-8c em
fuga.

A victima queixou-se A policia o
reconheceu pelos retratos da galeriado ladrões, como autores do aesul-
tu, os Indivíduos conhecidos pelos ai-cunhas do "Caxang.V* o "Alagoano ',
já celebrizados pels:« façanha* pra-
tleadas aqui o na vizinha cidadã d"1
Nlotheroy.

Proseguiam as diligencias om tor-
no do caso, quaivdo foi preso o Iara-
pio de vulgo "Moleque 21", compa-
nheiro dos dois outros, que não tar-
(lou em dizer ao investigador 170.
do S" districto, quo vendera um ri-
loglo por -IO? ao estivador Presalino
Mathias de Sousa, residente d ruu
Barão rio S. felix, 55, i«o a mando
dc "Caxangã".

Apprehendlda a jóia em porlcr du
estivador alludido, fol cila reconhe-
cida por Assim, como tendo a. q'je

.lho fora roubada;
Sobre o facto acima descripto, fol

Instaurado processo no 8» districto
o incentivada* as diligencias para a
captura dos assaltantes.
SURTIU EFFEITO O ESTIt.VTAGE.

MA DOS LARÁPIOS
'Portadores dc ui:n cartão falso do

er. Ulysses dos Santos, estabelecido
d rua Marechal Floriano, 11-1, os
larápios Joaquim Llnli.ircs o Pas-
coal Cantuario procuraram um ro-
presentante da firma AlboTíd Daniel
& Pilho, proprietária db uma ouri-
vesuria ú rua Gonçalves pias, 80.
1° andar; o conseguiram levar quu-
tro pequenos collares du platina, no
valor do ünOSOOO.

Dias apus os negociantes citados
verificaram o logro cm que haviam
caldo, motivo por quo apreaonUv.vun
queixa d policia djP 3° districto, u,;n-
do protmettidas as necessárias dili-
gonclao.

Hontem, o investigador (S4 pron-
deu os aceusados quo confessaram o
furto o disseram terem v.cn*ido os
collares a diversos. c;n porlcr doa
quaes foram apprehendldos:

UM PEQUENO FURTO DESÇO-
BERTO .

O investigador 210, do ,23° distri-
cto. prendeu Joaé Martins, em po-
der do quem apprehendeu rim cor-
dão dc ouro. no valor do 160.$, que
foi furtado á sra. Gloria da Silva,
resMente a rua Floriano, 24. Ouvi-
(lo, o presü confessou a autoria do
furto, pelo quo vae sor processado.

tOÜ ME&JOU ATROPELADO
O emoregado no commerciu. Se-

bastião Luiz Ribeiro, com 17 annos
de edade, solteiro, bra.uilelro, domi-
cKiado â ruu Mesquita Junlor 22,
ao passar pela rua 13 do Maio, fol
colhido pelo automóvel 2.981 sof-
frondo .factura do braço direito c
escoriações pelo corpo.

O motorista ovadiu-se, tendo sido
aberto inquerito no D.»: districto.

OUTRO MEXOK COLHIDO
O automóvel 2 ,'õUS dirigido por

Djalma da Costa Alcântara, ao pas-
sar peta, Avenida Mem de Sá, atro-
pelou o míènòr Accacio Trigo, com
ü annos ,dft cdade, filho dc Caeta-
ua Montoiíô; morador d rua Santo,
Amaro 117. |

O motorista foi preüO, e autuado
no 5.» districto e & victlma, quo re-
cebeu contusões generalizadas, foi
soecorrida ua Assistência

COLHIDO TOR UM AUTO-CA-
MCKHAQ

Quando atravessava ;>. rua Jardim
Botânico, om frento á Ponte das Ta-
boas, o nacional Cândido do Amaral,
morador d cslrada da Bonança sjn,
fol colhido . por uni auto-caminhão
da Prefeitura, recebendo ferimentos
nu cabeça o contusOed polo corpo.

Depois doa soecorors da Assisten-
clu, Amaral foi internado nu Santa
Casa, sendo o facto registrado pelas
autoridades do 21.» districto, que fl-
zoram instaurar inquerito a res-
peito.

UMA SENHORA ATROPELADA
O automóvel 5.770, :dirlá*idu pelo

motorista Veillgem Parus, ao passar
pela avenida Pnssoõ pilhou a portu-
gueza Innocencla dc Jesus, com 22
annos do edade, solteira c moradora
á rua General Câmara 313 quo re-
cebeu escoriações generalizadas.

O chauffeur collocando a victima no
carro levou-a á A63istcnela o d dele-
gacla local, dando nclencia do caso
ás autoridades.

Sob a prcldencl» do dr. Arnaldo
T.ivjrta, roaliJou-NC unia tettmo nu
Congrenio das Mu.iieipalldadca Plu-
mlnei-Mu, fls 13 horas. Estando pre*
sento o nui.uero letal foi aberta a
t,e,,»üu respondendo il chamada f*>
cnnKrrniliUs, faltando 23 com cavuu
Justificada,

Approvadá a acta da MnIo ante-
rior, sem debutes, pa»ou*«o uo ox-
podieiitc.

O dr. Octavio Ascoll, oecupando u
tribuna relatou as Impressões nu*
recebeu om rocente visita a fazonia
do sr. Horacio Lemou, no município
de Iguasid, onde u cultura do algo-
dto 6 fòlta ds fórr.ia a malfl prom!»*
üora.

Na ordem do dla foram approva*
das, sem debato, :i« reducções dos pa-
roceres na, I c 2 e as conclusões do
parecer li, 12, sobro caca e posca.

A propósito das conclusões do pa*
recer n, 13, falou desenvolvendo lon-
gos argumentos o -v. I*. Teixeira
Leite, que apresentou.um substltutl>
vo u o sr. Sylvlo Rangel, quo tam-
bem apresentou outro. Como relator
do parecer falou o ar. Oscar Fonto-
nelle mnntcndo lia Integra itu con*
clusões que formulara, fruto, como
db.ue k. cx.. do que uprendeu «.tra-
ví-i doa debatrs travados na Assem-
blía Legislativa o nos quaes tomou
parte, sobi-e os pro Jectos ali existen-
les, de combato a formiga saúva. O
orador domorou-ic em .apreciar do-
talhes, srndo uppiaudldo no (Inal do
seu discurso.

Depois dc haver o sr. Ernanl Pe-
relra lâriçàdo um appello para quo
fosse abreviada a discUssio desse as-
éumpio, o sr. Villanova Machado
requereu preferencia para a votaçJo
do substitutivo da autoria do sr.
Sylvlo Rangel, O sr. Ernanl decla-
rou, então, que o substitutivo nilo
completa a resposta necessária il
pergunta da theto, por isso quo, nao
cogita elle, nem as conclusões do pa*
recer,. de dar a fôrma da organiza-
ção ao serviço do combato á forml-
ga. Alvltra que se dê d tíocleduilo.
.V. de Agricultura, por um àccordo,
uma funcçâo dirigente para a uni*
foriiilv:iic«o de tal serviço.

Aluda apresentando suggestões ou-
cu param u tribuna os sra. Enéas
Paiva o Oscar Fontenelle.

As emendas substitutivas foram
rejeitadas c aprovadas as conclusões
do parecer.

Annunciada a dlscutt&o dau con-
clusões do parecer ri. 14, o sr. Octa-
vio Pinto requíreu adiamento, por
21 horas, por nun se achaV presen-
te. por motivo Justificado, o sr. Lovy
Carneiro, no que foi attendldo.

O si*. Álvaro Paes. na dlseussâp d-j
parecer n. 13, exaltou a magnitude
do assumpto de seu trabalho sobro
agricultura, estranhando que sobre 3
mesmo não ío.ssem formuladas con-
clusões, unia vez fIu° a commissão
limitou-se 11 mandar incluir nos an-
nac* a sun memória. Dopois do sr.'
E. Teixeira Leite, oomo relator, ter
dudo explicações, o sr. Jlaonel
Duarte propAz a volta do parecei- d
Commissão do Agricultura o Pecun-
ria para emlttir. parecer o conclu-
soes, o que foi aceito.

Foram approvadiui. sem debate, as
conclusões dos pareceres na. 16 o 37.

Podlndo a palavra, na ílscusão do
parecer rí, lt. o isr. Manoel Ferreira
fo7i referencia a este trabalho, s-?-
guindo-se n sr.' Teixeira Lellc, <|ite
enviou fi. mesa uma indlcacÇo relati-
va a um anto-prnjecto onde appare-
qa a unificação dos serviços do hy-
giene. O seu Galdluo do Valle cor-
roborou nau considerações desse con-
Kt-esslsta. o propoz quo a. mesa fosse
Incumbida de elaborar um ante-pro-
jecto de regimento Interno de Ca-
maras Municipaes c dando outras
providencias.

Essa indicação proeovou ucalora-
dos debates, rompendo-os o er. Hon-
rlquc Jorge, doclarando n5o concor-
dar com o que entende por elimina-
cão paulatina da autonomia munlci-
pai. N.esso ponto travaram-no vivos
diálogos. que se generalizaram,
quando os l".'3. Pereira NuneB e Octa-
vio Ascoli. Huciesslvamenlo, susten-
tain opiniões contrarias ao substltu-
tivo.

O sr. Oscar Fontenelle exptz o oue
representam, do facto, as suggestões
do sr. Olldlno- do Valle, recebendo
palmas ao terminar.

Sobre esse assumpto, lavrando um
protesto, uhou tambem da palavra. .0
ar. Olavo Guerra, e o sr. Mario Gui-
niarães Junlor. considerando quo a
comniissHo não aprosentou conclu-
soes. requereu a volta do parecer as
coinmiDsõê/», requerimento esso quo
fol rejeitado.

O «r. Mario de VascoaeeV.cf, i>»tn.
dai.dii a lheao em seus ponte* prin*clpues, achou c.uc a liiiluni.fi,. Uto
a autonomia dos município». V,' a,
opinião oue se outorgue A liurooeto.
ria de llygleno a organização de um
plano í.e uooperacao daa munlclpall.
dades aot uervlijes do hyglene. No-
vãmente, um novn dialogo sc estaiic-
leceu o o sr. Villanova Machudo, in,i 1
k tribuna, aftirmou, com retac&u .».
Indicações apresentadas e com .ia
opiniões omlttldas pelos cnnrrenm».
tas, que no fundo estão todos Io .. '•
cordo porquo ae reuniram para coii-
cordur o nio para dlseordar.

Deolurou «110 fol o proponén'n dn
theso de uniformidade das poeturas
municipaes analysou as proporlcAea
dos srs. Teixeira Leite U Onldlno
dò Valle Filho, vendo que anibns
mantém na commirsfto, membroü do
governo o oue poderá parecer quu
uo dá d rne«>ma um cunho official.
Relatou a seguir um velho desejo
do sr. Custodio Padilha pleiteando
um regimento uniforme para an Cn-
moras Municipaes, terminou mnt-r-
rindo que 11 11 residência dctlgnc -tmii
commlsslo paru elaborar o apresen-
tar o ante projectu lembrado, com-
missão fésl:\ iiue.o orador dever cr
constituída exclusivamente do pro-
faltou o de representantes dc Coma-
ras Munlcl pães.

Por fim o sr. Jullo des Santos IV
lho declarou que uclma da superstl.
cao da autonomia ou emigre»*!*',»,-,
devem eollooar o !ntere>se geral do
Estado c nciniu desse, iiinJa. o do
Brasil. Todas ns medidas, 110 seu
entender devem ser encaminlindiis
no sentido du unidade nacional. Es-
tudou a theso noa seus pormenores
o perguntou onde o mal dc se pe-
dlr lealmente bases de quaesquer
Idéas de Interesse gera! aos techuiens
e competentes, pois se fol precisa-
mente- para ísho que se levou ii pru-
tica a realização do Congresso? Cn-
trando-em outra ordem do conside-
rações o orador demonstrou d socle-
dado quo um descuido de um um-
nlciplo em matéria de hyglene pode
resultar um cancro o.uo attlnja ou-
troa municípios e sustentou que a
melhor contribuição que o Congre-.-
so, pôde fazer para o Interesso pu*
bllco 6 apresentar suggestões d-is
t;uacs resultem benefícios d colleeti-
vldade. Aceitou a indicação do sr.
Villanova Machado, iíto •¦: a eom-
missão ser' constituída de prefeitos
e representantes das Car.iara3 Mu-
nielpaes, nus, entende que se deiu
attender ii eômpetencia profíeslon:;!
para a «colha doa membros que a
constituirão.

A Indicação do sr. Villanova Me-
chado c u emenda do sr. Jullo dos
Santos Filho, foram approvndas,

Aa conclusões do parecer dc 11. 1»
tiveram plena approvação.

Passando-se :'i discussão du paro-
cer do 11. 20, o er. Villanova Ma-
chado pediu ti palavra para decle-
rur estar do pleno accôrdo cum 11 •:
conclusões iiiits não com a redaccSo
das mesmos, o propoz que o corti-
missão de 'redacuao altere as ali-
ueas 1 o 2 quo c aceita pela mesa.

O sr. Pedro Carlos, ao r-er unnun-
ciada a discussão do parecer de uu-
mero 21, apresentou uma cmemln.
substitutiva, por entonder que 11 con-
c'iusãu nfto responde d pergunta for-
riiulada na these. Achando quo .ii
illspoinoB do uma legislação a res-
peito, reuniu os requlstloa plrn a
resposta quo pôde oer formulada c
por isso offereceu um substitutivo.

O sr. Henrique Jorge, corno um
signatário da emenda, que sc lhe
afigura a dlfflculdade da comnii.i-
são pelo, facto de estar mal formu-
Ioda a pergunta da theSS. A emen-
du niibstltutlva fol approvadá depois
do haver falado ainda o sr. .s;hio
Rangel.

Kobre o parecer 11. 22 manifesto;;-
se o sr. Eurlco Teixeira L*lto
achando quo por cohcrenel» devam
ser approvadas as conclusões er-.i
virtude da upprovaçio de unni.
emenda no hentldo dc sor nomeada
uma-comnilsuao do technicos para a
elaboração de um ante projecto do
Código do Posturas, com o Intulio
de uniformizá-la tanto quato possl-
vel o para subníettel-o ao oxame das
Câmaras Munlci-iaes.

A's coiiclusücs do parecer n. 23
o sr. Eurlco Teixeira Leito apre-
sentou uma emenda addltiva nuo
foi approvadá bem como as conclu-
BÕOB.

Polo adeantado da hora. 17 homs,
o ar. presidente levantou os traba-
•lhos convidando os cúngreslstas pjra
a sessão nocturna, i::s 20 horas.

cabana. ,
DOENÇAS DA OAHGSNTA, NARIZ, OUVI-

DOS C BOCA

DR, EURIGO DE LEMOS
Professor llv. da Faculdade de Medicina
do Rio, com üO annos dò pratica. Cura ga-
ranllúa' c rspida do OZEN.V (retidez na-
saU. tior pioecsáo novo. Cons.: rua da As-
iemblía, 12, sob., das, 12 ás 5 da tarde.

FRAQUEZA GENITAL!...
Medico especialista cm moléstias ncr-

rosas, tem um tratamento erriòaz, rápido
c baralo, psra cura da fraqueza genllal,
esgotamento nervoso, cm ambos os seios.

Peçam receitas para a caUa postal
n. 2.012, ao dr. G. Cruz.

HEÜRÀSTHEHICOS
CONVALESGENTES E DEBILITADOS! LEDE COM ATTENÇAO i
Oplnlio de eminente profwsef IHIgusl Couto, sobre o valer do "IIONIU":

"0 BIÒML, que aconseuio sempro aos meus doeutes, promiebe 03

indicações do um tonleo reconstltulntc, Indicado em todos os caios do

depressão geral, nos neurssthenicos, nos convalescenica, wnfUu, nos de-
bllltsdos por qualquer causa.

Setembro. iS)2í.' «WOUEL COUTO.»

Cf*. --¦! -_. (ãw

f:' *r mmm*^^^^mma*^^*^***a____t*^-mm 11 T I ^M ^*P

1/ mw ^X^^í__________f^________m

%Oí^Sen BRONCHITES ^^^
j^SB? ROUQUIDÃO NhSROUQUIDÃO
- -.—-=- ^ORTAAB^A«M*TUBtRaiiOSE
!§U^ÇSW«CUs%W6lYCO-CRCOS0W^^

•v ¦-^Jk *. ^H ^i^^i^a»^-..^^^^^B^B^^^gjj^|^^H ^i^i^^M^^fl

AOENTJJ3 OERAE3: SAKT03 DA PIOÜEHU. fc CU.
AVENIDA RIO MANCO, t -• TELEPHONE: NORTE 6424

GUARDA-LIVROS
POR »f00O

Querels cpfendcr a ser guarda- tlvr03
terri auxilio do mestre e sem' vos ser pre-
ciso consultar outra pomo» ?. N.do. per-
caes tejipo em escolher livros, Ide a Ll-
vrarla Francisco Alves e 'outías boas 11-
vraflas ou.ao seu depositário-A. Silva, <i'
tua' Buenos Aires. n. 22S e, pedi um exem-
plar do EscrlpturaçSo Mercantil por bo-
miijtrcs carreira, pois 6 o tratado nials
simples e claro quo até boje íeru óppi- 1
recido sobre o aiiumpm. |

COOPERATIVA CHROHOMETRICA
FUNDADA EM 7 Dt NOVEMRRO DE 1900 — CARTA PATENTE N. 7

Resultado das oxtfsocoes psra udai ai
planes — Centttias-Osienas

DE 1» A 1t DE OUTUIRO DE 18C4
Diais — segTjnds-retra . , 657 o f,T
Dia-H — Teriji-tèlrs ... S96 e «6
Dis lü —• Qii-rti-rcini. , . V3« e 56
Di» 16 — Ouints-felrs. . , 38» o SA
Dta 17 — se-u-felrt . i . «ei e o.
DU 18 — SafibMo 141 e 41

Rio,' li ds Outubro de «SM.
O fiscal do toverrto. Dr. PXakli»

deerfé Restar.

.tales, Rslsaies, UsUss, Tsrnes sss me*

dldas, Reuass Rrssoss, ensaies, Calça,

do, ¦ieyetettas, Psthé tsby, sto., ato.

Precisa-se de agentes na Capital e no
interior..' * 

. 
' '

Pcrjain prospectos.
BARBOSA «¦ MELLO — Aaaemblta. 27 —Talaph. C. 3___
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O JORNAL — Domingo, 19 de Outubro de 1924 •T»

IaEOITIMO (NEO SAIaVARSAN)
doso 0,16 Tubo Rs. 71500

II " 0,30 " ' 8$C00
III " 0.-I5 91600

IV " 0,80 " 101600
V ' 0,75 » 11$500

VI ¦ 0J)0 ' '•;•¦*¦ * " 13*500
pelo Correio mais SOO •réis *** Voa*

dese por atacado
— CASA UEILMANNY —

Itua Gonçalves Dlos, 64—Rio

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma ?Zlí
dc piiysioioB-it» da Faculdade de Medicina
do Ido ds Janeiro; Assistente do Profes»
cor linear de Souza uo serviço de Molos-
lias Pulmonares o rto Coraçío, da Pollcll-
nia Gernl do nio do Janeiro, é encontra*
do Iodos os dias, cm seu consultório, nua
da carioca n. 8, do s As 4. Hestdenclai !
li. Copacabana n. 847. Telephone Ipsno»
ma 1738. ' "

Telegraphico

Ensino por correspondência de Lin»
suas, Bcluncias e Artes com pro»'' íossoros notáveis

.'..,, Ensino .directo
COLUBCIIO MODELO PARA

.MENINAS -
Estatutos: Escriptorio Central

Av. Rio Branco. 129

I Ocullsta do Hosp.
.... .....Ullll flUHL Silo Francisco «io
A:sls — Colu pratica nós Ilosp. do Paris

o Londres
DOENÇAS dos olhei, epsragdse das cata-
racta», ettrablamos, saoo laorlmal, defor»
maçóes das palpsbras, ato. — Rua 8. Jo»

sé, «16, ás 3 1|2 — T. 8. 308

e auto-pianos

I I fl 11 I II l Itua S. Fruncls-
L XAJktfclWlw eo'Xavier, 388.

-Telephone Vim
3008. Dí-so grandes pratos.

Or, J. ZENHA MACHADO
 SYPHILIS E VIAS URINARIAS 

De 8 Aa -6 horas
BI, RUA GONÇALVES DIAS, 1? andar

MAGNESIA RAY ENI PO'
FÓRMULA OE SW JAMES MURRAY

0 melhor anti-acido e o rei dos congêneres

TOSSES, BRONCHITES, etc, combatem-se
com o uso do

ÍULUOL SOEL
I-úrmula du l'ior. Barata Sarmento, da' !•'. do M. do Porto Alegre — A'-von-da: Araujo Freitas, Oui-lvos, ss-; liodoluligiie-is' 4: ü:, 7 Uo-Setembro,--'Granado «V C. : .

COiOIl P01TATIL
PESA UNICAMIÍNTE 3 KILOS

SOLIDA E COMPACTA

TODOS OS APENFEIÇOAMEN-
; TOS DAS' 
MACHINAS GRANDES

TECLADO UNIVERSAL
E CARRO

PARA PAPEL ALMACO

\***,_r^.ií^-n ,Mtam mmm
agentes nos Estados

CASA SYSTEMA
RUA SÃO BENTO 32-1° andar -Caixa Postal 2424-RIO DE JANIRO

0 QUE PRECISA FAZER 0 SR. PRI-
MODERIVERA

MADRID, 19, <ü. P.) — Vários Jor-nues desta cupllal, oooupsndo*sa da si-
tuação política dn pais, «nio 6 o thema
do actualldade, chamam a attenção do
publico sobro os porlsos da hOBtilIdado
eterna dos elementos da direita uo Par-
lamento.

O Jornal "El Liberai", órgão dos par-tidos liberal o «democrático, Julga In-
aceitáveis as nlelçSe» geraes sob a
base do voto corporativo e diz ser ur-
gente quo o Directorio dé prompta so*
luçoã ao problema do Marrocos de for-
má a garantir a paz <o reputrlur as tro-
pus. '

Opina essa folha que ss elelçSes e a
subsequente nnoi-malliloile constltuclo-
nul, desenvolvor-ae-lam cm um amblen-
te satisfatório, 8e o Directorio resolves*
ue reiilizal-ns,

A folha conservadora "EI Debate"
Intensifica os seus ataques ao Parla-
mento, dizendo ser elle a fonte do (o-
dos os males nuclanaes, cujo funeciona-
mento apenas £ desejado pelos velhos
profissionaes da política.

Pensa esse Jornal «íue a se convocar
agora, us cortes, seria uma temeridade
quo attlnp-lrln os limites do absurdo.

0 CONGRESSO MEDICO DE SEVILHA
SEVILIIA, 18. (U. P.) — Continuam

hormalsnonto os trabalhos do Consres-
bo Medico. Co-isTUc-ra-so «lue u reunião
do Congresso copst.tuo o muls tran»
cendonto paíso dado no caminho da IP-
pt,o.ximiiç3nhf)"iiino njhêrjcjum.

EMPRÉSTIMO A' FRANÇA
PARÍÍ3, 18. (U. P.) — ü presidentedo Conselho' du .Ministros, sr. Herriot,

o o ministro jIhh Finanças, sr. Clenien-
lei. Jantaram liontem com o banqueiro
americano J. Plçrpont Morgan, na rc-
sldencla particular deste.

Após a reieiçjlo foram dlscutldiis i)<
condições do projectado empréstimo A
França.'

ANATOLE FRANCE
PARIS, IS. (U. P.) -- O Jornal"Quotlillen" noticia hoje i|iio «. cx-pri-

meiro ministro sr. Joseph Callluu:*, que
era «imigo Intimo do grande escriptor
Anatole France, foi autorizado a vir a
Paris pela primeira voz, depola ile sua
coiidemiiai.ãb, afim do tomar parto rios
funeraes do illustre homem do letras.

EU FIZ A BARBA ESTA MANHA
COM UMA GILLETTE. E VOCC?

RESIDÊNCIAS
Tem V. S. um terreno ? LIBERTE-SE do
seu senhorio. Constitua o futuro doa seus
construindo o seu lar, pagando parta A

vista e parte a prazo

ESCRIP. TECH. DE ENGENHARIA
(SEC. BE .CONSTRUCÇÕES)

Rua Ramalho Grtigão, 9,3°

_3_2» ic«o*
" 
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«VSA0 0 MEU SEGREDO!
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QUARTOS MOBILIADOS
com elegância o máximo conforto, cm ca-
sa de lamllla, sú' u senhores do alto tra-
tjiiiieiilo. liua Machado dc Assis n, 12. Tc-
lephone B. M. 20112.

0 CONVÊNIO POSTAL
mSO-BRASlLEEIRO
0 SR. ADERNE AUTORIZADO A

CONCLUIR COM A FRANÇA ACCOR-
00 IDÊNTICO

LISBOA, 28 (U. P*.j — O sr. Ailer»
no concluiu as negociações com a
repartição dos Correios c Telegra-
phoH de Portugal, asslgnitndo uni
accordo postal uom a nicsinu, cm ro-
prescntaçto do Brasll, cm virtude do
quul a tuxa do porte dos livros fl-
cara reduzida em 50 por cento.

O sr. Adernev embnrcanl para o
Rio áo Janeiro no dia 20 «lo corren-
to',"'a bordo do vapor "Zoclnndla",
afim do BUhmoltcr o convênio ao ro-
ferondum do parlamento.

O.representnnto do Brasil entubo-
lou negociações com a Franca, afim
do concluir um uççordó com esse
palz, sob as mesmas bases.
HOMENAGENS RECEBIDAS PELO

DELEGADO BIIASILEIRO
LISBOA, 18 (U. P.) — O ministro

da Marinha, sr. Pereira «la Silva, of-
feroceu uni' banquete ao sr. Henri*
quo Adernc, assistindo u funeciona-
lismo superior ila administração dos
Correios, tioeuiiilo-«e diversos brln-
des de rogosijo pela assignatura do
accordo postal entre o Brasil e Por-
tugul.

Foram erguida." Eauda«jfies nos
presidentes Uernardes o Teixeira Oo-
mos, ús corporações dos Correios, fis
intellectualliludcs o ã imprensa dos
dois paizes,— O embaixador do Brasil, dr.
Cardoso dc. Oliveira, offereceu uni
juntar, na embaixada, ao sr. Adernc.
quo acaba do negociar um accordo
postal com Portugal' íissiistiiido o ini-
nistro da Marinha, sr. Pereira tia
Silva.

OS PONTOS PKlNfm-AES DO
ACCORDO

LISBOA, 18 CU; I'.) — O accordo
postal a««igiia(Io hoju entre o er.
Adernc, representante do Brasll e o
sr. Silva Veiga, eni ncmio dc iportu-
sul, "uil reforondum" dos respectlr
vos pnrlamontdl, compi-'ehon'd'o cinco
paragiaplins. reaumiiloH itssim: rc-
ducção ile 50 por como sobro us ta-
xas internaclonaes vigorando actual-
mente para todu classe ilo livros,
jornaes c revitítas expedidos pelos
editorca ou trocados pelas blblioílie-
cas o iii.sl!tiiici5es «cientificas entre
Portugal e o Brnsll, excoptuando um
publicações commereiues o us recla-
mos. No resto continuará n vigorar
a convenção pos.al uirlvetiial.

A GUERRA CIVIL NA CHINA
HOXGKON..*.' 18. (U. P.) — Tole-

gniiniuits- recebidos nesta cidade ilisem
que, segundo so calcula, os prejuízos
materiaes causados pelo fogo e a pilha-
gem íiu uidndo «le Cantão, elevam-se a
cinco mllhõcv do libras esterlinas.

A CAMPANHA ELEITORAL NA IN-
GLATERRA

LON-DRES. TU. (U. P.) — O Jornal"Daliy Herald", órgão do. partido tra-
balhista, noticia, hoje que tendo ficado
Inutilizado o cano em que viajava o
primeiro ministro' sr. Mac Donal, devido
ao excee.o Je serviço c; em virtude, de
carregar, extraordinário peso, pois o
chefe do governo sempre vae acomp.--
iiahado de numeroso" admiradores, o sr.
Mac Donald abandonou o famoso auto*
movei "Daimler", presente de. sir Ale-
xander Grant, entrando na cidade de
Port Talbot, Calles, co omnlbus popu-
lar.

A EXCURSÃO M
SHENANDOAH"«5)1

A CHEOADA AO SEU DESTINO
S. FRANCISCO, 18 (U. P.) — O

dlrlgivel "Shonundoali", com aleu-
mas horus de atruzo ao horário mar-
cado, devido A forte tempestade quo
o surprohenderft, passou por Eurc-
kit, 300 milhas no norte estu cidade,
As 15.1D, >;o liontem, precisando na-
vechr duranto nove horas para von»
cer á dlstnncla dc 300 milhas.

XOVA YORK, 18 (U, P.) — Com-
munlcam de Tacoma a Chegada a
essa'eidndo do dlrlgivel "Shenan-
doah", terminando o voO trans-con-
tlnentul.

m*****j****m*******^**>*^**********t

0 BRASIL NA ALLE-

Dr. ED. MAGALHÃES
Tratamento especial da tubsroulest,

asthma s, bronohltsa ohronloas.
Cura Sa syphilis o doenças rabaldes da
poli»; doa tumores, ulcorau canc.ro»»»,

arthrlllemo e morphéa.
Tratamento ef ficai, daa doonçaa do as»
tomago e Intestinos, fígado e nervosas.

RU* SETE DE SETEMBRO, St

QUARTO INDEPENDENTE
Precisa-se do quarto ou sala convicta-

monte Imlopondchto dc facll accesso, em
casa do família discreta, ondo não haja
outros Inquilinos, para oecupação diurna.
Canas uo escriptorio desta folha a O. D.

DR. REGO LINS <
VIAS tlUNAims. PARTOS, OPERA.
çous. ni:s.. íiAiuniNA ht. tel. sui»
mi. coks.i av. mo nnANCo, ira,

DAS 3 A'S 3.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
| INTESTINOS, FIOftDO C llSRI/08/St

RAIOS X. Dr. ri?iir.lo de Uour^ Les».,
prof. da Faculdade. R. 8. Joee, 39. Volrda
Patrli, B3,

! FAZENDAS A' VENDA •
Vcmloni-so grandes fiuondus do

café, iluinlo mais ilu ÜO mil urrobsn,
o outras inlxtas o do criar i- paque-
uos cuCeolroa, umas, a duas horns dn
lllo, c outras ilu muls. Fazendas
completamente montntlas, som faltar

inaila. Quom precisar comprar fa-
zenda, ilcvu escrever dizendo como
quer a fiuendu, preço, logar, etc.
Rua dos Inválidos, 10, sobrado; de

Ai 5 horas.

«liTiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiL
*3cansaço nm excesso ob a

TllAIIAI.IMl — Evita o Vinho S
lodo-Tnnnleo rhoaphatadi Bit» a
tencourt — Deposito na PHAR. a
MACIA BITTEXCOUr.T S
111, II. linii-unj-nau, 111 — Itlo "»

t||||llllllllllltll)lllllllllllllllllllllllllllll':

.MANHA
A PROPAGANDA 00 CAFÉ E DO

AL60DAC
BERLIM, IS (U. P.) — O dele-

gado commercial do Brasll, coronel
Gaeltzer Netto, tstA negociando com
ns Bolsas de Cufô e de algodão de
Hamburgo o melhoramento do com-
mercio desses artigos quo será feito
por intertnediii do governo brüullel-
ro. jVs.negociações progrldeim satls-
faloriainente. Vnrlas firmas dc
Hamburgo demonstram grande In-
teresKo na gestão do coronel Gaelt-
zer Netto.

Esto iniciaril idênticas negoelacüos
com a Qahitira do Comiiierclo «ia
Bremen m> fim da semana.

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 13 (Ú. P.) —-1'alleeeram,

cm Figueira, o notario Carvalho No-
rouba; cm Lisboa, o conselheiro Cos-
ta Soromenhi1, o contablllsta do Mi-
nisterlo «los Estrangeiros.

Desabou terrível tempestade cm
Covilliã, caindo uma rulsca electrica
que fulminou pessoas c numerosos
animaes. ....

 Kol nomeado o sr. Adolpho
Trindade, cônsul do Portugal cm
Glusgoiv.

As unidades militares corame»
moram hoje a morto do Gomes Freire.

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

Depois d^márihã^

50:000101)0
Bilhete inteiro lS$OÓO

DIA 28 '

IOO
CONTOS

Inteiro... 305000
lio.... 1.5S00Q

. 1S500

.53• _s

e ^
(33

¦_! 1

********
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CaOce

P-H
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5 DE NOVEMBRO

CONTOS
Inteiro.. 608000
Meio... 30SOOO

3S000

OBO

A' VENDA BM TODA PARTE
m\

MACHINAS
DEOGCASIÃO!

BANCO COMMERCIAL DO

ESTADO DE SÃO PAULO
MATRIZ EM S. PAULO

Capital Rs. 50.000:0001
Capital realizado. . Rs. 30.000:000$
Fundo do reserva . . Rs. 20.000:0O0Ç

FILIAL OO RIO DE JANEIRO
Rua da Alfândega 21

TELS.: N. 6434 o 6435
| »S«'VVV»*V»A*^^A^^SA»»^»»»»-VV»*>»*»^^^»-*-»»^^^V

XOE30E I0E30B IOBOI ocaoU A vossa sorte está n|: B
Gampeão de Mittas g

AGENCIA GERAL DE LOTERIAS l,

Succursal do CAMPEÃO DO SUL
RMA RODRIGO SILVA, 8 — TEL. C. 728 s RUA RODRIGO SILVA, 6

tel; c.2826 
' -,.'-;•'-'-" '-í'í. 

;-* %*
Q PEDIDOS PELO CORREIO DIRIGIDOS Q' Raul C. Beirão & C. i

CAIXA POSTAL 21SS — RIO DE JANEIRO — END. TEL. --feÂMPEAO" II
OBOc-_==_aoBO_==_:_aoiao_=_==_aoaor;t-—=-_OE-io
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Temos eni slcick, por preços' ba-ratos, as seguintes machinas, nii
quaes vendemos com fn cuidados no
pagamento para esta Capital:

ESTAMPARIA DK METAES —
Prensas possantes diversos. Instai-
In quo completa'para, fabrico do latasnté vlnto klloii, redonda» e q-uadra-das, tio afamr.do fabricante inglez"RIIODES", CÍnstando do prensas,recravadelras, diversos balanços, pe-
quonas machinas de funilaria, otc

OFPICINAIS MECÂNICAS—<3ran-
do torno llmldor o machina do fu»,
rar, inglezes, -torno repuchador, tor-
nos mecânicos, ditos rowolvers de
diversos Uimanlioa, machinas de fu-
rar, do cortar, marteleis'a ar com-
primido, apparelhos do esmeril, íor-
rumeritas; etc.

OABPINTAKIAS — Torno ,pana
madeira, serras de fita, clroularea e
engenhos, desehgrosso, desempena-
deira, machinas.do. tornear cabos, de
soldar serras do fita o multas ou-
trás.

MOTORES DIVERSOS — A va-
por, a gazolina, a oleo cru', variedade
em motores eleiitricos, polldoras ole-
ctricas, caldeiros, etc.

AUTOMÓVEIS.— Studefcaker (ba-rata) de luxo, 4'logares; ESsex (dou-
ble phaeton), 5 loga-res, com ta*ri
allemão; Ford (coupelet), 3 lo-sares.

MACHINAS -DIVERSAS — Gui-
lhotina de 0,80 para papel, calan-
dra-ou laniinador "KRAUSE", ma-
china de imprimir .provas, bombas
para água, btirrinhos, machinas dc
lixar, imachina de lixar o limpar
cah.-ado, balaiv;as, ete.

MATERIAES DIVERSOS — Es-
tanlio, talhas, macacos, pesos de bu-
lança, purgante de caldeiros, metaes,
etc.

POLIAS E TRANSMISSÕES—Po-
lias do ferro o. madeira, eixos, man-
cães, cadeiras, luvas o pertences.

CABOS DE AÇO — Temos cm
stock "do 3|4" até 2", grande quanti-
dade u prbqo du oceasião.

TECR-flCA ,— Consultas techni-
cas, orgamentos, compra e venda
de machinas, -rlstorias do machinas,
montagens e tlesníontagens. cônsul-
tas a' A. GONt-AIjVES & BARROS
i— Kua B'rei Caneca -lõ — Telepho-
ne: Norte 2660.

Vicente Perrotta
sííls.* J*. *¦
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SEDAS
Palha ds seda, largura

90[c.- metro 9S000
Seda lavavel, largura

lOOjc, metro... I0S000
Crepe Georgette, largura

100c, metro.. _ I2S000
Satin Duchesse, largura

IQOjc., metro I5S000
Crepe da China, largura

100C, metro I6S000
Foulard de seda, larg.

100 c, metro 185000
Taffetá de seda, larg.

I00|c, metro I8S000
Crepe Marrocain, larg.

lOOjc, metro 22S000
Lamé fantasia, metro. 20S000
Crepe Satin, larg, 100lc,

metro- 32S000
Crepon de seda, larg.

lOO.c, metro 24S000
Marrocain, fantasia, lar-

gura lOOjc, metro _ 24S000
Crepe Broche, largura ¦

I00|c, metro 24*000
Marrocain Broche, larg.

IflOfc, metro... 28S000
Chamusi de Lyon, lar-

gum 100 c, metro _ 35S000
Rendas de seda, largu-

ra I00[c„ metro -. 36S000

Eponge
Superior qualidade e to*

das as cores (enfes-
tada), metro ....*. 2S500

üos de vento Era • Hiige
Trabalhando sobre rolamentos

de lubrificação automática
c montados sobre torres de aço

reforçadas, completos,
com bombas para todos os fins

ABASTECERA' COM ÁGUA
SUA PROPRIEDADE

SEM DESPEZA

Peçam catálogos aos únicos agentes:)

va» EU VEN «& C,
Telcphs: Armazém: Norte 6584 - Escriptorio: Norte 2948

Endereço telegraphico ERVEN
RUA THEOPHILO OTTONI 74 — RIO DE JANEIRO
-—- - Agencias em: Campos, Bello Horizonte,
Aracaju', Riachurfo (Sergipe), Alagoas c Pernambuco

Tentos por atacado e a varejo
- INA —

EX.ALF.U.VFE 1>A**J FAZENDAS
PRETAS

Especialidades cru montaria, cos.
tumes dc 'Mtsseioii «? vestidos, etc. etc.

Run Asscmblén, 7-J. Tel. U170, Ccu-
tini,

Accilam-sc cucoinmcudns do late-
rior.

CAMA-BANCO
Servem para ca.sn do ramllla, não oc-

cupam logar o recuada, serve para ban-
co.-Vendo-se nu Colclioarl.i S. Josí, ii rua
lfi-ol caneca, 309. Teleplione Norte 7017.

Gana an
RÜA DRD6UATÂNA 1S8 e160

Esquina da rua da Alfândega

TELEPHONE: NORTE 1244

ROGAMOS AOS SENHORES MBOICOiS VISITAI-, NO INTliltlijSSR DO»
BF.r» DOENTES. OS APPARELHOS ORTHOPEDICOS EXPOSTOS

EM NOSSO ESTABBLECUIENTO E QDE OBTIVEn/IuM NA EX.
rOSDjAO DO CEVÍTENARIO UMA. DAS MAIS AI/TAS RB«

COMPENSAS (DIPLOMA DE HONRA)

Quebradura
PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS

O Prof. lassisrlsl, devindo anaeatar-se para -liltar o* ata» Qatakelt.
clutenlos do Korte, onde o esperam «eateaaa dc docntvi, nrlan n ana numa.
ress clientela aue sO cstarA no aen coaanltotls do Ria até o dis

30 DE OUTUBRO
slORS-se não esperar os últimos dias, sendo todos os sppareihos feito*

•ob medida.
A Hérnia é uma moléstia da qual o doente esta diariamente amos»

cado do graves perigos quo suo conhecidos pelo nomo do l"stranmlani«.nto
Herniiirio. Esta moléstia (na maioria dos ca6os a intervenção do cirir-
gíão chega otrazsda) ás quaes estão sujeitos os lierniOsoi. 6 tão (rrave nue
cm poucas horas passam da vida a, morte, soffrendo terrivelmente ni,l0
Isto por causa que muitos destes doentes compram cintos nüo adaptáveis
is qualidades do suas hérnias, ou vendidos por pessoas incompetentes
O estudo das differentes Herniss, des suas fúrmas e posição e úo jj.-ác dedesenvolvimento õ do multa importância nscontenção, para o tratamento das Hernltse dove sempre servir da guia aos srs. ras-dicos para aconselhar aos seus doentes ncinto a sor fabricado sob medida, segundo

a qualidade da doença.
O cinto Elcctrlco Orthopedieo doProf. LBEzarlnl fi um maravilhoso appare-

lho feito sob medida, sem nenhuma mola
de forro, completamente de tecido Elasti-
co, leve, invisível e suave, permlttindo aosenfermos montar a cavallo, fazer jqualquer
trabalho ou fadiga, contendo a mais volu-

mosa quebradura a qual será fixada oia
brevíssimo tempo. •

AVENIDA GOMES FREIRE, 124, SOBRADO
POB VI—A DA PHARMACIA — ENTRADA PEÍaA RUA DO REZBH-M

ABERTO DAS IO OA MANHA ATE' G DA TARDB

___m___^__HHm

áSiW

I11bI_uI__^-F
i I í

atli.it1*.*.
S-TM-
tVÍH 1*T Alto ! Não Prosigam Sc
Ainda tf ao Fizeram Uso oo
URQLITHtCO o Mais Poderoso]
EtlMINADOR do ACIDOÜRICO

1 pnum J. VELLOSO & Co. — ESCRIPTORIO: AVENIDA ALMIRANTE BARROZO, li

Agente geral: JOSÉ GARCIA JOVÉ
AUA DA ALFÂNDEGA H. 108, I.i - RIO DE JANEIRO

O TÔNICO DOS
PULMÕES CREOSGENOL.:\'l IV.

Ulc. 366-28-11.923

Tosse — bronchite —
gryppe — tuberculose
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O JORNAL — Domingo, 19 dc Outubro de 1924

A PEDIDOS */ i

0 MEU CASO COM 0 MODESTO LEAL
CALMA FULMINADA

Singular n sttltudo que assumiu
hontem a "Calota,do Noticias" con-
tra mim, ne«ea Ignóbil questão com
quo o ar. Modeato I.eal proourou
macular a minha reputação, na quul
quor ella agora passar por mala roa-•JlHia quo o próprio rei. Vamos ao
caso.

A "n.izota do Noticiou', quo nüo
hu multo, foi o pelourinho da doo-
inoralizacflo desse cavalheiro titula-
do, cujos brazüeii ficaram para todo
o sempro marendou pela Umagem
lmponltnnte do nua critica demolido-
rn, volu hontom om nua defesa,
abrindo urtlgo da titulo o Aiib-tltuloM
inlraliolanlca, a.¦mim k laia do rocia-
mo cm circo de oovalUnlioe.

Quo a "Gazeta" offoroça Buaa co-
lunjn.13 il defesa desse homem, pou-
co «o me dii, porquo lsoo fi uma
questão dc aua oconoiinla privada, du
«luo cila nüo tom de prestar contas
n ninguém, penso eu, o ollu quo n
fnz 6 quo tom 14 na «uas razSea —
fi da vida... mas quo o f.içu sem dei-
mu- visível o rabo do palha du con-
tradição, quo essa nüo fi attestado
do grando slzo om um órgão que se
propflo dirigir n opinião do publico,
pnrquo para tnmenilttll-a ao proxi-
nio *fi Indispensável que a tcnliamor,
por Ifdo quo «fl so dd o quu so tem.

Não obstante, pároco que a "Ga-
zela" nãu n'a tem, porque depois
do haver dito de Modcato I.eal o
<iiip Mafoma não poudo dizer do tou-
clulio — reflro-mo aquella campa-
nlm iliffiimntoria nue. cila vasou por
ku;ik columnas em unia «érlo dc ar-
ligue oscalpellantcs da vida c das¦aventiiuxis desso cavalheiro iiuando o
fizeram candidato k aoniitorla, esses
artigo» forrabmz quo por ahi clr-
culam liojc em um libreto com ti-
tnlo tão Insultuoso c infamanto quu
eu nem quero pronuncia*l-o. 13 cila
•nuo por is«o mesmo nunca mais de-
viu, sequer, escrever-lho o nome,
veiu limitem "confessando" quu foi
prucurul-o para esclarecer o assum-
pto do meu artigo ante-houlein pu-
bllcado n'O JORNAL.

Que tem, afinal do contas, a "Ga-
zc'.a do Noticias" quo ver com os
negócios entre mim o Modesto Leal?
Não ú isso uma questão privada e
personalíssima, da natureza daquel-
lus que todos os órgãos sC-rlos do pu-
ibllcldàde sô acelta.m em suas so-
ee,'ic.i livres? Por que esposou-a a"Gazeta" em sua parte editorial, em
yeü de deixal-o vir a cumpo, a peito
descoberto, como eu quo me apre-
sento de vlseira erguida para cn-
frontal' esse magnata "manqufi". quu
6o agnclia ú sombra humilhante dc
seus diftamadores de honteim?

Agora outro ponto. Essa mesma"Gazeta", que ein seu numero do
Iiontem pretende me fazer carga —
nüo fi bem isso quo eu queria dizer,
essa mesma "Gazeta" que veiu hon-
teiru oecupando quasi mola pagina do
sou loxto para iniioccntur João Leo-
puldo du falsa aceusação quo'cllc
teve o arrojo de assacar-me, 6 a
mesma "Gazela-', quo om seu n. 244
ile terirn-fclra, 110 de outubro de 1923

vejam bem os leitores, ainda não
ha um anno decorrido — publicava

eu destaco apenas o quo iiiterc»-
¦sa ao caso. esses dois pedacinhos de
encommenda:

"...Honfam o dr. Corquelro. Lima•procurou-nos e nos declarou' (rofe-
rla-so íi noticia infundada, que pu-
íUcara ria véspera sobre, allegações
feitas a propósito do proces3o-crlino
ém que João Leopoldo foi mandado
éautar em outra freguezla) que o fa-
cio que lllo 6 imputado pelo sr. Mo-
deslo Leal 6 falso. B exhlblndo do-
comentos (assumptem bem), o ex-

. inibindo documentos, mostrou-nos
que nunca houve tal, duas letras -do
74 contos, porGm, apenas uma, "o
provou com ¦dtins publicas-fórmns
do recibo» assignados pelo sr. Mo-
desto Leal, quo a esse entregou por
conta da referida e unica letra do
7-1 contos uma parte em dinheiro do
contado e outra cm promissórias
aubscriptas polo dr. E. G."

"Quanto ainda k parte de nossa
noticia do quo no cartório da dele-
Bacia auxiliar, appareceu um cava-
Ilieiro que procurou raspar com a
linha,1 do enveloppe em que estavam
guardadas as letras a importância e
u data do vencimento destas, decla-
roti o dr. Cerqueira Lima que elle
não sc entende eom sua pessoa, além
do quo competia ao escrivão que deu
os autos a esse tal cavalheiro, pren-
del-o o autual-o pelo abuso quo pra-
ticou o etc."

¦Ora, multo tem.. Sem entrar na

liidagacBo . do saber 6o compele í"aazeta" ou a alguém o direito ila
pontificar cm muteiiu jurldlc.i que
passou um Julgudo, nao custa lem-
brar que so alguém deante do escrl-
vflo, tentou viciar documentos doa
autos, sob sua guarda, a ser verdade
Isso, delliiqulu o escrivão — o não
ou, por tel-o consentido Impune-
monto.

Demais, o para argumentar, 6 pro-
ciso ter em vista quo qualquer vicio
perpetrado no documento compro-
banto da acijão intentada, tanto po-
dia Interessar ao accuando oomo «
sou, denunciante; n aquelle para In-
validar o corpo de delicto; a este
para uçgrnv:ii-o, tentando robusta-
cer a sua culpabilidade.

leso assomado, vamos k primeira
porto extraída da tal noticia da"Gazeta",

Llfiso cila lia um nnno atríiz que
ou provei com documentos (o não
mentiu) quo "entreguei a João Leo-
poido, por conta da ro ferida o unlco.
promissória do 71 contos, uma parto
em dinheiro dc contrato o outra em
promissórias subscrlptit-s pelo dr.
E. tí.": como sn explica' que venha
ella ugoru dizendo o contrario, o fir-
imiuidu-se para tal em documentos
quo a Justlija — unlco poder compe-
tento pura julgnl-os, condemnou-os
por •improcedentes'.'

Tomos, finalmente, de rebater a
Intriga pscudo-toriivi do* sub-tltulo
espavontoso ila "Gazeta"—Advognn-
do Kcm ikxUm' filjjcl-o. Knsraijariu
ossa "üuuetu do Noticias", querendo
banciu- o pontífice! He não pudesse
eu l'azel-o, não o teria feito; tanto
assim quu todos aquelles que mo têm
confiado seus procuratoriou, sabem
pertcltiilfilüiito que na qualldado do
funecionario do Ministério da Jusil-
rja, não mo resta tempo para fazer
da advocacia unia profissão cxclu-
slva, o iiccodendi) a pedidos do al-
guns amigos, substabeleyo quasl sem"
pre os poderes que mo suo confia*;
dos, a collegas .coiai quem collabo-
espiritualmente.

Ahi v2 a "Gazeta" a quo ficou re-
duzlda a sua meia pagina do edito-
rlal, quo não obstante, offerece-me
ainda uim mundo de commentarios
de que, entretanto, não lanço mão,
o por aqui mo fico na estacada, ad-
vertlndo quo não mais voltarei fi, lm-
prensa, a mexer essa água suja que
jíi. vao cheirando mal. Pôde, pola, a"Gazeta" esbravejar fi vontade, mes-
mo porquo jft. Incidiu cila nas pena-
lidades da lei de imprensa, c eu não
desejo camprometlel-à ainda mais
— o meu caso é só com Modesto
Leal quo çu não quero perder de via-
ta para que mo não tiro da mão o
cabresto om quo o lenho,

iKtlo subo bem quo eu sou advo-
gado velho e. entendo do meu offi-
cio, e por isso ijuosmo, sc empenha-
va sempre para quo eu lhe pres-
tasso os i;neus serviços q ató paru
Isso, preteria outros 'collegas, ' tal-
vez dc maior competência que a ml-
nha. .Piide ello dahi af ferir se eu
saberei ou nfio defender oa meus di-
rcitoii ó o meu nome com a mesma
galhardia com que,, Infelizmente, dc-
ícndl od seus.

Não iinuis voltarei tambem fl. im-
prensa para tratar desse cavalheiro,
porque hão tenho dinheiro barato
como elle; pôde, pois, lambem ga-
nir, espernear e boi-mr íi vonta-
de, abrigado á sombra do edltoriaeií.
giraclosos, publicando os editaes que
quizer, porque elle tem muitos ml-
lhões adquiridos que toda gente sub,**-!
como, o eu tenho por mim, o am-
paro o u justiya de Deus, que C ln-
defectivcl, e a integtMflade dc nosisa
magistratura.

Aos U-ibunaca! pois, João Lcopol-
do. quo lá me encontrarãs sempre
digno, a'ílvo o forte! Se queres es-
càndálos, dal-os-el. seni' bajxezas
nem calumnias, invocando para tan-
to o espirito peregrino destas '.vimas
qun om vida se chamaram: Mayrlnlc,
Matta Machado, Arthur Torres,
Maurício Arithoff, Quintino Bocny-
uva, Carlos Furqulm Mendes, N*i!o
Peçanha que foi o teu maior prote-
«tor e tr-ahiste k beira do tumulo,
tantlssimas outras que se alarann, le-
vando todns para elle as agruras *.1n
tua Ingratidão, da tua perfídia, da
tua impiedade, tão bem estereotypa-
das.no celebre folheto du '.'Gazeta de
Noticias", fle que com tanto custo
logrei um exemplar.

Aos tribunaes! João Leopoldo, que
Deus me ajudara, a esmagar-te!

Rio de Janeiro, 18 do outubro de
1024..

A. Cerqueira Llina

Coronel Mario Bueno de Oliveira

O NATALICIO DO ESTIMADO
CHEFE POLÍTICO HE CAKACOL

— MINAS
Transcorreu no dia 11 deste, o

annivorsiirio natalicio do exmo. >sr.
coronel Mijrlo Bueno do Oliveira,
presidente do dlrectorlo politico du
Caracol.

O illustro annlversariante fi um
doo políticos do maior prestigio no
aul do Minas, onde a sua augusta
pcrsonalldado so realça pela sua
cultura e a sua dodicac,iío ao gran-
de Partido Republicano Mineiro.

Caracol, a cidade sul-niineira, que
pelo seu .progresso fi apontada como
umã tias rrvUs prosperas desta zona,
.tributou, nesto dia ao seu illustre¦clicte, grandos manifestações dc
apreço c consideração. Justas suo
ellas. porquo o coronel Mario Bueno
(le Oliveira nSo lem medido sncrl-
ficios para o progresso dc Caracol.

Durante os dias negros do levante
militar cm S. Paulo, o coronel Ma-
rio. que era alvo doa descontentes e
rovoluejonnrios' da. zonúYdesouvolveu
n sua actividade, evitando com a sua
energia, que tristes acontecimentos
sc desen volvessem nesta zona.

Possuidor de invejável cultura e
do uma aprimorada educação, conta
o prestigioso chefe com um verda-
dciio exercito de eleitoros, todos dc-
dicados o disciplinados. A sua gran-
de força estã na sua generosidade,
Nada so resolve neste abençoado po-
Icíaijo do sul dc Minas, sem quo a
sua opinião sensata e valiosa seja
consultada.

O illustre annlversariante, conhe-
ce pessoalmente todos os seus eleito-
res, assimj como os seus pães o avós,
sendo um facto interessante, aos
domingos, quando grande é o movi-
mento em Caracol, vêr-so o coronel
Mario Bueno de Oliveira, da janella
da sua casa. cumprimentar a todos qiii
passam, sem excepção de ninguém r
perguntar "como vae o seu pae, fu-
lano", "como vae .fulana", "como
vao sau filho", isto dirigido a mais
de quinhentas pessoas.

Ahi está a razão de sou grande
prestigio. A todos abre o seu gran-
de coração de amigo generoso.• Ao 'grande chefo legalista, como
hojo C chamado nesta zona, muitas
felicidades,

J. S. Trindade.

0 feudo do sr. Borges de Medeiros
TRINTA ANNOS DE MANDO !
Neste nosso Brasil vcreaül o in-

quieto, corno povo joven o ardente
que fi, merece sem duvida reparo o
facto do dr. João Montaury ter dei-
xado hontem a Prefeitura do Porto
Alegre, após a bagatella do trinta
annos de administração continua !

Tres décadas com o lenvo do Kx-
ecutivo, constantemente na mão, ó
extraordinário, mesmo quando, co-
mo no easo vertente, esse Executivo
se restringia ao governo de uma ci-
dade, dado que sela appllcavel á go-
vornaçilaf rios homens n suns coisas,
aquelie rifão marinheiro que diz
que "quanto maior fi a náo, tanto
nlaioD a tormenta".

Estamos eoiivchcldoj de que no
nome dó lír. Monlaury está reservado
desde jú nina celcbrldndo que muitos
Invejarão. Ao veterano prefeito não
sô está garantida, . entre oa porto-
alcgrenses. a popularidade de ter
sido o recordista da dotem.-ào do su-
premo poder urbano, como. tambem.
cm todo o Brasil u notoriedade de
administrador que, depois de s. ni.
o imperador d. Pedro II, por mais
tempo dirigiu a appareliiasum pu-
blica quo lhe fora confiada.

(Transcrlpto do "O Imparcial");

Passamento,,, na Avinida Passos
Foi Inhumadn, hontem, na pagina

23.348, do "Diário Offlclal", o cida-
dão Jos6 Vieira do Rezeudo Sllvn,
Inspector gorai do Mirenda, om com-
missão, o commandanto em chefo da
exígua corporação doa Homens .Ho-
nestos, da qual era ello o unlco effo-
etlvo, conformo a sua autorlzadr
opinião. Victlmou-o uma eynthoso
cardíaco, provocada por pesado vo-
lume, cheio do cobras e lagartos que.
doaprondendo-se, eom quo ao «alba
como, do segundo andar da Casa da
Moeda, lho caiu pesadamente fls
costas.

O extineto gositvn de geraes anti-
pathlus na sua classe, devido ao seu
excessivo ::elo em levantar contra u
dignidade doa seus companheiros,
suspeitas o duvidas quo nunca cho-
saram a sor provadas. Multo rela-
clonado no mo!o dos intrigantes, o
morto, offlclal de hontem, era exl-
mio no manejo do floroto da dolu-
ção, ondo obteve algumas victorias, o
como "boxeur", pôz, não raro,
"knoek-out" o bom senso o a. com-
postura.

O feretro salrã, hoje, do Ministério
da Faiícnda, aem nenhum acompa-
nhamenío, para o edifício da Altun-
dosa do Rio do Janeiro, caso as suas
portas não estejam fechadas.

A dlstlncta claíso dos funcciona-
rios do The.MOilra tem recebido innu-
meras congratulações pelo auspício-
so passamento dctve honesto homem
de trêtas, quo so amorlalhou nã pro-
prla "fazenda..." da sua Inspeccão.

(Transcrlpto da "Gazela du Noti-
cias", do hontem).

**» ***** m
Fundação da "A Casa Operaria,,

em Recife.
Realizou-eo no edifício do Do-

parlamento du Saudei o Assistência,
a primeira reunião da fundação A
Casa Oinaiuria.

Estiveram presentes os src* dr.
Amaury de Medeiros, director do
Departamento de Saudc e Assistcu-
cia, o dr. Andrade Bezerra, director
do Departamento de Trabalho c
Immigriição, dr. üdüou de Souza
Leão, dlroelor do Departamento Jo
Obras Publicas, Radiei- do Aquino o
Abelardo Fernandes, respecllvamen-
te, presidente o secretario da Asso-
ciação/ Commercial.

Dado inicio aos trabalhos, toi effe-
ctuada a eleição do conselho ndrni-
nistralivo, quo ficou assim consti-
tuido:

Presidente — dr. Amaury do Me-
deiros. vice-presidente — dr. Andra-
rie Bezerra, tlie.iourciro — sr. Abe-
lardü Fernandes. >

O dr. Amtuiry dc Medeiros, astíu-
mindo a presidência, declara quotendo sido aceita peln conselho a
proposta feita pelo dr. Ladisliio Go-
mes do Rego Júnior pura a venda
de terrenos do propriedade do sua
filha, localizados á rua ile tí. Miguel,
em Afogados, ia offlelar a respeito
ao sr. governador do Kstado.

Em seguida, foi deliberado quo o
presidente so encarregaria de provi-
denciar sobro o registro do titulos c
hypothecaa do Regulamento da
Fundação.

Após, o dr. Amaury do Medeiros,
fe:: entrega ao thesoureiro do livro
do cheques, bom como da respectiva
caderneta do Baniu do Recife, nu
valor do G0:'JS0$400.

O sr. Radiei* -xle Aquino, tambem
entregou outra caderneta no valor
de SO:000$OI)0,-Importância que tam-
bem se acha depositada no Bnnco
do Rooifo.

O sr. presidente ainda declarou
quo anteriormente, havia, do accor-
do eom o dr. Odilon de Souzn. Leão,
mandado fazer estudos sobre os di-
versos typos de casas com a deter-
minnção do preço, para na reunião
próxima serem submettidos íi apre-
ciação do conselho.

Apresentou tambem dois projectos
que lhe foram enviados pólo enge-
nhelro dr, Pedro Caminha do Sã
Leitão que se propõe a fazer por
empreitada casas pelos preços dó
3:2905000 a G:000$000, em dois pro-
jectos e no outro do 1:700$000 a réis
ij:000$000.

Depois do vários debates sobro
assumptos diversos, ficou assentado
que o primeiro grupo do casas ser-i
feito por administração directa do
conselho.

Ao terminar, o presidente pôz fl
disposição do conselho os serviços
technicos, gratuitos, dos drs. João
Cabral de Vasconcellos o Humberto
Gondim, engenheiros do Departa-
mento de Saúde o Assistência.

(Do "Diário do Estado" Pernam-
buco).

Peclaracoes
• —

A Medalha da Honra
O dobntldo caso da nioilalhn do

honra oorrespondonto A KxposIçSo
do Bellas Artes, do aorronlo anno,
faz lembrar uma nncedota contada
pelo saudoso deputado Luiz Domin-
gucu, quundo ea discutia a criação
da Ordem do Cruzeiro.

Aquelle pnrlamontar, adversário
da criação da aliudida ordem hono-
rlfloa, combatondo-a, contou umn
historia uccorrlda no MãranhSo, u
propósito do uma promessa feita por
determinado enformo.

Produzido o "milagre", o paciento
proourou o cerclro, quo, pelo mo-
deio fornecido, fez uma obra a con-
tento...

Assim, no din do cumprimento da
promessn, a homenzlnho, em slgnal
de arrependimento, levava no posco-
ço o modelo em et-rri promottldo.

Ma», foi advertido pelo aaeerdoto
do quo lho não ficava bem nppare-
cor em publico com semelhantq cru-
chã A mostra.

Nesse caso da honra da medalha,
lia, r.o quo pnroeo, i um candidato
que. á semelhança do heroo da ane-
cdota, quer npparecer om publico
com um crachá que lho não ílca
bem..'. .'''¦'.,

Essa cobiçada premiaçuo atê o
nnno findo só foi obtldu por mes-
tres cujas obras attestam a obten-
¦çuo de tfto almejada honraria.

tira, no corrente anno, dua-i vcze.i
se reuniram os artlstus c em nmbns
acharam que nenhuma das obras ex-
postas merecia semelhanto recom-
pensii.

Insistir em tal assumpto, quando
umu maioria esmagadora ho man!-
testou contraria, 0, como diz o vul-
go, mallinr om ferro frio.

Uni nrllstn nue votou cm branco.
m -ii*» '«.

Devolve-se o dinheiro
a quem fizer uso do PEITOrtAI.
KOUSSELET o nuo alcançar o resul-
tado desejado. Mais iio. 15.000 possflaj
que obtiveram optimoa resuitadoB cm
pouco lenipo g.i ru nter.i a Incontestável
etricacla do PEITORAL KOUSS1SLET em
todoa os cacos do TOSSES, 59 dos mais
eminentes medicos brasllolros e estran-
j-ciros attestam ser o PElTOBAti
¦ROIISBEIjET o que ftipÊra todos os
preparados. Leiam com attenção o fo-
Ihcto quo acompanha o frasco. Exlgit
o TEITORAL ROUSSELET, aem qu*
vos darão outro qualquer quo lhe da
mais lucro na venda o que estragará
vosso c3tomago, erperdiçando tojsj
dinheiro.

Para o estômago
UM REMÉDIO EXCELLENTV

Usa-se ba multo tempo um remédio
que é altamente oITicti*! e admirável. Tra-
ta--io de uiii hli-arbonalo uperreiçosdo,
superior o agradável uo mais delicado pa-
ladar. Kininenles médicos demonstraram
que esse blcarbonato esterlzado ó optl-
uio, pois as pciiSO.iã que sorriem du uzlas,
guzes, nni.-i dlgcsiócr, etc, encontram com
o seu uso utn alllvlo Immedlato. Convém
ter presente que esso blcarbonato cslcrl-
zudo i-oino sc chama na Allemanha só so
eucontr:i cm iiosío paiz em vidros bem
fecundos.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS HO COM-
MERCIO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Receita a Despesa no miz th Setembro do 1924
RECEITA

|Receita ordlnnrU
Mensalidades .,  i. • •¦
Carteiras o diploma» .¦
Jolne 
Receita do pharmacla
Alugueis 
Ad. da Caixa do Pecúlios 
Adm. Instituto B. do Contabllldado

ncceltn extnordlnarl»
ItemlssOes . , í 
Restituições . . . ,.. . 
Juros o dogicontos ¦•¦ », m . ... m ,.i

Receita eventual
KxameM bacteriológicos .*¦','•.• i
Alugueis do salão ,., ,. m ,•¦ • ¦• • .•

DESPESA
Auxílios o pensõef

Beneficência» ... •» , »• m *
Pensões a inválidos . . 
Funeraes
PensSes >
Pensões remidas . . ., i
Auxilio do pUurmucIn  .* •<
Consultórios .. ,., «, w >

Despesa ordinária
Despesas geraes ¦•¦ w w 
Ordenados
Honorários . 
Commissões -do cobrança .,
Impostos t 

Despesa extraordinária
Publicações .... ^ ... . ..
Saldo a favor da KECEITA . . . .

/
Contabilidade, 3U dc Setembro do 1924.
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Jjuiz Pereira da llosr..
2° Thosourclro interino

"Rio-lmparciar
Circulará amanhã o importante

órgão quo couta com 5 ar.noá de
existência.

Edição S paginas em "couclifi" —
dedicada exclusivamente ao alto
coihiniercid de Juiz do F6ra. 'Dire-
eteff-proprictario, Marcilio Ayriiberê
Gomjalves.

L,„
Como um "nocturno" em surdi-

na, perp*assa a todo o instante pela
minha memória a vaga musica da-
quellas rápidas palavras... Ama-
nhã....

Gumplido de SanfAnna
Pror. do lihcilo Civil na Cnlversiúada

— Ksc. Ttua Io de Jfarcõ lt, 22 — Tel.
K. 4058 — lies. Sul aooa.

Raposa velha
Vne dia n dia descobrindo as suas

famosas baterias e, como quem sabe
trabalhar pelo meiliodo confuso, a
poderosa Inglezn tudo faz para che.
gar aos seus fins — renovação do
contrato por mais nm .século.

Para isso, faz o reclame habilidoso
e matreiro sobre a existência do ini-
HiaiVH Oo saccas dn café. eiúij jío
aehani empilhadas pela plataformada estação do .Santos, ao passo que
seus :irma*.:ciN estão vasios.

Todo esse alarme que ella vem fa-
zen'Jn é apenas o engodo .para o
coniiiiei-eih comniiséaVio desta praça,
que evíiugellcaniente vem supportan-
do os prejuízos que elia lhn acarre-
ta, com a demora das entregas í
com as faltas verificadas em cafés.

No emtanto, e?*-:*i poderosa compa-
nhla vae vendendo, riiensalmentoi
grandes lotes <"c café sem que por
ahi haja quem coubera aonde ee eu-
contraiu situadas.as suas fazendas.

Ainda ha poucos dias, dc unia s.*>
ve::. cila vendou unia partida ce' qüi-
nlienías e múllus sàccásl

K^to Erasil é, realmente, adora-
vel :

Pródigo para os estranhos, avaro
para seus filhos.

Não obstante o augmento das pas-
sagens os fretes pesadíssimos, as
vendar-* do caíé, os leilões de obje-
ctos abandonados, e mesmo assim,
os trabalhadores da riquíssima estra-
da não logram sequer um pequeno
augmento nos peus salários que
são por demais diminutos, attenden-
do-se á caresiia actual da vida.

Porque será que n City. a Tele-
phonica q a í?. Paulo Ralltvay, fa-
zem quanto lhe* aV>raz, maltratam o
exploram o pubüi-o c não ha força
que lhes '.orne a frente, a peJir-lhes
contas dos seus actos ?

Esse.-- e outros mysteriop, tornam o
publico apprehenslvo e até descrente
da existência da justiça o da verda-
de das coisas.

(Extraído da "Clazeía do Povo-', de
Santos, S. Paulo).

Malas e artigos de viagem
S "Casa Marinho? esti rasendo a Ten-

da do todo o seu stòcW. por menos do
cuslo. tudo o que ha do memor om obra
do lel. Quem quizer ter malas superiores,
aproveito u occaslüo. E' ua rua Seto do
Setembro, cc. — Manoel Joaquim Mi«
rinho.

Registro de marcas de fabrica e
de commercio e obtenção de

patentes de invenção: -
* ijüoliner & C."Ouvidor,' 79, so-
brado. -S. Bento, 40. 43. Paulo.,

o m*m . o i.

«Consultor do
Commercio»

Diário de informações bolsistas,
commerciaes, bancarias

e forenses — Publicação
de manifestos

marítimos • terrestres
O muis autorizado o completo or-

gão informativo quo so publica
nesta capital sobre o movimento
comniercial, bancário c fundos pu-
Micos; contendo o mais completo
serviço dc manifestos dc .importação
c exportação marítimos c terrestres,
títulos protestados,' fallenclas c con-
cordutns, estatística c outras indica-
ções utels.

Itemctto-sc um- e.teniplnr a quem
pedir ii redacçao ; e administração:
rua Primeiro do Março 83, segundo
andar — Cnlin Postal: 2784 — Tc-
lephone: Norte UOIC—Itlo de Janeiro

Assignaturas mensaes, trimes-
Iracs, seinestraes ou. unnuacs.

A' PRAÇA
Communicamos aos nossos prezados < clientes, e a

quem mais interessar possa, que, devido ás obras de re-
construcção do nosso prédio sito ás ruas da Alfândega e
Quitanda, serão transferidas para o nosso outro prédio,
sito á rua da Candelária (esquina da rua da Alfândega),
todas às secções do Banco que actualnhente m funecionam
no primeiro mencionado prédio, ficando assim a nossa
Filial nesta praça, A PARTIR DE 20 DO CORRENTE,
funecionando unicamente no referido prédio da rua da
Candelária, até que fique prompto o nosso novo edifieio
das ruas da Alfândega e Quitanda, para onde então sc
mudará definitivamente.

Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 1924.
BANK 0F LONDON & SOUTH AMERICA, LIMITED,

flarry Weigall — F. S. PiryorGerentes.

SEMPRE NA DEFESA... ,
Estu dos resfriados o dé
grippe, quem usar com]
prandu ua Drogaria Ito-j
drlirucü, rua (Joiu-alvca

Dias, 41, um vidro do*

GRIPP0SAN0L
tlcemja n. l.aio, do 00-I-M9

"LEOPOLDINA
RAILWAY"

RECEBIMENTO DE CARGA
EM PRAIA FORMOSA

Segunda-feira, dia 20 do cor-
rente, será recebida en» P. Vov-
mosu mercadoria cm geral
com excepção dc comestíveis
c gêneros de primeira necessi-
dade, destinada ás estações thi
Rede Fluminense, a saber: **-.
P. Formosa até Moura Brasil,
São José do Ri» Preto, Maini,
Magé (E. F. Tlicrczopolis), Ni-
ctlteroy até Portella, Maciico,
Paqiiequer, Glycorio, Triuni-
pbo (Campos), Sunto Amaro,
Atafona, Colomius, Miracema,
Natividade, Lagc, Divisa, Cns-
tello c Victoriu (E. F. Diuniua-
Unu).

As pequenas expedições dc
inflammavcis, paru despachu
no armazém, para qualquer
destino, serão recebidas, uté
segundo aviso, somente ás
quartas-feiras e subbudos.

As mercadorias cm lòtuçüo
de vagão, para carregamento,
pelas parles, no palco dc Praia
Formosa, só devtln ser enviu-
dus puru a estação depois du
prévia combinação com o
Ãgenlc.

Rio dc Janeiro, 18 dc outu-
bro dc 1924.

BI. C. MILLER.
Director Gerente.

EDITAES

SULFARSÉNOL
(TRATAMENTO DA SYIpHTLIS

!" / E DAS
COMPLICAÇÕES DA BLENNO-RRHAG1A)

Opinião do Dr. Camacho Crespí», '
Ref "

Clinica Medlca-Cinirgiea

Residência: Rua Conde de Bomfiun, 577
TELEPHÓNE V1LL» «"

:-: Especialidade em partos e moléstias das senhoras :•:)
Consultas • das 10 ás 12 horas

Zfaia o &m...„.,„ *. ——

(S/ZeiidetwtO'; <&7tta^.

<a^/i) de QjfaneiioysCÇe/e,

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria da Agricultura

CONCOIUtF^»* COM O CltAiüO
])i: 30 UJA8

Kayo ilirbllco, dc orileni iio sr. (Ir.
BÒcroturlo que -se iiuha nbcrta, a liar-
tir de huje, dentru iio praso du Irln-
ta (301 dlaa eoncürrenclK paru o
fornecimento com Importação ilirr-
cta de iluatf mil r-.000j calxae de
gazolina. A« propostas deverão ser
rcmettldaa a Cí,ta Ücerctarla, deveu-
do conter o praso para entrega do
material cif. Victoria o serão aber-
las na socçâo do expediente, d'.st.i
Secretaria, no-dia seis tli) do im-
vembro vindouro, âs II lioras, om
presença dos srs. proponentes que
comparecerem por si ou seus repro-
sentantos. O pagamento sorfi. foito
dentro do trinta (DQJ dias da ontro-
ga do rcforldo niaforliil. O propo-
nento que ficar melhor eollocado,
para o fim do poder fazer o fnrnn-
cimento deverá depositar nos cofres
do Estado, como garantia do mesmo,
a quantia dé um conto de r£-ls
(1:000$), para so habilitar pura re-
cel>er o pedido desta Secretaria.

Secção do Expediente, Victoria, S
do outubro dc 1924 — Carlos Nor-
bim, director do IJxpodlcntc.

25:000$000
Loteria da Victoria

- SO' JOGAM 8 MILHARES
Quarta-feira, 22 do corrente

,:_„„„ j.

jL/^,.9 -(& Í92*fi...„
agás *. '—i—— /^ /' I, ''

t7?x*Çt**o*t*& -A-

COXCOIIRKNCIA COM O PKASO
DE 15 DIAS

Fayo publico, do ordem dn sr. dr,
secretario, n.ue se acha aberta u pur-
tir do dia de hoje, dentro do praso
do 45 dias, concorrência para o lor-
necimento eom importação directa
do cem toneladas de vergalhões do
ferro pura cimento armado, a esla
Secretaria, do dlmensOes e nas quan-
lidades seguintes:

U0 toneladas de 1[<I", 20 ditas do
318" 20 ditas do 1|2", 10 ditas do
518", 10 ditas do 3|4", 10 ditas do
7|S", 10 ditas do 1". .-Vs propostas
deverão sei- vemcttidas a esta secre-
tarla, devendo conter o praso paia
entrega do material cif. Victoria, e
respectivos preços do unidado.

As propostas serão abertas na sc-
cção do expediente desta secretaria,
no dia 21 do novembro .próximo vln-
douro; âs 14 horas, em presença dos
srs. proponentes quo comparecerem
por si ou seus representantes e o
seu julgamento será global, O pa-
gamento será feito dentro do trinta
dias da entrega do referido material.
Ü proponente que ficar molhor col-
locado, para o flui dc poder fazer o
fornecimento deverá depositar no»
cofres do Estado, como garantia do
mesmo, o. quantia do tres contos do
reis (3:000$), para se habilitar pa-
ra receber o pedido desta secreta-
ria.

Secção do expediente, Victoria, 8
do outubro do 1024. — Carlos Nor-
bim, director do expediente.

^WWWWWWWW***^W*^WWSrt^/S^^V^^^i

Tratamenta das moléstias de eitsmago
BIOGASTRINA

(Comprimidos toni-digestivos)
Nome registrado

. Biogastrina revigora a viialidade gas-
tro-iiuestinal em atonia, faz voltar á
normalidade a secreçSo dos órgãos
digestivos que recuperam o seu íunc«

cionamento integral.

Biosastrina £ a vida do estomagf

s.

>tf<tl<«,f»«^C*^> Sm\í*mmmm ¦mmm*m-\*X>
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CARTOMANTE
D. Maria Kinllla, a celebre e 1" do Bra-

sil c Portugal, consagrada pelo povo a
mais perita, a ultima palavra da earto-
manda e em scienclas oceultas, ás pes-
soa-, do Interior consultas por carta; sc-
riedade e rigoroso sigillo: residência ú rua
de S. JoSo n. 53, cm Kictlieroy o caixa
postal 1.058, Rio do Janeiro. ,

MILAGRE'
AS pílulas UTERO-OVMIANAS curam

com rapidez toda e qualquer suspensão.
Depositários: Drogaria Berrliii, rua 7 Uo
Scicmbro n. SI. '

ffenrwiiiRcSn:

MOÇA ALLEMÁ
Com 50 annos, orferoec-üo para tonmr

couta do crianças. Dá referencias. Carlas
a Pinheiro, ruá Ucncral Câmara, 'i.

Attesto que còm grando exito tenhe empregado o SULFARSÉNOL
na S.VDhills. Com elle tenho obtido curas ra.pldits de eezemas. Muitas
metrltes e parametrites têm sido debeladas com o seu emprego. *

O referido e verdade.

EllSmO Secçao da SOCIEDADE AUXILIAR MILITAR
CURSO AUXILIAR OÉ PREPARATÓRIOS
Preparatórios, revlsio, vestibular, dose-

nho, dactyloírapliia c tacbygraphia
RUA 1» DE MARÇO n.. 4, 2» ANOAR

ESCOLA DC MARINHA MERCANTE
Praticanles, Hiloios. Commandantes, Me-
canicos, MachtnUtas e .Chefes dc Machinas

PHONE N. 3182 — DIRECTOR: COMMAN-
«ANTE ROBERTO DA CAMA E SILVA

Gratia aoi orphíoi áo* funocionarios militarti • civis do Miniiwrio da Marinha

Sejuros
(ontra

aççidenies
"LLOYD INDUSTRIAL SUL

AMERICANO"
"SOCIEDADE ANONVMA DE 8EOU-

ROS GERAES"

Collectivos de Operários
individuaes

de responsabilidade civil
Automóveis — Vidros
Crystaes — Espelhos

PA1U INFORMAÇÕES:

AVENIDA RIO DRANCO N. 47,
2°

-a:tiA'--«a.": .
J



**-{'¦• "<*.¦*.;.•¦ * . ,* J .¦..•¦*. *

O JORNAL.— Domingo, 19 dc Outubro de 1924

n
RADIO-JORNAL

Z®

B2=
RAD10PRAT1CA

iggjffijgjl^^ 'J BB.Elvns-wi^fflM^fâiB MmmWXíWm^^^iWÊÊ, fl
n • ¦:: **__^ KÍh I

I ¦*:¦¦ * ¦ i'a n*********MMMB«l*iaiÉaSBBBB«BMMMlsE^ ¦
ij '•>!*\*<p*&tj^H B*'**ú n1 - '-*íSIM R-saif
I •* <Í| I" LfH#^W K *^i
I P^íêiMm MWm WtWm* ::';;«H Bal KM ¦*'? w

Ml M•l$W E ¦'¦¦••-1Ifii ||' • fl¦*¦!¦- i liI al Ühk^RmH ¦?#¦
IPsB I MlIIHHv¦9r I Hl H H BBE HH
n ' (-3 ü N^**H {mm i ' P1I1 11
1 ::. '¦•Jul m&mém BB ¦«$» VÃta-lit

li ; \\fflm BH »*# * -vU'1
I.. *c 1ig!^^^p^HJBPy,. ,:^|#J
n * ¦¦-'—¦'•'• '*'*•¦¦ *•*'-•'''•¦'•^'j^3fí«,>'**:3^^^j

^

Roceptor, i* reaonaircta, de Maa Frsno — A, quadro frontal, de ebonite, ns base do
appnrelho, — M, msnltss de msnobrs, * distancia, — D, condenssdor de oiroulto
ilo "oecordo" (ou afinação). — E, condenssdor do cirouito resonante. — V, "va-
riocoupleur". — B, portas do movei. — F, commutador, pequonao ondas, grandes

ondas. — H, alto-fellante. — C, quadro amolgado, dobrado (tampadas radlomlcro).

Eis uni posto receptor, dc quatru
lâmpadas íCigura aqui reproduzida),
L-ornporuuido unia etapa dc resu-
nancla, uma lâmpada dotectoru c
duus etapas de baixa frequenciu,
puslo case Ideado e construído pelu
amador francez Max Franc,

O "iijuadro" flexível, recurvado, do
(iue & provido o posto receptor ra-
dioplionico, em qiieut&o, comporlan-
do cinco espiras do «ein (II) metros
d» tin udelgaçado, flexível, ontre
duas faixas de tela, podem ser Ci-
radu, Intantaneamente, eni uma pa-

rodo ou muro, mediante uiiy quatro"parcevejos" ou grampos, o focultu-
vi. uu operador, amador do 11. S.
Pi, uma recepção Uas ondas liert-
zlanuií, unia perfeita recujujão rudlo-
phonlca, emfim, ntú tre-s mil (3.ÜUU
metros". '

Hm uma antenna unililar, de vin-
to (i20) metros, rucebem-se, com n
maior nitidez, na Franca, por uxeni-
pio, us emissões inaleze.**:, bolsas o
allemãs (c, noto-se, em qualquer
ponto ilo território francez).

O systema du "accordo" (ou ati-

RADIOLAS
DA

RADIO CORPORATION OF AMERICA
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Circuito superheterodyne
OS RECEPTORES MAIS MODERNOS

MAYRINK VEIGA & O
Rua Municipal 21 Rio de Janeiro

naoUol compn.li"ii*do um coudeiiMi-
dor variável — D —, de um mlllu-
Hlmo (o.imi) mlurofarad; om o cir*
culto ido qundro ou du nntonna, tt
tumjjcni duus bobinas, das ilcnoi.nl-
nadag — "ninho do abelhas", du
trinta o cinco u dusentas a setun*
ta o cinco (35 u S76) cupim».

O circuito resonante comporta um
condensado!' variável — U — do uni
mtlloslmo (0,001) iiiU-íoliiruil, ü
duas boblnus, du trinta a duzontiui o
clncoentii (UO a "GO) esplrus, Klmil-
mento, umu bobina do reucçAo, do
duzuntiiH o Iclncoenta (2D0) eH|)lruH,
6 montada no "v»rlo*t*onpletir" — V
no melo do quadro (ronlal ila lume
do appnrelho, o entro o.s üoIh cou-
densadores vnrluvois — U o 10.

lOraçau u um commutador — V —,
facll «o torna uo operador passar
dn gamriKi das pequiinus ondiis ú
escalas dus grandes ondas.

A manobre, A distancias das ma-
nltas so ofíoutua por melo dc niuu-
eas uu punhos, Isolantcs — M.

Um alto-falanto — II — coinplc-
turá a Iiistallin;ão, esta contida, In-
tolramentc, nm um elegunie. c-nlio-
tico moval, du dlmensOcs iiltiarcdu-
sidas (um cofrczlnho, por ussim dl-
7cr), Inclusive us hiiterlns do pi-
lhas e o quadro flexível, amo-lguvel,
os quaco últimos elementos ou or-
frios uccohsúrlos (pilhas u quadro)
ficam ülojnilofl, perfeltitmcntu ac-
conirnodados uu parto posterior,

— O Interçssnnli?, original apjja-
rolho, construído pclu amador Max
Franc, deanto do que, oni si, re-
presunta, õ mais, ã vista dus resul-
todos práticos que faculta, pois que
acabam ilo ser obtidos, com pleno
qxllo, pelo autor, & o que ao poderá
cliisilflcar como um apparelho ul-
tra-portatll o commodo cm extremo,

li' um apparelho esse, que, re-
unindo, Itarmonlnunenlo, cru um
mesmo inovei, os circuitos do "ac-
cordo" (ou afinação), o mais na Iam-
•padas, a« pilhas o o alto-fulaiilo, of-
feruuu ao operador, amador dc T.
S. I'1., conwuodu, facll o racional
manejo c, finalmente, sc presta o
dito npparelho il ser jiosto om pleno
fuh-ecJonamenfo, Immedlatamente, o
cm quaesquer circumstancias, por
toda parte, quer em um apparta-
monto, -quer no campo, a buido dc
uma cmi.iiircu.jao etc. etc.

O "quadro", 'flcxivcl, umolgavel,
poderá ser distemlldo em qualquer
parede ou muro. Uni lio metallico,
qualquer, -poderá servir do untenna.
1". afinal, «. louiúda dc terra serã
representada, som maior Incnnvè-
nlcntc, c atí com perfeita vlabill-
dade, Inteira efflciencia, por uma
rodo de canali;:ai.:£o qualquer.
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- JURY
Oom a proueiKa dc -7 Jurados; foi

liuiltoill aborta ii «nííllo du Tribiiiiul
ilu Jury, u upreuoudo o rt-o Armuiiilo
lliiirlquo du Almolillli qui* requereu
ao Juiz, tli*. Hdsnrd (.'okih, u adia*
inonl" du plcuurli), por nllo uu achar
prenonlii o teu uiIvoriuIu, nr. Julo
du Custa l*lnto. Ü presidente deferiu
o poilldo feito •• ordenou quo tossem
piiuinÃilos aniiiníii*- u Jiilruitiunio us
Hocuiailos Joaquim da Camuru Ca*
mnriiu e Antônio dos Runtos Bstcve»,

Ü primeiro responde por uniu li*u-
latlva de homicídio; o o segundo, por
um crime du morte.

CHRONICA DO FôRO
FAM.IONCIA DB A. Ç. MAUAI.IIAKH

A requerlmoíitd tio Gaspar Itlbolro
.t C|b., credores d"* dlvorsus dupllcu-
Ias lio valor do üiIMBSütO, fui decre-
tada hontom polo Juizo da S« Vuni
Civel II fallenelii dc A. C, Magalhães,
sendo dosltfjláda a usscmblOa du cro*
dures puru. u dlu IS ilu novembro
próximo.

Foram nomeados syndlcos os cro-
dores requerentes.
HCOM Ut'K SKIÍAO SLM.MAIIIAUOS

AMA.VH.V
roram de.ilg:iu*ios pura amuiiliã, nas

vaias crlminaes, o^ sumniurlos de euliu
dos seguintes uecuiitdos:

Primeira Vara — Suromarlos — Joiu
Aleuntnni, Incurso uo nrt. tlül n. 2 '
2M paragrapho 4» do CdiIIko Penal.

Koriiisilti Vara — *3;iiiin'.ai-lw — Ma-
IlOel ylIVOÍPa( lllC(!t*£0 HO Ul t. lí íí S Jl. íi
a Paulo Nery, lueurro no «rt, ^.*i3 du
Código Piiuil.

Terceira Vara — Siimoarlos — .loa-
quim .losé QonQtilves, Incurso uos ur-
tlgos «.'ti e ;i.*S : Arlindo dos lieis Valle
e outros, lheursos no art. a3u parugiu-
pho I"; Antonlo Alves cia íiliv.t, iueiir-
so no nrt. ü"8 o -liberto Ângelo, Incurso
no art. ««« u. ó, do Código Penal,

Quarta Vuni — Summar.os — Pulllo
Cabrito, i-i*.*ur«u uo art. 362. Atirqlln
l.eonor iki Ullvii Roeha e outru, Incursos
iu, arl. ilIHi paragrapho I" o Murlo da
Bllva Atuai**'*', incurso no art. ilo 1 II. -
do Código renal.

Quinta Vnra — 'Suniniarloa — Bcr*
nicneglido Rodrigues Nascimento, in-
eiirüo no nrt. 338 n. s, Ilernilnlano Ua-
ptista dc Ornelliii), liieii:*bo uo art. -i!3,
Oolüvlo Guimarães Tornií. ineui-so no
arl. 331, Francisco .lullo riomliiButf, in-
curso uo art. -68. Cnrnot Alves Baptls-
ta. Incurso no nrt. -G6 o Manoel Tra-
jaiio da ti.ha. Incurso lio inetnio arti-
go.

'Sétima Vara — Summarlos — Arthur
Fernandes Baptista, incurso nu art. 338
n n. Domingos Rodrigues ilr. Azevedo,
n-.eurso no art. 207, Poniplllo Barroso,
.101*10 Cler.ildo da Kilvn o Clolarlo Pncl-
fico, Incursos no art. 2'J" do Código l»o-
nal. „„

Oitava Vara — Summarlos — meu-
doro Feli.v, incurso 110 art. -'U7 d0 Cu-
(li*jo Penal.

EXPEDIENTE
SL'1'IIKMO 'IRIUV.NAI. KUUIüUAIi
Hessão du IS de outubro de \VH.
Presidência, do nilnlstro Anili-ê Ca-

vüleuiitl. ,
Procurador geral da P.cpubllca, o

ministro Pires e Albuquerque. .
A's 12 l|2 lioras, abriu-se a sessão,

acliuiido-se presentes os 1111nistros U.
Natal, Godofredo Cunha, Leonl Ra-
inos, Muniu Barreto, Pedro Mlblelli.
Hormdnearildo de Barros, 1'cdro ilos
.Santos, Geminlano da Franca e Ar-
LU 111* Ribeiro. . .

Deixaram dc comparecer os minis-
tros Espirito aantu, Viveiros do Cas-
tro c lOdnitindo Uns com causa jus-
Urinada, o Sebastlilo <le Lacerda, quo
so aeha cr.i goso de liceiiija.

JULGAMENTOS
lialicUH-eorpiiM

K. 12.G2I — Districto Federal —
Relutor, ministro Cl. Natal; paciente,
Antonlo oGrr.eso — Foi adiado o jul-
gaiiicnto por ter pedido vista dos
autos u ministro P. Mibielli.
ApnclInçOeM crliniiinen

. N. SM — H. Paulo — Kelator, u
ministro Leonl Ramos; embargante,
Fernando Gauo Moreno; .embargada,
a JustHia Federal — Foram rejeita-
dos, unanimemente.

N*. I.7J0 — Paranfi. —• Relator, o
ministro Geminlano da Franca; rc-
cur rente, o Baneo do Brasil; recor-
vido, Veríssimo Cancalvcs Pereira —
Preliminarmente, julgou-so não ser
caso do recurso, unanimemente.

N. 1.772 — Paraná — Relator, o
ministro Leonl Ramos; recorreuLe,

Theatro, Musica e Cinema

RADIO — Receptores para todos os preços
Sortimento completo de pecas avulsas

PREÇOS EXCEPCIONAES
GRUPO KOHLER — Grupo gerador de energia

electrica a gazolina, inteiramente automática,
110 vols —800, 1.500 e 2.500 watts.

MACHINAS. FERRAMENTAS E FERRAGENS
ARTIGOS PARA ESTRABAS 1)K FERRO^E MARINHA

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

MAYRINK VEIG-A & Co.
21-RUAMUNICIPAL — 21

RIO "DE JANEIRO

INDICA A' V. Ex.

Companhia Paulista
— DE — I

Material Electrico
74176-RUA S.JOSÉ-74176

Josd 1*11ri: recorrida, a massa f.illl-
(Ir dn Mi-rer Aimes & Cln, — idêntica
iioo|iáoi
Appellnvilc» vivei*

N. ;;..'!H! — Mlnan Geraes — ttclu-
lor, u ministro G. Natal; appellantes,
KtiRoulo I.nlto Perolra e outro; np-
liellados, curunel Josfi Maria Gomes
o outros — .Vcsou-so provimento,
unanimemente,

N, 3.7.11 — Pernambuco — Rela-
tor, a ministro II. du Barros; appel-
lante, 1>, Korenedo Dampsliibs; up-
polindo»! SI, Alves Lima & Cia. —.
Kenou-SO provimento, unanimemente.
AiiKruvo rie prtlcflu

N. 3,SÜ'J — ltlo de Juneiro — Ita-
lntor, o ministro .Munlz Barreto; uc-
»ravautc, Ceullla .Maniues dc Cnm-
pos; uifgravados, Bernardino Tolxel*
ra ü outros -¦- Deu-su provluieiito,
iiuiinlincnicilte.
Itreursu» extraordinário*

Ni 1.1)711 — a. Puulu ¦— Rolator,
o ministro U, de Murros; recorrente,
.Maria J0116 do Paula Brito; recorri-
da, a Fazenda db listado — Oeu-so
provimento uo recurso para restabe-
lecer a sentença do 1* llistanclil, unu-
r.lmèniunte,

N. I.7j'< — Paraná — Rolator, o
ministro Pedro Santos; recorrente, o
llaiico do Brasil; recorrido, Veríssimo
Gonçalves Perolra — Prollnilniirmeii-
U) nào hu conhttceu do recurso, \tor
Interposto fora ilo prazo lesai.

coiitk nu ai*i*i:lla«;ao
-1* Cuuiaru

Sob a pree.denc.tt uo desembargador
Francelllno Oulmarftcs, secretariado pe-
lo sr, lgtinclo Pereira du CoMa.

Compareceram os desembargadores
Jlucliadij Oulmurucs, Cesario Alvlm u
Moraes Surmunto. Esteve presento; o clt*.
Andn*? du Purla Pereira, procurador ge-
ral do Dlstrluto.

JulKiiiiealoa
"Habos-corpus" — N. 5.317 — Ite-

lator, desembargador Slachndu Uulnni-
rles; paciente, João '1'elxelru Rangel

Uonuudeu-ao a ordem par« Informa-
ções do Juiz da lí" Vaia Criminal.

N*. .".ÜIS — Itclnlor, desembarsador
Cesarlo Alvlm; Impetrante, yilvlnu. de
Souza Pdrelru, cm favor dos paelenUa
SIuiiucl Jc.Kiulin Xlarroso o Daniel Soa-
res —Concedourse u ordem para ln-
íormnçiVs do cliefe de policia.

X, íi.310 — Helator, desembargador"Moraes Sarmento; impetrante, Chrlstl-
na Pinto da Paz, ein favor do paciente
Jullo Pinto Ferreira — Concedeu-sc a
ordem paru informa'*;,*».:* do chefe de pu-
llcla.

.**•.'. 5:320 — Relutor, desembargador
Jlaeliado Culnioirães; Impetranto, dr.
Siduey Haddock i.ubo, em favor do
paciento Henrique Ferreira dos Sautoa

Coiicedeu-SD u ordem paru informa-
ções do chefe do policia.

.V. 5.3SI — Relator, desembargador
Cet«rio Alvlm; Impetrante, José Bene-
venuto de Souza, em favo:- do paciente
Octaviano de Souza — NSo se conheceu
do pedido pelu Incompetência da Cama-
ra.

Recursos crimes — N. 1.01*1 — Rela-
for, deseiiifourgüdor Machado Gutma-
rães; recorrente, o Ministério Publico,
recorridos, octavio Bastos, José de Car-
valho o Jo«! Teixeira dc Barros — Jul-
giiiiieuti, secreto.

N. 1.016 — Relutor, desembargador
Cesario Alvlm; recorrente, o .Ministério
Publico; recorridos, Berlholino- Antonlo
de Salles o outros — Julgamento secre-
to..

X. 1.01S — Relator, desembargador
Moraes Sarmento; recorrente, o Minis-
terio Publico; recorrido. Alberto Auge-
Io — Julgamento secreto.

Appellações crimes — N. 6.895 — Re-
lator, desembargador Slaehado Oulma-
rães: nppelluntv, Fazenda Municipal;
appellado, Centro dos limprcgados Fer-
ro-vias — Xegou-se provimento.

X, í.Oül — Relator, desembargador
Cesario Alvlm; appellante; dr. Kaymun-
do de Castro Pereira Rego; appellada,
Fazenda Municipal — Deu-se provimcn-
to pura annullar o -processo.

In*. 7.:!03 — Relator, desembargador
.Morales Sarmento; appellante, o Minis-
terio Publico; appellado, Antonlo do
Castro "Moreira — Julgamento secreto.

Passagem de autos — Ao desembar-
gador Machado Guimarães — Ns. 7.118
c 7.175.

Ao desembargador Cesario Alvlm
Ns. 6.Ü09, 7.079, 7.082, 7.122, 7.062,

7.093, 7.K6 o 7.073.
A» desembargador Moraes Sarmento

Ns. 7.13*1, 7.060 e 6.977.
Bm mesa — Appellações — Nn. 7.180,

7.194, 7.ÍÍ17 e 7.221, recursos crlminaes
ns. 1.020 e 1.021,

Com dia — Ns. 6.945, 7.075, 7.108,
7.141. 7.1*13, 7.161. 7.178, 7.182, 7.296,
7.008 e 7.004.

Accordâos publicados — AppelIaiiSo
n. 7.030: reclamação ti. 8.

CHRONICA MUSICAL
.MIULIO IIOltSl-.llWSKY

quiinilu niiul esteve, em 1906, con-
lundu apenas II unnos de edade, o
Jovui pianista Mlcelo HorszowHlty
ubsorvou por completo a uttençuo dos
cariocas, nue lhe hypothuearitm todas
suus s.vmpatliliis. NAo era sumeutu o
eopcertlsta a penetrar em IoiIoh os
corações com us maravilhas ilu suu
urle pluulstleu, se níio completa •
perfeita, pelo monos du um encillítu
Indlzlvel pela sua louçanla. pela sua
espi.ntaiK Idade, pelu sua cumiiiunlca-
bllldiidu Irresistível; era lambem o
menino alegre, folgnzüo, travesso, (lo
uma vlviicicludo Irrequieta, em eon-
trusto eom os devaneios contempla-
tlvos da suu Interpretação emotiva
uos trechos de sentimento quando,
esquecido dus borboletas de azas Iri-
sadas que elle perseguia Impiedoso
nas maltas de Santa Tlicrczii, so
deixava arrebatar pela musica elio-
pinlanii, que lhe trazia d imaginação
sonhos du outra existência que ell1'
ulnda não vivera, mas presentla cheia
du Ideaes ainda não definidos,

Pnssaram-so tres annõs o o pia-
nlsta voltou puni Junto rie nõs, jâ
um "glovlnetto" menoB Infantil, mas
eom a physlonomla ainda llliimlnuda
do uma suave poesia o de uma docu
inclculce.

São decorridos quinze annos e nos
lembramos perfeitamente do que Iuo
dissemos nu intimidade, uoncitamlo-o
a fazer-nos ouvir algumas das cinco
ultimas sonatas de Beethoven, que.constituem u terceira maneira do
urenlo do B01111, A pli.vsioiiomla dc
Mleclo tomou então uma expressão
estranha dc recolhimento o do reflo-
xfio; os olhos brilharam como ú vi-
são de uma gloria ambicionaria c ello
respondeu-nos como so falasse a • si
mesmo:

— lí' ainda cedo para subir a al-
turus quo produzem vertigens, mas
eu lã chegarei, porque tenho cora-
goin o sei querer. Preciso estudar
aluda muito, mas eu voltarei e far-
lhe-el ouvir 11 que desoja.

Passaram-su oa annos c o "glovl-
netto" voltou transformado num ho,
mini calmo, quasi ImpSssIvel, esque-
cldo das borboletas quo tantas ale-
gria» lhe proporcionaram; esquecido

dus ultgrlüs quo llio alvoroçaram a
alma e esqui cldo, principalmente, da
promessa que nos il"z.

O grande planl/ltli que fi hoje o
sr. Mlcelo IIoihzowi Icy, enriqueceu a
sua tecllllluu de n'-urrou Iniimtglnii-
vols c tli' mr.u pnrfelyAo cjuo nan.*.
doixn a duapjur! om coniponriucilo ev-
niiceii-se d,* que era llldiapenonvul
no nrtlata Rllmunti.r de poesia e do
senhos 11 suu alma paru eoimervat.il
rnna?. úo vlbrnQÕefn o de frofnltott
emotivos, dn 1'lliurns do sensibilidade,
iie ttrrobutamontoa o impulsos de pul-
xão..

Du tudo Ifso resulta que, com lima
technica ussombroia por mais com-
pleta o perfeita, rum uma iilnin nio-
nos sonhadora, lul vou pelos umbales
du vida aOeetlvu. o notável planlsiiv
uos deu " niehino Beuthove», o ines-

1110 Chopln, o mosmo Cer.tr Frniilf,
o mesmo llurh o HUIlsl que o mesmo
1'i'liussy de ha tunios unnos p*S8silou,

Os números de MousnorgnUy, Kit*
vel o Brulims, Interpretados ir.teln-
trálmcnte, com autoridade, nuperlor-
montes não coimegulram fazer es-
queeor o jòyoii plnnlsta do uuiros
tempos, ulnda candidato Cx eelelirl-
dado que elle procurava couqulbur
eom prodigioso ti:lento e com f4 ur*
dente.

V, depois... Quem sabe? O chio-
pista deve esttir enganado. ISI'0
/• quem cnvelho'eu. Uu sua. fro::l'S
doserlarain os'uabollos, embranque-
cetulo-tiG oa i|Uü Ihií restam; out-u-
gi.u-se-lhe 11 fnco, apagou-ae-Jlu* nas
orbitas o brilho e.on olhos. Follzmen-
te, porém, dentro do peito Ilu* ardo
sempre pequenina chumnia que so
nãi uxtliiglu; bruicolcn aluda,..

lí que p eliroiilstii não tum razão,
provu-u pobejumunto o alvoroço ito
auditório de hontom a tarde, no salão
do Instituto. O excellente pianista
acabava do tocar, como etn 1906 <
190!i, ;, "Sonata em ro menor", op. 31,
11. 2, dc Ucothoven.: os npplatison fioa-
vam com um ealut* extraordinário, O
concertista, veiu agradecei*, uma,
duas, tres vozes, c us palmas eon-
ti mi a vam; então elle. sentou-se de
novo uu piano e lagradoceu tocando,
fora do programina. uin tompo do
outra "Sonata" du Beethoven...

,n. n.
(Continua nu 15* pagina)
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RADI0-TELEPH0NIA
APPARELHOS RECEPTORES

Para ouvi? ot Concerto*, Noticias, Diteurwt, Irrsdiadoi diariamente nela
Estação Marconi, da Radio Sociedade do Rio de Janeiro

COMPREM OS APPARELHOS

MARCONIPHONES
AMPLIFICADORES — ALTO FAUNTES

AOOE3SSORIOS
CONUENSADOKES VARIÁVEIS —TELEPHONES — VAIíVÜIiÍS,

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

PEÇAM CATÁLOGOS E INFORMAÇÕES DA

C.» NACIONAL 1C0MMI1C1ÇÕE5 SI FIO
RUA 1° DE MARÇO 107 — Rio & Janeiro

CAIXA POSTAL 126 TELEPHÔNE: NORTE G6S8

TEM STOCK:
APPARELHOS E

ACCESbORlOS
PARA

RECEPÇÃO

TRANSMISSÃO

^Jj^''^Êr\ Wv^*
05(ar:ope 5ao João

MENORES PREÇOS

DESCONTOS AOS
REVENDEDORES

HEMORROIDAS

É O |WELHOR PARA TOSSE E OOENÇAS OO
PEITO - COM O SEU USO REGULAR'.

A tosse cessa rapidamente.
As grippes, constipacões ou defluxos. cedem

e com ellas as dores do peito e das costas
Alliviam-se promptamente as crises (afflições)dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

As bronchites cedem suavemente, assim como
as inflammações da garganta.

A insomnia, a febre e os suores noctumos des*
apparecem.

Accentuam-se as forças e nermalísacn-se as
funoçães dos órgãos respiratórios.

1.»
2.*'

ct*

6.0

Alvim & íreiias — Rua do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo

Trata-
mento ra-

dical por processo absoluta-
mente indolor, empregado nos
Hospltaes de Paris — Dr. LUIZ
SODRE' — Assist. Fac. Med. do
Rio — L.\-assist. do Hosp. St. |
Antoinc de Paris —- Rozario 140
— De 1 ás 5 — Norte 3070. j

ulceivjciixa

Moléstias de senhoras
UTERO E OVARIOS

Tratamento uiedícó moderno ffiu ope-
rat-ao das lnflanimaçües do uicro c
ovarioi. OR. ALTAMIRO OLIVEIRA,
adjunto da Policlinica Geral. — Espe-
cialista em moléstias das senhoras, cor-
rimemos, liemorrüagías e vias urlnaiiai.
consultório: rua Uruguayana, ü5, so-

brado, das a ãs 5.

? 
' •¦ *. *,., ¦» 'ASSOCáR

nriDiiu piiiiflu
hn garantia da m legitimidade, dur» enp-sí ü SiCM

BE PAPEL AZUL COM CINTA VERMELHA • eus a rial/se
• Bina witii* dt COMPANHIA ÜZDÍAS HACIÜito

z J
J. VELLOZO & O.
MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇAO

escriptorio : AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20
(Antiga rua Bario da 81o Gonçalo)

TELEPHÔNE : CENTRAL 496
Grande Serraria c Deposito de Madeiras c Materiaes dc

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

RUA DELTA 19 c 21 — Cães do Porto
TELEPHÔNE: NORTE 343

SticcursaJ á RUA S. CLEMENTE 33 — Telephône: Sul 647

Recebedores do cimento inglez marca PYRAMIDE

LOTERIA só da BAHIA
Prefiram ÁGUA PURGATIVA

DE,
SIR JAMES MURRAV

EGUAL AS ÁGUAS DE

RENOMEADAS FONTES EUROPEAS

SAISON PARI8IENNE SAISON CiRANOE REVUE
7?iüou t(itii) : *oou

IVovs remetia destes ,1 magníficos figurinos
BIJOU OE LA MODE — No typo dc Mude ile Dcmalii, cuui uni molde cor-

tado, lis. •-'lü-JO _^

5ASA REYNAUD — Rua dos Ourives n. 57

MACHINAS paraPADARIAS
Viennara^^Ç^

J MACHINAS PARA LACTICINIOS "CIockn
Mbchinat pua a "INDUSTRIA ALGODOEIRA"

7 ^PRENSASPARA OLEO
MOTORES A OLEO CRU' "TUXHAM"

LOCjOMOVEIS "BADENIT*
em stock.

ttBR» STOLTZ m Olü
66-74, AVENIDA KIO BRANCO, 66-74

Caixa Postal, 200 Teleph. Norte, 6IZI
RIO DE JANEIRO

São Paulo — Santos — Pernamfxiço.

A PEDIDO
famoso pianista poloniz

Miecio Horszowski
Effecfuarã quinta-feira, 23 de Ou-

tubro, ás 21 horas, no

THEATRO MUNICIPAL
RECITAL

CHOPIN
PASSEIO AO

mie nm
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVI80 AO PUSI.ICO — Os carros
aéreos funcclonam cem freqüência, dia-
rlamente, deada sete heras da manhã.

A's aegundas, quartas o sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha
pa*a o Pio do Assucar ás 6 horas da
tarde e ás terças, quintas, sabbadoa a
domingos ás 10 horas da noite. &s chover,
funsclonarà somente até is G horas da
tarde.

TELEPHÔNE: SUL 768

Cinema Central
E&riUSSA FIN«mi

Av*. Hlo BJWico, 16* - Tél, -S81-S Genfr*!»

HOJE — Dia Chie. ******* il
áa Exmaa Famillas Cariocas

o maior exito da semana

«0 EXPRESSO 99"
Sensacional snper-proílucrçân da TtTA-

GUAPII, com os celebres arUetas

Colieen Moore e Gertrntle Stuart
, Exclusivamente no CEUTRAL
NO PALCO NO PALCO

A's ü l|*í, í Imraa, 5 :i|l, 8 horaa,
li l|ü l! ld l!|l

0 — Krandlosas Missfies ranilllarr.s — B
t.\llo mniiumeiital Uos arllstas

THE COURSONS
.Kqulllbiialas o acrobatas fantazlslat

Noviciado para o Braall
Albert Guy, nn seu sensacional "Crivo
da Murln" - Lydia Rossi, Ia stella dei
bel canto - Fiorini, o appMudldo tf*
nor Italiano - Dina Kamtneka, notável
canlanto russa - Vives * Beoot, bal-
larlnu.i . excêntricos - Loa Caaulloa,
Petlt Castello, La Niekyu, Alexandre
Antonoff, Ernesto Delia Vlllr, La Tur-

quaxa.
Ii«TRADA, 3» CAMAROTE, I0|
sempre novtdsdes no palco, ciclusl-

vãmente no CENTRAI,
AMANHS, lia tela — "A HLHA DO

VIZINHO", com ALICE CALHOUM. ^0
palco: LES IIOOER-RIDDERS, ballarl-
nus fantszlstas a translormaçAo, a che-

gar amauliíl da Europa.
5» feira: CORINM-I GRIFITH. na sum-
ptuosa super-producçao da ViUijrapli,

"A ESPOSA -OA8 ILHAS"

I ELECTRO-BALL CINEMA
__ EMPRESA BRASILEIRA DE DIVERSÕES —

01 — RUA VISCONDE DO RIO BRANCO ¦— 51
A MAIS POPULAR E QUERIDA CASA DE DIVERSÕES DEITA OWIML

Sessões cinematographicas com filma dos melhorea fabricantes juetoniM
• estrangeiros

— HOJE i— HMI —

O assassino do Jockoy
Hoje e todas as noites, ás 6 • ás 10 horaa — Sanaaülonaaa torneio» dUfMSj

disputados pelos melhores artistas do Eloctro-Ball.
 Vencedores do partido do dia 18 — ARTHUR • AI8PURIA 

QUINTA-FEIRA — A's 14 horas, extraordinária matinée com um tomate em
20 pontos, disputado pelos Invencíveis campeies do Eleclro-Bill

AO ELECTRO-BALL CINEMA Bi, Rua Visconde do Rio Branco, 01

¦
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O JORNAL — Domingo, 19 de Outubro de 1924
».>*aB»(>4 Ki-avixa».-*-

TELEGRAMMAS E CARTAS DOS ESTADOS"\_^CAFÍT
E.NTMVDIMKXTO ENTRE OS OO-

VERNOS W3URIIA& IS
ESTADIAL

' S. PAULO, 18 (A.) — O "Estado
dd K. Pauto" publica hojo n soguin-
(o nota:".Sabemos, por Intermodlo da non-
«a euceursal no Itlu, (jue foi firma-
do entendimento entro 09 trovoruot
fedorul o estadual, relativamente A-jueiitão do cafò.

Por tave necordo. o stovei-no fe*
deral transOorlrá ao do fi. Paulo
todo o rtppeteJlvamoiUo du dotem do
cafí, orlado por lol. .

Assim, mi unr-aizcns reguladores
»0i'8o adquiridos pelo governo do SSd
Puulo, a cujo carga pusaai-fl. todo o
«ci'vlçd da defesa do nosso principal
produeto'.

I5.il opnsctiuenola úeuan nm*,- orl-
cntaoflo acrít oxbluott*) o Instituto de
Wofesa du Cnfo, qiio'i funcclona noasa
aapllal, o quo tambem foi ciiitdo por
lei,

Dentro úo llrovoa dia» porá npro-
contado mt Câmara, dou Deputados

.tun projoclo de lei cst.ilicleuendo dls-
pqnlgOea para essa 'novn orienlai-ão
da politica cconomlon, nüo tendo nc-¦ruimonto o projecto ultlmi-momo
apresentado na Commlssfio do Fl-
n.iníiits, pelo deputado Antonio Car-
los." .
A EXPORTAÇÃO IDE JANEIRO A

.11*1.1)1,0
S. PAULO, 18 (A.) — De Janeiro

a julho a oxportaQüo dc café tittln-
Slu 110 corrento f.rino a 7(371!.00')
«accas contra, no ineomo periodo
C.ülü.OOO saccas em 1112a, 6.SOO.000
om H'2-i, li.S-l3.0i00 em 1921 e
4.752.000 em 1913.

Houve assim um au-jmento sonsl-
vol.

O valor correspondente foi de
1.231.390 contos cm 10-2-f, contra
942.002 contos cjm 1920, 750.0150
eorilod cin 1922, 490.000, em 1921
c 237.130 om 1913.

Apesar das dlfferenças dc cambio,
convertido para moeda ingleza, esso
movimento represento. St.9.19.000

>*jao>mmoi
libras esterlina* eontra 110 meemo
período, 31.li:1.00o em 1923,
23.50».»00 om 1»32, 17,306.000 em
1921 * 15.800.000 nm mo.

O valor médio, por eacea, /mhlu
multo, acdui-ando a alta du» prosou,*io!n foi JO 170$ èm 1924 contra.
142} om ,'1I>23, 110) em 1923, 721
cm 1921 o S0») em 1013„

Dc S. Paulo
TRAGÉDIA BM CAMPINAS

fl. PAULO, 13 (A.) — 73m Cam-
plnr.H, o neBocianlo Kranoleco Oon-
calve* do Souüa, que Vivia em eom-
panhia dd:mundana leabel Mai-qucs.
tevo acalorada dlscuesUo oom ent»j, a
ponto de 'Mc-nr do seu reVólvc.» o
•desfechar-lhe v.n tiro que attlnglu a
nuca, vindo esta 11 fallecer. Praiioti-
co, lego' depois, vendo-a morta, ton-
tou sulc!dai-«o dando um tiro no ou*
vido dlrollOi cendo recolhido cm eis-
lado gravo á Éftuta Caca.

O CONTO DO VIGÁRIO
«. PAUI.O. 13 í.\.) — O «;-. .lo-

si da Rochn Vai:, negociante cm Ca-
capava, que *•-> acha um Ml. cm tran*
sito pura fc'«.n!o Anastácio, foi hon*
tem victima do dois vigarista» -(uo o
alllviiu-nin da quantia do 1:115$, na
rua Klorcnclo d-» Aiireu.contnndo-lh»-»
o celebro caso do dinheiro quo «lovla
isor ontresuo a certa pessoa, desw
oapltal o tendo-lhe podido usna ea-
ráhtla, entregaram-lhe dopoia um
pacote contendo papeis velhos.

O PROFESSOR PATR12I
S. PAULO, IS (A.) — Chegou

hontem s. tsta capital o professor
Marlano Patri::!, da Universidade do
Turim.

O professor Patrlzl, que se nota-•blllzou no estudo do cérebro, d o
substituto do Lombroso, naquella
Universidade o vem a estu capital
realizar uma s6ric do confcrcnulaa.
A EXONERAÇÃO DO BI RBOIOR

DA RÊDÉ SCL-MINEIRA
CRUZEIRO, 18 (O JORNAL) —

Afim do upreaentar ao governo dc
Jlinas o pedido de exoneração do
cargo do director da Rede Sul-Mlnel-
»ra, seguiu para Bello Horizonte o
dr. Ismael dc Souza, que lia dois

annoa vem preitando uervlsos aquol-
lu estrada.

Dc Minas Geraes
A8SAKSI.VIO EM POUSO ALTO
DIAMANTINA, 18 (Ai) — Hon-

tem, pelas 0 horaa da manhi, no
dlstrlcto de Foiico Alto, neate muni-
clpio, por queatOes ainda Ignoradas,
Lindolpho Soares — dla-ae, aarasal-
nou Antônio Forncal a tlroa. As au-
torldttdes tlecl» cidade tiveram co-
nhecimento'do caso, partindo para
o local da oceorrenciu.
AS ELEIÇÕES PARA O SENADO

FEDERAL
ÍJI5LLO HORIZONTE, 18 (Star)— Rcati-xL-n-se amanha am todo o

KstsiJo as clélíÔèo para o preenchi-
mento du vaga do senador federal
aberta com o falieclmciito do eenu-
dor Bernardo Monteiro.

Pura cisa vaga o Partido llopu-
hllcano lii-Ueoil o nome do deputado
Antônio Carlos.

Do Paraná
CONFLICTO NO INTERIOR DE

UU VAGON
¦CURITVBA. IS (A.) — Em Ti-

iillulilo. município dc Thoniazlua, por
oci-awlüo da purlldu de um cóimiiolo
do passageiros, hontem, desenrolou-
ee um conflicto num carro do pri-
meira elusse entre ! quatro dos seu.**
passageiros. Victima rio balas, mor-
rou o contendor Anselmo Jorge,'rc-
«idont* em Scngcs, ficando, gravo-
mente ferido** Maiirlllo Augusto de
Oliveira e Pedro Thomaz Corrêa.
A policia ínte:-velu Inimcdlatamenle,
prendando eni flagrante 03 autores
do conflicto.

Do Maranhão —

OS BEVEFIC1ADORES DE ARROZ
S. LUIZ, 18 (A.) — Os proprie-

tarios das usinas dc beneficiamento
do arroz eo acham alarmados com o,
noticia da pi-orusação da isenção d»i
direito» nas Alfândegas- devido •»»
terem cffocluudo srahdea oomitraa o
«or esperada, agora uma baixa no»
pregos.

O MELHOR T03STIOO

SPHO-CALCINA-IODADÂ
Cada frasco c acompaiilinilo ila rclarjüo dc cerca dc duzentos alterados dc eminentes pro-

fessores da Faculdade dc Mcdlcliia do Rio de Janeiro o da do São Paulo o dc notáveis médicos quoairiiiiiain ser u pliospho-cnlclua*iodada um i-xc-cllãntc preparado, do grandes resultados na dcbtll-
dade. 110 lyiiipliiitismo, udcnopatiiius, cscrophulose, reclittismo, aucinia, ncurustlicnln. phospbutu-ria, chloiosc, bodo, brouchilo astlimatica, denligão, rlicumatismo chronlco o oonvalosuciioa. K'
usada .ainda duranto o período d.- gravidez, como excellente auxiliai» no tratamento da sjplillis c co-
mo tônico do apparelho respiratório,

A' venda uns principaes pharmacias c nus drogarias, uo Rio de Janeiro, Ai-aujo Ficllns & c.i Granado
& C; A. Costeira & C.j P. do Araújo & C: 1 Borrlnl (Freire Guimarães & Cia): J. SI. Pacheco: Orlando
Ilaii-rul: Rodolpho Hess & O.; V. Silva & C.j Drogaria Baptista: Jorgo & Santos) Evaristo Eyer & C;
SI. B. Rodrigues; Drogaria Ferreira; Ribeiro, Menezes & C.J C. LiberaIII; Martins & Bacollar; J, A. Bo-
telho; Bragança Cld Ss C: Silva Gomes & O.; Heitor,'Gomes & C; Victor Rufflcr & C; Humberto Soa-
res & C; cm São Paulo, Barbei & C; Braulio & C.; Amáraute & O.; V. Blorso & C: Drogaria Mer-
curlo; s. P. C. L. Queiroz; ,T. Ribeiro Branco & C.; Cia. Paulista de Drogas, Craz Borba & Miranda;
Messias, Andreuccl tt c.; Drogaria Sul America; Drogaria Lusilana; em Santos. Baruel & C; Amaranto

4fc C: II. Soares <ft O.; cm Campinas, J. Fablano & C; na Babla, Drogaria Sleircllcs; Drogaria caldas;
ürogai-ia Galdino: cm Pelotas, Instituto Div Krautz e cm Juguarão, Graclllano dc Souza o Slcard & C.
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¦liiiisiiiitMiattiaiMiMiMir• !*••*•« *4 **««••«"••••> ••••¦•Ml*"itiattiititt««titt *••••¦•!{•1lfl*MII*«l*tt*ata«aa«i«í-

glrW^J MMTIH \m**%mt^L-mmWm\

Mffi^^^a«^*^!r*:^giaJ<lr -*ZáaWmWrh\3fZzX.<9 K F#h1 tt^l 1^^^

Í0ClM0fbtMflT0RE5 DÉIJÍZ
I RU/Í^Í^NDEtjA m , - -N RFLOREriCIO F\BRWSU

PAPEIS PINTADOS CASA OCTAVIO
___^ Rua dos Ourives, 60 -- RIO

FAZ TODAS AS COMBINAÇÕES DE ESTYLO E DE FANTASIA
ARTE E BOM GOSTO ~ AMOSTRA E QRÇAMENTQS GRÁTIS — TELEPHONE NORTE 4030

_____?

Uali iiÂlluA rara ácido urico

Cartas dos Estados
*

Camela (Pará)
A no cm cidado levou t»mha-m um

áudio com a descida dai tropaa re-
vohimau do Muntios. Innumeraa ta-
mtllas retlraram-eo para o lnt»rlor
do município, pois, era coisa simples
chegarem os rebelde* nl* aqui e to-
n-.arem conta de tudo. Fcllsmenle
nüo foi além do susto.

A Iradlulonal festa do Noíoa
Senhora dae Mercúe, como noa do-
mais nunca, decorreu com baetante
animação.

;—O Centro do Ápostolado »<la
Oração de Camela festeja o sou vl* '
goslmo oitavo annlvcraarlo do fun-'
dacão, havundo missa solemno o
couimunhâo Bcnil.Falleceram: d. Dlonyala Car-
valho da Silva, filha do sr. Nilo de
CarvaMio o catada com o senhor I
Antônio Andrade da"Bllvã:' d. Lui-j
va Kcdls Lopes, nu. avuiiuadu, edade
de 811 .-ninou. |

>>« capital do Estado do iPani
a colônia caineUicmie fundou uma
nova associação para tratar ali dos
Inlorcsüc.*' dos teus nt-aouladoa, o
premiei Camclúçiine, Sondo fírando
o numero dè. ••¦(incuicnsca no Rio.
por quo mollvó r.êo se organiza um jgrêmio cum o nieivmo fim?

Ocsappurcceram os clubs lo-1
caes.-, inas o football fica. A mania 1
aqui, e talvez q-n muita parto, é do
club não nor derrotado, Tres dorro- I
tao eqüivale n um chequo de Uqul- j(liijão dc modo quc, do um dia para 1
nutro, os ciübu aiiparêeejh com nova |denomlnacüo. 1'i'c.seiitementc temos|
o "Santa Ci-u-.-." c "Ulo Negro", dc I
eguaes váíorc-3 .0 promptoa a lutar
com qualquer club do Interior do
Distado, .seguros da victoria. Seria de
grande utilidado quo'as casas com-
merciaes do Rio quc negociam artl-
gos de sport mandoasom listas com
preços dos mesmos; visto anui taee
objeclo-i estarem ba»ítaiit»3 caríssimos.

U»-;anios om pleno verão e fe-
llümoulc vau pao-íuido bem suave.
Tem sido grando a derrubada da
matta paia a plantação da mondio-
ca. Asdim menino, no próximo anno
tei-ehioa augmento dc prcyo na fa*
rin lia.

O uilado sanUurló é eoffrlvel.
(Do correspondente)
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i MACHINAS
PARA

I LAVOURA E INDUSTRIA
I DBSCISCADORES 6 POLIDOHES IE ARROZ BESCASCADORES DE CAFL'

CAPACIDADE
N.° 1 35|50 saccos por dia
" 7 30|4ü " " "
" 3 10|15 '

CAPACIDADE
N.° 1 300J350 arrobas poi" 2 150J200' " 5 «OjlOO **

>t tt

Itapipoca (Ceará)
Keri Inaugurada, por estes dias a

usina oloctrieu para llluiniuaijão pu-
blica desla cidado o forca para bo*
neficianicnto cie algodão o cereaes.

A referida empresa, de propriedn-
.1c exclusiva da municipalidade, é
um dos muitos melhoramentos aqui
Introduzidos graças á augãó benuti-
ca o combinado dou nossos aotuaca
dirigentes — deputado Anastácio
Braga e ooronèlTli-mino Martins da
Silva, prefeito municipal,

— Foram hospedou desta cidade,
•os escoteiros Oscar Lemos o teus
ajudantes, Jacintho c Arnaldo do
Almeida, que se destinam A capital
do Parti, ponto terminal de scu arr.o-
jado "raid", atravez o Brasil. -

Kísos mocos, que üc achavam for-
tes c bem dispostos, saíram a pe, o
primeiro da cidade de SanfAnna do
Livramento, Klo Orando do Sul, a
11 do maio de 1H2ÍÍ c os dois ulti*
mos, do Aracaju o -Iteclfo. i-especü-
vãmente, já tendo vencido aquoilé
2.1Ü0 léguas atrave**1 do littoral bra-
siloiro.

O cmprehendimento. segundo af-
firmam aquellos escoteiros, será le-
vado a effeito no curto prazo do 18
iviezca.

. — No ultimo pleito aqui roaliaaãOi
para deputado federal, pelo 1" dls-
tricto deste Estado, o general Tertu-
llano Albuquerque Potyguara obteve
42S votos.

As ultimas noticias falsas, aqui
divulgadas, registrando a morte des-
so militar, contribuíram grandemeh-
to para o não comparecimento, ás
urnas de maior numero do eleitores.

(Do correspondente).
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OURO!!
Prata - Moeda — Brilhantes

CAUTELAS
Compram-se do MONTE SOCpORRO e de

outras caias QUEM MELHOR PAQA i o
SYNDICATO NORTE-AMERICANO
RUA 7 DE SETEMBRO 162 - 1"

TÉLEPIIOMB CE.-iTIIAL S0SU

GIMNASIO 28 DE SETEMBRO
(Medalha de prata ti. 1, na

Exposição lio Centenário)
Organizarão original:

IJeríeita organização militar.
! — Ensino obrigatório.

Cultura ospeclul do ver*
hâculoi
Educaijãb Integral: do cor-

po, da cabeça e do coração.
Tícligião do dever cumprido.
Cómbalo a»- futebol e aos

elsportéti, violentos.
Apura ilas qualidades mo-
rais.
oficina singular dc modelar

o caráctír infantil.
Dlroeyão' ile conhecido edu-

oador—o coronel dr. Tjlbe-
rato Bittencourt, lente da
Escola Militar.

Singularidades:
Com a Cartilha 28 de Sc-

. * 
lembro ensina u ler c a es-
crever cm US dias.
Nunca perdeu um sô alu-

no uo vestibulo das acade-
miau.

I — Casa milca de ensino que
com pareceu A K.Tposicão do
Ccntenirio o aos funerais
de r.ul — o maiur mestre
dn iingmi.
00 "i" &¦:¦ aprovações nos
exames do Pedr»-» II.

-.-'Medalha de prata h. 1 na
i:.\po«((;iio do Centenário.

—;24 reservistas, sem um s6
inabilitado.

Publicação mensal do Kc-' vlstn. no 10" anuo, com ofi-
cinas próprias.intemato . e externato, edl-
ficios próprios, 21 do Maio
n. 35S.

üucvnraai ile Santos: Amador
Buenos ülã,

Doenças
venereas

Tratamento cuida-
doso O rápido quan*
to possivel da go-
norrhca (corrlBten-
to) e das soas
complicações na

! ureilira. próstata, testículos, bexiga.
i rins. utero c ovarios; da srphilis, dos
I cancros moles, das adcnltos, etc.
.pelo OR. JÚLIO 1)F, MACEDO, â
!nm dn CARIOCA 51 - A (do S ás
¦ 11 o dc 1 ús C>

COMO EXISTEM NO MERCADO IMITAÇÕES MUITO ORDINÁRIAS DESTAS S
APAMADAS MACHINAS, AVISAMOS OS SRS». INTERESSADOS QUE SÂO CONSI- s
DERADAS PALSAS TODAS AS QUE NAO TINIREM O NOME THE EXOELBERG £
HULLER C.« SYRACUSE N.. Y. __

"THB iARADOS

__\ \__wk
Temos o mais variado e completo sorli-

meuto de;
ARADOS DE DISCO REVERSÍVEL DA

REPUTADA MARCA "CINCINNATUS",
ARADOS DE UM, DOIS E TRES DISCOS
FIXOS, ARADOS DE A1VECA FIXA E RE-
VERSIVEL, ARADOS AZA DE CORVO,
CARPff>EIRAS PARA CAFEZAES, etc, etc.

Continuamente recebemos os mais mo-
dernos apparelhos com os quaes se faz cn-
grandecer um paiz. — Abundantes culturas
só se conseguem com as machinas quc tra-
zera a economia dc tempo c garantem cx-
cellcntc producção..-

Desnatadeiras amenoanas

íodéínos honestamente ga-
rantir esta machina, como a
mais perfeita uo gênero; temos
em "stock" diversos tumanhos
c capacidades.

1 ENGENHOS LA ADELA Mina e ferramenta «STEWART» i

OS ENGENHOS DU CANNA MAIS
FORTES. MAIS DURÁVEIS E DE
MAIOR RENDIMENTO QUE ATE'~ 

HOJE SE TÊM FABRICADO

MOTORES
IG K
IA m___! ^
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Machina dc forar, torno de banco, tor-
no de canos, roda amoladora, bigorna, ta-
lhadeira. — "Prâtiea, forte e compacta".—
De Urande utilidade para fazendeiros,
automobilistae e officínas de concertos, —»
Peso encaixonatada: 43 kilos.

MOINHOS

V*
Para moer café, milho, trigo, arroz,
feijão, amendoim, Drogas, *\c_ ctç*

Magneto oscilante — Velocidade variada ss
-— Deposito, de combostitcl na base — Eco- S
nomico, simples e solido — Grande reserra de ; • -•: S
força. — Completo em si. — Prompto parr 3

trabalhar _s
Temos em "stock" para rmmediato embarque o mais variado e completo sorti S

mento de machinas para LAVOURA e INDUSTRIA, o qüe de mais moderno c aper* S
feiçoado se fabrica nos Estados. Unidos da America do Norte, a pfe<;os ao alcance de =
todas as bolsas. 3

Todas aa machinas de nossa importação aio garantidas sob todos os pontos dc vis =
, Ia de material, efficiencia, rendimento e durabilidade. — s

Peçam catálogos descriptivos c mais informações a

TELLES IRMÃO & GIA.
ítua Florenoio de Abreu 5

SÃO PAULO
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O JORNAL — Domingo, 19 dc Outubro de ii*-*

í—""T A VIDA DOS CAM ROS
CORRESPONDÊNCIA

JARDINS

D, AMelkm M. —> Curvello — Ul*
nun — líncrove-noa:"Pcijo-lliei o •"Maquio d* ma In*
fonnur, pela vasta mcqIo áa O JOR*
.NAL, "A vida, doa campos», qual o
melhor tratado para ••minar a tratar
do Jardim», isto o, oultlvar aa tlores,
adubal-as o tranaplantal-aa, o onla' 
poderei encontral*o.

Desejava aabor tambem onda pó-
dei-el comprar «alltro do Chile o ¦•
vcndtm no Rio, paquonao quantlda*
deu do salltro para Jardins".

Il<«p«>«ta — mm rospostA fi. aua
con-ulta, lenho o prazer do Infor
niur-lho o que v. h. pergunta, a
respeito «Io tratado nobro Jardlna, .14
foi duda a Informação, noale sentido
a outro couaultanto, no O JOIWÍAL
do dlu 10 do corrento.

O ualitro do Chile encontra-se 4
venda nas principaes casas ido Ilo*
vca. nesta capital, deade 1|2 kllo.

O. Malina,
Eiigonhclro ugrODomo.

..AVVDMJXO CUIMIOA FARÁ O
OAFK'Ea*Ao

A. Mí.tla. tfarlulio — Tabolatro do
Pomba. — Minas — Escrevo-nos:' "'Fará o favor do informar peia
Bcctifio "Vida dos campos", o «o-
guinte:

11 Qunl o melhor adubo chlmloo
paru ciffi. ' •'

2) Qual o molhoi* processo dé
cyltlval-o ent terreno oni que Jl
houve cultura 4o café, porém, Ja mui*
to cultivado o, portanto, torra can*
sacia".

Tfawnosta — Em resposta íl sua
consulta de 20 do agosto p. p., tenho
o prazer do lnforuiar-llio quo, para
o caso dc v. H.', o melhor adubo se*
ri» aquelle quo contivesse, approxl*
i.iadamcnlc: . ..

Qrammaa
fialitre do Chile . . . .,'• . . . J50
superiiliospliato do cal ... . 300
Chlorureto do potássio. ... CO
tudo, por ca'da arvoro «lo café; om
cuho dc plantar a terija ou quarta
párte por eflva.

Hh, porem', outras formulao ado-
iir/adüs, «tue Já v. «, terfl, lido nestas
eulúmriniv, cm dias anteriores.

G. Medina,
Engenholro agrônomo.

XiAIUNJ-aT-r-M^O-OS MO PRO*
HVAKH

J. VmmémeXitt — Baorava*hoi:"Venho aoUoltar-lha reapoala a ae*
fulnte contulta: Uma laranjúlra quo
poatde, qut carrega de deres e quan.do oa frnton chegam ao tamanho >Je
uma ervilha, caem, ficando u la-
ranjtlra com om oudola frutos.

Bata laranjeira comprei-a, ha trea
anno*, atntío que na Qhaçara quem'a vendeu arrancaram-n'a no chio,
lato o, sacrificaram um pouoo as
raízes, «atando na oecaalfio florida.
Em mou pemar ealove varias vezes
atacada de fungos e eoecldeoe, qna
por mole do banhos feitos na arvore,
doaapaprocer«vni Hu leitura-continua
Ua apreciada «aceito qup dirige,
aproveitei uni oonselho quo cm tem-
(toa deu a um consulcnte o inundei
caVar om baixo da laranjeira o adu-
bar bastante, para quo a raiz plvo-
tanto pudesse penetrar 

'facilmente;
o isto porque a terra do meu pomar,
em Santa Thereza, é dó um barro
resistente, espeele do tauallnga. Nas
épocas da floração, banho tumbem o.
arvore.

Ora, osto anno, novaineuto floriu
a laranjeira o os frutos chegados uo
tamanho qu« Indiquei, uinarcllecem
o caem, 1'aroce-ine Ja ter uppllcudo
ou remediou precisos e a continuar.
assim, talvez seja preferível substt-
tull-a Pór,outra arvore mais produ-
diva, porque o trabalho que tém
dado nüo compensa, uma laranja
Por anno, o nem consta quo ko .posas,
apreveltal-a como arvore do orna-
monto".' Jlesposta — Em rcHposta A sua
consulta do 30 de setembro p, p., te-
hho o prazer do informar-lho o sc-
guinte: -

Acho > quo a niôlltor maneira do
aproveitar a sua arvoro é, adubando
o terreno eom a seguinte formula,
por metro quadrado do terreno, cm
baixo da laranjeira:

¦ '• • •¦••• Granuiins
Farinha dc ossos. ....... r.o
Cal em pô. .. .i ...... . 30
Salltro «lo Chile S0
depois dc espalhados os adubos mia»
turc-os superficialmente com a
terra.

G. Medina,
.(Üngenhclro agrônomo.

SOBRE ADVB.-.ÇAO B POPA 1»(>"CAPE-EIKO

IVanuisco Corrêa — Morro Alio
-— Êecrove-noe:"Tenho grando ncccssldado kio
adubar uma parle da lavoura qua

O sa-litre na Ixortst
na —ta» a»
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uo' trote, etc. dolxando esta <iuc ae
toiiha sratuliamonto, sú pelo car*
roto ? '

ti" —- Em quo tempo so pôde notar
resultado do adubo, depois da sua

appllcagao no uaféelro ?
li" — Pôdi) mo sor Informado fi

preço dessa callt.ro, actualmentc, ahi
no rild ?

7* ,— Qual a quantldado dó salltro
puro (porquo creio quo sú farei u
experiência so for possível Ber rtiu
appllcado puro) quo so «iovo appli-
cur um cada caféolro V

S" — O cafésul púdo ser adubado
em qualquer tompo, ou tom época,
apropriadas ?

0° — Hu vjuítkgem om podar-«o
uma lavoura velha e adubal-u na
oceaslio da poda'','

10" — Quando so podtt um cafécl-
ro a serrote, cm quo altura so -deve
cortar o mosmo í"

Iteeqxwla — lidiii muito prazer
respondo nua consulta sobro a adu-
jacDo do «eu caf'sal:

1" — O salltro pude ser appllcu*
du puro, no caso rio seu cafésal.

2" — Puru appllcar o üalllre, abra*
com o canto da ousada um risco om
tórmu de nxolii lua, uo bordo da
tala, uo lado, om cima klo pè do
ckfé, um risco de 3 a lü centímetro*
dc comprimento, o, uo fundo deste
risco ponha o salltru o tuiio depois
com terra.

3o — O salilro sora maravilhoso
para o fim quo deseja.

! 4" — O nalltro nâo impede a adu. |! bacilo com u palha, multo pelo coi.- ;¦ trarlo a completa; pois a palha ó uni
I adubo phospiiatudo o polasslco v

muito pobro ein azoto; porém, entro
o talltro c a palha, não ha quo du*
vldar nem escolher, o salltro «5 lm*
mofisamontc superior para vostlr a
lavoura c augmontar-llio a produ-
cção.

0» — o resultado se manifesta ra-
pldumcnlc, uni J0 dias o eenhor vera

nlü'ritrjíníito o ofiV.to,v sompro (¦•,••,
o terreno eata fresco e humldo, otlo
tenha chovido pouco antes, ou poucir
dopnlu da aiipllcaijau do s.illtrc.

U» — O prece actual por tonelada
no nio i de iiiiijS a DIiiíoíio.

7" —Creio que para o i-eu cafés.ii
150 uranimas do salltro devem uer
suftlclcnto. por ca dft arvoro do cnfé.

8" — Púdo adubar em qualquer
época, tiendo, porém, preferível dü
«atembro a dezembro c, sempro. do>
pols que tenha chovido,

\í« _ xão duvido quo a poda seja
Vantajosa naa lavouras velhas maa
Kempro quo oonslutu em tirar r«« lt*A-
ihos saccos, ou os nml collocado», ou
ob quo lmpviiam o arejamento d.i
copn «lu arvore, evitando o demimlw-
ri«. agrupamento de galhos quo ii.u
deixo penetrar o ar o a lua nté o
tronco.

10* — Só podaria o café a serrót)
quando tlvonsc sido sapecado polo
fojjo ou queimado peln. B^ada. nfm
Isto nào, porquo ello brota rápida-
uicuto cum o Biilllre.

O, SfcdUia,
"Bnsenliolro agrônomo.

FORMICIOA
Para a cxtlncílo completa di

MA 1*1 A x« rara o

INDEPENDÊNCIA

Pliolographláj dos r.ibanetes ex-
postos na vitrina da/Casa Hortula-
nia nos diaí 1^, *1 ** e :14 do «;or-
renlo, oa dois mala poquenos sao
do tamanho commum, nos canteiros
cultivados o adubados com estrumo
do eoeholra: i>;i tres da direita fo-
ram 'apanhados nos canteiro adu-
bodos com Salltro do Chilo o tinham

o tamanho medlo, sendo que tam-
bem havia de tamanho muito
maior. Ketc cultivo .foi realizado
pelo sr. Dominafos Noves em Campo
'Grande perto da Uelua doa Bun-
des.

Segundo diz o sr. Neves, está. ad*
mirado, não sô do tamanho como do
sabor o qualidade dos mesmos.

O er. Noves aduba estes cantei-
ros e, a sua horLa om geral, assim
como tis suas erneo mil roseiras,
com Salltro úo Ohllo » diz estar
prompto a 'fornecer a quem quizer
ouvll-o ou consultail-o, tudos us da-
dos sobro o resultado da sua, piau-
taç-Io adubada com tíalltre dn Chile.

G. Medina, engenheiro agrônomo.

¦j"""""' iiiHiiilimiiHiiii iiiimiiiinn mmin iimiih.
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SOFFRE DE NEURASTHENIA 1

FAÇA U80 BO

ELIXIR DE SOREJ
pubunoso S EFricAz nEstAuiuDo.n dos Künyòs g

Sobarano not caaoa da *»trda Parcial daa fer(aa «iria — Experim-nt» g
e cen«tneer-at-4 zi

ELIXIR DE SORÉT é composição vegetal |
d A' venda em iodas ss Pliafmacls3 e l>roi?ariu3. Approvsdo pela Direciona de P
5 baude Publica cm 20-6*1019 sob N. 07 .. .' g
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiHirtiimiiiiiiiHiHiiiíiiiiiiiiiíiiiHiiiiiiiiiniinnmTin^

c:ii:i\u «• como estou informado
quo o salltro do Chile i u adubo «iuo
tem dado resultados mais positivos,
1'IC'ai'oi mtiito grato se mo puder ser
rospõndltlii pela Utll secçêo "A vida
ilos campos", a consulta <iue nu as-
sunípto passo a fc::cr:

1" — O salltro do Chile podo ser
appllcado na culíelro puro ou mii-
turudo com outroti ingredientes V
Desejo tim adubo que seja da fácil
upplicayfio, porque cum a falta do
pessoal com.que a lavoura está lu-
tando, sí> so conseguirá um serviço

nosso sentido que pr.spa ser desom-
penhado cem pouca genle c cm puu-
co tempo.

5° — A lavoura n quo mo retiro 0
de scIm annus. O logar 6 morro t
multo Inclinado ou a puiite, de fór-
ma «iuo estíi sempre escorrido o sem
vogoláqfio, O café eslá formado, mas
nflo tem desenvcilVInienlu o produa
pomo. Como devo ser o salltro ap-
pllcudo ',' 13m cima da terra, ou pre-
cisa esta. ser pouco cavada o o sali-
ire collocado om especie Jo cova V
O salltro devo ser collocado junto

du tronou ou main retirado desto ?
3" — Tenho parto do cafezal. que,

apesar de todo formado, pluntado em
terra bolt (para corcaea) cata com
ns ponta,! sem folhas e multas Jâ
seccas, dando «lo longe Um máo as*
pecto, apesar de ser lavoura do seis
annos. Com o salltro dè Chile con-
Gcgulrcl tomai-a frondosa u sem esso
inconveniente t

.|» — o salltre do Chile leva tanta
vantagem como adubo para lavoura
de café, sobre a. palha dc cnfé, a
peito do comprar-as aquelle, pagar-

úe txcoearo s
iu** ». risono,

1vrantldo.
ni — mo

MOS DUROC JERSEY
Logltlnios, puro sangue, com pfdljrca,

uo lletiro Mattos Juntor, cin Ouamtllia,
na Estrada da Pedra, 803; Cumpo nrancle,
Estrada do Forro central .io llrasil,

Casa Especial de Horticultura
Rua do Ouvidor n, 77
Graudo o variado i.ortl-
ncnlo do semontes de hor-
lalli;aí. flores o tgrlcultu-
et, plantas frutireras e de
ornauiouto. Kerramentu a
utcuslilos do jai'«lintg«n a
lavoura. Sarnol trjplo eon-
tra o carrapaio no rida.

Salltro do Chile, etc

G. A. GameTo Leüo
RIO OB JINIIM

A cHaçã® ú® gado ZEBÚ
¦aaniíiea Idtt du rasa»: CUZZERAT, GYB
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CMXA POSTAL: 593 - ENDEREÇO TELE6RAPHIG0: "FERRO" 
1

VU.IP. 1024 NORTE J

RIO DB JANEIRO I
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MILHO "OUARENTAO"
M> CHUOU NOVA REMESSA

l!s8e prodifclose produeto. qne faz a riqueza da ludu.trla pastoril, PRODUZ IM
60 DIAS. — Todos os lavradores ««vem plantar Ji para terem fem pilões re-

plsl03 eom U' luas TR18 COLHEITAS POR ANUO :
UU díLcilaü. a caretitia do miltto, s«m prejudicar as ojitr&a piuUüS**-

JS- KILO 80-W00

ALFAFA Bl MIWCIA LEOITIMA —KILO, SSUO

Roproaantantogeral: MAURÍCIO TROJMAN
RUA 6AO JOSÉ', 74 — 1* andar —Sala 8 — Telepliene- Central 8100

Hemaitem-at encommendas, quer pelo-Correia, quar'por estradas-do ferro

FABRICANTES •— Importadores — Exportado* S
res —¦ Grande deposito dec ferro em barras, chapas •--*-
de ferro, fifas de aço, cobre, latio> zinco, chumbo, ^
cimento, telhas galvanizadas, tubos de ferro galvani* s
zado, tubos para caldeira O pára rapor, alvaiade, §=
óleos e tlütás, arame farpado, enxadas, bombas, arados, [
soda cáustica, lóut-a sanitária, ferragens em gera! =
para construcção, uso doméstico, etc» **=

Sm Strra de Wrany, dlauntt 10 mlnutoa da eite-Ae, poderSe ser viste. .Inata lota* du "-*» OUZZERAT t GrR, aaquf.

•Idea na índia. Infcrmaedea oom o ar. dota Alm Pimenta, er* Earra do Pirahy -EtUda de Bio, au eom o proprietário, t*

aiexandra Wioorlto, i rua Primeiro dt «areo, 24, «obrado. Ble d» Jcntlre.
a*» "

SALITRE DO CHILE
O mais precioso adubo para oJARDIM

e para a lavoura em geral.

IRI ^
FUNDIÇÃO NACIONAL — (Rua Lulí* Gama) — 

J
Ferros de engommar, balanças, louças de ferro batido, ||
fundido, estanhado e etc. ns

taaSS

_ NOVA INDUSTRIA — (Rua Figueira de'Mello) [
s§ — Pontas de Paris, tachas para sapateiro, de ferro e •*¦*•*-

g latão, c etc. ,"• ¦ S

S EMPREZA PROGRESSO —¦ (Rua Figueira dc jg
M Mello) — FogSes, caixas d'agua, ferraduras, portas de p
E aço, gradis e etCj» '¦¦•¦*  - ' S

§ USINA DAS NEVES — «Nictheroy) — Lamina* g
ção de ferro em barra, cantoneiras, fundição de ferro j*=
e bronze, fabricação de parafusos, porcas, tebites e etc. S

S Todos os seus produetos levam o marca registrada S
••ESTRELLA" S

«rV**V^V*iV>-*WtVi---^^

»

METAL DEPLOYE' |_
¦ *a»ajk -"-a* ¦ arm *•***• ¦ -aav* m. laai* -mam w~ ~

3 Coalho J-ACfiRE
Cimento Saccadura

Como .promettemos; Nosso maravilhoso
HOOD RIVE3R BLUE DIAMOND

KXTRA FANCY BEURRE3 DO
ANJOXJ PERAS E MAÇAS,

já chegaram e estarão á venda na pro-
xima Terça=feira

QUALIDADE SERVIÇO E PREÇO VOS ESPERAM! ,

PERAS, MAÇÃS, UVAS, MELÕES, LARANJAS,
-: AMEIXAS, MANGAS- 31

. OLEO de OLIVEIRA HESPANHOL

Casa das FruGias Horatio Bell

/Km*

V*/^'*»,*\^mmmmu ,«*• t*>

Bom
Appetite

Quo dJtoao podo aer
a hora do. refeifile*
quando nos
perf(âtameate beanl

AsPÜuIaedoVitUdo
Or. Rosa teem «sto no*
me porque dão nora-rida ás peosoaa Unga».
dos, aMtimalandoJhes o
appetite. o eoergía e o
bom humor.

Durante mais de SO a-inos as Pílulas de Vida do •
Dr. Rosa teem mantido a* bvejavel fama de aer um
agradaTel e effieu UxAtiro. Os médicos aa appro-
vnm e **ecommendam constantemente para uao do lar.

PÍLULAS DE VIDA
DO DR. ROSS

TKE SVONEV ROSS CO, t-M. **.«r-irk. N. J. C U. A.

f ti 0^<5ia*k!4aí;aí, ÂffSrZiSLÍ i n
V ** «aftm&mtW^mZmWjffláAmm S Jl

SommmlÈjLütmMTmiWmmfm^ j M
A. Iksixm al do waadtMoiaat certa «. tt ttia iltiautl*.

| Djnamite&BtflignitedaMobersExplosiTesGompagnyLtd. |¦*l ^—— '; "¦¦ "•; §§

S DEPOSITÁRIOS 00 FBBRO CUZA DAS USINAS» g

I ESPERANÇA • B0M1ER • RIO ACIMA 1
1 ! ' §
§§ B*£PIUtô»NTANTl! EM 8. *A*CLO: ||[|

1 Heitor O. da Rocha Acovofio g
I mALTA1BS PBMT8AB0 35 *- '-. 

ai-ttWP* 618 1
.liHiiiniiH^^

& ¦ Assembléa 20 TelepSione Central 1394

Qaranto toda minha frueta, mas esta ga-
rantia é só para frücta comprada na Casa
das Fructas Horatio Belt, e NÂO para
fruetas compradas em outra parte, que

pôde ter a cobertura da minha frueta

SANATÓRIO RIO COMPRIDO
Rua Saata Aliminta 254—Ttltphoiie; Vllla 4001
w «^^1»ou^iÍ^0E

ÍJlt«aulo no ineío de waniiie aifurdlMdo cem InalalaBfriil**«»*»'
cha*. banhos «In li:i, banhes de sol. ma***aw**ns, raioa oltto-jlema.
ekt-trerndlotherapja. If^met. ftewíco «^Jf***0 XSJZPJZ?nartleuli-r. Tr»t*-n«nto do artnritismo (obcaidade. «Wabetea, faaa-
£wit!sn:oU aff«*-c--S<*s do appái-filho dtscatlTO c carUa-tmal, cemn-
lc-H.eiit«>. «»eot*«los e doa mltcafic* cjlrrinrica-, daa «•»«"¦«•"
acocâo «peiiial para^e*^._^***e*-al<***»a. _ü*"$"t*90S» or-»»**-»*-*0* •

iioi-tniiüic» <!c cüjaltfia o máVde Pott.' Toxlcomanoa

O DOENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER
MEDICO DE SUA CONFIANÇA

Dio mtdlcaa da cata oa Dra. Quiuvo Armaruit (medicina) a Ot. Crltiluma
Pilho (eirurala)

PREÇOS ESPECIAES PARA PESSOAS DE POUCOS nÉCDKSOS
DIÁRIAS: 12K00, 19*000, ZOSOOO, ****»CK*)0 a 30S00O
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H. WSDKÕ 013 Al.CANTA HA
! ll.i multou uuuou íl. l',e(lrn du Alcr.il*

.' Uni 0 o protoctor cspeolul tlu Urasll,
J B o llr,.;ill, p.il/. triiUlcloiitiliiiuiitc cn*¦ tlit.ilieo, sé tom qua i" oruulliur do «uu

pn trono, por laeo qun cinto eleito do
| Meiihur, é, na •jitlorlii dos quo coimogul-'.ram o cto IHelo martyrio vniiinurlo. ur.i
i clciitile, cuja lil«turln do uou inartyilo*IorIo iirrii*il«*no.-i u profunda, medita-

«ão,
Hoje, a lügrcja rememora S, Pedro do

Alcanttire*. o u nua vida, extraordinária
ilo eleito,

Aon 1(1 Htinoa, Pedro do Alcântara, oti-
trou pnra um convento du frades mo*
iiort's, do que foi muls tardo um dos pe-
gurelroej, rextuboloeendo tt suei prlniltl-v» asperldiulo. O sou voto Hupcrrowi.-
torio foi: não concodor jínimls durante
m, vidu, paz e descanso ao seu corpo.

11 ussiifi foi: minuto por minuto os
clllcloH ubelitm na suu curuo cchyinosun
quo no tornavam perennos. Pouco dor-
min o pura repousar num somiio quooulro nomo devia ter, escolhia como
leito ourlçudas «steiriis, calhílos ponten-
gudos. 1'.' sob o» uiiilnijos do seu burol
cuburaciido, tirzes, pontua de aço <¦ quemula Incríveis cevlclfit*, enterravam-no
nu tsiiu corno já tio consumida.

!•; l'odru dc Aleantitra tlnlta umu si-
Uiuct.t cm quc liuvlu qualquer eolsei
tio uubllnw, dó horrível, do divino: o
neu rosto ilu tiniu caveira coborta du
Jiello u ílieieeiitdisuliuo: us limos ..ssu-
dns, o corpo esquelético, conto quo não
íiiuliivu e chu deslizava sobro us colsus,
JJ ucclurando tutlo Isto, como um jucto<lo luz i-rojcctiido sobre um reconcuvo
mergulhado cm Irovus — uni sorriso
t|Ue devia ser o dos architnjoa t|uo
guardam o throno dc Deus, o uns olhos
grnnUes, dures, límpidos o bons.

13 i'u lado. tio nitutyrlo o jejum. Mal
terminava umu quurosma cm quo o
Santo comlli do loiisrc em longo folhas
apailliudo,-) :,u acuso, Iniciava ello outra
om que nem asuu boblll.

O seu floi-.i uo contemplação tocou ao
extremo. Jleiltas vozes foi elle visto, em
êxtase, punindo muitos metros iteima
du solo, ou ti travessa tido rios sobro «6
ueriias ,-• pé enxuto. Xos conventos quovisitava como confessor quo era, bastas
vezes uiultlpllcòu os pães escassos nos
cellelros de» usceterlos. Ecoutu um sen
exugeslst.-i tino certu vez, imra so abri-
gar tlu neve quo o colhera em melo dc
uma pereí-rlnação, encostou-se éa ruínas
do um tiisurlo destelhado. 13 a neve, no
ponto sob quo o santo co ficara, crystu-
llzoti-so ao alto c formou um tecto.

1;! usslm, glgunlo ilo martyrio, sao
1'odro do Alcântara realizou o mllagro

• do prolongiir u nua existência até ou 0*1
iitino.e, ,v hora de sua morte, un redor
du eiixcrgit em qus min «lina dolxnvu »
unrecro de okhoh o pello plnluliiuilii de
dumas e rcliymoson, anjos Uliiluriim
iizas e cntouriirii psulmo» o .Sunt.t Tho-
reta, no seu convênio, viu o Biinto su-
bir puru o uzul Uo céo por entro as
if/iiu lumluusas dos anjos o ao som
dus liiirmonlus cclestlncs, Ella moamu
confessou quo ti. Pedru de Alcântara
viera vlaitul-ii, «pés a morto, om sua
cclln, o quo todo eeplendor lho dissera:

— O' feliz penitencia a nilnliii. quo
me vulcu lumunliu gloria (O fellx poo-
nilontln, quito tanliim ínlhl promerult
glorliiiu'.)

I..1US PKHK.NMK
O .Suiitlmilmo Sacramento do Altar

sorâ «dorudo, hoje, em "Iuub porenno",
dur.into o dlu, começando fl» 0 1|2 lio-
rua ua egreju da Piedade o duranto a
noite, começando ka 18 l|*i liorao, na
Cathedral Metropolitana,

Amunhü, "¦ feira, o Lails Peronno
serã, do dlu, ús inesmus horaa, na ma-
triz do Engenho Novo, « CL noite, na
mntrlz do Engenho de Dentro, tcrml-
iiuiido sompro cum a bondo o sendo a
adoração peronno privativa, doa lio-
meus a partir dan 24 horas.
A r.OStAIUA D.V LIGA CATHOLICA

JESUS, MARIA, JOSE', DO
MlBVBR

A Liga Catholica Jesus, Maria, José,
do Santuário do Coração do Murlu, fi
ruu Cardoso, no Meyer, lovorA, il effel- jto, bojo, uma Imponente romaria a fro- '
guczla do Maugurutlbu, no Estudo do
Riu.

O trom especial dcstlnudo aos romel-
ros piirtllTi du Central lis 5 o S0, fa-
zendo parada na estação do Todos os
Suntos. és 5 o 35.

A chegada ,i Mangaratiba está mar-
catdu puru as 8 o 40, o logo apôs será
rezada a missa do communhão geral,
na quul deverão tomar purto todos os
sócios du Liga, bem como as pessoas
quu fizerem purto da exoursfio.

Terminada u ceremonia religiosa, ser-
vlr-se-ú o café aos romeiros.

Os sócios da Liga, além do cordão o
do manual, deverão levar na lapella o¦botão dlstinctivo criado recentemente
para uco do todas as Ligas Cathollcus
do Illo de Janeiro.

CONC. Ò. N. SBNIIOKA DE NAZA-
RETII DO R. DE JANEIRO

A mesa administrativa desta Congrc-
ga<*ão, com sédc na egroje. do N. Sc-
nhora d". Conceição,', no largo do Ca-
luiul.y,. feira celebrar, hoje, u 'cata de
sua excelsa pndroolra, com o seguinte
lirucremnua sacro:

Sáo Lucas, apóstolo
<*» matam m

a solemnidade de hontem em louvor do padroeiro da classe medica
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DOENÇAS DO UTERO;

Falta de Regras • Re-
gras Escassas - Regras
Excessivas • Colicas Ute-
rinas - Suspensão • Corri-
mentos e demais Do-
enças do Utero e dos
Ovarios.

O MELHOR R5MED10

Para todos esses in-
commodos, que fazem
as senhoras sof frer tan-
to. o melhor remédio é"A Saude da Mulher"
porque é um remédio
de uso interno, de gran-
de energia que actua di-
rectamente sobre a pro-
pria sede das doenças.
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D. Joaquim Mamede, blapo de Laedlcea, Ia diedo paloa «"Iractoraa da 8. M, de Mo L ucas i pelu aenhorta que canUram tre^
chea aasroa durante a mia»

UNDERWOOD
A UNA DE ESCREVER

^¦Cmilnrif.g^Q-d^

As qualidades que distinguem á
de suas congêneres são tantas è tão notáveis,
que a tornam a machina padrão (standard),
cuja reputação universal em vão procuram as
suas rivaes igualar.

AQENTES GERAES

PAUL J- CHRISTOPH COMPANY

Rememorando o dia ão grande após-
to.lu quo foi S. Lucas, a Sociedade de
Medicina do 8. Lucas, do quo o apóstolo
é patrono, fez celebrar, hontem, con-
forme noticiamos, missa em eeu louvor
ne egreju, tlu Pcnltenclu.

A' hora marcada, 8 horas, d. Joaquim
Mamede, bispo do Sebaste do Laodlcén,
subia os de;;ráos do altar-môr para offl-
ciar na inlsea laudutorlu, estando a nn-
vo d0 templo cheia da totalidade dos
medlcoa .cathollcos desta capital o <le
<tuo so compõe a Socleiado Medica de
S, Lucas.

A' hora da.*- Sagrada*.. oemmunhão,
grando -numero des medico* presentes
oeeorrcrara li mesa do Banquete Eucha-
rlstlco, sendo a SS. Hóstia Consagrada
duda a comniunsur pelo titular offidan-
te, sempro acolytado pelo , padre Ker-
nando Pinheiro c tendo como sacristftcs
os drs. Ferreira Tonles o Accuclo de
Araujo.

Ao 1-lvangellio, d. Mamede fez o pa-negyrlco dc S. Lucas o ooncltou a cias-
So medica a seguir o seu exemplo.

Terminando o officio difltio foi servi-
do aos presentes um "lunch'*.

Durante a ceremonia religiosa, uma
orehcatra acompanhando voaes fomlnl-
nas de suave "timbre, fez-sc ouvir.

A gravura quo illtselra esto. nota
mostra o bispo d. J. Mamede, ladeado
dos drs. Fellclo doo Santoa, presidente
honorário da S. M. do S. Lucas; Au-
gusto Paullno, presidente; Faustlno Es-
posei, vice; Floriano P. de Azevedo,
secretario; Araujo Penna, tlresourelro.
o Moreira Fonseca, secrotarlo geral, c
algumas das senhoras e senhorltas quc
cantaram no coro da egreju, duranto
a missa.

Missa ãs 11 horas, com sermão ao
Evangelho o Tc-Doum és 19 lioras, se-
guliiCu-Jíc os fuítejos ex,t«rnos con-stanle» do leilão dc prendas, abrilhan-
lado por unia bamla marcial.

Foram convidadas para chia festlvi-
dudo as associações religiosas conseiie-res. '

Ix C, J. JI. J. DA PAROCHIA DIS
N. S. DA PIEDADE

A Liga Catholica Jesus, Maria, José.desta parochia, realiza, hoje, ús 19 lio-ra», a sua reunião mensal, constandodu missa, ás 7 horas c ás 19 horasconferência, terminando com u benção
do Santíssimo Sacramento.
I. Dll) S. MIGUEL E ALMAS DA F.

DO 3S. SACRAMENTO DA
ANTIGA SE'

Ijsta Irmandade que tem a sua sédc
na egreja da antiga Sé, fi ruu Uru-
guayana, realiza hoje a festa "do seu
orago S. Miguel, com missa solemne í.í>
31 liorus, i' sermão oo Evangelho, pelo
padre dr. Henrique dc Magalhães,

A orchestra está a earso d0 mues-
tro ,T. Cordeiro, tiue, apôs a marcha de
Havanello. executará u missa a quatrovozes, do maestro Cl. K. Poller. ao Pré-
gador será cantada a. Ave Muria do
maestro Schumann.

MATRIZ DE S. GERALDO
Desde o dia 10 do corrente quc, ua

maf*iz de S. Geraldo, om Olaria, sc
vém realizando actos solcmnes cm lou-
vor dc S. ü-eraliio.

Hoje, efffctuar-sc-á a srande testa
do padroeiro da matriz, li parn o dia
de lioje foi organizado o seguinte pro-
gramma de ceremonias religiosas:

A's 8 horas, missa de 1* communhão
das criam-as duo aulas dc eateclsmo rta
matriz; communhão geral da Liga Ga-
tlioléea do S. Geraldo, Liga Infantil Ma-
jeliíui (. de todos os fieis; ús 11 horas,
missa solemne o termíio; Us lü lioras
(se ti tempo permittir), prucissAo; ad-
mi-isão do zeladores e novos sócios da
Liga; ás 18 lioras. Terço, Te-])eum,
Tantuiii-Ergo e benção do SS. Sacra-
inento.
IIOMAIIIA A' ILHA DO GOVERNA-

DOR
Os parochianus da matriz do Sanlo

¦Christo dos Milagres realizam hojo
uma excursfio religiosa á Ilha do Uo-
vernador, freguezia do N. Senhora du
Ajuda.

Para esso acto de ré publica, foi or-,
ganlzadu o seguinte progranimo: 1° —
A romaria, cuni conimunhio geral, será
tin Ínteiii;fio íio. s, ex. d. tícbasííílo Le-
me, arcebispo coudjutor; -2" — o ponto
rio reunião é em frente á Cathedral, á»
G 1|2 huras du dia 19 do corrente; S'
— A'i) 6 iii-1, desfile dn procissão pa.-et
o puulo dua barcas: 4° — A ohcítad.i
da barca á llhu do Governador, empar-
quo em bondes especiaes com destino
á matriz tic N. S. da Ajuda; D" — Lo-
po apôs u chepada, missa oom commu-
nlulo geral e «atidai-ão do revmo. sr. vi-,
vario frei Angélico; 6<> — Depois du
missa, café, em firmas de 50 pessoas;
70 — Ap('-s o café, tempo livre; 8** —
A's li l|*i horas, reunlfio Rer.-tl, com
Ullocuçilo c benção dn Santíssimo Sa
iiramonto; 9» — .Vs 13 1|.S horas, cm-
harqtle nos bondes e*pcclaes com destino
á barca: 10" — Cânticos do Maiiuul
ns. 22, 33, 3.1, 3S e 31.

EM LOUVOR DI3 S. JOSIí' .
Na ogreja-iuatrlz de S. Francisco

Xavier du Engenho Velho, será rezada,
lioje, ãs f* horas, missa com commu-
nhfio fl Cíintiroa em louvor de Sito Josí.

N. SENHORA DAS DOttlOS
A Devoção de N. Senlinra dns Dores,

ivmi sido na ¦é^reja da Shrita Cru:-? dos
Jtllitures) fni-ei' rezar, iiniiinhã, és 9
heras, missa coni coiuiiiunlião o i-anti-
cny Pm louyor- fie sua fíloriosa padrool-
ra. Deverei ufflcliir lio ucto monsenhor
Augusto F. dos "lanln*.. eapellão da I.
da SetnU*. Cruz dos* Militares.

EVANC-ET.TSM0
EGREJA EVANGÉLICA FLUMI-

NENSE
A Escola Dominical da Egreja

Evaug»Ucn Fluminense, ii rna ('ame-
rinu lf'-'. faz realizar hoje, ás 1.0 hò-
ras, ua ''orma habitual, a suei reunião
de estudo tia Pa lavrei ile. Deus.

ti iissunipto, da lição 11 estudar é:"Parabuia du Hemeador'*, registrada
11111 Mareos 1:1-11, com t, toxtu áureo:"O iiuc semeia, semeia u palavra"
(Marcos 4:14),

Xo próximo domingo será estudada
et liçãu seguinte, eujo assumpto é:"A tempestade e a bonança", Jlur-
cos 4:3ü«41.

Todos seio convidados a compare-
cer 0. egreja anima, assim como fi,
easa do oragáo elr. Ramos, no subur-
biu da Leopoldimi, Klta ;t estayão do
mesmo nome, o ei Escola Dominical,

da egroja methodista do Cascadura,
sita IV rua Coronel Rangel 20, ondo
as nossas ceremonius tambem serão
realizadas.
EGREJA "METHODISTA DO CAT-

TETE
Praça José tic Alencar 4 _

Domingo 19. ás 9 horas, so reunirá
a Escola Dominical pata o estudo tlu
Parábola do Semeador.

A's 11 horas, culto o prégaçfio do
Evangelho pelo prof. Antônio Mar-
quês. A's 19 Ij2 horas culto O pré-
gU'-ão do Santo Evangelho,

CONFERÊNCIAS
Os estudantes bíblicos Internado-

naes realizam hoje, ás 14 e ás 19
horas, ú rua Luiz dc Camões '22, duas
conferências publicas. "A da noite,
Oifo é illustrada, versará sobre uinu
familia do multlmllllpnurlos, que cs-
labelecerá em breve, através o mun-
do inteiru, 11 paz, 11 felicidade, a liber-
dade, o amur, a resurrelçáo dos mor-
tos queridos,* para uma neva vida sem
doenças, que perdurará por século:)
sem ÍI111 c terá Inicio 110 Anno Santo.

EGREJA PRESL VTERIANA INDE-
PENDENTE

(Ilua Barão do Rio Branco C)
Cultus — ãs 9 horas, quando pré-

gará o rev. Odilon Moraes, e ás 19 V2
horas, quando sc fiara ouvir o semi-
narista Orleeenes Tlicmudo Lessa.

Reunião de oração — Sob a presl-
tíencla ,1o sr. Marinho Pontes, havo-
rá, f,s IS 1|2 horas, umu reunião tles-
linitda 11 orações e suppllcas, a res-
pello dn uüriunmtnH importantes.

ESCOLA. DOMINICAL — Superin-
tendida interinamente pelo pfesbyte-
ro F. Rodrigues, abrir-se-á logo apél
o culto matutino.

A 11.,-ãu versará sobro — "A Para-
bola, do Semeador'!.

O texto áureo — "O semeador sc-
meia 11 palavra" — Itluth. 1V:14, "

CpNCillEGAOÃO P. INDEPENDENTE
DE OSWALDO CflUZ

Cultos — na sede, 6, rua João VI-
cente "187, ás 12 e lis 19 1)2 lioras,
quando pregará e presidirá á Santa
Ceia o rev. Odilon Moraes. Escola
Dominical, ás '18 ,112 horas.

EORtSJA DA TRINDADE
Nesta egreja, sita 6. rua Carolina

Moyer 01, na catuçáu do mosíno nomohaverá Aa 10 liorna. nulas du Kseolu.
Dominical, para crianças o adultos
quu se desejam Instruir nas sagradas
Kscrlpturna, versando o thema sobre
a Parubolu do «umeudor, deaurlptuno Santo Evangelho, segundo saoMarcos, 4,1:». A'h 11 hora», liaverA oculte dlviao, hera como tambem ás9 I|2 com 11 préguçAo do Evangelhodo noaso Salvador.

Todaa as quintas-feiras lia suppll-ca geral, o cm seguida o ensaio deItymnos. Tortos sfio convidados c se-rfio bemvindos.~ ESPIRITISMO
CONFERÊNCIAS

IlarerA hoje: *-..
Na. Federação Espirita Brasileira,

i avenida iPassos í«, ds 1« horas, soba preuldencla de um de seus directo-res.
No Grêmio Lu» o Amor, t run Silva

Cardoso E7. Bangu', usando da pa-lavra, ás 18.,10 horas, Aura Celeste.Na Sociedade Espirita Paz, A ruaJoaé Vicento 88, Andarahy, oecupuu-do a tribuna o confrade José More-no, sobro o thema "O Espiritismo.
A entrada é fruncu.

O MEUIl.1I MOZART
U lealemaiho Inparrlal das caaaaialaaAs curas espiritas do professormozart, quo começaram, com grandesuecesso, na florescente cldudo deCampos, JA estilo uttralndo a atteu*
Cto do todo o Estudo do Rio o zonnslimltrophes. Em Recreio, onde soucha. agora, está o confrade Mozartattendendo, diarlamontc, a 3.000 pes-soas,* segundo 11 "Vanguarda" do dia,18, quo ht mandou um seu represen-tante, trabalhando 20 horas por dia,sem tempu para tomar as suus refel-
çoes. 1

A um repórter dcrfso Vospertlndcarioca tez o dr. José do Freitas,advogado camplsta, a Interessante
narração quc se segue:

Náo posso deixar do acreditar nas
qualidades do professor Mozart e cmtudo que so diz a seu respeito — at-firmou-nos o dr. José do Freitas —
porque, em minha 1'amilla, eu tive a
prova mais segura da veracidade doseu_ poder extraordinário.

Nãu discuto, nem quero conuurn-tar a personalidade do professor Mu-zart Dias Teixeira. Vim narrar-lho ocaso quc verifiquei, e o senhor fará
______ ° Juizo quu achar mula con-

venlentr, «endo, porém, certo df nn*.« que Uio puuuol u reiutlU' (* et ibrIu
punitiva expresso da Verdade,

E' pgrf.ntit ile nilnlin (mniiori) 1
vivo em Vllla Nova n senhorita Oig»
Fernundcs, filha ,la protesaoru publUea duquellu eltlnd» d, Murlu 1'eljcelrtt
do Queiroz Furnuniles, Eíim IUi,(a
soífrla de uniu tiuntlyslit do Inilu ,-,.
qlierdu, c, uhegatlits A Vllla Nuvet, pornoticieis das curaH du proteiisor Mo*
zurt, tomou 11 progonlloru du .«,-nlin.
ritu Olgii. FornamUs 11 rosoluçAo de
partir para Catimos, afim do pro.
curar paru suu filhei ullivlo, aiipel*
lundu para os podures oucultog tio
mesmo homem.

Saíram du íiilnliii eus.i em uniu teir*
de, e se cneiimlnhuraiii parei o Cam*
pus Palaee Hotel, onde' se oucniilru*
va o oeciilllstn, Demuriirain vnrlas
horas, u despreoccupiiilu catava ,11 A
jnnella de minliii .arei. quando Mivl
cliuuiar pelo meu nome. Olhei <* ini»
lho posso explicar 11 sorprean quetive: ii frente dns duna!*) peosons dê1
casa, caminhava n <<ohrlnliii do ml*
nha esposa, senhorita Olga Fernan*
des. a mcsiiin quo liavln ehegario e,
Campos enfermai E' o qne llie porio
dizer, nfflrmnndo quo líso linda mais
6 do que il cxproHEíio ila verdtido,

Nán icnio em fuzer ii "Vnngimrda"
a narração aeimu, porque \! com nn
meus próprios olho*, o rosultado ilu•tccSo do professor Mor.nrt Pias Tol-
xclru, 110 cuso da sobrinha d'e ininlia
esposa.

THEOSOPHIA
IjOJA THEOSOPHICA OIIPHEU

Quartel vesperal thcosophlen, luije,
ás 13 horas, no Centro Putilistei, com
um penueiio concerto, rm íjuu toma*
rão parto dlstinctos artiHUtu «a ama-
dores ,- umu conferência sobre- "A
Era Nova", pelo presidente dll l.ojei,
sr. Alelxo Alves de Souza. .Não ha
convites especiaes. Todos iioilein ui*-
slotlr, desde jã se nianlfnstuntlo gra-
ta, pnr esse motivo, a directoria,

ESCOLA DOMINICAL THEO-
HOPHICA

GO" aula. hoje, ás 10 horas. Todos
são Convidados, Rna llluchuclu lô*.'.
Rudlmentoa de Tlieosopliln.

CONGKESSO DAS RELIGIÕES
Será effectuada. amanhei. 20, nn

sédc da Sociedade Thnosopliicn, ei rua
c numero acima, uma reunião propn*
tutoria, ás 20 horns. 'I'ndn« :.-• '•••*.*
soas quc so Interessarem, poderio
assistir.

TEMOS SEMPRE EM STOCK
AZULEJOS — TIJOLOS — LADRILHOS

CIMENTO — TELHAS — OLEO DE L1NHAÇA

E. R. ALMEIDA & Cia.
NUA DA QUITANDA 19 • sob. — Telephone : Central 5221

Força motriz 22-25 HP., peso 1.900 kilos, cons-
tracção 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.

I 0 melhor cimente iistè
I çtm$ ámnéndo grania .**

mislemtàa

Puramente vesetal — Para
tosses, brenchites, asth*
ma e doenças pulmonares

BM CASOS DE TUBERCULOSE INCIPIENTE
Como especialista em moléstias do coração c broncho-pulnionsrcs,

tenho Iniiuincias oceasiões de verificar a notável ef ficada do PULMO-
NAL, neste ultimo ramo üa minha especialidade.

Tantu na clinica Hospitalar, como us particular, tenho ttistado eom
enormo e.vtlo casos de tuberculose Incipiente, unicamente com o cm-
progo de t.lo prccle.«o inedicamcnto.

Dn. AZUREM 1-'UIITAD0. -» S. Paulo, rua da Liberdade n. 103.

SIQUEIRA CAVALCANTI & C.
CASA BANCARIA SOB A PIS.

CALIZAÇAO DO GOVERNO
FEDERAL *

DESCONTOS E REDESCONTOS
Aceltam-ae deposito* a praso fixo

com Juros vuutujoso*

Rua do Carmo, 71, sob.
TEU N. 76(

MAGNÍFICO emprego
DE CAPITAL

PRÉDIOS E ESTABULO A'RUA DOS
TONELEROS Ns. 234, 238 e 240
(QUASI ESQUINA DA RUA BARROSO)

Terreno com 32m,50 de frente
Serão vendidoa em leilão pelo loiloeiro
PALLADIO no dia 21 do corrente, ia 4 1|2
horas de tarde, por autorlzaglo do Exmo.

Sr. Dr. Juiz do inventario
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Ouvidor 98
RIO

São Bento 45
SAO PAULO Em todas as drojarlas c pbarmac!»: — Aucnles:

I* de Março, 149-151 -— Uio.
Silva, Gomes k C.

\ mS%.^ ¦*- g ¦ ¦ JWlíairfcirTri

COMMMHIA SKPDO BRA?lt>
\IÍI,HW1W04 CAIXA 1452' 

"
- IMIEJANEIM *

Costa Braça 8 C.
CASA FUNDADA EM 18«a

Chapéos por atacado

_ TelJ, 1442
SECÇÃO BANCARIA

Tel. N. 2358
TEM CASA FORTE

72, Eüi S. PEDRO, 72
Administração, compra o

vciwla dc apólices, papeis de
credito, prédios e terrenos
bem localizados. — Opera em
descontos c demais operações
bancarias. Aceita depósitos cm
conta corrente o a prazo fixo
ás melhores taxas.

LIVRARIA FRANCISCO ALVES
Fundada em HM — RVA. CO OUVIDOR, 10> — Rio de Janeira —
RJDA UBERO BADAllO' S» — B. Paulo — RUA DA BAHIA, tOSs— BBUD-O HORIZONTE

Esta ew tam vn crande sortimento da livros da eastno pri-marte, aecundMto a -ruparfor. ea quaea vende por pregoa baraUui-
maai BMlra como ttt, uiaapae. globoa, cadernos para «tcrlpta, de*
lenho. ate. — Re-mattemo* catalocoa tratla para todo o Braall.
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phies miles mm nus
para combater 6. syphilis, rlieumatismo, arthrl-
tismo, Impurezas do sangue e moléstias da palia
o medicamento ajie sa Impõe é a poderoso depn-
ratlro nacional

ELIXIR DE CHAPÉO DE COURO
cuja formula tem por base plantas da tica tlcra
brasileira. .

Uc. 1492 da 2-S-1-8Í0..

TERRENOS EM ANDARAHY
VILLA AMERICA

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

NOTA —- Para v»r oa terrenoa, saltar i rua Barão da Maaqalta, as-
quina da rua Jóa* Vicente e a psucea paaaia, uma granda Ubeleta Indi-
cará o escriptorio á rua lírio do Bom Retiro 828-A, onda serio Sedai
tedat aa informacoea.

Bondes de Uruguay e Engenho Novo
X. SA' ãt OS A. LTDA.

¦ ¦:-!*•
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¦HJRF Prlmaüln, Paraiiusya, Mlml-JAJÍ, no-A*im* «ente, Tupan o Corlnsa.
«*> DIPORTANTE MEB11NG Embora, reconhecendo alguma"chaiiou" nou demaisDESTA TARDE, NO PRADO Fliü»

MINKNKb*

Orandeti prcsnlos: — "Tiíço dos Pro-
duetos" o "Jockey Clnb do Moste-•ridéo"

Mnls uma promissora reunião
¦era realizada, hoje, no hippodromo
ju S. Francisco Xavier.

0 programma desso meeting, -um
dos melhoria da temporada, sonHo
o molhor tem como "sreat-attra-
tion". a disputa da "Taça dos Pro-
duetos", Importante prova clássica
do cujo resultado depondo a posso
do honroso bastão de leader da tur»
ma dos nacionaes ds 3 annos.

Reunindo, desta feita, o mais nu»
meroso o selecto doto de produetos
indígenas atô hojo apresentado ao
nosso publico, justificada esta, por*,
tanto, tt anciedado oom quo 6, por
elle, uguurduda essa sensacional
justu,

Dos treze animaes inscriptos, onze,
jielo monos, doverílo comparecer ás
ordens do starter, deatacando-se
dentro estes, não sõ pelas condições
actuaes do treino, como, tambem,
lielus suus performances anteriores,

concorrentos
julgamos qus em -carreira normal,
dlfílcllmente o victoria fugirá a um
daquelles, constituindo, entretanto,
tarefa Inglória eleger um delles
como o mais provável 'heroe.

O outro premio clássico, do dia o"Jocksy Club de Montevldéo", ser»
virá para es afferlr do valor de Me-
tropole, cujo triumpho , 6 reputado
certo pelo sou stud, a despeito da
sensível vantagem du peso que o
longeiro filho de Màroflas vao dis»
pensar a purelhelros do valor do
Black Jester, flalerno, Aymorc, So-
nhador otc.'Completam o programma da re-
unido sete pareôs communs, adml»
ravelmente bem organizados, como
tivemos oceasião do asslgnalar, mo-
recendo especial menção os dono-
minados "Nubll", na milha, o "Vos-
ta", em 1.750 melros, onde foram
alistados Albcnlz, Rovory, Antolopo,
Marathon o Patrício.

Para essa corrida quo, por certo,
marcará mats uma .brilhante pnglná
na historia do Jockey Club, são oa
seguintes os. nossos prognósticos:

Borracha, Fragoso,.o Barão,
Mouro, Tupy e Myrupuru.

CAVALLOS QÜE GANHAM SAO OS QÜE USAM
e* |y| ca d *t^ _**_ ^*r a a^i cr

de DOMINCENT - BRUXELLAS - BÉLGICA
Oep.: G. de Seabra AC. — Rua Vasco da Gama, 12 s nas Drogarias e "A

Jardlnslra» — Rua 7 n. 151.

10$ sapatos Parar.ybai.os para
senhora usar em casa

PRETO OU AMARELLO

Çasci fóamor
OUVIDOR 55— RIO

PELO CORREIO MAIS IfEOO POR PAR

Trltão, Obelisco e Noiva.
Rlpon, Co pata» o Kegatelra.
Palniell», Veileda o Olao.
AilbernU. Revery e Antclope.

Tupan, PiimMU <• Coriiig»,
Metrópole, Black Jestor e Ay»

more.
Palmas, Resoluta e Pretória,

DIVERSAfi NOTICIAjS
No haras do dr. Armando ds

Alencar, no Rio Grande do Sul, nas-
eeu, ha dias, um produeto do asso
masculino, filho dos nossos conhsol-
dos Centenário o Argentina. Essa
nota nos foi dada por aquello esti-
msdo turfman, hontem chegado a
nossa capitai!..

Houve, "hontem a tarde, multo
jogo a .favor do cavallo Msuro, ins-
cripto no' prêmio "Kltchner", da cor»
rida de hoje, no Prado Fluminense.

A bordo do "Mcduana" chegou,
liontem de Pernambuco, o turfman
o criador, sr. Frederico J. Lun-
dgron, quo volu, especialmente, ss-
sistir a corrida do seu pensionista
Tupan, na "Taça dos Produetos".

O turfman carioca, dr. Manoel
Mendes Campos telegraphou, hon-
tom, para o seu correspondente em
Buonos Aires, pedindo preço para
tres potroB de optlma classe.

Não 6 Impossível que a égua
Resoluta tenha hoje «. direcção de
Nlcacid Oonzalez ao invés de «Car-
molo Fernandes como fOra resolvi-
do a prlnciplu..
«•QOTBALL -••

OS MATCHES DE HOJE
Uma bella tardo sportlva promet-

tem paru. hojo im tabellas dus dlver-
kus Ligas c. j\ssociações <iuo dirigem
os «porta' terrestres entro nós.

Naturalmente, camo ii ocioso dl-
zel-o, os mais importantes «ão os da
Associarão Mclropolltnnu,. u nossa
entidade máxima.

Dentro os seus encontros para
lioje, como é sabido, o quo vem
despertando muito interesse cm nos-
só meio sportivo pelo equilíbrio de
forças, c- o Amerlca-Flumineusc,
quo terá logar no stadlum do Ame-
rica, á rua Campos Salles.

No campo do Botafogo, i rua Cie-

IMIUMIIIMUUIUUUU^

EL-REI DO TAXI AÉREO

HERÓICO MEDICAMENTO
CONTRA QUALQUER DÔR
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O aviador inglez Alan Coblun uão
tem talvez, um numero dc horas do
vôo tâo importante como alguna pi-
lotos da» Hlnhas do Frntifjn-Murrocos
o do Piirls-Praga-Yarsovio. Mus,
tom a seu 'favor a vantagem, de que
ao primeiro signal, está prompto n
realizar a volta da i-luropu, como j.i
o fez duas vezes, ti-uiisportnndo um
commerciante apressado ou um via-
janto enfarado dou caminhos cu-
nhecidos o vulgares.

¦Se lia uma missão, cm que ueju

preciso voar rapidamente a arrls-
car-so multo — attlngir Ktockolmo,
parn conduzir o Interessado de um
grande negocio, voar de Londres ã
Roma em uma tarde — Coblan, mu-
nido apenas do seu sacco du mão,
toma assento no seu aero-taxl, sem-
pre disposto a todas as uventuras.

Ultlmumenle, em Ires dlus, effe-
ctuou d percurso Londres-Tanger,
ida c volta, com escalas em Madrid.
Elle queria assim, demonstrar a
possibilidade de um serviço uereo
entro u Inglaterra c a Hespanha.

sen tacio da carteira do soelo e re»
uibo do outubro,

ús teams que dever&o estur na
sétle social ao melo dia em ponto
para seguirem Incorporados sto os
seguintes:

Primeiro —Santa Maria; Plutar-
cho e Dsrlo; César, Camlllo, Alon-
so; Jayme, Coelho, Lemos, Mario e
Sarmento.

Setrundo —Hugo; Brnall s Aguiar:
Fortes, FTsvts o Vlvlnho; Ramos.
Erieo, Octavlo. Couto e Luis,

Reservas: Eurico, Jorge, Cld e
Marques.

Reallza-se hojo na enseada do Bo»
tafogo, a grande regAta promovida
pslo Club Internacional de Regatas,
sob os auspícios da Federação Bra-
sileira das Sociedades do Remo.

Bntro o grande numero de pareôs
destacam-se pela sua importância os
seguintes:

Campeonato Brasileiro do Rema-
dor.

Campeonato ds Remadores do
Brasll.

Como de costumo os clubs da
praia de Santa Luzia mandarão us
barcas para as famílias dos seus us-
soclados quo partirão do Cães de
Pharo.ux.

O Club da Reserva Naval tam-
bem abrilhantará o certamén nau-
tico com o vapor "Blguuft".

Nas sedes dos clubs Botafogo o
Ouanabara, reiillzac-so-ão inatlnées
danaantos, durante os regatas.

Tara a disputa do campeonato du
Ameu, estão marcados para hoje ou
seguintes jogos:

(Fiumlnenso — Botafogo-
Brasil — America.
HeV.enlco — Flamengo.
Bangü — Tljuca.

O SPORT NO ESTRANGEIRO

MACHINAS
PARA

LAVOURA

PA^ftER
vv^t-.-r^i/iv-"' C^N^AS^TlisiTEIRO E LAPISEIRAS

iii"n~irn r-i-ií

A ULTIMA PALAV A NO GENE 30

Paul J. Christoph Company
OUVIDOR 98 S. BENTO 45

Rio São Paulo

neral Severiano, o Mcllcnlco medirá1
forçua com o Brasil.

No erround do Flamengo, ii ruu
Puysaudú. haverá o relurno Flamen-
go x Bangú, quo promette ser bem
disputado.

L. M. D. T.
Para hoje, a tabeliã da Metropo-

litana marca oa seguintes cucou -
tros:

SERIE A
'lilvor x Andarahy.
Palmeiras :c Muelconiílo.i

SERIE B
'Confiança s üspcraiiça.

Americano :» Bomsuccesso. ¦
SERIE C

Engenho de Dentro x Ramos.
Everest x Modesto.

HELLENICO a. c.
A directoria communica quo o

jogo será levado a effeito no campo
do Botafogo, e que a entrada dos
associados se fará mediante a apre-

BOX
NOVA YORK, IS (b*. P.) — A

commissão de box negou-se a appro*
vur os projectaãos matcHes entre;
Luis Firpo o Fulton ou entre o pugl-
lista argentino e Madden. não expll-
cando os motivos dessa decisão.

Acredita-se, porém, que a corwmis-
são não julga capazes os bozeuri.
Fulton e Madden de offerecer egual
replstcncla que Firpo, com o qual
so não podem equiparar.

HA MAIS DE 40 ANNOS
Existe o Elixir ds Camomilla Granjo,

para o alllvlo efflcaz doa que soffrem do
estômago, fígado e intestinos. Experimen»

l tae e tereis a prova.

3

O super sabonete
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| VÁLVULAS lâmpadas !!

PHILIPS ^^ PHIIíIP!» * 1 1 /

As mais effioazes As mala econômicas S
As mais duráveis As mala brilhantes SE

N. 3
= 1 vAzaléa)
| I E» DE AROMA
| IFBAGANTE e
I I PERSISTENTE

A' venda cm toda parto

0 r?o\)o arsenical da SYPHILIS

/ sem dõr
tratamento ( sem injecção

V sem dieta Unicáiu-mte
por yitk buccevl

Ct.ar.-k.lo de TRJEMRS0I.
contem 30 comprimidos
njorbaamsrAa dosados.

.ustre» de metal com appllquea de bronze
e plngentea fantasias a S8$000

CASA LUCAS
Avenida Passos, 36-38

NORTE 1-177

RIO DE JANEIRO
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Últimos dias
Liquidação

Annual
CASAY0RK

TOALHAS
mesa bainha aberta

150 x 100 .' m-A 
"* » 6$500T

150 x Í50 .. . M L<J M 8$500
200 x 150 . ... jjjj . *.M 11$500
250 x 150 », .., . i* M 14$500

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

a Tinta Sardinha
é a única de absoluta confiança, porque tem 46

annos de uso em todo o Paiz.

300 x 150 17$500

GRÁTIS Sl qu°!' ser felIz ?m emPre'íO'!* em ne-
gocios .o om amizades, gozar saude,

criticar a vontade, augmentar a memória, a lucidez deespirito o o vigor physlco; agir pelo pensamento ftdistancia, Hvrur-se das influencias maléficas, vencer'
iin difCictildades da vida e alcançar a. felicidade o a
liaz, peça já o MENSAGEIRO DA FORTUNA.

Escreva para ARISTÓTELES ITALIA, á CAIXAPOSTAL, 004 —- Sucção A — (Avenida Passos, •.'5«-
loja). Sl qulzer reccbel-o como curta, fechada,
mande $500 c 1$, so registrada.

LENÇÓES
cretone bainha ajour

200 x 130 solteiro '., 
9$500

200 x 140 solteiro . 10$500
200 x 140 solteiro ., «. 12$800
200 x 140 ....... 14$000
210 x 160 casal . .. ,v 11$500"210 x 160 casal ., „ 15$800

! 210 x 180 casal . „ .. 15$800

DAREMOS ÜM PREDIO GRATUITAMENTE
NO VALOR DE 12:500$000

A titulo de reclama a COMPANHIA
l TERRITORIAL E CONSTRUCTORA ven-

dera durante eatea dlaa 2.600 magníficos
lotes de terrenos na Estaclo de Campo
Grande,' E. F. C. do Brasll (Guaratiba).

Todoa que, a partir deata data adqui»
riram estes tsrrenos da COMPANHIA TERRITORIAL E CONSTRUCTORA, Rua de S. Pedro et, com 10x40, próximos
a linha de bondes electriooa, em ruas abertas, demarcadas e promptos a recoberem ediflcaoio, terlo preferencia,
oo preço de Rr. 160$000 oada lote, aendo o pagamento feito nas seguintes condições: Rs. G0J0OO a vlsta, e o rea-
tante em prestações de 10Ç00O.

Correrão por conta da COMPANHIA todas aa despoias, cuja escriptura será entregue logo que estejs feito o
pagamento da ultima preatagfo.

No «cto da assignatura do contraçto de compra do terreno o prestamlsta receberá um ,cartão com 4 números
(4 milharea) que di direito ao sorteio do predio a ser construído no valor de 13*500$000, neata Capiul, am ter-
rotio do sorte:do, ou em quslquer looalided* do inienlor.

A data do sorteio será snnunciada logo que eatejam collocado» os 2.600 lotes de terrenos e correrá pala Loteria Federal.
Para informações mais amplas dirijam-se ásède da COMPANHIA, RUA DE S. PEDRO N. 61.
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I Cofres de aço a prova de fo»o, queda e arrombamento |
FECHADURA CENTRAL DE TRANSMÍSSÃO |

| ORANDE PREMIO NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922 |
PATENT5 1. 19409 — FABRICANTES: g

| Wallig- èn O - Porto Alegre I
Filial: flua Marechal Flor:anio Peixota 5 — Rio de Janeiro 1
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TOALHAS para
ROSTO

Cores fantasia 3 por 7ít>000
Typo francez 3 por.. 8$300
Encorpadas 3 por .., 8$50ü
Felpudas fortes 3 por , 9$500
Grossas grandes 3 por 10$500
Muito grandes 3 por 12$800
Typo alagoana 3 por 13f800

FRONHAS Ue
045 x 035 . .; ,„ .. a . 1$600
050 x 035 . . ,.,... . ;.j 2$200
060 x 040  3$400
060 x 040 com ajour 3^600
055 x 055 com ajour

i no centro  5$800
070 x 070 com ajour

no centro  6$500
070 x 070 com ajour

e festonet  7JÇ500
060 x 060 muito bor-

dada ........ 9$600
070 x 070 muito bor-

dada ; .*. . . ; . ... 10í$800
Assembléa, 22 a 26

II
DESCASCADORES

DE CAFÉ
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Ob <lescascador«s de ca»
fé "Fostar" sfio ob mais
afficimtaa • •conomicos:
pulam, descascam, esbru-
gam a ventilam o café. cm
uma s6 oparaçlo.

ESBRÜGADORES
DE CAFÉ

_»sas machinas traba»
Jhatn por procasso aspa-
ciai. através da discos
rávarsiveis. Trabalhando
conjuntamente com os nos»
sos descascadores "Tos»
ter", para café, duplica
a sua producção.

MOINHOS PARA
FUBÁ

i

/ \_^ü!B

Os nossos moinhos do
pedras "Ituanas" para fu-
bi, sao sélidamente cons»
tnifdos, com material de
primeira ordem, o que lhes
assegura uma longa du»
raçio.

MACHINAS PARA
ARROZ

Estes descascadores e
polidores combinados pa-ra arroz, sao assaz conhe-
cidos; deixamos, por isso,
de enumerar as suas van-
tagens sobre as outras ma-
chinas do mesmo typo.

ENGENHOS DE
CANNA

Estes engenhes pagam
seu custo logo no primei-ro semestre de trabalho,
em vista da sua abundan»
te producção de garapa.
*»eçam catslotfos e preços a

SOCIEDADE

KNOWLES & rOSTER
PARA O BRASIL LTDA.

Rio de Janeiro
Avenida Rio Branco Xm

Largo de S. Bento 12
Sio Paulo *•
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I | -£H O GOVERNO DA
NO CONGRESSO I
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O JORNAL — Domingo, 19 de Outubro de 1924 , *'. '"'tJ,'!•., '
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REPUBLICA E 0 GOVERNO DÁ CIDADE PESO

orna

SENADO
A SESSÃO DB BONTIÜM

Havendo numero legal, k hora habl-
tual o presidente declarou aborta a MB-
«io, aendo upurovuda, - sem debate, «
uctit da rcunlio anterior.

O oxpedlento constou da rememu de
propoalu&i-a da Cainaru, Inclusive a, yuo
(irorogu u lol do Inqulllnato.

UU PROJUOTO
Deixado aokrc a mesa, (oi apoiado o.

rcmettldo A CommlsaUo do Constituição
«'«esuliite projecto, oíferecldo po»-- ar,
Affonso Camargo:

"Art. I» — Ficam Isento» do impôs-
to de importação, todos os tiiuch.nlsmoa

accessorios destinados ás primeiros
fabricas do Industria ainda nfio «xplo-
rndn. no paiz, que eo fundarem doutro

"do prazo du 10 annos."
O VETO PAnCIAlJ

Jfá hora destinada ao ejcir-aionte, o
rr, José Tavares detonUeu iffim ciiuin-
ita que apreseiituru, «uBmenlaudo liara

:*>0u$ mensaes o subsidio Jos Inten-
doutas.

FALTA DE "QUORUM"

PaEfliindo a ordem do dia, fornm en-
cerradas as discututôes e adiadas aa vo-
laçOci por falta de numero.

CÂMARA
O QUE HOUVE NO KXPED1ENJ•tis — a i Receita eh dis-

«xss.io
Oitenta e dois deputados tinham seus

noir.es consumes da lista do presença,¦no ecrum, homem. Iniciados os traba-
llios sob u presidência 

'do sr. Arnolpho
Aüev.edo, secretariado pelos srs. llcltur
Ue Sousa o Domingos Barbosa.

A acta da sessão unterior foi appro-
vuda,,depois dc- haver o sr. Elyseu üul-
lliernio declarado que, se presente k sus-
são d« véspera, terlti dudo seu voto
ii approvagão das homenagens ii me-
morta de d. .Duarte Silva, ex-blspo de
Cloyaz c* calharlnciise Illustre.

No expediente, foi lido um officio do
Instituto llistor.co c Geographieo, cou-
viciando a Câmara para a sessão com-
íiiemorativu du mal;; um anniversario da"fundação do mesmo.

Não havia oradores Inscriptos, nem
liuuve quem ouizesse usar du palavra
ua hora destinada ao expediente,

FALTA DE NUMERO
Não houvo numero para as votações

tlu ordem do dia. Ao ser a mesma an-
tiunclada, o presidente communicou queestavam lia cata apenas 91 deputados.

A IIECEITA EM DISCUSSÃO
Passou a ser discutido o projecto or-

cando a receita gorai da Republica pa-
ra 1925, com parecer da Commissao de
l-Miiançuu.

Falou em primeiro logar o sr. Vlcon-
to Piraglbe, que combateu o sello pro-
liorclonal proposto pelo relator, prefe-
rindo o sello proporcional jã existente.
Manifestou-se contrario ao imposto so-
bre os gêneros dc consumo necessário,
principalmente sobre café, que 6 eleva-
do pnr,- l-'0 rfila por kilo. Mpstrou-so
favorável ii Isenção de qualquer taxa
sobre o aS6ucar 0 o sul, necessários que
são, bem como outros gêneros, k vida
da população pobre. Accentuou que o
relator abordara com felicidade os va-
rios problemas que interessam a econo-
mia, mas não propuzera os remédios
capazes dc livrar o Thesouro das
actuaes aperturas financeiras.

O sr. Coilares Moreira foi o segundo
orador, divergindo tambem do parecer.

Não compreheudln porque fora re-
cusada a emenda, de suu aulorla, de-
terminando quo a duplicata do conta
assignada aobre venda mercantil a pra-
ko, quando entreguo ou enviada a ter-
celro para cobrança, alem do pagamento
do Imposto sobro a mesma venda,* ficaria
tiin-.bom obrigada ao do sello. salvo so
fosse acompanhada da letra de cambio
ou promissória, emittlda sobre o valor
da mesmo conta o esta devidamento
scllada pelo portudor encarregado da
cobranya.

Falaram nine'a, discutindo o orçamen-
to, criticando o parecer da Commissao
c referindo-se ã situação geral do paiz,

-os srs. João íàlnplició. Azevedo Lima,
Adolpho Bergamlni c Nlcanor do Nasci-
mento.

Feio adeantado da hora, ficou adiada
ft discussão desso orçamento para a
próxima -sessão.

CUUIGO DAS ÁGUAS
Eouniu-se, liontim, pela .primeira vez,

a Conuiilbfjlo do Código das Águas,
tendo etcoinnlo para svu* presldento e
vlce-presidento os Brs. Manoel Villa-bolm o Simões Lopes,

O primeiro, cm seguida, agradeceu a
homenagem quu lho tributaram oi «eus
collegas, man.(estando o seu propósitodo cdfurçar-jHi n0 sentido de tornar «
eommlsKflo efflcleqte, Atilmialou quiteson trabalhos que devorlom ser uttrl-
buldos ú commisNSo, cm. face da situa-
cão om que. *o encontra o projocto do
Código das Aguus, trabalhado om legis-
Uturas aiiterloreH,!';Teabre-so a dlicuu-
são du mater.a ein .Plenário, porque sun-
do nova a legislatura a. liso obriga o
regimento: se nosau .'discussão fossem
apresentadas oirteníns lt proposição, «o-
bre ellas torl du'opinar a commissao;
so, porém, não appufecerom emendas,
votar-se-4 a pr(ípo<lcSd-sem-novo pa-
recer da commissao. Nessas condljGes,
u reunião da comtnlsi&o. dependera do
circumstancias1,fflmttst)' verificarem cm
plenário, razãoPfljeia', qiíal' não era ne-
cessado fixar, ípríylamcntei dia da se-
mana para tal:. f|m, convocando-sa a
mesma opportunajnente.
Presidência dá Republica .

NO CÁTTETD
Os ministros Joio. Luiz Alvos, Kam-

paio Vldal c Alexandrino de Alencar
estiveram, hontem,*.'4* tarde, conferen-
cando com o presldento da Hepubllca
sobre assumptos "quo se-relacionam com
a administração dos departamentos a
seus cargos. ".'

O dr. Arthur Bernàrder alndu rece-
beu, em conterenolai 'o' dr. Estacio
Coimbra, vlce-prealdente da Republica;
dr. Alaor Praia,.governador da cldado:
deputado Antônio Carlos, "leader" da
maioria, e dr. Cincinato Braga, d.rector-
presidente d0 Banco do Brasil.

CONVITES
O» srs. Mario do Azevedo Ribeiro u

Álvaro Macedo, representando o Jo-
eltey Club, convidaram, Iiontem, o cho-
fu no listado r* fainllla para o baile que
a referida soeledii.de offerecerl a l!3
do corrente em homenagem k senhora
Linneu de Paula Machado.

A senhora Jero.nymo de Mesquita, cm
nomo du dlrectoria (jaPró-Matre.con-
vidou,' hoiiteüii o'presidente da Repu-
bllc.i c fiimllla paru o concerto quo a
cantora Bezansonl realizará na próximaterça-feira, il do eorrento, em bcuofl-
cio dessa Instituição do car'dudu.

AGRADECIMENTOS
O dr. Jos6 Valenlim Duuhain o o con-

SUl Antônio Bastos iigradeceram, liou-
tem, no dr. Arthur Bernardes, as fo-
licitações que lhes onvlou por motivo
dc seus amilvcrsurlos untallulos. •

APRESENTAÇÃO
O presidente da Hepubllca fez-se rc-

presentar pelo nia]or Daltro Fdho ua
mista um aci.-ão dò sraças mandada re-
zar pelo regresso da forca naval queestevo cm o norte dò paiz.

TELEGRAMMAS RECEBIDOS
O chefe do Estado recebeu, hontem,

o seguinte telegramma:"Patos (Minas. Geraes), 17. —- Na
reunião do directorio político municipal,
filiado ao Partido llcpubllcano Mlnuiro,
realizada no dia 1*1 de outubro, foi una-
uliiicmeiitc approvada'» seguinte mo-
ção: "O povo do município de Patos,
Estado do Minas CJeraes, reunido cm
sua tolalUlnde por .seus legilimos re-
presentames, rcèolvou mandar a v. ex.
uma moção Ue apoio pela energia e se-
gurança com que vem o illustre presi-dome, dirigindo os destinos da Pátria.
Certos de que v. ox. recebera o nosso
apoio, com protestos de inteira solidiirle-
dade, subscrevemo-nos — Farneze Dias
Maciel,. presidente do dlrectorlo.  Hu-
ascar Corrêa, secretario."

Os sr. Mendonça Lima e Paulo Sal-
danha, falando pela população de Cua-
Jarâ-mlrim, telegrapharam ao dr. Ar-
thur Bernardea afflrmando solidário-
dade e apresentando congratulações e
agradecimentos pela saneção da resolu-
ção legislativa que Isenta do Imposto
de importação o gad0 procedente da
Eollviii

DECRETOS ASSIGNADOS
O presidente da Republica asslgnou,

hontom. os seguintes decretos:
Na pasta da Fasenda

Dispensando, a pedido, o 2» escrlptu-
rario da Alfândega do Paru, bacharel
Carlos Maria Figueiredo do Moraes, do
logar, etn commissao. de Inspector da
Alfândega do Maranhão.

Nomeando 4" escrlpturario da Alfan-
dega de Porlo Alegre, o 2° offlclal
aduaneiro extineto da Alfândega de
SanfAnna do Livramento, Joaquim Pe-
dro Duro.

Promovendo no Thesouro Nacional: a

1° escrlpturarlo, o '.'•, bacharel Antônio
QltlraiiH, a 2» escrlpturarlo, o »• bu-
oharel Arthur Dias e a 2" u -Io, bocha-
rol Romulo Rubens Cavalcanti) de
Avaliar, todos por antigüidade,
No Ministério da Fazenda

O ministro deferiu o requerimento em
quo / tonio Pereira du Motta o sun
esposa solicitam que seja tornado sem
effeito o pedido que fizeram do levanta,
mento dn fiança que prestaram «m ga-
imitia du responsabilidade do despu-
chunte aduaneiro du Alfândega desu
capltul, Luiz Rocha.

O m.nistro designou o agente fla-
cal do Imposto dc consum.o uo Distri-
cto Federal, Constante Lobo, para fl-
cur ã disposição da Receita Publica,
afim de su incumbir da reullzriçilo de
modldii» necessárias ao serviço de íls-
cal znção e arrecadação du Imposto de
consumo no Estado do Rio üe Janeiro.

Transmlttlndo por cópia, ao seu
eollega da Justiça o officio da Inspe-
cçAo do Fazenda, acompanhado du re-
prosontação em quo Alarlco J. Coelho
Cintra declara quo diversos fabrlcun-
les dc especialidades pharinuceutlcas,
estulieleeklos no p«lz estão naslgniiianiio
os seus produetos com rótulos em Idlo-
ma estrangeiro, constituídos pelos no-
mes commerciaes o de localidade» exls-
tentes no estrangeiro, o mln.stro soll-
citou o parei-ír daquelle seu eollega,
afim do que fique esclarecido so os lli-
terefsados procedem com autorlzaçã-*1
da Saudu Publico.

No Ministério da Marinha
Foram transferidos: o sub-offlclal de

l1 elassu llaul Ignacio de Medeiros, do
quadro de artífices do machinas, para
o quadro do eonduetores motoristas, e o
ií-.tb-oifidal tio ma orasse José Loureiro,
do qu.ulro de art flces de machinas pa-
ra o do eonduetores motoristas,

O ministro concedeu um anno dt
llcüni-a ho' artífice de machinas de 1'
classe, Julião .Marlano da Silva,

Apresentou-se bontem ãs altas auto-
rldudes ria Anr.ailn, por ler deixado o
conluiando do Centro dc- Aviação Naval
do Rio de Jiinuiro. o capitão de fraga'.*
Carlos Pereira Guimarães.
No Ministério da Guerra

Serviço para hoje: Offlclal do dia k
região, capitão Manoel Alexandrino
Ferreira e Cunha; auxiliar, 2" sargen-
to Purphlrlo Souza.

Serviço pura amanhã: official do
dia ú reg 5o, ,1» tenente Mattogrossense
Rocha; auxiliar, sargento Theophllo Li-
ma.

Na reunião da C. do Fromoc&eçs foi
approvada a seguinte proposta:

INFANTARIA
Com as reformai: dos coronéis Jos-í

tia Sliva Teixolra, Alberto Teixeira Ri-
be.ru, Manoel Ferre.ru de Bomflm o
Silva, Cyriaco Lopes Pereira, Epami-
nondus Thcbanu Barreto, José Menos-
cal dc Vasconcellos, João Itellodoro de
Miranda o Luiz Furtado, c com as pro-
moções u general dc brigada dos co-
ronels Erasmo do Llmu e Manjai No-
nato de Farias, abriram-se 10 vagas do
posto de coronel, competindo as 1», ü",
5«, 7« o 9J au prlncip.o de merecimento
o as 2'. 4', B», 8» e 10», por antigui-
dade, aos tenentes coronéis Alfredo
Fonseca, Manoel Nunes Pereira Lima,
João Manoel do Souzu Castro, Felizardo
Toscano de Brito c Jeremias Fróes Nu-
nes e ainda i;o tenente coronel Gustavo
Frederico Benlomuller, caso o tenento
coronel Jc-renilus Frôes Nunes seja
promovido por merecimento.

Para as vagas de merecimento, a
commissao apresenta a seguinte lista:
tenentes coronéis Jeremias Frúes Nunca,
Augusto Hyppolito de Medeiros, Pedro
Augusto Menna Barreto. Arthur Beu-
jamiu de Viveiros, Adelino Soares de
Oliveira, Ataliba Jacintho Osor.o e Ma-
noel de Andrade Meilo.

Os dois primeiros vêm da lis'.a ante-
rior.

Da promoção n coronol, da trans-
ferencla liara a 2' classe do Exercito
uo tenente coronel Bernardo do Araujo
Padilha c do fallecimento do tenente
coronel Gustavo Maria de Andrade San-
tlago, resultam 12 vagas do posio de
tenente coronel, competindo as 2". ¦«,
0", 8\ 10" e 12» uo principio do maro-
cimento o as Ia. 2J, ú*1, 7", SJ e li», por
antigüidade, aos majores Primo Pereira
do Paula Dias, Ab«alâo Henriques
Mendes Ribeiro, Newton Martins Desou-
zart, Octavio Fontes Pitanga, Pedro ia
Sllva Cavalcanti o Manoel Alvares
Corrêa, <-¦ ainda ao major José de Si-
queira Campos, caso o major Newton
Martins Üesouzart seja promovido por
merecimento.

Para us vagas do merecimento, a
commissao apresenta a seguinte lista:

OS MELHORES ARCHIVOS DE AÇO
PARA

CORRESPONDÊNCIA, 0FF1GI0S, FICHAS, STOCK,
t ESTATÍSTICAS,

F-J-WEP
m2

OS SYSTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO
fabricados pela Roneo Ltd., de Londres.

são os melhores do mundo
lemos exposição permanente deste mate-
rial e teremos prazer em fornecer: detalhes

e explicações grátis, a quem nos honrar
com sua visita. J-;;

Paul J. Gliristppli Oompany
OUVIDOR 98 SÃO BENTO 45
Rio. São Paulo.

Majores Newton Martins Deeouzart,
Horaclo de Bittencourt Cotrlm, 1'odro
Cavalcanti de Albuquerque Vasoonceiio»
Lu.z Oonzaga dos Santos Sarahyba, Ju»
lio Oongalvos do Azevedo, Affonso dc
Faria SlinSes, Cândido Usta* do Mo-
raes o Alclblades Miranda.

Os dol* primeiros vCm da llita ante-
rlor.

Da pormoçlo acima, dns reformai doa
majores < Octavio Franc.sco da Rocha,
Gregorio Porto da Fonseca e* José Poly-
curpo Cnvendlsli, du transferencia- para
a 2. classe do ISxercIlo do major llaul
Dewsloy Cabral Velho o do falleclmen-
to do major Joaquim do Souza Reis
Xetto, resultam 17 vasas do posto do
major, competindo a» 1», 3*, C«, V. 0',
li', 13», IS' e 17« ao principio do antl-
guldade o ns 2', 4», 0", 8", 10«, 184i
H* « 16" ao d0 merecimento,,

Por nut guldade devem ser promovi-
dos o major graduado Manoel Joaquim
de Faria Corrêa o os capitães lide-
fonso Leito Bastos, Oswaldo Diulz,
Casslo Palvn de Souza. Fernando Coe-
lho da Silva, Boanerces de Castro c
Sllvn, Bllezer Abott, Marcos Evangelista
da Costa Vlllela Junlor e Carlos Trom-
powsky Taulola.

1'arn as vagns do merecimento, a
commlsslio apresenta a seguinte lista':

Capitães: Estevão Dionysio de Avll-
l.i Lins, Ascendhio de Avlla e Melio.
Suetonlo Lopes de Siqueira Camucé,
Amaro do Azambuja Vlllanovn, Ber-
nurdo Fragoso, Joio Guedes da Fon-
loura, José Joaquim de Andrade, Heitor
Augusto Borges, Antônio Paiva J->
Sampaio o Antônio Briclo Oullhon.

Os dois primeiros vêm da lista ante-
rlor.

Da promo{ão a major, do falleclmen-
to do capltüo Waldemar Souto d».Oli-
veira o da reforma do capitão José Ju-
vendo Ue Llmu, Octavlano Lopes Gon-
çnlves, Anthero José Ramalho e Anto-
nlo de Arhrlpe Macedo, resultam 22 va-
gns de capltlo, que competem aos pri-melros tenentes Tancredo Faustlno da
Silva, Achylles Neves, Creso de Eurros
Jorgo Montilro, Ccraldlno Gonçalves
Marques. üthel0 Carvalho de OI.veira,
Carlos da Rocha. I«iltlno de Pinho,
Joüo da Custa Palmeira, Josc do Al-
melda Figueiredo. Krmllio Aiitâo Rlbel-
ro. Holdernes de Freitas Ramos. Au-
gusto loiute Torrou Homem, ünoíro
Muniz Comes do Lima, Josuó .lusllniaiio
Freire, Atahualpa de Alencar Llmu, Tio
Coelho ' 

Lamcgo, João Guilherme Lcai
Ferreira, José de Borba Moura, Tra-
jnno Arruda dn Aragão, José Guedes
da Fontoura. KdHlo Paes da Sllva c
Euclydes Nunes Seabra,

Da promo.jão a capitão resultam 22
vagas do 1.» tenento, que competem aoB
segundos tenentes Chrlstovão Vieira dn
Cosia, José Corrêa do Mello, Aurino do
Sou-J.i Guerreiro o Gluseppo Amado,
únicos segundos tenentes com iiitertlc.o
lesai.

Devem entrar para o respectivo qua-dro us prlmolros tenentes aggrcgados
Jullo dc Castilho da Cosia e Souzi,
Nelson dc Mello, Carlos da Silva Para-
nhos, Synval Autran de Aieneastro Gra-
¦;*J, Elpidlo Marins o Isalas Dantas do
Carvalho.

A commissao deixa, do apresentar
proposta para o preenchimento das va-
gas de 2° tenente, por nâo haver aspl-
rants a official.

NA CAVALLARIA
Com a promoção a general dc briga-

da do colunei Firmino Antonlu Boroa
e com a reforma do coronel Arthur Su-
lher, abriram-se 2 vagas dc posio de
coronel, competindo a 1". por auilgui-
dade, ao coionel graduaao José Maria
Franco Ferreira ou ao tenente coronci
Henrique* Vogeler, cato o primeiro seja
promovido por mcrec.mento c u 2' "u
principio de merecimento, apresentando
a. commíssfio a seguinte lista: Coronel
graduado José Maria Franco Ferreira
e tenentes coronéis Pericles de Albu-
querque t* Feliciano Pinto Pessoa; oc
dois pr.meiros v»m da lista anterior. .

Da promoção « coronel e da trans-
ferencla paru a 2» classe do JJxercIto
do tenente coronel Chrlstovão Colombo
dc Mello Mattos, resultam 3 vagas de
tenente coronel, competindo a 2* au
principio de merecimento c as Ia o 3",
por antigüidade, nu tenente coronei
graduado João Torres Cruz e ao ma-
Jor Antônio Carlos Cavalcanti de Car-
valho o ainda ao major Adolpho Ro-
drigues de Mesquita, caso um dos dos
primeiros seja promovido por mereci-
mento.

Para a vaga dc morecimcnlo. a com-
missão apresenta a seguinte lista: Te-
nente coronel graduado Joio Torres
Cruz, majores Antônio Carlos Cavai-
canil de Carvalho c Malio Earreto. Oa
dois primeiros vem da l.sta anterior.

Da promoção, ft tenente coronel, rc-
eultam 3 vagas do posto de major,
competindo us 1» e 3a ao principio do
merecimento o a 2« por antigüidade, uo
major graduado Antônio da Silva Me-
nezos.

.Para, ns vagas de merecimento, a
commissao apresenta n seguinte, lista:
Cap.tães Chrlstovão de Castro Barccl-
los, Luiz Carlos do Moraes, Godofredo
de Vargaa Vnsconcellou e João üymblr'
Mendes. Os dois primeiro v5m da lista
anterior. A

Da promoção o major c da reforma
d0 capitão Arthur limilío Villaça Gui-
murêes, resultam -1 vugaü do posto de
capitão, qus competem ao capitão gra-
duado João Theodureto Barbosa o aos
primeiros tenentes Armando Nestor Ca-
valcüiiti, Corlolano dc Andrade e Cyre
de Andrade.

A com.iilssão deixa ds apresentai
proposta para o preenchimento das .va-
gas de Io o 2» tenentes, por não haver
segundos tenentes com Interstício nem
aspirantes a offlclal.

NA ARTILHARIA
A's 3 vagas de coronel, abertae com

a promoção u general do brigada do co-
ronel Joio Bapiista Martins Pereira <¦
com as reformas doa coronéis Kuduro
Corrca o Jonutliao Borzes Fortes, com-
pelem, a 2a ao prine pio de mereci meti:
to e ss i' c 3-*> por antigüidade, no co-
ronel graduado Jorge Gustavo .Tinocu
fia Silva e ao tenenie coronel Antônio
Henrique Cardini e ainda ao tenente
coronel Mario Alves Monteiro Touri-
nho. easo um dos dois prlmeiroe seja
promovido pot* merecimento. Parti a va"
ga de merecimento, a commlasão * a»re-
senta a seguinte lista: C<|*onei graduar
do Jorge Gustavo Tlnoco da Silva, te'-
limites coronéis Antônio Henrique Car-
di;n e Mario AlYéá Monteiro Tourlr.ho.
Os dois primeiros vêm da lista auto-
rlor.

' Da promoção a coronel. c*a tranifé-
rencia para a 2S elr.íso do Exercito do
tenente coronel Olyního de Mesquita
Vasconcellos e do fallecimento do tenen-
le coronel João Sotlier da Silveira, re-
sultnni 5 vagas do posto de ttnentí
coronol. competindo. as t", 3» o 5» oo
principio de merecimento õ as "* e ¦*'
nor .-iiií'ír.uld.-irte, ho-* majores Alexan-
dre Guívàb Enono o Antônio Oarcez
Caminha o uinda ao mujor Miguel df
Oliveira Carneiro, caso o major Ale-
xandre Galvão B.iei-.o soja promovido
por merccimeníc».

Marinha - Exercito - Marinha
Mercante -Reserva Naval

Escola Naval
A "Acscciação Militar do •r»til" parti-

clpa aos seus camaradas que ém. vista do
seu*** ¦ fornecimentos dlrcclos dc cisemlraa
Inglezas dos melhores fabricantes e ou-
Iras matérias primas, resolveu DIMINUIU
ainda mais as tabellas. de;-lhtEÇOS da sua
'•AHalatarla Civil o'Militar" c com prà-
zer os convida a unia visita. — Rua da
Carioòa, 26, S», C.'3073.. .,

ita
Paru to vagai do merecimento, a

conimlssio uprenenta a seguinte lista'
Majores Alexandra Galvão Buono, João
da Cruz Araujo, Alberto da Cunhu PU-
lu, Frodor.co Siqueira • Alberto Udusr-
do' Buelier. Oi dois primeiros vém du
lista anterior.

Da promoção a tenento coronel, resul-
tam C vagai do posto de major, conipe-
lindo ai 2* e 4' n0 principio de mereci-
mento e as Ia, 3* o 6* por antigüidade,
uo major graduado Manoel Severiano
Ferreira Marques e aos cap.tãij Luclo
Corri'*, o Castro o Heitor Pire* l'ò Car-
valho . e Albuquorque. Para as vagas
de merecimento, a commlliflo apresen-
ta a segulntu lista: Capitães Genserlco
de Vasconcellos, Manoel Corria de Ar-
rudii, Pluiarcho Soares Caiuby e Josi
Jullo do ullveira. Oa dois primeiro» vôm
da lista unterior.

Da promoção a major, resultam C
vagas do posto do capitão, quo compe-
tem nos primeiros tenente Ivo Borges,
Antônio Carlos Bello Lisboa, José Uiiin
Machado,. Emílio Rodrigues Rlbttt: Ju-
nior c Altos W.lson de Sã o Souza.

A uommlsfifio deixa do apresentar
proposta pnra o preenchimento das vu-
gas do 1" e 2» tenentes, por não haver
segundos tenentes com Interstício nem
aspirantes a offlclal

NO CORPO DE SAÚDE
•fPhurniaceutlcos) ¦— A vaga do Io te-

nenle, ubtrta com a reforma do 1" to-
nente Muc.uuo Hcllodoro da SUva o
Souza, por decreto de 17 de setembro
findo, competu ao l" tenente graduado
Elzearlo da Cunha Castello Branco.

Veter.narlos (Quadro ordinário):
Existindo nesto quadro 1 vaga do pos-
to de capitão, a commissao propõe a
promoção a esse posto do Io tenente
Mario do Souza Vieira.

Corpo do Intendentes da Guerra: As
vagas de coronel o tenente coronel,
abertas com a reforma do coronel Ac-
cuclo do Faria Corrêa, por decreto dl
22 do julho passado, competem, polo
principio de antigüidade, ao coronel
graduado Annibal de Amorim o uo te-
nente coronel graduado Emygdio Serra
da Motta. deixando a commissao du
apresentar proposta para o preenchi-
mento da vaga do major resultante, por
não haver capitães.

Quadro dc officiaes de administração:
Existindo nesto quadro 6 vagas d*:
posto de capitão, a commissao propõe
a promoção a osso posto do 1° tenente-
Alfredo Nogueira Juu.or.

Quadro de officiaes contadores: A
vaga do capitão, aberta com a reforma
do capitão Mayet- Brlssac, por decreto
de S do corrente, compete ao cipltao
graduado Raymundo Salles Filho.

No Ministério da Jastlç»
Por acto» de hontem, fórum ualura-

«•fados brullelroí: Zuchiirlus Moreira
do Coítro, natural de Portugal, Isauc
Kolmuu, üelle Chaniccli u Siiiion Boun-
tman, naturaes de Palestina, residente»,
cales, nesta captai, o o primeiro »u
Rio Orande do Sul,

No Ministério da Agricultura
O ministro solloltou' providencias no

Tribunal du Contas no sentido de sur
pago o auxilio, tia Importância do réis
7:20UI. quo compete, no correnU unno,
ao Hospital Zoophllo dc S, 'Paulo.

No Ministério du Viação
• O sr. Francisco ha mandou requisitar

da Inspectoria dc Portos, copia cta In-
torniRção prestada pela Ueuobüdor a ile
Pernambuco uo governador dcise Uí.
lado, eobro a cobrança dc laxjj do
descarga da oleo combustível u0 portodo Recife.

'. omm

Dr* Fernando vaz
Clrurgl.lo do Hospital do S. Francis-

co do Assis — Cirurgia geral — Dia-
gnostico e tratameni") cirúrgico dal
alTecçOi s do estômago, Intestinos e
vias biliares. Utero, ovarios, urethra,
bexiga e rin'. Tra»imcr,lo do rancor,
dus licmorrliagla?, dos tumores-do utc-
ro e Ai be.tlga r"do radium. — cou-
«ultorlo, Ássemblóa, 57. — Res. Conde
do Donifhn, 6C8. — Toi. Vil!» IIIS3.

ADVOGADO
Dr., Jullo ds Oliveira Sobrinho

ESCRIPTORIO :
RUA DO ROSÁRIO 58-1" and.

Telephóne: Norte 1507
r*Êw*i*r*i******P**t*o*i***i* " *i* '*i* * ^vwyvwvvvij)...

CONTA-GORRENTISTA
Preolii-i» Immedlitimente de um

habilitado, com boa calllgnphla. Ap-
plicjçân cem referenciai e ordenado
a eate Jornal.
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PANNOS, CRAVOS, RUGAS, etc. 7 >

CREME DE CERA PURIFICADO
(PUH1FIED WAX CHKAM) 5

DR. ADAUTO B0TELH8~"
Assistente do Pior. 11. Uô.xo, na 1'ar. do
Medicina — Ulrector do Sonolorlo Hol»-

logo c medico do II. de Mieiiatei

CLINICA MEDICA — MOLÉSTIAS NCR.
V08AS C MZriTAES

Cons. rua Rodrigo Sllva, •.'.s, Tel. C, isas
lies. rua Oeneral 

'Pòlydoro, 
lül. Tel. s.ul

8095

LUSTRES FINOS
em crystal da Bohcinla, vendem-sc
modelos para preços da fabrica. Itua
da Airandcga n. lio, 1», das 11 ãs

lt! c das 4 ús si

|2Pas cLe. aço
Vendem-se á ma TheopMló Ottoni, 70
Prado, Lopes & Ç.

Dr. RAUL PACHECO
PARTEIRO E OVNECOLOQI8TA

Explendidai initalligSea para partos o
cirurgia gynacologlca; enformeira» os-
pecialiiidia e appirelhigem unica no
Cra.il. Partoi deedo M0Ç00O (enfer-
marla) até 1:100*000, oom 10 dlos de
estadia, inclusive serviço medico e me-
dicamentoi. Sanatório Guanabara, Mor-

ro da Grega, Beira Mer 877.

MOLDURAS
EM TOUOS US tiSrYLOS

FABRICA:
67 — RUA DA A8SEMBUA — G7

DR. A. F. VASOUES
OA FACULDADE DE MEDICINA

DE PARIS
Consultório: Rua S. Joco n. BI — Das

13 áa IB lioras
Residências Rua Lafayette, 53, Copa-

cabina

*Sm

(Antarctlca)
atatreis • domlcHIo

Fone» Central 2587 4
2993 ou Norte 4223
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iIlHTtMlffllBlMll
I § SABOROSA E NUTRITIVA 1
I | PARA TODAS AS IDADES I j

DEPOIS DE FAZER A
LAVE O ROSTO COM

— DIOXOGEN -

COFRES
Uonde-ao por proço reduzidíssimo oi

afamados cefrea M. W. Americanos marea
rsgiatrada, garantidos guarde fiel dos seus
documentes e valoroo contra foso o rou-
to. Comprem hojo, nüo erperem. 103, rui
Theophilo* Ottoni, 103.

clinica nn DOENÇAS «O RK.
CTUM n ANCS

Tratnmcnto cMi>rrtnI Inilnlnr das

HEM0RRH01DAS
«riu oiiemcil.i.

Dlt. ItAIIl, PITANGA SANTOS
I'nn«eto, SR. noli., dc t .1» 4
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MOBILIÁRIOS CHItS - lAPiiÇARIAS FINAS - DECORAÇÕES MODERNAS

asavvíineSTECIDOS
CRETONES
ETAMINES
VELLUDOS "RElGlSTRAiJA^

STORES
CORTINAS
TAPETES

EIWS, etc.

HÜRS CONCUF.S NA EXPOSIÇÃO INTEKXACIOWAIj uE 1923

ABAT-JOURS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIÜOS PARA ARMADORES E ESTOFADORES
65 — RUA DA CARIOCA —67 —RIO

VMvyv^iVu*vvijxaruTj-u\AJ^^ nMATERIAL ELSCTOIOO
Grande stock de motores, dynamos, fios e cabos electricos,

fios em chumbo e cabos armados

À ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQÜES DE CHARLEROi
-FIL.IAL. NO BRASIL.

I AVENIDA RBO BRANCO N. 45
Teleohono N. 2893 RIO DE JANEIRO

Bf

Recusae todas as preparações Hlegalmenie chamadas -Aspirina" e as .mlta-'
çôes Os legítimos comprimidos de Aspirina são protegidos, ao mesmo tempo
pelo nome Bayaspirina". no envolti-cro c pela «Cruz Bayer" «etámpada cmcada comprimido Esta marca registrada, conhecida e respeitada em todas aspartes do mundo, garante a legitimidade' do produeto original receitado pelosmédicos durante muitos annos. BA VASPIRINA (comprimidos Bayer dc Aspiri-na) não affecta o coração ou os rins nem. tão pouco, causa perturbações gastricas quando e tomada de accordo com as direcções. Exigi sempre os Comprimi-dos de Aspirina protegidos pela "Cruz. Bayer" em.cada comprimido Recusae
qualquer substituto mesmo a desoeíto do preço por que vos for bfferecido
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UGOLÍNA APP. SOB
N. 185

&

APP. DECR.
JS-I2-1871 ^^mmmW ^™^ HH^i ^mWBr ,^*^

do DR. EDUARDO FRANÇA CAR03A e MANACA', dè Hollanda
pars o tratamento externo, efficaz, de feridas, darflires, suores fétidos, queda dos cabellos ¦ e qualquer ® D0,s ^NTOS REPREStHTAM preparada pelo DK EDUARDO frança

moléstia da pells - Único remédio brasileiro adoptado na Europa, na America QWL 00 TRATAMENTO Q rej jos depurativos para o tratamento interno de syphilis,
do Norte, Argentina, Uruguay, Chile, etc. Preço de cada um, 3$500 impureza do sangue, rhemnatismo, feridas, dores, etc.

Únicos depositários no lal - ARAUJO FREITAS & C.8 - Rua dos Ouíves 88 e 90 e S. Pedro 94 - Rio de laneiro - Na Europa: C. ERBA e A. MANZONI - Milão - ItáliaMiiHvw»**MM^«*BnnMiHiBmnanMMnnHMHaHaHiH^
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NOTAS MUNDANAS
A.NMVURKAHIOS

paiom annos hoj»:
A ara. d. Annoris Affonseoa de

ssmnalo Ciurrldo, ssposa do dr, Car-
io" Sampaio Garrido,- cônsul do Por*
tuirsl no nio de Janeiro.

-- D. Maria dos Santos Moreira
Nanelm«nto Bllva, espoB». do sr. Jo»
¦Inê Nascimento Silva, procurador do"ünco 

Hollander. para u America do
Su— 

a sonhorlta» Puloo Vieira ds
jlòllo, alumna do*3» anno da EsooU
Normal o filha, do sr. Vlolr» de
Mello, commissario do policia.

Aniunha: _ ¦ ¦¦ _ . .
v yru. d. Alalra Cardoso Bulclo,

(llatlnuta professora noroialluta o es*
nnsa do sr. Areemlro- da Sllvolra
íl «leio, gerente desta folhu.

> O ur. Canelo Povoa, secretario
ila Eacola Polytcclinlca.

o dr. Alfredo Mavlgnler, mom-
bro do Tribunal do Contas.

V souliorlta llldla Muller dos
Relo espoxa do eommandante Muller
dos llcU ugento do Lloyd em Buenos
Alrcu.
-•HOCLAMAH

Nu, Cathedral Metropolitana ae-ao
lidos, hoje, os seguintes proclamas
,lc casamento:
lon1 Ribeiro e Cândida Pellegrtno;

|'rtrlo!i Soares Perelru o Maria L-ucla
Mellu Palhares i dr. Pedro Ignacio

V y Junlor o Maria Ablgall Alves
nni.|ri'Ki 1'iflfiiio Slciliano o Amandr)
Zdlmla Santoro; Manoel Josfi Comes
o Leonor llosa 1'lreu; Arlclos Con-
f-iilvcii Pinto o nisoloj.a Perras Guer-
feiro: Jullo Roberto Pcriianflcs e
Irene Penna do Araujo Perelrai
Ailolidio Trajano do Mattos o Iria
r-ordèlro do Couto: Augusto Pinto
Mendes* Pilho o Alda Romta da 811-
vir Mario Ferreira Comes e Adal-
trlsu Ferreira: Joilo Flusa Lima e Kl-
vira de Oliveira Santos; Euclydes

Godofredo Ribeiro Mendes Vianna e
Geny Baptista da Costa Pereira; An*
tonio Augusto e Elisa dó Jesus;
Francisco DalPOrto o Diva da Fon-
oeca: dr. JOào Joaé do Macedo Perel-
rn e Natalina Honrosa; dr. Aua-usto
Marriues Torres o Emllla Pellerm;
joHé Pedro e Leonor Soares; Anto*
nlo José de Macedo o Guilhermlna
Novaes Queiroz; Luiz Pedro da San*
ins c Antonlétta Ferreira Coelho; dr.
Hernanl Fonseca o Maria da Gloria
Uma Bastos; Declo Boates de Souza
o Mello o Margarida Pinheiro Ma-
chado; dr. Trajano Dias Cardoso o
Maria Antonlétta de Assis Rocha;
Antonio Fernandes Botelho e Ertwi*
oús dos Santos; Jullo Roberto Vet-
niindcs c Irene Penna do Araujo Po*
relra: dr. Henrique do 84. Peixoto •
Marianna de Medeiros Coell Rlbel*
ro: Benjamin Lulz de Arruda c Ado*
Ha da Silva; Antônio Corria Neves
c Almerlnda Magalhães Corrêa; Joio
Antônio Lemos e Nalr Slouelra Dias;
\rlosto dc Miranda Sarmento e Mar-
parida de Barros; Antonio Barrado ç
miloniena Macedo.
NUPCIAS

Iícallíou-se bontem. em Nlotheroy,
o casamento, do sr. Josfi Mártir*,
(••ectricista do Centro de Avlao.Ho
Naval do Rio de Janeiro, com a sra.
ilona Olga Martins. Foram testeniu*
Hias, por parto do noivo, o sr. Oso-
rio da Costa o senhora; e por parto
da noiva o sr. Francisco Alves Cor*
roa o d. Maria da Costa Pereira.

Uai seguida ao acto, fol servluo

Luiz Maria de Mattos

+ 

Luiz M. do Mattos Junlor, se-
nhora o nina-, .Silvino Mattos e
rilho?, Joaquim Mattos, senhora c
rimos o Maria Mattos Hosa c ma-
rido, panhorados agradecem g to-

d«s os parentes o amigos que so digna-
rani acompanhar os funeraes, que com-
pareceram i missa do 7° dla c que envia-
rom condolências pelu fallecimento do 6eu
í-audoHi pae, sogro e avO LUIE MARIA OE
MATTOS, .o..communlc.atijLquo. u missa do
'jo» dla pelo elerno descanso do sus sl*
mn, serri rezada na segunda-feira, 20 do
corrente, ils 0 horas da maiinil, no aliar-
rnfn' da egreja de S, Francisco dc Paula,
coiiressandõ-so; desde Já, agradecidos a
todus que comparecerem.

Dr. Homero Baptiata
A viuva, rimos, irniíos, gahròsj

tia, sobrinhas, cunhados o primos
iln pranteado DR. HOMERO BA-
PTISTA convidam uos seus aini-
gos para assistir il missa que, pe-

grande alma, será rezada torça-rcl-
do corrento, âs 0 1|U horas, na
da Candelária, pelo que se con-
antcclpadumonto agradecidos.

t
Ia sua
ra, 21
curejii
rotiaiu

Dr. Homero Baptista

+ 

A companhia Sul-Amerlca, pc-
los seus Directores, sentindo lm-
menso o fallecimento do seu dl-
gno collega DR. HOMERO BA*
PTI3TA, manda rezar uniu missa

cm intenção da sua alma, tcnta-felra, 91
do corrente, ris O 1|S horas, uu egreja ila.
candelária e convida para esse acto do
rcllgriao os nmlgos do finado.'

Dr. Homero Baptista

IArronso 

vizeu o família,' feri-
sa, dos coin o desapparecimento do
• seu amigo DR. HOMERO BAPTIS-

TA, mandam rezar uma missa em
intenção da sua alma, terça-feira,

51 do coiTontc, ils 9 l|8 horss. na ogreja
da candelária c convidam para esse acto
dc rollglüo os amigos- do finado.

Helena Gutierrez Simas

+ 

útto Gutierrez Slmss o família,
Hugo Gutlerrez Slmss e ramllla,
itaul Gutlerfez Slmãs c ramllla,
Loé Outicrroz Simas .(ausente) o
família; convidam as pessoas do

suu amizade para asslsllrem â missa que
mandam rezar por âlnu de sua tnae, so-
pra o avô, no altar-mór da egreja de Sflo
Francisco dc Paula, ils 10 horas, do dla 21
do corrente, terça-feira, antecipando seus
agradecimentos a quantos forem presos
tes a essa ceremonia fúnebre.

USAR OS PRODUCTOS DA

PERFUMARIA MENDEL
t' EXUBERANTE PROVA DE BOM OOÍTO

um Jantar, offereotdo uou noivos pela
senhora Murla du Couta Perolra, Irmil
do noivo, em sua residência.

Os roccm-cimadnu ties-ulram hon-
tom mesmo para o úalcao, onde vao
fixar residência. ,-

CONFERÊNCIAS
POISTIZA MARIA EUdENlA — A

brilhante poetisa, senhora Maria Eu-
tenta Celso, realizara, na próxima
sexta-feira, 25 do corrente, no sallo
do Inatltuto Nacional de Musica, Ah
16 horas, uma conferência literária^
sob o palnltauto o original titulo —
"A fantasia na vldii moderna".

Nomo fostojado, o.plrlto do «acol,
a dlstlncta contsrenulsta tora do
eerto om auditório , selecto e nume-
roso.

A srt. Maria Eugenia Celso reci*
tàrâ tambem versos dé sou livro Infi*
dito — "Fantasias",

HOMENAGENS 
'

Os funccionarlos da Repartição do
Águas o Obras Publicas lionienagea-
rain, hontem, d tardo, o ohefe da l*
dlvlíilo, dr.- Cândido do Araujo Vlan*
na Figueiredo, com o otforoclmcnto
de uma sua photographia. Bm nomo
dos offertantcs falou-o sr. Lulz PI-
menta Buono. Usaram tambem da

palavra, ao "champagno", o dlrector
da nonarllcao, dr. Sampaio Corria,
o sr. octavio Guimarães, o outros.
VE8T1VAÉS

Em nosso melo artístico, como na
altu roda social, onde, a par da fina
cultura do'bello «m "todas as suas
variantes, se cultiva o sentimento
do bem. numa Juncc.au 'Io aprazlnien-
to elevado, rèvela-se umn como que
andedade pelo festival quo a Ul 'lo
corrente terá logar no Theatro Mu-
nlclpal, e que, pela sua organização,
eplabèlêceu unia promessa segura do
«xlto «rllstlco e do resultado bene-
fleente, pòls que visa uma institui-
çao merecedora de todos os concur-
sos materiaes o moraes — a Fro*
Matro".

SA este objectivo bastava, a prover
a affluenola de publico a esse fcali-
vai, tanto mais quo olle tem, a tor-
nal-o' desejado, o lado artístico, a
rellaboraçao do elementos dc alta va-
lia. como seja, entro outros, a aa
sra. Gabriella Bcsairzonl. a prima-
dona que tanto avolumou de valor a
temporada lyrica que. vem de temi -
nor. A illustro artista cantara ai-
•runs números, o nomes festejados nas
letras pátrias e do.nosso melo rnusi-
cal farão parto do progranima, o qual
esta sendo esmeradamente confecCIo-
nado. ,

Como so ve. trata-se' do grande
festival, quo constituíra, um lindo
acontecimento de arte c do benefl-
cencla, pois o produeto total rever-
terá em beneficio da "Pro-Matre".

CHAS-DANSANTES
Hoje, o Copacabana Palace Hotol

realiza, s.n .16 horas, um elegunto
chà-dansante.

A 21 do corrento terá logar nos
vastos salões - do Club de Regatas
Guanabara um cha.ilun-.antc, promo-
vido por dlstlnetas Senhoritas da ai-
ta sociedade carioca. Tocará o "Jazz*
band" do Batalhio Naval.

I-IOje, em beneficio da Liga Bra-
sileira Contra •* Tuberculose o pro-
movido "o-patrocinado pela dlrectoria.
da Casa dos Artistas, rcallza-se no
salfio nobre da Associação dos Em-,
pregados no Commercio ,o festival;,
lyrieo e cha dansante.

O progranima do festival cstil con-
feccloniido com esmero, nollo toman-
do parte elementos do nosso mundo
artístico -c; literário. -••

O "DOC CLUB»
No bosque Flora e Diana, c de ac*.

cordo com o programma ja publica-
do. realiaa-so hoje o concurso na-
cional de cães policiaes amestrados,
de 1024.

Sabe-se que comparecerão espiou»,
didos exemplares dessa raça canina.'
revelando, tim . Ohtlmo. adestramento.
CLTJfl GVMKASTICO POnTUOtEZ"Esta veterana sociedade completa,
no próximo dla 31 do corrento, o 66»
anniversario da sua fundação. E' es-
se um dla de .verdadeiro jublln parn
os seus inmimcro-. associados c nara
todos aquelles quo acompanham o
caminhar victorloso da brllhanto col-
leetlvldade, que, em tantos lustrai do
Ingentes «sfonços, conseguir- collo-
car-se num logar do destaque entro
as suas congêneres. Como <5 dc ha-
blto, a sua directoria festejara osso
acontecimento com um grandioso
baile, que. pelas traCI.':0es que encer-
ra, constituo de lia multo uma festrt.
das niáls queridas da sociedade r.a-
rloea. Tudo faz-crer-quo o baile dõste
anno conseguirá, sobrepujar os ante-
rlores, pois a dlrectoria cmpenba-so
de forma extraordinária em tmprl-
mir-Uiè a maior pompa e brilhantis-
mo, a julgar pelos preparativos qun
vêm ha multo sendo empregados nu
sua orgK.iiizp.cio. .

Duas excellentes orebestras foram
Jfi. cuntratrulHs pura anima.- as dau-'
sas, sondo enbrmo o enthuslnsmo quo
rélna entre os associados pela aripro-
xlmaçío dessa festa, que consegue
reunir no clegnutò' palaceto dn rim
Boenos Aires us elementos do maior
destaque o elegância da nossa cllto
social
HOSPEDES . E VIAJAATMS

Chegou da Baljls.. a.borrlò do "Cea-
rt",' o dr. Assis ítibelro. ex-dlrector
da .Central-<lo Brasil. O Illustre cn-
genlielro tr.-ve nunierusos amigos o
collegas a rcocbel-o.

—. Regressou de S. Paulo o dr.
Flores da Cunha, deputado federal.Chegou do Londres o sr. Cliar-
les Causei-, chefe da firma denta pra-
ça srs* I-lorikins, c membro da "Tho
Erltloh Cliaiiibci* oí Cotumcrce In
Brasil",

Acha-so nesta capital o sr. Al-
cantara Correia, da revista "A. B.
C", de Lisboa.

Chegou no "Ceará" o rir.. João
Mayrinck, que vem' dé Pernambuco,
cotn sua família, cm visita a seu
pae, o dr. Gonçalves da Ruelia, ex-
deputado federal.

Seguiu para o Recife o capita-
lista Slmon Laertenu.

No "Itassucé" chegou de. São
Lulz o dr. Arfredo Galvão, da impr.cn-
ca maranheiice.

— Seguiu psra o lloclfe, em Visi*
ta d «ua fnmlllii, o nr. Azuveilo Uai-
v.",o, nouto colleg.t Uu reducção do "O
Tal a;*.
E.VPEHMÓS ,

Tem estudo or.ferino, guardando o
leito, o coiumondador José Custodio
Velloso, chefo ' da firma J. Velloso
& Cln., desta praçn. Km suu reslden-
chi, ft ruu Uuiitnvo Sampaio, no Leme,
tem rouoblilu o. commendador Josú
Custodio Velloso, a vioIia do ecus.
numerosos amigo»,
FAIiLEClMENTOS

Na madrugada do hontom . falleceu
om :uu residência, ti rua do Aquo*
dueto 170, o dr. Ruflno Domlngues
Hljo, cavalheiro de nnclonallduuo
urugunyu o filho do diplomata D,
Ruflno Domlngues, quo representou
o seu palz no Brasil, asslgnando 0'tratado do condomínio das lagoa»
ratos e Mirim. ,, '¦

O extineto,. nue.ora uctualmento dj*
rector geral da tcrroturla do Senado
uruguayo,-deixa viuva u sra. dona
Suloma Lubastlm Domlngues, quo as*
sIhIIii nou seus últimos momontoa.

O corpo fui velado duranto a nolto
por numerosos amigos, ontre na
quaoH o dr. Ilumos Montero, ministro
do Uruguay no Brasil.

O enterro realuioü-ao hontem, com
acompanhamonto nutnoroso, «endo o
corpo Inhiimado na necrupolc de Sao
Joio Baptista.
MISSAS

Rezam-no as Begulntea
Amanha: „ ,
Na ''gi-f-ja do S. Friinclsce do Paula:
fta 10 horas, no altur-mdr. i".i> suf-

fraglo da álmadó Alfrodo Canclll;
na capella dn N. Senhora dns VI-

,-torlas. fis 0 1|2 liorus, eni suffragio
da alma dc Aloxandro Malgro Per-
relra da Oaini'.:

fis 0 1|2 horas, pelo repouso da
alma do dr. Josí Maria ¦ Perolra de
Barros:

no altar-m6r, fis 0 horas, em suf-
fraglo da alma do Luiz Jlarla de
Mattos: " 

, 
*,

fis 8 ÍIS lioras, om suffragio da
alma du d. Margarida Sctisburg
Pinto:

fis 0 horas, polo ropouso da alma
da dru. Evarlsta do Sft Peixoto.

Na matriz do N. Senhora da Cun-
delaria: ur.;

no altar-mOr dc N. Senhora das
Dores, fis 9 horas, om suffragio da
alma do Sllverio ' Lopev Sfi Martins;

fia Ü 112 horas, em suffragio da
alma do Antonio da Cunha Bastus. .

Na matriz dc Nossa Senhora dc
Lourdes, às 9 horas, em suffragio dn
alma dc Antônio Lopes do Oliveira;

Na matriz do Sagrado Coração ilo
Jesus, fis !) horas, em. sjiffrasio das
almas de Jo/io Guilherme Monken c
d. Anna Paul Monken; . .

Na matriz do Santíssimo Sacra-
monto, ús 10 horas, em suffragio da
alma do dr. Pinto Pelxuto;

Na egreja dõ N. Senhora do Parlo,
fis ii t]2 buras. c-.n suffragio da alma
de João da Silva;

Na egreja da Conceição o .Boa
Morte, ás 9 horas, por alma do Jofio
Saneho Augusto ila Silva;

Na egreja (ia Immaculada Conccl-
ção, em Botafogo, fia s horas', em suf-
çfragio da alma dc d. Odette Para-
campos da Rocha Lima.

Na CRreja (lo'S. FraneÍ3co do Pau-
Ia, ris .10 horas, eiit suífraglo da alma
du d. Helena Gutlerroz Simas:

Na egreja de' S. Gonçalo Cqrcia o
S, Jor?ff, As 9 3|4, por-alma do dona'Arriiándlnâ Araujo.
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! .Doente
.-' I I

No gablneto, entro ud metia livro»
o c* meus. pequeninos, objectos , do
arlo, o dlonclo o doco como uniu
agonia do musica longínqua; nus lon-[
gos vasos du oryhtul precioso, au fio-
ressonliam comoj Iníactos fugltl-
voa, que voani lfi fftm, na hr. urgen-
tímida dó luar.- .Silencio; qulctiidc: o
ambiento c aocegndu corno o espelho
tranqulilii dc utn lugu nilurinocldo...

Doente, ella eetil douulo. Uu estou
afíllcto e Inquieto, como'uma f.i-
guelra orepltilntèn-uopruda-pela v'en-
tanla. Ella suffre, eatii doente; tt sua
toz pullldu o .augelleiis, nn ui-dentln
d-.i febre delirusa, deve tor o pallor
dc um lyrio pti-iiHiiadii quo Jes-
maliis-c na pofislil do uma nolto de
Vorfio. Longe, separado delia, a su.i
Imagem passeia Icnlumcnto nos jnr-
din» profundos dli minha saudade.
So eu pudesse estar ahl.. ao seu Uni»,
h coulcntplal-a cm silencio, vendo-
lho os cabellos negro;; espalhados
por nobro o travesseiro alvo. us olhos
brilhantes uenil-eerrador. pelu soffrl-
monto, a« ntSos formosas do um.i
pfillldèz do murniuri', 

' 
confundidas

com n nevo multo branca do linho
dos leiiijúcs, como eu seria fel!;:.

No universo Interior dc ínlin iiic.-i-
mo a lua lemíbraiiça' í >i:ibtll o pro-
funda como o pensamento') a mlnli.i
alma está agora Junto ali, njoelliudii
humildemente aos tens jién. Tu estás
doente, triste o nòffr'erfora'i ã tua
mio pendo abaílduliada do leito; está
fria c gelada, como um pequenino
pássaro que a tormc-iitn sorprehon-
desse longo do ninho. E tlinldaiiien-
te, tonio-a nas minhas milos, quon-
tes do infinita ternura, o acalento-a
com o meu amor o a minha ternura
iníihlta. Mas. quo perfumo delicioso
évola-ilo das tuas mãos, ria obsessão
dulclsslma dos meus sentidos, eu alu-
to-o a tudo instante, como um pouco
do ti mesmo, que florisse, no meu cor-
po e o ombVlagasse eternamente,

Bm ii. vláit, é preciso criar uma
illusfiu iluliada que nos. dO a óbrlo-
dade mentirosa que nos traga alegria
perfolta; a üensação enganadora de
estai- ao teu lado, 6-me suavo como
um vinho raro e precioso.

Deix'ii que cu levante mais um
pouco a luz tciitie do "ubat-rjour".

para que a claridade rosea illumiiie
o tou lindo rosto e alangucscido. Co--
mo tu cs bella! Como ha uma har-
monia Infinita cm 11, no esplendor
dos teus olhos,-nb. mysterio do teu
sorriso, no ebario doa teus cabellos,
nas pérolas .dos teus dentes, no corai
dos teus lábios, na serena belleza
das .tuas altitudes. Assim reclinada
dolorosiunenle, tu pareces um |dolò
dc jaspo, o ou nio ajoelho, as niâus
poslàa', ò olhar supplleante, o te ado-
ro reverentemente. Tu es a minha
religião, o mcú deus, o anseio mara-
vlKioso quo e::alta a minha alma
para uma perfeição suprema. Que
mo importam asjellgiões, as crenças,
todas nu .outras'fantasias das linagl-
nações humanas, se tu, s,ô tu, puro
amor, és o. meu culto, .a minha de-
voção do alma, o enlevo mystico do
meu coração ajoelhado. Creio em

SS VICTORIAS D"'A FLOR DE LIZ"

CABELLOS
ti Loçfio Brllhanto ê o melhor eaps*

lílrico para'as affecções caplllares. Nio
pinta porquo nfio 6 tintura; nio quei*
ma porquo nio contem saes noolvos. W.
unia fúrmula scientiflca do grande bo»
tanioo Dr. GrOund, cujo segredo fel
comprado por 200 conto3 do Ml».

B' recommendada pelos princlpaes
Institutos Sanitários do estrangeiro e
analysada e autorizada pelos Depar»
tnmcntos de Hyglene do Brasil.

Com o uso rogular da Loçio Bri*
llianto: ,. ' , ,

1»  Desapparccem completamente
as caspas e atfecoões parasitárias. '

2»  Cessa a queda do cabello.
1» — Os cabellos brancos,' descorados

ou grisalhos, voltam & cor natural pri*
mitlva eem ser tingidos ou «uclma*
dos. ....

4»'— Dotem o nasoimento da novos
caoelios brancos. i.' <

5« rjos casos do ealvlele tas bro*
tar novos cabéll03.

6» Os cabellos ganham vitalidade,
tornam-so lindos o sedosos e a cabeça
limpa e fresca,

A Loção Brilhante 6 usada pela alta
sociedade de S. Paulo o Tilo.

A* venda cní todas as DrogarUâ,
Perfumarias e Pharmaclas de.l" or*
«ieni. - ¦ • 

'': '

| COMO SE PODE MODIFICATl A |
: EPIDEÍIM12 DE UMA .MULUEIlj

(Do "Ecnüno HÍorld")
¦ 1

O vnolô mato- rapid.o; o seguro de
mudar uma cutla mâ, por uma boa,
0 cstlngulr materialmente o vío
velho o déscolorldo, da parto -c:;têr-
na do roaío, o que podo ser folio se-
gura o previamente por qualquer
mulher.

O'tratamento fi um so. quo con-
elste numa suave absorpção.

Compro um 'pouco do puro mor-
collzed tváz (cera pura mercollzed)
na loja dc seu pharmacouflco c ap-
pllque-Q ao rosto antes rio deita'.--
se, como sl fôr* cold cream, e lave-
so pela, manhã. Em poucos dias a"meroollde" que so encontra ria cêrá
transformará, a parte.desfigurada.do
rosto, mostrando a cutis fresca quo
ha embaixo. Conseguirá assim uma
cutis clara, formosa o natural.

Esse tratamento 0 agradável, não
prejudica o torna o rosto brilhante.,
attractivo o. Joven. "Retira eífieaz-
misntó manchas, sardas, etc. Todas as
mulheres devem ter sempro em mão
um pouco de -puro mercollzed wax
(cera pura niereolizod), pois esse
remédio caseiro- t8o suave, 6 o mo-
lhor restaurador e o conservador qua
se conhece" para a cutis.

AVENIDA RIO BRANCO, 175

COFRES NASCIMENTO
OR PftKFERIDOfl

9Z» — HIM tUla-ML CMMRA — 223

CHICULARES DE LUXO
por processo rápido e moderno, cjuses

aos orlUnaes . de- machina do escrever.
40$ooo o primeiro mtiriotro c S3$ooo os
denisU. nua Sete de* Setembro n. 22. Mor-
fo 7.01.. Castru.

*** Logo de.inls dc fundada nesta
capital, conseguia "A Flor do Lil:-.'"
dominai' inteiramente a industria
florieula no Rio de Janeiro! K' que'
a arte dos seus mestres, o finu gosto
dou seus auxiiiares, o requinte dos
seus operários, immedlatamento a
impuzèram como a primeira- entro
as suas congoneres.

Kffectlva monte, nò sou relativo
curto periodo do vida, "A- Flor du
l,lz" tem conquistado os liiolhores e
nuiis ruidosos trliihiphos em mate-
ria dc oruamèíitação. Todas us feetas
"clilcs", oa grandes banquetes, ns lu-
>:iiu!!as rocepções, as soleuiuldades dJ
i-t-Iovú, tém procurado realce c bri-
lhu no concurso db "A Flor de \Av-",
que jamais desmentiu as.euas glorio-
sns tradiçOes,' uão (emendo, cum s
não tome, o uoníronto nem a con-
corréucia das casas que up dedicam
ao mesmo genero de commercio. 10
u Imprensa, stiácesslvahionlo, vao re-
gistfando cescs triumphos, quo multo
honram "A Flor de T,iz" c são o
maior e o melhor incentivo para que
olla J.mmis desmereça da confiança
des sous freüuenes c amigos. .

Ainda agora, obteve "A Flor ds
I,:a" uma nova victoria, dc quo mui-
to se orgulha. Quorcnios quo o ])Ubli-
co' largamente a. conheça c, assim,
aqui transcrevemos ao varias noticia.-:
que os Jornaes deram ia sumptuo-j.
festa do Automovel-CInb, parn, culo
encanto íanto contribuiu "A Flor ds
Uy,'\

DIiísc "O lJuÍ2", de 1C do corrento:
"Elegância e conforto — A« te/s -

tas de sociedade no Klii são. geral-
monte, de esmerada distineção, o oí
que i\s' prò'i:ióvo"rn*lCni s'6'ili|>l'é o" h'i!C-
xini'0 cuidado em salientar, neliaí,
os aspectos decorativos que mais il<'
perto firam a attençao e prolonguem
o encanto 1I03 assistentes,

NSo causou, por Isso. nenhuma
sorpreèu. o maravilhoso baile do A<i-
lomovel-Club. gontllisslmii honiena-
gem do dr. Carlos Cuiiilé u.os respe-
ctlvos sócios, e do qual alndii sé fuli
com cnthtiâlusmo 'lios clrduios tas-
ciaes 

'mais 
sélectõs desla oapiuil.

- A orpanientaçãu. pur. exemplo, f'ii
uni verdadeiro deslumbramento. Os
salões como que desappareelam cm
uma profusão mágica de flores finis-
simus. cravos vermelhos em maiu-
ria, qoe os guurncciam e deliciosa-
mento perfumavam o tinha-se u ini-
pressão de um encantamento indefi-
nível, naquelle ambiento de fantasia,
ile praça c perfeito born goslo. '

Tanta era.a beüena da eios^ute or-
námontação que, a cada passo, os
presentes á Cesta se óxtasiavani. corn
louvores sem reservas. íi. casa "Flor

de Llz", em boa hora incumbida do
a executar.

13 valo a pena dizer quo commis-
sfíes das casas de flores desla capi-
lal foram ao. Autoriiovel-Club, em
uma espécie de Hspocçâo cuidadosa
do magnífico serviço de "A Flor do
Lb,".

E não 6 só. vamos tambem. tran?-
crever um documento' que muito
honra "A Flor do Llz". E' da illuí-
tro directoria do Fluminense Foot-
bali Club, o assim diz:

"Fluminense Football Club — Ttua
Álvaro Chaves, 41, Laranjeiras. Cal-
xa GO. telephone. 6.X ItfSl-S.oa:—
Rio do Janeiro. 3 dc setembro de
1024 — Tllmos. ers. directores da "A

Flor de Llz" — Em nomo da din;-
ctoria deste club, cumpre-me apro-
sentar a vv. ss. sinceros cumprimen-
tos pela forma deslumbrante, artist'.-
ca e original, com quo ornamenta-
ram, a flores naturaes. a sede do
Fluminense Football Club, por oc-
casião do'baile fie anniversario, a 23
do mez findo, num serviço quo honra
e recommenda a casa de vv, ss.

Transmittindo a vv. ss. a Inteira
satisfação, que causou pessoalmente
aquelle trabalho, apresento-lhes os
protestos de minha alta estima e dis-
tir.cta consideração. — (Assignado)
Mario Polo, secretario geral."

E ahi está a prova provada d:

ti, tliii creio firmemente om ti, oralo
no teu nmor. vlrglnul o Innocoiilc.
creio n.i fidelidade dos teus olhos,
líío puros que deixam ver uo fundo
du Ira alma lyrlal. crolo ria lua pu-
nau, immasulada do mulher, creio
em tudo eitiu mo vem do ti, o quo
mo ir.ir, a fslleldade perfeita.

A iiiirn' i doco o niolnncòttcn, Por-
que nüo mi lulas? Adorada,Iciis ou la-
bloB «restados como umá poquunlnn,
rt*a; tiuoliilada pólos ralo.-i do sol
rutilante, QiíèroH que uu fale'.' Dlr-to*
oi velhas historiai: du umur, dollca-
das leguiiiliis de iiH.-icstrcls qua ama-
nilll lindas prihooi-its, H tu nãu uin
iesiiondcs',' Por (iue'.' «offrcs, eslãs
ti-lstcfi? Ali, comprehendl agora: quo-
rias qun to falasse do hje.U amor. Mu.-i
cu tenho to repetido tantas vocoa,
que lu amo. que para mim. Ul i.i
a Beat.rlco, quo marcou ti Vida Xovt'.
II ouvindo a velha historia, sempro
nova do meu amor, tu esqueces ta
dores, a febre, o sorrir deliciosa*
mento,..

(Do livro "Uniocloriario", a appa-
recer brovcvr.ente).

Cliqi-tiioiit do nniTTO.

Um TERRESTRE E WIARITíWft
E. F. C. do Brasil

que."A Flor do Lir." sc juigft acima
de todos os seus competidores;

Vojám-BO agora as referencias do"Jornal do Oommerclci"i de 12 do
corrente é tlVA Noite"., do 13, ri
propósito do baliu do Automóvel-
Club.

Disse o primeiro: i
"O liailc do Autouiovol-CIub —

Abrlíam-se" '¦¦hphtem, 
pelu primeira

VOü, depois da fusão do Club dos
.Uiarios com o Auloinuvel-ÇHib, os
magiíificos salões ilo antigo Casino
Fluminense,.para o bailo que o (loa-
tor Carlos .Cltilnlo offerccoti aos so-
cios da grande asaueluçao do quo ú
presidente. >

Ornamentailn toda a sedo rln Club,
quer externamente, com illúminacSb
(lcsliimbraiito, quer internamente,
com as mais finas flores da estação,
o aspecto do Automovel-Club era (ie
uma magiiiflconcfa poucas vezes at-
tingida.

A's-11 horas dn'nolto começaram
a chegar os convidados, cujas faml-
HaH oslehtavaiiras mais encantado-
rns "ípllbttos". cm que reqtMritavam
ou tecidos os mais subtlii o levei,
verdadeiras teias dc seria, a que da-
vam o uiais bello roaloé os oolloá
nini.H belloií-o as jóias mais ricas.

Ar, dansns nnlniadisalniãs só eram
inldrrònípiúis pelos;giros aoy "buf-
fets". abi¦a>L'iiitfs í.e beb-das o igu.i-
Tias flnlítiliriiis.

A bella festa, que terminou alta
madrugada, .estoyo sempre animada
e foi motivo dc vivas .felicitações ao
."-.-. dr. Carlos Guinle. rclo briliio quo
Ilio Imprjmlu e pelo oxlto que lo-
grou.

A ii£Sistei)'cia> resumiu tudo que a
missa sociedade .ptiroue.-.do mais des-
taqüe, estando pVèsciites ri Uns autur!-
lindes dn Republica, minlalros dc bis-
tado.. corpo, diplomático, represen.-
liintcs da.s 

'leírafi. 
artev. jòí-nallstnc,

médicos, ailvogados e alto commer-
cio". ...

JSscrevett. .'"A Noiíc":
. "O baile do I Autoinovcl-Club —
Ü Autoniovol-CluU offereceu, sal-
bado ultimo',' ao "grainl-inomlü" ca-
rloca, um srttilde e iuxuoso baile,
que deixou em todos os convidados
uma 'Indelével I.miM-essão de eg.lhesia
o ,io en.oantWnientó.

Telo o Rio elegante» toda a nlta
KoeleíluUe da iiofína, maiuvJU^osa me-
tropble, se.reuniu ali. num. mesmo
prazer, numa .uiiica uiègi-ia;

A directoria. num reqülnta-dé Opu-
rado bom ríasto, ff<: tlluhrlhar féerl-
camente, de nivriades dr iiequénihaü
'..impadas leje"c,trica.s; a. fachada da
fiua sumptubsa .sede. que resplántic-
cia esplendidamente, conio um pala-
cio nuiravíl-líuso . dt i'a:r'.;v£ia' c dc
soaiio.

Dentro, cib grandes salões da nos-
sa mais impòrtniite sociedade foram
docOradòs *co'iii fina arte, Je lindos
cravos côr do' rosa. que impregna •
vam o ambiente de urn perfumo.sub-
til e dellcioí-ó. -•'

O otspaçojso saguão do Automóvel-
Club apresentava um aspecto encan-
tador; a pbquéiia escadaria du mar-
more, que conduz ao primeiro' an-
dar, era toda enfeitada dc flores c
guirlandas; nó 'patamar.. ,em que as
escadas se bipartem, ostentava-se u
escudo do club, entre • loureiros e
grinaldas, - dispostos com refinada
elegância. As salas obedeciam a unia
ornamentátão simples, mas extraor-
dlhariairtento formosa.

O v "buffet" foi-admiravelmen*e
farto, de vitualhãs finas,' doces, con-
feitos,, sorvetes, gelados o cliampa-
gne. A orchestra infatigavel de en-
thusiasmo e de gentileza, para com
os applausos dos ya:-es. que se não
cansavam de dansar, atè quasi ma-
nhã cedo. .' ' °.

E' de justiça salientar a extraor-
dinàritt e captivante gentileza da no-
bilíesima' directoria'' do Automóvel-
Club,' nara. eom toios os seus convi-
dados:" "Ã Flor d: Li:"', Av. Rio
Brancj, IT;;..'04»

A cotação Central fornece», hon-
tem. po.- conta dos diversos Minlstn-
rios c utitraM repartições publicas, DO
passagens, na importância total du
l:üU*30o.

Deixou, ,hon'.cni, o cargo uo
clicte du ijabliiete ua silb-rllroutorlll
ria 2" dlvlsau, o ugonto de 1" classe.
.Manoel da Silveira Fortes, «uo vinha
prestando ao dr. Sao Paulo dedicada
cooperação. O agente Furtes solicitou
demissão desse puato. cm vista do
seu estado de saudo o impedir uo
desempenho (iue deliciava prestar ao
ueu chefe. Para substltull-u, foi uo-
meado o 11° escripturario Alberto Do-
nadlo BlulsV-quo .iã servia no sabino-
lei funcclonarlo de mercclninnlo, quo
tem licrJustrado varioti postos na
Central do Brasil.

Fol (lemlttldo dos serviços da
Central do Brasil o ajudante do 8°
deposito. Francisco .losú de Castro.

 Por abandono do emprego foram
dispensados du serviço da listrada, ou
fünccIontiHos: Jarbim Barccllos Koel-
ro, guarda dc ü* classe, da estação
du .lula de Fora: Waldemar Fellppo
du Souza, aprendi* dc ¦(» classo do
11» deposito; c Affonso Marques, of-
ficial de 4> classe, do 7° deposito.

_ ü rir. Carvalho Aranjo, dlro-
elor dis. Central 'l" Brasil, assignou
as setrulnleí designações:

Guayauna — a trabalhador do 3»
classe, o .extraiiumerario Benedicto
de Paula Pereira; ¦

S. Silvestre — a guarda-chave do
ü« classe, .o trabalhador José bene-
dícto, 3» da Via Permanente:

Arthur Alvlm — a suarda-ehave
de 3» classe, o trabalhador Tlaul JosO
du Paula, da Via Permanente-,

Villa Matliilde, a guarda-chave do
3» classe, o trabalhador Benedicto

Perolra, 4" da Via Permanente,
Norto -• a trabalhadores dc 3*

clnííc,- os c-rtranunierarlos Sebastião
Dantas e-Henrique Nadario;

Santa Cruz — a guarda-chave do
2» classe, o do 3» Antônio Maurício
dn. Silva. ¦ • • ¦ „

Itagualiv — a guarda-chavo de d»
classe, o trabalhador Martins Mar-
quuii.
No Lloyd Brasileiro)

lüSPJJIlADOS:
no norte: ... ,"João Alfredo", bojei de Manãoa o

escalas, .
"Com. Manoel Dourcliço", a 23, de

Laguna e escalas. 
'¦ ' '.',,.

"SantÓ3", a 20, dc Montovideo o
eícalas. „ .."Iguassu*". a 22. de Santos.

"Parnahyba". a 211 de Santos.
A PARTIR

"Com. Alcim", 21, para P, Ale-
gre 0 escalas.

"Iblapaba", hoje, para Reclfo o
escalas."Santos", a 21, para Pari e cs-
calas. ...

"Íris", amanhã, para Recite e esca-
las."Prudente do Moraes", a 23, para
Montevldéo e escalas;"Borboroma", a 20, para Amarra»
çao o escalas.".Mantiqueira", o. 2S, para Porto
Alf-üre e escalas."Manoel Lourenço", a 23, para
Iguape o escalas.

"Amazonas", a 21,' flara "Fortaleza,
directo."Ceará", a Sl, paia M'aiiáo3 e es-
calas. ...

Para o estrangeiro: . . 
'. .

"Ruy Barbosa", a " de novembro,
para HãniliUjtôo o ese.alas,

"Parnahyba", a 23, para o Havre e
Antuérpia."Aracaju"', a ü. do, novembro, psra
Bahia. Maeelíii Rccífí, Cabedello, -*<a-
tnl, Ceará, MaraiiHS.O, Fnr.-i, H.' Vir
cente Lisboa, Leíxoes, Livcrpuol e
Cardlff."'Mandú'*', a 30, para Victoria, Ba-
hln c Nova YorK.

"iguassu"', a 23, para .Nova Or-
leàiis,

—' O Lloyd tinha, liontem, 4R das
suas unldadc-3 navegando nas diffe-
rentes 11'iilias; sendo 23 cm vlsj-om
riu Ida, para diversos port br) do Bra-'sil e du estrangeiro, e 23 cm viasem
de regres30. ao Rio.

jiOVIMKNTÓ 1>K VÁlíÓltES AO
.LLovD 3»n.».sii,r,ino

".roSo Alfredo" dei\ou a \'!cloria
a 17. para o Rio."Ruy Barbosa" deixou a Victoria
a 17. para o P.lo.

"Campos Salles" cheyou a 16 a
Montevldéo.'"'Affonso Penha-** • saiu a 13 do
Fsrit parn o Maraniiãu.'"Com. ,Alcides" saiu a 10, de Pa-
raiiaguá para Florianopollr.."Bnrbaeiii-.a" chegiui a 17 a Nova
Orleans. ."Itodrlgues Alves"-, saiu a. 17, du
Tleolfe para a Partiliylia,'. '

"Com. Alvlm" sslú a -17 dc Santos
pura u Rio- do Janeiro. ."Ceara" saiu a 17'da Victoria para
o Rio. "v ¦ .- '

".Ruliia", saiu a 17 de.Manã-o-i para
Bolím. •. ¦

"Ouiiratuha" rsa.iu, a- 1!i do Recite
l.arn a Parnbyba. dp Xorte.

"Santarém" chegou a 17 do Autuar.-
pia. '..*.'"Iguassu"' sairá a 21 de Santos
para u Kio."Parahyba." sairá a 21" de Santos
para o Tilo."Sa:it.o6" saiu a 17 do Paranaguá
par.*'. âanLos."Taubaté" chegou ." 16 a Boston.

| 4 #--»-"»*--*'*--w^-v-".<-*^^ |.

""O CHRONIQUETA 
PARISIENSE ! Franjas g 1
i r

tfg^^ g\ > e Jf\
A franja ahl vem, minhas senho-

ras, a franja ahl vem com açoda-
mento esfiapar-sc graciosanicuto so-
bro o estreito "fourreau" dos nossos
vestido dc agora.

Não se pôde negar que a franja
tenha, como guarntç&o um "salero",
lodo hespanhol.

Aproveitado como babado ou tu-
nica, sublinhando o imprevisto de
um bolso, 'cobrindo por veze» como
segunda saia a frento toda de um
vestido, u franja 6 a cabellelra da
moda actual, essa cabellelra .quo as
mulheres cortam' o quo ee obstina
em reapparecor como o ""dernier
cri" da elegância.

Nossa xravura apresenta tros en-'
cantadores modelos de "vestidos
franjados.-

'O modelo 2 consta de uni simples
mas delicioso -veetidlnho ¦ de • crêpe
muscadin côr de groselha,- guarrto-
eldo aponas por tres ordens do fran-
ja do seda na ponta da túnica sen-
do Cota franja de um tom mais
sustentado do quo o orípe, •

O corpete se franze na frento da
cintura o do decote, como que ro-
puxando para a frento todo o ves-
tido.

O modelo 1 trata-se do uma não
menos graciosa tollette, ,|felta do
simplicidade c de bom «rosto, roall-
nada em crêpe' Muscadin côr de
rosca, côr esquisita de que o pro-
prío arco-iris talvez se espante o
guarnecida apenas cem tres ordens
dc franja dc seda do mesmo tom,
dispostas em bico na frente do ves-
tido.

O terceiro modelo, o mais ongra-
cadinho dos tres, C- de orípe Birman
preto, tendo como enfeite compridas
-franjas de soda branca recaindo doa
bolsos e do antebraço numa copia
distante da' liidúmontaria mexicana.

Viezeu de marroeaiu branco orlam
a 'tira du Idocoto, o alto dos punhos
o formam os bôlsinhos du saía. Bo-
toes do vuadrcperola completam o"charrno" tão moço e chio desse
conjuneto.

13 como o branco o prçto, o crê-

pe-sctlm, as franjas o oa botfies sao
a ultima palavra da elegância, nüo
ha leitora nenhuma que nâo queira
ter tudo Isto reunido no adorável
conjuneto desse jnodelozir.ho todo
parisiense.

"¦''¦' jm-' OHIFW»!.
"Jíai7 Dlree: Só hontem me cha-

garam as mfi-os seus dois cartões.,
De6eulpc-me por conseguinte a de-
mora absolutamente involuntária. Oe"cache-pots" do metal prateado
para salão estto um pouco fdra da'
moda. Enrole antes o Vaso da plaa-
ta numa velha seda brochada de ei»
res mortiças ou numa bonita er,eton-
ne, fazendo o rnals artistico pealivel
o apanhado. Plantas em cima da
mesa usam-so modernamente.- O
grande chio sâo estas "coupes", uma
especio de alguldar de crystal ou
pol-ecUlana, chata e baixa na qual
boiam cinco ou seis flores sem has.
te. iilste systemn, além de moderno
£ econômico, pois exigo pee/uena
uuaiitidado do floron e nada de fo-
Hiagem. Nüo Imagina quando a
"coupe" ê escura, como ficam bonl-
tas, assim boiando, ossaa grandes
margaridas brancas, ou algumas re-
sinhas encarnada*!... Collosjuo as
medalhas espalhadas, a esmo na
mesa do centro, sem pauno por bal-
so. A .moda nSo fliier maia eober-
ta a -madeiro, 'bonita dos movei*.
Ponha no melo um vaso csgulo, ou
urna estatueta o terá desfarte ar-
ranjada graciosamente a sua, sala".,

«iHIFFOX.

Cuidado com
os olhos

BXAMC8 OIWTUITOR O* VISTA MR*
APPLICUÇdO HXACTA DM) LENTM A

USAR, POR MEDICO OCULISTA
Itua da Quitanda, esquina da nua Bueno»

Aires — A ÓPTICA

VESTIDOS DE LINHO, DE CAMBRAIA, DE MARROGAlN o outros te-
cidos moda para verão, GHAPÉOS MODERNOS DE COMBINAÇÕES
ARTÍSTICAS, PULSEIRAS DAS OLYMPIADAS, BRINCOS á "Ll
Garçonne,,, Collares de crystal, Bolsas, Carteiras "lmperleIH
Trousses e outros artigos moda por preços mínimos, que fazem •
encanto das senhoras e sáo o grande suecesso da moda em Paris.

REAL MODA
80 — URUGUAYANA — 80

B0L8A8, CARTEIRAS. IEQUE8, RBNOA8, PITAS ,E ÁRTICOS PARA PRESIN. II
TES — OS MAIORES SORTIMENT08, PELOS MENORES PREOOS U

j. 
AS NOSSAS MEIAS 8\0 AS MELHORES O

LUVARÍA GOMES
ESPECIALIDADE EM LUVAS FANTASIA

P 38 - RUA RAMALHO ORTIGÃO - 38
j. (ANTIOA TRAVESSA S. FRANCISCO)

a

E' dever de iodo homem
if-üegurar o futuro do siri familia.

Assegurc-o V., adquirindo a torra
onde localizar o seu lar, a anal 4
vendida com a3 maiores facilidades
pela

•COMPANHIA TERRITORIAL OO
RIO DE JANEIRO

Rua da Assembléa, 70—Central 2351

iil" ajT i nu ' 1\
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Dr. LUIZ SC03E'
Assistente dc clinica me»

dica da Faculdade do Rio.
com pratica nos Hospitaes
de Paris — ¦ Doenças do
ESOPHAQO - ESTÔMAGO
• INTESTINOS — Rua do
Rozario 140 — De 1 ás S
Teiephone: Norte 3070.

EM STOCK
LOCOMOTIVAS A MOTOR

PARA QTJALQCEK BITOLA

Capacidades de tracção 18.000 Iu., 28.I0Õ ki. e mais
AUTOS DE LINHA - WAGONETE?

BB acALOslER TTPO E BITOLA

Fe-am catalisa c «flerta* aos r-^reacatastea a-nraUí

ujÉniaiiiiB-»»—¦
RUA DO LAVRA01O, 10S — CftIXA 2442
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u O JORNAL — Domingo, 19 de Oatabro do 1024

Marcada da Cambio
• da Tltuloa O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS Cammarclo, Oalatlatloa,

Tadaa oa Mercados

RIO, 1» DB OUTUBRO DB 1934.

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios e Cotações

LONDRES, 18 de oututro.

V.

j-wo «aneo <la InRlutorra. , -,- ,- y v v
I T)o nnnc/) da Franca ¦ *,* *, .*' Do rinnco dn Tinliu *,. ... ,¦ Do rtiincn fie W*»»o*inhii , ,
, Dn Pnnco ilu Allemanlia louro) , . .

Km T.omiri>s, 3 meses ¦ . ••
. j Ein Novu York, S mezes. ..... v

CAMBIO:
t ">niln>s h'Bruxellas. ft vista. £, .• . .
j -rtoriovu n/Londres, A vista, pnr Es v •i Mmlrld t-Vlxindrea, fi vlutn. por C . . .i Lisboa ^/Londres, II vista (t/compra)

por 
Lisboa «/Londrea, i vlata (t/venda)

nor 
PnrN n/t-oiirlre*. li vista, pnr E. , . ."¦uris 

.s/Ttiilla, i vleta. por 100 Dr. . .Pariu n/TTw-ioannit, fi vlsla, por 100 V.
V, "forte n/r.nniircir, ft vista, nor £. . .Jf. 2"ork s/PnrlH, tel. bancário, por R .Toi*i,- a/Clenova, tol. biinnirlii. por li "ts

Vork d/JTndrlfl, t. tel. por 100 p. , 
"

Vnrlí <•* 'A ivfienlain. por 100 V. . .N, YoHt n/sulpsa, tol; bsnoiirlo.-porF.S,
[ 

**>, Tnrl: H/Ttnrllni. I. tel, rnr SI. . . .Ts. Tmlr K/nruirellas, por ***-. ..*,..
TTTTIT.OS BRASILEIK03;
Federaes:

Fiindlnc. li  ... ... w ... .„
Vovó Fnndlne. m*. ........'¦'onicrullo. 1010, 1 % J . . ... .,no imu %,......,*:,*::,

Kstadtiars:
Tilulrleto pvrteral. r, %. . ,. ... ... ... ...
Hello Hortsínnlò, 1003.* B % . . . , .,"[¦"nfo rin n'o bonun ouro. C *i , . .*Kslnfln ds Bahln. emo. ouro, 191S, G *&

TÍTULOS DIVRRSOS:"Rrusll Ttüllwnv Oo-minon Stoclr . . . .*
JJrHsIllan T. Llehtft Power C. I.IiJ. Ord.
£. Pnnln aiiHwnv Comn. Llil. Ord. . .¦Jx-opoldlnn rtallway Comp. Llrt. Ord. .•Duntont CnfM» C», T.til. 7 V>; Com. Prof.'RI. .Tnhn ü'EI-Ttcy "Mlnlnc Ord *
J!lo Flour Mllln & GranHrlcs Ltd. . .*ly-ndci ¦¦;• S. American Bank <Mala Tteal InElezo. Ord. .• , . . . *. «

TÍTULOS BSTRANOBIRÒS:
J-nip. do Guerra Britannico, 6 %, 1927/47CoiiroIíi. 2 V- % . .*•Tícnti**. Françalse, t "i . 

','.'.'.', '..
«"nto Françalse, 3 ••„ fBol.ia da Parla)
Jlento Francslss. 191S antesrallzado) .lícntc Francalee, 5 % (Bc'sa de Paris)

Botiltm Anterior
4 4 "!,
n 8 r»

D !?, r,'i C .Vj %
r, •:, a "»
8 •'*. 8 %s v/u; a n/m
3 3 *7i

P-,' 03.4.1 03.25
L.' III*J.2."i 102,30
1'.' 33.43 33. .13

E'JO 113.00 113.00
I-X» JII.00 111.00
F. 8*,. 87 8«. UR
F. 8n.7."i 83..MI
f, S5T;•!!»•: 2,",«.r,0
8 4.49.00. ¦ 4.18.7.1
cu» 6.23Í00' 5,a-i.nn
fila. 4.3H,73 - 4.30.,*,n
Cl». T.I.III.MO i3.4ll.00
Ctü, 39,II.00 I0.07.MO
Cts. 10.28.0» 10.20.011
fit», 0,0U0.OOfi.O2l 0,000.00.11,021
Clü. 4.32.00 4 82.73

«3 Çi «2 tf72 '« 72
•12 12-
09 39

63 lü B3 li
BS Vi' «8 t*',

ul u *

7.18 V.16
S7 r,7
1.1S 153

29 »{' 20 "1
II li 11 !i
III 11I
81..*) 31.3

u â v>
•303 r.tí, 102 í»• . . : Í7 V,~ B7 Çi
C2.2S r,2.ir.
50.-lõ 50,00
SI.40 51.20
02.72 B2.30

i- LONDRES, 18 de outubro.
Taxaa cambiara que vigoraram ne-rte mercado, por occaslflo dó fechamento»« liontem e aa correspondontea no dia anterior, sobre aa «egulntos praga»:

rrontein. AnteriorR/Berlim. S vista, por £ M. .
íg/Amsterdam, ft vista,* por £ FrR/Oenova, í vista, por E L. .S/Xtadrid, fi. vista, por £ P. .Íl/Beçna, ft vista, por £ F. .S/ParlB, fi. vista, por £ F.M/Bruxellatí, ft vista, por £ F.S/Lisboa, ft vista, por £ d. .S/Nov.i Vorlc, fi vista. pnr £ JBERNA, 18 do oulubro.

Taxas quo vigoraram neste mercado no fechamento de hontem e aa corres*pondentes no dia anterior:

¦Tiü'1 S/B""lf'. 1 vista, por 100 frs. .* .. *-.•' v v v v -. .* «67.0*0 
Á%V.50

Londres e/Berna, á v;sta, por f. .* v v . ».v *'. ,. .: a3,10 23.10

nom.
11.49

102.85
33.45
23.39
85.80
1)3.40

2 1/111
4.19.00

nom.
11.49

102.80
33.42
23.40
S5.85
93.45

2 1/16
4.48.87

Mercados dos principaes
produetos

CAFE'
NOVA TORK. 18 de outubro.
O mercado do café a termo, nesta

pi-ac», hontem, fichou estarei, com alta
tio 12 a 17 pontos, cotando-se em cents.
por libra;

JToie Ant.
Para dezembro *.* *.- -.*¦ -.- 18.75 .13.58Tara manjo , 3 8.15 18.00
Para maio . ..,..'. 17.88 17.55
Para julho 17.17 .17.03
rcitilos Saccas

No «lia- de hoje ...*.. 110.000
No dia anterior 60.0UO

NOVA YORK, 18 do outubro.
O merendo do café a termo, nesta

praija, fis 10 horas e 30 minutos, manl-
festava-se apenas estável, com alta par-dal dc 2 a 12 pontos, cotando-se em
contü. ipor libra:

Hojo Anl.
Para dezembro .*..*;• 18.BO 18.58
Pára marco 18.00 18.00
Tara mulo 17.63 17.55
Para julho 17.17 17.03

NOVA VORK. 18 do oulubro.
O mercado do café disponível, nesta

praga, fechou, hontem, com alta do Vi
para o cafú do Santos o alta do *4 parao do ltlo, vigorando, por parte doe com-
pradore;.'. ae cotações üeguintee;

Do líio:
Ho» lem Ant.

N. 6. ....*.*. . 20 "í 20 K.
N.  i'0 W 20 

"
Dc Santos:

¦N-i  25 Vx 25> . 1»  23 '.i 23 íiHAVRE), 18 dc outubro.
O mercado do café a termo fechou,

liontem, calmo, com baixa dn frs. 1 íia 4 %, cotando-so cm francos, por *tiü
kilos: ,

Hontem Ant.
Para dozembro. . >• . 460 464 %Paru margo 412 44B ííj
Paia nni-n .125 .421) áj
Tara julho ..... 410 Vt 413

.ME LOUREIRO & CIA.
IMPOnTÀDOBES ~- EXPOHTADoniSS

RUA THEOPHILO OTTONI, 1
Toleplioilc: Korlo (I20I

STOCK* — 1'IIEÇOS I1EÜUZIDOS
Óleos de CAco, Andireba o Copahyba, Ce-
ras de Abelha e Carnahúba, Borracha fina,

Pará e Mangabeira, Polvilho, Resinas
Jatobá e Angico '

""" ¦ ¦ . _. ,, ,^

Pereira Júnior & Filho
COMMISSÕES — CONSIGNAÇÕES

i Avisam a seus amigos a freguezes qus•, mudaram a eua sede para a

RUA S, BENTO 18 - Tel, N, 2380
RIO DE JANEIRO

Saccas•4.000
6.000.

Veadoe
No dia de hontem .* v v »No dia anterior *' HAVRE, 18 de outubro.

O mercado do café a termo abriu,hoje, apen*ie estável, com alta de fra.B \í a 5 94, cotando-so em írancoa, por50 kilos:

Para dezembro. .* *. ,v 452 íi 4«0Para março. . . ,. . 447 íi 442¦Para maio*. ...*,. 430 « 425
Para julho .....*-, 418 410 Í4
Voiitoa Saccas

No dia dc hojo . . . v 3.000
No dlu anterior 1.000

•HAVRE, 18* dc outubro.
Estatística fccma-ial do café no Ha-

vro: ,„¦¦-_....-„•'•
Cotação official. ... Francos

No dia de lioje ,...-. % 485
Xa títíihana 'anterior. . • 475
Em CKiial data de 1923 . 250

Café- do Brasil:
No dia dc hoje ....*. 232.000
Na semana anterior. . . . 108.000
Em egual -data de 1923 . 99.000

Cafe de outras procedências:
No dia dc hoje 160,000
Na «emana anterior. . . . 168.0110
Em cpuul data *de 1923 . . 120.000

LONDRES, 18 dc outubro.
O incrcailo do café a termo, nesta

praça, honteni, ás li horas o 30 mi-
mutos, manifestava-se calmo o lnalte-
rado, cotando-se por 112 libras:

fToiifcm Ant.
Para dezembro. . *, . 114.0 .114.0
Para .mnrço  112.6 112.B
Para maio ..... nlcot. li cot.
Para jnllió  Ji|cot. n cot.

•SANTOS, 18 do outubro.
O mercado do bafe disponível, hojo.

manifestava*.**) calmo, cotando-so por
10 klloe:

Hoje Ant. A.pas.
Typo 4 . . ..* i. 89J000 HU$000 25$500
Typo 7 . . . . 37$000 37J0OO 23$500

Entrada*-* até -is 14 horas:
fíaccüA

Xo (lia (1*5 hoje .,...• 22.881)
No dia anterior 20.304
Em cguaj data do 1923 , 33.735

JSúiièionoía:
No dia rii> hoj,»  1.020.883
No dia anterior 1.1103.11114
Em egual data dò 1923. . 1.0U5.653

Embarquca;
Nilo houve.
SANTOS. .18 de outubro.
O mercado do café a termo, para nova

Ixtue. nesta, praça, fechou, hoje. calmo,
cotando-eo o typo. 4, por 10 kilos, por
parto doa compradorce:

Ho-to Ant.
Para outubro . . . ¦ 10J975 41$II75
Para novembro. . . . 40S775 415423
Para dezembro. ... 41Ç100 I1S723
Vendas Saccas

No dia de hojo 1,4.1100
No dia anterior  117.000

S. PAULO, 18 de outubro.
Entraram, hoje, neeta capital e em

Jundlahy, 28.000 eaccas de café, con-
tra 20.000 no >dla anterior o 21.000 no
mesmo dia do anno passado.

Um Jitndiahy:
Hojo Ant.' A. ]iaa.

Pela E. Paulista — . —
Ki/i 8. Pnulo:

Pela fioruçaba*¦iu, etc ... 29,000 28,090 21.000
ALGODÃO

1.IVERPOOL, 18 do outubro.
O mercado do nlgod&o disponível i*

do termo, noata praça, As 12 horas o
30 minutos, manlícstuva-so oalmo. com
baixa du 5 a 10 porftos, naslm dlecrl-
mliinou :

No dleponlvel brasileiro, baixa do 10
pontos,

No disponível americano, baixa do 10
pontos,

No americano a termo, baixa Uo 5
tx 10 pontos,

OolacSet:
1'onca i jr libra

Hole .\nt,
Pernambuco Tnlr . -.- m.iís i-i.hr
Macula Talr", . , . ii.3S ii.es
AmorlcHit "Eully" .Mid-
illlnp  1J.4S 13.53
Opções:

Pnra janeiro .... 12.09 13,03I'ara niiirQo, .... Kl.05 12.11
Tura inalo  13,09 111.13
Parn Julho  12.98 13.03

LIVERPOOL,, 18 de oulubro.
O m*-ri!Krto de alROdBu .'ifrou.\ou de-

PoIh da abertura. Vendrm p.-la operngftu
Str.-iddlc. Ilouvo pedidoe dos conimcr*
clanlcu. Alta de 1| a II ponlOH parn ""Amerlcnn Kuiuros", rjue era cotado cm
punco por libra:

Bnnlcm Anl.Para janeiro .... 1H'.or, 13.92
Paru uiai-i'0  13,11 12,97
Pura inalo  |',|.|.-, 1;|.*02
Para .lulivi .....' 13*03 12.:u

NOVA VOltK. 18 de outubro.
O mercado do algoil.to apresenta um

caracter normal. O.s baixistas « os ope-
radores do sul compram. Alta do 7 a
26 pontos pura o "American Futures",
que era cotado c:n cents. por libra:'' Hoin Ant.Para Janolro .... 22.70 22,63
Para manjo  23.12 22.08
Para nuiV, ... , . 22.42 28.23
Para julho  23.11 23,S3

NOVA VOniC, 18 de outubro.
O mercado Uo alrodüo melhorou de-

pois da abertura, mns afrouxou nova-
mento, devido ao oetudo favorável do
tempo. Haixn du 16 a 22 pontos para o"American Futuros", que era cotado om
ecute. por libra:

Hoiiíom Ant.
Para janeiro » y T .* 22.63 22,83
Para mvarfio  22.98 23.20
Para maio , 23.23 23.40
Para julho " 22.S8 23.01

PEP.NAJfP.UCO, 18 de outubro.
O mercado de algod&o íc/. firlado

hoje;
PRAÇA DO RIO

NOTAS COMMERCIAES .
CAMBIO

O mercado Ue cambio abriu o func-
cionou, liontem, multo estacionaria, sem
letras om demanda dc collocaçio c sem
maior procura do banoarlo para remes-
sas.

Em taes condições permaneceu o mer-
cado sem alternativas, com os bancos
pouco interessados em comprar lelras
promptae, por iseo quo e* pretendiamadquirir papeis para futuro.

O Banco dj lírasll e vários outros
Iniciaram os saques a 6 1|1*6 d., dando
alguns a 6 1!32 d., contra o particulara 6 3|32 d. futuro.

IXessas condições permaneceu o mor-
cado durante todo o dia, fechando iu-alterado o eem firmeza.

Os soberanos regularam a 49$300 o a
llbra-papol a 40J500.

O dollar cotou-se: íi vista, do 88900
a 98000, c a prazo, do 88900 a 85970.

Os bancos affixaram, hontem, as so-
guintes taxas:

TA BELLA DE BANCOS

. ¦»'

.,t »í» dias
fi d. a 6 1/16
$463 8480

S$900 a 8Í970
A' vista

Pracax
L/ondres •
Paris . .
Nova Tork. » t ..*

Praças
Londres . , r ?- vPari» . ,.*.*i ü tItalia . . . , , mPortugal .....
Nova York. , *., •*,.
Canadá, . . • .* ;,i
Suissa. . , s , '.*
Hespanha ....
Japão . ..*...'
,Sueclu. . t , *,* ..
Dinamarca. . . *,*
Noruega .,,,-.'
T-lollaiula. ; *,- 4 *.•
Syria . ..*,..*
Bélgica .....*
Slovaquia ....
Allemanha (trilhão

do marcos). . .
Marco da ronda. .
Áustria (por 1.000

oorMaa) ....
Rumania

Vales-ouro;
Por 15000, ouro. ¦»•

Sobrc-laxa:
Cu!(; por franoo •.-

iíio (to Prata:
Chile (peso ouro) .
14. Aires (papel) .
B. Aires (ouro) .
Montevidéo. . . .

Por cabogramma
Praças

Londres ,*,..,
Parlü ......
Italia
Nova Torlc. . . .
Bélgica ......
Hespanha .... —
Sulsea —
Hollanda —

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil cotou o dollar: a

prazo, a 85070, o á vista, a 95000.
Os vales-ouro foram emlttldoe, poresse banco, á razão Uo 4$915 papel por

15000 ouro. ¦
Bolsa de Titulos

Funecionou o mercado dc tituloy, hon-
lem. com as apólices geraes regularmente
firmes o com os preços em alta.

As diversas emissões e as municipaes
não accusaram altcrayã.i (le maior im-
portancia. mas ficaram cm condições Uu
estabilidade. I

Os papeis dc bancos c os demais cm
movimento poucos negócios tiveram, fl-
cando, enr geral, sem alteração do into-
resse nos preços.

A maior parte das operações realiza-
das verificaram-se sobro as iximUm-a
tudo como su vê adeante. '

Vendas fechadas hontem;
APÓLICES

Federaes:
Uniformizadas. 5 1'0 4 a
Jlludas, dc 500$. ... ¦ 1 a
Miiidas. de 200?. . 2 a

Diversas Etnfuisõcsi
Miúdas. I :üH05 . . .

5 13/16 a
8466 ix
8390 a
5353 a

85900 a

15715 a
1J2O0 a

35490 a

8430 a.
5271 a

5054 a

5466 a

35330 a
75600 ít
850*10 a

5 59/64
5473 a

95000 a

6 U.
5473
5391
S«5S'OJO00

15732
1S*!I3
35191
25414
15580
18282
35530

S470
5435
5272

75000
25130

5133
5058

45913

$473
150S0
35373
75623
SJ173

¦vista
5 31/32

5478
5394

95050
5440

15220
15730

/.'micos:
Brasil
Coininerulnl ....
(.'ommorclo
l.avouru
Nacional
Funoolonarlofl, . . ,.Mercantil
Portumiea, port. . .
rortiiKuec. nom. . ,

Cumiiiírt/ilaa do Tc-
vidos:

Bom Pastor ....
Corcovado 
Munnfnctora ....
Alliança
Amorlcn FTabrll, . .
Conf lança
Comoin
Pi-lropolltana. ...TIJucu ..'...,
Taubaté,
Prog. Industrial . .
Industrial Mineiro .
S. 1'edro
Esperança 
Juta
Hiiuta Helena, . . .
Sar.to Alelxo . , . .
Bnisll Industrial . .
Lnnlflulo Petropolis ,

C'oiii)inuIila3,<lo í,'o
//iiroc;

ArgoK Fluminense .
Hnifll
Con flanes
Anglo Sul-Americano
lAoyü Atlântico. . ;
<~i.-iraiiti.-t
Mlnorvn
Previdente 

C, rfn Ti. do 1'crio
e Üurrltt:

Victoria a Minas . .-
M, .s*. .leronvino. . .
M. S. Jeronymo, . .
3, Botânico. Intfcr. .

t'o>n(iuii/ii«j (I.'i*cr-

396100»
2011000
JJÍJOOO
555000

481000

ÍSÍIÕCO

2251000
1305000

3285000
27080(10
3608000
420SO0U
2305000

4808000
5008000
5205000

9921000

1808000
408000

2301000
478500

3858OO0
1MRI000
1851000

22OI000
1751000
28OS000
2068000
3268000
2601000

6*01000
4328000

2S0J00O —

1005000
5705000

305000

2208000

2105000

— 628000
30JOO0 —

1005000
3501000
135000

775ono
3308000

1:6508

675000 —
948000
925000

1805000 —

'Pé

265000
411550011
4725000

85000
125000

78Í000
5H500O
935000

202SO0O

1205000
11135000
1025000
192*8001)
1355000

2025000

755000

1755000

1995000
2008000
1905.000

1918000
.1928000
20*15000

1955000

2038000

2025000

2305000
33(000

4705000
U5OO0

1708000
3*10?0U0

295000
755000
808000
705000

1708000
308000

199SO00
5005000

1258000

1005000

Artefaclos Ue Kcrro .
Do011 a ria. 1311 hia . •
u. do Santos, port. ;*,lt, dn Santos, nom,',
l.iiaiii.tntlferu. . . .'1,'orran c Colonização
Silveira Machado. .
c. Brahma
Notórias .*
Centros . Pastoris . .
!'. o de Saneamento
Klo to rea Klectrlcon .
Melh. do Mnranlião .
Mercado Municipal .
Araraiiirua
Illha Branca ....
Paii.TIonqão Ml.ved .

DEBBNTHTtESi
nocap Ua Bahia , .
Docas de Santos . .
Tee. Prog. Industrial
Tee, Corcovado. .' .
Manufactora ....
lnd. Camplsta . . .
Industria Mineira. .
CeívoJ, Brahma. . .
Cervej. Gunnabara .
C. S. Br. I*. Ernesto
Auto Via,:5o. . . .
Santa Helena . . .
Santo Aleixo. . . .
Fluminense *f. Club
l«\ o Titiü Jaoutlnga .
Tee Mugáense . . .
Tec, Confianea . . .
Tee. 33nperança . . .
Sanatório Botafogo .
Silveira Machado . .
l.uz Stearlca. , .; 4.
Alliança
Alliança
Brahma
Palaco Hotel. . .- .
America Fabril. . .
Fiat Lux . . .
Industriai Santa
Ti juea
Usinas Nacionaes .
Mercado Municipal —
V. B. e A. de Metal —

RENDAS FISCAES
ALFÂNDEGA BO RIO PI-' JANEIRO

Renda arrecadada hontem, 18:
Km ouro  114:7708896
Km papel . . ,* . . . 230:8765616

1808000
1908000

I :8030
203S0II0

1 -.11005
HliSOOil
1905000
16250(10
675000

1985000

1SSSO0O
197Í00U

1705000
2075000

Theodor -.VIII* ft C. .*
H. Alhnnatl 4 0...

Para Buenos Alrca:
ir.-inl, Panil tt C. . .
Mo. Kinlay & C. . .
Fraga Irmilo & C, , .
Ornstoln & C. . . . »Par» .Haltlmorc:
lü. O. Fonte-j t a.' sPara MontovlUOot
Ornsteln £• C. . . . vPura Oenova:
13, Johnston k C. I.td.

Puni o Sul da* Afrle
Mc, Kinlay & C. . .
Ornsteln *': 
Theodur Wlllo & C. .Para Trieste:
Ornsteln & C. . . , «

Para o Havre:
Theod.ir Wlllo & C. -.

Pura Santos:
C. lü. R. d» Oafé .• v

*•- :•¦

. -41

w

ar 1

4
a;

.i*<*.

¦4 v

a. om
33S

2 DD
100
100

1.406

500

309

C00

794
1.125

200

1.128

1.125

591

Tolal v 19.404
ALGODÃO

liso inercado neeumu, hontem, um
movimento actlvo Uo saldas o silo tevo
maiores ontradas.

Os preços regularam Inalterados o
«om tendências para melhorar, pois o
mercado fechou frouxo.

COTAÇÕES U13 HONTBM
Preços por 10 klloa:

Sertões 618000 11 «71000
Primeiras Sorten, , , 598000 a 645000
Medlnnos 57500O a 595000
Paulista 6U5000 a 655000

Mercado frouxo.
MOVIMENTO DO DIA 17

Entradas Fardos
No dia Uc hontem. . v *.• -.• 291
Saldas ¦. 1.215
Existência ¦ 9.352

ASSUCAR
Funecionou o mercado dc assucar «em

firmeza, mas regularmente calmo o ro-
lulivãmente movimentado.

Houve entradas ainda desenvolvidas,
mas as saldas nrcusariim maior vulto.

COTAÇÕES 1 "ti HONTEM
Preços por 00 Uilos, clf.:

Unifico crystal ... 628000 a 645000
Terceira «orlo. ... " —•
Segundo jacto. . . . 615000 a 628000
Terceiro jacto. ... —
Demeraras 595000 a 605000
Mnscavinho 575000 a 6O$0O0
Mascavo Nominal

Mercado calmo
MOVIMENTO DO DIA 17

Entradas Saccos
No dia do honleln. . •. .* .* 5.8S8
Saldas. 8.222
Existência  30.989

MERCADO A TERMO
Regularam, liontem, 110 mercado do

assucar, ns 0|içõc« seguintes:
Na 1" Koku:

Tcikí. Compr.
Outubro *. . , -.- .< 628800 615000
Novembro .... 578000 508300
Dezembro . »¦ . , 5BJ000 558400

| .Tauelro ....*. 555700 538100
I Fevereiro .... 558700 558200
Março  555SU0 Õ5$000

Mercado paralycaão.
Na 2" Bolsa:

Outubro  618100 618000
Novembro , . . . 565700 565200
Dezembro .... 555600 555200
Janeiro  55870o 555000
Fevereiro .... 5357011 555000
Março  355700 555300

Mercado frouxo.
Vendas Saccos

Na 1» Bolsa. .* t .* v *. 1.000
Na ü" Bolsa, . .* .* „ .. *.- 5.000

2008000
1925000

.195J000

2001009

1955000
2005000

Total, v . v . . .

Preços correntes
6.000

Total. .... 250:6475512
Renda* arrccidada dc 1

a 18 do corrento , .*• 0.173:0308751
Eni egual período dc

1923. 4.054:9325307

Differonca a maior em
1924. ... . . ... . 1.518:0785444
DELEGACIA DO THBSOülíO DO
ESTADO DK MINAS OF.RAES NO

DISTRICTO FEDERAL
ArrocadaçSo do dia 1S 82:5675000
Dc l a 18 do corrente . 1.770:3*105300
Em egual período do

anno passado.'. . . 1.068:7665000

Dlfferença para mais cm
192*1  701:7445300

PAUTA MINEIRA .
Modlficaçüo qíie uoffreu a pauta ml-

neira, referente aos gêneros abaixo Ue-
siguados:

Kilo
Café em grilo. . . , 7 .- -,- 35400

Gêneros de consumo
CAFE*

Regulou o mercado Uo café. hontem,
bem collocado -n firme, tendo aceusado
titn movimento bastante animado Uo pro-
cura para novus negócios destinados Cx
exportarão.

Declararam-se <.'.s vendedores, assim,
firmes o exigentes*, por ls«*o quo dlvul-
garam o preço dc 50J500 como base
do lypo 7.

As vendas cffectüaâás sobre' o dis-
ponlvel fornm de 8.(574 succus, sendo

,6.323 na abertura c 2.351 no fecha-
mento.

O mercado ficou bem inspirado, com
regalares embarques o moderadas eu-
Iradas.

Movimento cstnlisllco
NO DIA 17

Jâii I radas 8<tct '«.s'
Pela Leopoldina ...... 10.637
Pela Central  2.321
Poi* cabotagem

*^'*T ^n^rtnllíg^lTn/S5 \i

Companhias Francezas de Navegação
Chargeurs Réunís e Sud-Atlantíque

Ci
O QRANDE E RÁPIDO PAQUETE '

AURIGNY 9*
ksperado do Rlò üa Praia em 31 do corrente, salri no mesmo illa com

destino a:
DAKAR — LEIXÕES — LISBOA («Ia LeiiSei) — ViGO — LA PALLICE

e LÉ HAVRE
CAMAROTES DE !¦ CLASSE — U» CLASSE PI1EFERE.NCIA — 3' CLASSE

COM CAMÁHUTE c 3** CLASSE SIMPLES

Agencia Geral das Companhias Francezas de Navegação
Avenida Rio Branco II c 13 — Telephône: Norte 6207

51111$,
íons;

1:000f,
1 :00üS,
! :ooo$,
1:0nn$,
1:0mis.'
1:0iUiS.

."rinif"rji.i.
]'hnp, lil ml,

De
Do
De
De
De
Do
De
De

nom.
nom.
nom.
nom.
port.
port.
port.
caut.

port.
port.

1. a
a

120 a
Ti íl
II a

106 a
341 a
10U a

75 a

1 a-
U a

56 a
S*'! a

im a
177 a

PARIQUYiM/3
CONTRA TODAS AS

moléstias do fígado
— Tomas que ficareis completamente restabelecido —

REMÉDIO INDÍGENA - PURAMENTE VEGETAL

Kmp. 1017. port. . 8
.Dec. I.:,?..*i, 7 % . . 150 a
,Dec. 1.535, 7 % 10 á
Dec. l.fi-,'3, S % . 6 a
Dec. 1III33, S Ta . 510 a
Rin Grande, port. . 23 a

b7st'itt?*tacs: ¦
T3. Uo D-o 100$. 4 

'<»
13. do Minas*-, .1 :O0i-$

ACÇÕES
Bancos*

Braíll  . ..
Nacional. ... . . *..
Portuguez, port. . .
Portuguez, port. . .
Funcciómirioy.. .....

C'0))i}}finli'nts;
D. de Katitop. nonn 05

DEBENTURES*
Mercado  -140

¦IJIiTIMAS OI-TERTAS
APÓLICES:

Federaes Vend.
T'nifonniza,l;ui. .*, '•.' . S0OS000
Div. Bnilssões. íi Tr . 77S$000

Ap. fo vor.tarfor;
Kmp. ioo::. ;, *; . . 70?snoo
Div. BmlssBo;*!. .". % . 666?u'0ü
r>!v. Upiii—<Vs cn ii t. —
Obrig. do Thesoun-j . 21S?00Ü

Extadvttc*:
B. do ltlo 100$. 4 % 07*000
R. ò^ Parahyba. pop. —
K. Minas. 1 :noej. 5 ¦*;•, _
R. Espírito Santo . .
B. Pernambuco;

790S00O
730SOOO
730$00ü

8201000
8SO$O0ll
8Sd$000
77ii$nno
777SÓ00
«oriioon
666$H0ll
6675000,
0Õ8S0Ü0

ISlíSOOO
14"Shnn
16050Ò0
Iiiisnnn
17SSS00
17*1 SOnil
8I55U00

07S0UI)
7D550Ü0

iiliaíonn
aansnoo
1SBSO00

4 7?3tl0

4703000

200?000

Po 111 fir
702SO00
7765000

Tonsnoo
l!6nílMIII
K.~i7$nnn
DlõJOOO
'.Misonn
oajnoo
7605000

Municipaes:
Bmp. íoni. *,"-.. ,

100B. 6 r.r . .
V.m. port. .
1917. port. .

1.6"2. I-* ¦:. .
I.S35, 7 % .
I.!>4S. 7 "-<* .
1.550, 7 % ."Lj-ra" Mur.icipnt .

Nlctheroy, 1« série
Ffrsip.; , . . . .
Campos .....

, ACÇÕES:

Kmp.
Kmp.
Kmp.
Dec.
Dec.
Dec.
Dre.

U2Õ3000 0005000

.MuiSnoo
156S000
148SÕO0
1465*3 00

149*000
14«$iinu
1S2ÍO0O
I6IS11OH
1605000

l"745u00

1505000

I70.?nno
7'JSOuO

Total .....
Dt-ffrie o dia 1" . . . .
.Mediu
Desdo 1" dc julho . . .
Media

fímbarqiies:
Pura a Europa
Para oa Estados Unidod,
Pura o Rio da Prata . .
Para o Cabo.
Por üubotag-em
Para o Pacifico ....

.' Tolal ...*..
Desdo n dln 1" . . . .
Dee do lu de julho . . ,
Em egual data elo 1323 .

iía-fsfciicio.' ¦;¦
Xo mercado . . . . . ,
Em egual data .jde 1023 .

tíOTAÇõES
Tlipos

T.vpo 
Typo 4 
T.vpo 
Typo 6 .*
Typo 7 
Typo S ........

Vendaa (saccas) ....
Mercado firme.

Pauta . . .

Vendas
Pela manhã.
A* tarUe -. .

I2.H.18
218.491

11.617
.581.031

11.647

7.702
¦i;500

200
2.381

630

NO DIA IS

¦ 15.514
224.830

1,542:621
1,552.837

220. 180
517.333

Arroba
53$100
62*100

,. 5IS700
61SOÕ0
505300
I3$60l)

13.771

35300

Sacros
6.323
2.351

3.671Total . . .
Preijos pela arroba

T.vpo . 50í.",on
Typo 7 em 1922 ..... 325700

Mercado firme.
MERCADO A TERMO

.O inercado..dc cafe 11 termo, resulou,
honteni, da segulnto fôrma:

opções:'
Abertura

Outubro . • • .*
Novembro .". .•Dezembro . . .
.Janeiro . . . ,
Fevereiro . . .
Março

Mercado firme.
Fechamento:

Outubro ....
Novembro . . .
Dezembro . . .
Janeiro ....
Pevereiro . . .
Março

Mercado calmo'.
Vendas t<acca*

Na 1> Bolsa  . 21.000
Na 2' Bolsa 1.000

Total : 25.0»0•EMBARQLilS NO DIA 18
Uc ocàâ

Para Nova Orleans:"¦icri &  . 2.000Pinto Lope.-r -ü C. . V . .* 1.000
Theodor -\Villc '& C. . *. 3.000

Para Nova York:
Ornstein & C. . . . .* . .* 1.000
Uc. liialay & C. .. « >. ;..' 1.U00

—-Wíii/; -Cnitinr.
615*100 515200
515000 605050
615350 5159110
5 isoon r.ossuo
MSloiV r,05'J.>0
515250 505950

515600 5153011
515000 505950
r,i$noo tiosnoo
6150011 SOSÍIOO
515100 :.05*J.~i"
51Í300 515000

, MANTEIGA
Por kilo:

Fina do Minas . . 105000 a 10S.7OO
Superior  95000 a 95200
Regular .'.... 8$000 a S5S00

BANHA
Dc Porto Alegre:
Por kllo:

Lata de 2 kilos. *.* 35600 a 3S500
Lata dc 1 kllo . . 35500 a 35800
Lata da 20 kilos. .• 35D00 a 35100

De Laguna:
Por kllo:

Lata dc 20 klloe. < 3)200 a 35500
Do llajahy:
Por kllo:'Lata 

do 2 kilos. .- 35500 a 35300
Lata do 10 kilos. . 35500 a 35800
Lata de 20 klloa. . 35000 a 35800

Dc Minas o S. Paulo:
Por kilo:

Lata de 20 kilos. . 3J300 a 35400
Lata Uo 10 kilos. . 35300 a 35*100-

Por kilo:
FA1UNIIA DE TRIGO

Por sacco:
Brasileira  425000 a 425200
Buda Nacional. . . 455000 a, 405200
Nacional .... . 435000 a 435200

TOUCINHO
Por kllo:

Commum . . *. . .* 2500 a 35000
Por kilo:

De íumein  35500 a 45000
MILHO

Por 60 kilos:
Vermelho i-*:ii>erlor . 315000 a 36S000
Misturado c regular 20J000 u 325000

FARINHA DE 51ANDIOCA
Por 60 kllou:

Do )• qualidade . . 355000 a 365000
De 2» dualidade . . S2S000 a 335080
De 3» aualidHdo • • 305000 a 215000
Grossa  285000 a 235000

AT.COOL
Por pipa dc 480 litroa:

1ie 40 graoü . . . 8205000 a 8505000
Do 38 gríio.i . . . 7905000 a.8005000
De 36 gráoa . . . 760*000 a 7705000

KEUOZENI*
A cotação desse artluo, na Texa« Cpm-

oany, na Standard Oil c na Ando Me-
vican, caixa com duas latas dc 37,16
lllros: ».*.i*.«'
Pur calsu 345000

GAZOMNA
A colaçSo desne artiso, na Teia* Com-

pany, na Standard Oil « nu Anarlo Me;
•siciin. caLta com duas latas dc 37,85
¦Itrots"; ,j.».\
Por cal:;a -- 375000

AGJ-AUDI5NTE
Por pipa dc 480 litros: -'

De Campos . . . 4405000 a 4505000
Dn Angra dos Reis 4605000 a 4705000
De Paraty 4805000 a lÜüfOUU

XAIIQUE
Por kilo:
J.lío Ua Prata:

Patos o mantas . . „.rr. -..T,™
Puras mantas. . . 25700 a 35000

fronteira.'
Patos e mantas . Nominal
Puras maiituu. . . 2*100 a 2J900

Ria Grande:
Patos c mantas . . 25300 a 2$SO0
Puras mantas. . Nominal-feitlo Grosso:
P-itos c mantas . --.TTa
Puras mantas. . . 2*000 a 25*^00"fiims e S. Paulo: ..,„„„
Patos o mantas . . 2J300 11 25800

Por 60 kilos:
CAKXESVERDES

MOVIMENTO DK HONTEM
Ji*oram rejeitados: 7 1!«. rezes o 1
porco. , ,.

Foram vendidos para os subúrbios:
124 311 i-e-<es o 16 1|2 porcos.

Foram aintides hontem:
Rezes  681
Vitellos ........ 48
Porcos  379

STOCK NOS CURRAES" Foram recolhidos honteni aos curraes
de Hanta Cruz. afim de Korem abatidos
amanha: 45S rezes, S3 vitellos c 120por-
COS..

STOCK NOS CAMPOS
A directorla do Matadouro continua a

hSo fornecer ao Entreposto do S. Diogo,
u duantiUaile de gado cm stock nos cam-
nos do Santa Cru*.

ENTREPOSTO
Fíiram vendidos 110 Entreposto de São

Dlogo: 348 l|2 rer.es; 48 vitellos 
261 113 porcos, pelos seguintes preços:

KezeH 15l"0 a 15500
Vitellos 15500 a IS6O11
porcos 35000:135100

Ao.» ai;oiiRue*H de emergência foram
fornecidos 51 rezes, 11 vitellos c 17 por-
COS.

Centro Commercial dc Cereaes
Cotações Uos principaes gonerós ali-

1 mentidos n Uc consumo; durante a sc-
mana finda hontem: |

ARROZ !
I Por 60 Uilos:-*

Brilhado de I* . . 955000 a 985000
Brilhado de 2* . . 885000 a 9U5000
Especial  925000 a 955000
Superior ..... S55000 a SSÍ0O0
Bom. .... 78S0OO a 825000

1 Resular  735000 a 765000
ASSUCAR

Po- kllo:
Refinado dc 1» . 15250
Refinado rio 2*' . 15220 ,
Refinado du 3" . 151S0 :

BACAMIÂO I
Por 58 kilos: I

Especial ..... 1SS5000 a 1705000
Superior *..... 160?000 a 1655000

BATATAS
Por kllo:

ItipeolucM  5580 a $«00
lUifularei (440 a 5300

BANDA
Vor caixa:

Especial 2505000 a 2335000
CARNE DE PORCO

Por kllo:
Carno aalcadu. . . 25600 a 35000

XAHQIE
Por kllo:

Manta do Rio da
Trata  31000 a 35200-CspecIal  21800 a 2Í0OO

Superior  25600 a 25700
ReL-ulur  25300 a 2$500

FARINHA DE MANDIOCA
Por GO kilos:

l*si 1» qualldado . . 355000 a 365000
Du 2a duiilldaria . . 325000 a 335000
Do .*!• qualldado . . 305000 a 315000
Urossa  28JO0O tx 295000

FEIJÃO
Por 60 kilos:

Preto cupi-elul. . *, 945000 a 961060
Preto reirulur. .* . 9O5O0O <i 025000
Muliitlnlio  801000 a 865000
Uranco commum. . 8050OO n 905000
Manteiga  885000 a Oojooo
Cures nSo cspeclfl-
cadas •-*

MHíDO
Por 60 ltilos:

Vermelho suporlor . 34500» a 365000
Mlsturaa-j o rWfülar 305000 a 525000Tovcixno

Por kllo: '
Commum  25860 a 35000

CÁES DO PORTO
Embarcacõe») alracndus aj Câea do

Porlo. no trecho entrcRiin fi empresa ar-
rcndatarla M. Buaniuo dc Macedo, liou-
tem. As 10 lioras:

Arinazena:
Interno 1 (mi.\to *B) — Chata* diver-

saa — Com enrpa do "llrasil1*.
Interno 2 — Chatas diversão — Com

carga do "Ludovlcã" — Descarga 110
armazém * 1.

Interno 2 — Chutas diversas — Com
carga do "Pacific".

Interno 2 — Vapor italiano "Corvlno"
A receber carga.

Interno 3 -•- Vapor nacional "Tapa-
Joz" — Descarga no armazém 1.

Interno 3 — Chata* diversas — Com
oarna do "Tlnloretto".

Interno 3 (mlxto B) — Chatas diver-
eas — Com carga Uo "A, s. Damornalx".

Interno 4 — Vapor nacional "Ama-
zonas" —• Cubotagehi.

Interno I — Hiato nacional "Piia-
rous" — Cabotagem.

Interno 5 .(mlxto A) m- Vapor na-
cional **Arac;iJú".

Interno 5 (mlxto B) — Chatas dlvcr*
sas — Com carga Uo "Euclyd".

Interno 6 — Vapor nacional "Monto-
negro" — Cabotagem.

Interno 6 (mlxlo Al — Vapor a|le-
müo "Hild Hugo Stinnes".

Interno 7 (mixto Al — Chatas dlver-
sas — Com carga do "Saeh«*-nwald".

Interno 7 (mlxto A" — Chatas dlvcr-
sas — Com carga do "Tenerifc" — Des-
carga no armazém 1.

Interno 7 — Vapor Inglez "Ellen Jan-
sen" — Descarga dc carvão.

Interno 8 — Vapor Inglez "Forbin".
Iotcrno 8 (mlxto A) — Chutas clfvor-

sas — Com carga do "Fort Douaumout"
-— Descarpu de cimento no externo H. J.

Interno 9 (mlxto A) — Chatas diver-
sas — Com carsa do "Persíer".

Interno 9 (mlxto A) — Chutas dlver-
saa — Com carga do "Siris" — Des-
carga no externo 11. .1,

Interno 9 (mixto Al — Chatas dlv&r-
sa« — Com -carga do "Rstrella" — Des-
carga do externo R. J.

Interno 0 (mlxto A) — Chatas dlver-
sas — Com carga do "A. R. Qcnouilly".

Descarga no externo R. J.*
Pateo 10 — Vapor inglez "Wlllaston"

Descarga de carvão.
Pateo 11 — Vapor nacional "Urucú"

Cabotagem.
Interno 16 (mirto B) — Vapor inglez"Voltalre".
Praça Mauá — Vapor italiano "So-

fia" — Transporte de passageiros.

Movimento do Porto
ENTRADAS NO DIA 18

Dc Triesto o escalas, o paqueto Ita-
liano "Sofia".

Do Nova Tork o -escalas, o paqueto
Inglez "Voltaire".

De Bremen c escalas, o vapor allemilo"Erfurt".
Dc Rosário o escalas, o paqueto inglez"Mattewood".
Do Bremen c escalas, o paqueto alie-

mão "York".

c.va !¦•.*.

escalas,
escalas, <

ila*,0.

c*v*uiao,

o p.\-

l*n.

O !'-•

De Soiithnmpton o cscaIm, o iir.n :*>ieIngle» "Almanaora". q
Do Haniburro » eioulai. o Maneionacional "Ruy Bnrbo-M",
Do Havro a MoalM. o pnquoio írano»»"Modolla". i..iioe«
Db Fortule/a o escalos, o pnqucie r.B-cional »R|o AmiuouuB".
He Porto Aleuro ^ escalas, o n.uiuf; *

nacional "i'te, Alvliff".
SAIUAS NO DIA 18

Para Nina Orleaiig c ojcalnt, o v.isornuelonol "Atalayn",
Para Portu Aleiíir e escala», o iu-

quoto nucional "Itaborâ".
Pnrn Santos, u iiuquete nucional "Lu.

canij".
Pnra Montevldvo n oscalni, o |i;i!iu(t'inucional "Bnopen<l,v",
Para P.iieiirjs Alrnf c

quelo allemfln "Vork".
Pará Uuenos Alies n

q«"le francez "Moeolla".
Para Buenos Aires 1:

qUPlo Inglez "Voltalre".
Piira Buenos Alr-ji, c

quelo Italiano "Sofia".
Pnra llucivj.i Aires 6

i]ii"tc itlIaniAò "Erfurt".
Paru Pelotas « cscalus, o paquetecional " líiipaoj".

VAPORES ESPERADOS
Sunto:! — "llulgau"
Hl" da Prata - "D, dugll Abruxxl"
ii.iiveliiim _ "I. 1. de Borbon" .
Mtiuóofl o anui, — "Coarft**, . . .
M.iníios c escs. — ".lofln Alfredo"
Riu da Prata — "i*. Chrlslopheracn"
Rio da T*rala — "Vestris" ....15.1o Ua Prata — "Avon"
Rio dn Praia — "Slerra Cordoba" .Santos - - "Parnahyba"
Rio U.i Prata — "Desirade" . . ,
Amsterdam o escs. — "Flandru" ,Portos il„ Sul — "Vlctorln" .
Rio da Prata — "R(i d'Italia" . .Portos do Sul — "Anna"
Monlovidéo i' escs  "Santos" . .
Nova Yorl; — "Indian Prini-o" . .
Hnnihurgo e escí. "A. Delfino"
Rio da Prata — ,*(.ii*lria" ....
Daguna — "Cte. M. I.ourei";o" . .Portos Uo Sul — "Victoria". . . .
Novu Vork — "Pim America'- . .
Rio da Pratrt -*¦ "Rio Uc Ia Platu*

VAPORES A SAIR
Antuérpia o es>>*. --- "Hnig.m" , .
Oiiuva — "D. dogll Abruzzi" . . .
ltlo da Prata — "I. I. ¦!,: Borbon"
IMslngfor.*** -- "P. Clirisloplicraen"
i'. A.lcjn'0 o esca. — MJliitiiiubu** . .
Nova Yorl; 1: oscs..— "Vestris" . .
Noutluniplon o caes. — "Avon". .
P. Alegre g escs.—"Rio Amazonas"
Bretuéti o cees. — "S. Cordoba*' ,
Cariiyeílus — "Icaraliv"
Aracaju o escs. — "itaperuna" . .
Havi-n e escs. — "Deslraclo" . . .
Parahyba c escs. — "Íris" ....
Hamburgo o escs. — "Parnahyba"
Riu Ua Prata — "Fluiutrlii". . . .
Oenova o escs. — "Ré d'ltalla" .
Helíiii o etícH, — "Itiipura" ....
Porl,, Alegre o escs. — "Itasnucô" .
Mossoró c njács. — "Tiiquat-y" . . .
P. Alegre a oscs. — "Cte. Capella'*
Amsterdam o escs. — "Gelria". . .
Rio da Prata — "A. Delfino" . .
fjügmia o oscs. — "Prosprra" . . .Ponta dIArela — "lrnty" ....
Cíirtliff o õsctí, ¦— **_At-üc:*jú" . . ,Porto Alegro c escs. — "Jucuhy" ,
Montevidéo — MP. d« Moraea?, . ,
llelsliigfors — "Rio dn In Pista" .
Porton Uo Sul — "Itajulií" ....
P.io da Pratn — "Mnssllln" . . .
í*afíu:m o -e-flCfl. — "Anna" ....
llcl-lm o escs. — "Santos" ....
P.io da Prata — "Pa.i America" .
Rio Ua Prata — "Plnclo" ....

CASA BANCARIA1
EDUARDO PORTO & C,

44 44RUA CANDELÁRIA

Paga juros / s °/0 em; limitadas
°/o a pm] lixo -ii

6 mezes
°/0 a prazo* üxo â.812 mezes

em contas
correntes
com talão

de cheques
Administração de bens, compra c vcnd.i

dc titulo.-, saques e cobranças
DESCONTOS A TAXAS BANCARIAS

0E30I 20O0I IOBOI

BAMBÜRG-SÜED
AMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS

GESELLSCHAFT
SERVIÇO RÁPIDO • EUROPA - BRASIL - RIO DA PRATA

IO

1
o
Do

o
Do

PRÓXIMAS SAÍDAS PAKA A I2MIOPA
ANTÔNIO, DELFINO

CAP NORTE

CAP POLÔNIO l...

11 de Novembro
8 ds Dusmbro

15 te Dozembro

,0 RÁPIDO' PAQUETE DE LUXO

ANTÔNIO DELFINO
Esperado no Uia 22, sairá para:

SANTOS, MONTEVIDtO • BUENO» AltlES
110 mesmo dia c na volta, 110 dia 11 dc novembro, para:

LI8IOA (Leixões), VIGO, BILBAO, BOULOGNE 8|M • HAMBURdO

SERTIOO POSTAL, com vapores qua dispõem de optimas âccommod».
CõeS para ijassageiros do 1» c ü« classe, para:

ROTTERDAM E HAMBURGO

O
Do

SERVIÇO DE CARGAS
Para todos os porlo3 europeus com transbordo em Htmburjo«

São emittidos bilhetes de Ida o volta com deaoanto de 10 %.
Concedesse tambem nm desconto de 15 % a famílias -fne pa-

guciu o cqnlTalentc do qoatro passaecns Inteiras de Ida e 10 ¦% 10.
bre bilhetes dc Ida e volta.

Ono

PARA PASSAGENS B MAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES 8

THEODOR WILLE & C. 8
79 — AVENIDA RIO BRANCO — 7»

TELEPHÔNE NORTE N. 41

30ESO

O conhecido phurmac*>li(*(> c conceituado cavalt^riro da
nos?a sociedade sr. FEIJIOIO CÂNDIDO, residente & rna Cb.n*
dessa Uc S. Joaqtiiui 3», esta a disposivão dos srs. médicos e
dos interessados para prorar, NA 1-ORMA MAIS EVIDENTE E
CABAL que sc livrou Uc unia gravo Diabetes exclusivamente
com o uso do.TOMCO LOVERSO, tendo obtido isso com o uso
do 10 vidros, ap>tiins, desse maravilhoso medicamento.

ti. Paulo, 6 dc maio dc lOlit
FELICIO CÂNDIDO

TOA//CO LOVERSO

Jt /
*
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VICTROLA
MARCA RKOItTIUDA

DA
VICTOR TALKINO MACHINC CO.

A ÚNICA machina fallante que é
UM INSTRUMENTO DE MUSICA

VENDAS EM PRESTAÇÕES DE

1001000
PORMEZ

" 
A gravura mostra uma VICTROLA N° IX

tamanho 38 x 43 x 52 centímetros que custa

Um conto de róis
Paul J. ChrHqpl Company
OUVIDOR 98

RIO
S. BENTO 45

S. PAULO

«^p«>^*^ H
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THEATRO, MUSICA E CINEMA
BB *>aas*-r**--fl

(OoucJuaflo da V paglua)

0 THEATRO
A •¦LONDON I ÜMI-ANV COMEDY"

E O 8E0 UI.TIMO ESPKCTACIXO' l" com a ruullu do amanliil, »' do
assignatura, r»uo ao despedira do
nosso publico ,a "London Comedy
Company, que acaba do Caiar no
Theatro Municipal uma magnífica
temporada do comédias, apresentan-
do uma sírio do peuas encantadorau
o chelaa.de Interesso, como foi con-
statado pela critica o pelo publico.
Mas, entre todas aa pecas represen-
tadas pela' Companhia, uma, entre-
tanto, agradou mais do quo todus
pela sua flnura o grava: foi "Collu-
sion", uma comediu cheia de finls-
slmo espirito o que merecia ter Hlrto
levada A scenu tuul-i vezes. Tal nilo
foi possível, entretanto, mau aoce-
dendo u pedidos, a empresa resolveu
que ella fosso representada nova-
monto na ultima recita rio assigna-
tura o om festa artística do 1* autor,
sr. Lloyd Ouvldson, artista que om
cadu roprc-iontui-uu nova sempre mo-
roueu os elogios geraes do publico e
da critica. Km "Colluslon" tem ollo
o sçu molhor o jiitilH perfeito traba-
Ilio, merecendo do publico continua-
das ova-jõou.

M^BMflH)*^l^HBB^^^s__Wmmrí^^!ws
am——,— ^mmam——

HOJE - Em ULTIMO DIA

MING-TOY
8 actos, com a deliciosa e linda CONSTANCE TALMADGE

AMANHA - 2 films grandiosos! - AMANHÃ
INICIO da um formidável, sensacional e estupendo trabalho da PATHE',

dividido em 12 espitulos

A MARTYR
Adaptação do grando romance do Julas Mary, "LA POCHAItDli"

UM FORNO DE CAL, EMANANDO GA2E8 VENENOSOS, E ELLA, INTOXI-
CADA, ERA TOMADA POR BEBEDA I

AMANHÃ — o Io capitulo, em 4 partes, 0 FORNO MORTAL
A SEGUIR — 2 capítulos, ás set-iindas-leiras

NO MESMO PROGRAMMA -- A radiante, belleza (Io í

KATERINE MACDONALD
-im um luxuoso lilm do PROGRAMMA SERRADOR

A LINDA HYPOGRITA

MUSICA
HUCIEUAUH IJB CULTURA

MUSICAI,
Na próxima sexta-feira, 24 do cor-

COMPANHIA LOMBARDO CARAMBA
ne Theatro -leio Caetano (ex-S. Padro)

09 bilhetes para' esta companhia ven-
dem-üo ua Locação Tlicatrai, no ssgullo
do "Jornal do Brasil". Tel. C. SSOI.

miile, aa SI huras, no inlao du luuti*
tuto Nuclonul du Musleii, reiillsa u
Soelodado da Cultura Musical o suu
;:«• uoneerlo (extrnordlnarlo) com
uni recital da --lunlsl.-- bruHllclru be-
nhorita Magdalena Tugllarerro.

Pura esso concerto foi organizado
um intareuBftnte progrumnm ilu Clio-
pin, Schmniinii, Sohuber', Webcr, II.
Oswald, Dubuusy, Albcnl-., Orunadou o
Sulnt üaenu.

Informações e boatos
Roalllk-urA terua-felra, 83 do cnr-

rento, no Lyrico, a auu festa arltsll-
ca, o actor sr. Alvos dn Cunha, prl-
meira figura da Companhia Portu-
gueza que oecupa actualmente o Pa-
lado Theatro. Será levada A scena,
cm premlore, "Kean".

• •¦ A Companhia Lombardo-
Caramba -representa, hnje, -no s.
Pedro duas operetas iippliiudidls-.l-
más: —. na m«tln6o, levi-r-so-íi w
fíconà "Ia bambola delia pralcrla"
e A noite, o grande suernsso du sru.
Ines Lldelba, "Scugnlzza".

• • A começar do hoje serão
cantados na revista "A' ia Curvou-»
ne", uo Rocreiu, os sumbas o mar-
chás carnavaliescoB classificados no
concurso dn sambas da Penha.

Hojo serão cantados: 1." Marcha"Pois, ('. ti* tiuo to digo",' pela actrlvi
senhorita 'Henriqucta Bricba o o 110
tíainba "Gente bôa", pola nútrls* sra.
Manuela Matheus. Amanhã serão
cintados '"Nfio scl dizer" e "Lin-

gua comprida".
• • Todos os theatros da Um-

presa Josí Loureiro realizam hoje
espectaculos A tardu u ii nuite. No
Lyrico a Companhia Frunueza dará
em matlnée a "La filie do madauio
Angot", com mlle. Syrll no papel da
"Clairette", o si noite, cm recita du
assfknatura, "Pran-jola lo bu^ bleu".
Ko Republica, tanto na ítmlluéa
come uas duas sessões da nollu su*

blrú ú scenu a revista "1'lpurota" e
no Pulado, ú, (arde o ft noite, u
Companhia Portuguesa de Dudunui-
Cilo representara i»'lnda pega de Ju-
Ilo Dantas, "O reiioslelro verde".

Espectaculos para hoje
EM VESPERAL E A' NOITE
MUNICIPAL ~- Nio d* hojo os-

peutaculo.
PALÁCIO — "O repostelro vor-

do".
TRIANON -- "Senhorita Futlll-

dado". '
JOÃO CAETANO — *La bambola

deliu praterlu (cm matlnée) u "Scu-

nlzza", (ã noite).
LYRICO -— "La >flllo do mmo.

Angot" (om matlnée) o "Françols

loa bnã bleus", (ft nultc).
RBPÜBLÍCA — "Plpuroto",
S. JOSE' —- "Olha o Clucdos!" *

RECHEIO — "A' Ia Ciurijonne". •
CARLOS COMES — "A ilha dos

amores".
Cinemas _....

AVENIDA — "Seios Inimigos".
PARISrKNSB — "No cotlBUltorlo

Uo Mme, Rohíe.
ODH10N — "MIng-Toy".
RIAI.TO — "Broadway dourada".
PATHE' — "A herdade maldita".
CENTRAL — "O expresso 99".
ÍRIS — "O orphtto de Flandro-T.
IDEAL — "Sexos Inimigos".
AMERICANO — "'Um moderno

Roeambolu".
PARIS — "Passado, prosonto e

futuro",
HADDOCK LOBO — "l-arla Ia

nult".
BRASIL — "O predilecto da avó-

zinha".
AMERICA — "Pelo amor do sua

dama". '
TIJUCA — "Os fios do destino".

QNE RIALTO
***¦"»* ****i*r*'*'i*'Y*»V*S*Si1'*---*'*^^ »•»*•»•**••*¦¦ ——,—**
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GRANDIOSA Matínée infantil com
0 estupendo CARLITO Na sua formidável comedia

DIA DE PAGAMENTO!
0 Carlito atrapalhado! A mulher delle é peor que sograi Rir! RirI e Rirl

Quatro actos de gargalhada instante, 

-'¦*-" '¦''¦ WIH i

Grande Romaria N. S. ãa
Penha de França

Terceiro domingo 19 do corren*
te, trens especiaes a curtos inter-

vai los, na estação de Praia
Formosa.

¦jgARLOS GUSMÃO
Secretario

flfllB3ff?»'Tf^^^^E-***fi-********B3B^

V. S. ainda nao comprou um Buick 1925?
Só é verdadeiro automobilista
aquelle que segue os progres-

sos do automobilismo

$ todos os proprietários de

^a^^^^^ammmmmmmmmmmWmmm

BRO-npW-Ay POUR-ÍPA
Sete actos de esplendoroso luxo

sabem que estão sempre na vanguarda

MESTRE & BL&TGE
RUA DO PASSEIO 50

'AMANHAI AMANHAI AMANHAI
I VINHO CAPITOSO

Sete actos luxuosos da Universal Jerwel, a mostrarmos o reino do Ja?z Band I
\ Vinho! Mulheres e Musica t Um assombro! Ninguém falte ao

RIALTO amanhã
THEATROS DA EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

JOÃO CAETANO (ex-S, Pedro)
Grande Companhia Italiana da Opgrataa

LOMBARDO CARAMBA - Tournae LIDILBA
HOJE ! — DOMINGO — HOJE I

2 aapeotaculoa — Em matlnée, ia 2 1|2

j La Bambola delia Praterla
A' noite, ás 8 3|4

S O «U O IM IZZA
Ainanhn. íls s 3|4 — "serata ü'onorc" do
tenor ARTURO MA8I, com Mmo. POMPA-
DOUR. ü homenageado cantará tambem,
••Recôndita annonla", ria "Tosca" o "La
donna 6 mobile", do nigolctto". — Ter-
ça-rolrn, maravilhoso espectacuio, com a
"prcmlóre" da revista (unlca do reper-
torlo Lombardo-Caraniba), Straoolnarla,
para a qual so confeccionaram SOO C0:tu-
mes, sob figurinos de Caramba.

SAO JOSE'
HOJE — A'a 7 3|4 a 9 3|4 — HOJE

A CAMINHO DO 1° CENTENÁRIO

Olha o Guedes!
A'a 2 1|2 — MATINB-E

Revista da parceria Blttenoourt-IKeneie»,
com musica de Hana Dlarnhammer

ORANDE SUCCESSO DE TODA A
COMPANHIA

no dia 22
CORTES.

Festa artística de ARACV

CINEMA MODERNO — "Mysterio do
Expresso»» (9» o 10» episódios) c "Beijo
de reoonclllaçlo" (6 actos).

CARLOS GOMES
)^MM^W^MMM<VMMl^MMM*»<WWM»i«VW

COMPANHIA NACIONAL DE BURLETA8
OARRIDO

-— Dlreotor — Américo Garrido ——
HOJE — A'a 7 3'4 e fl 3|4 — HOJE

A'e 2 1|2 — MATINÊ E
A applaudida "soubretto" brasileira

ALDA GARRIDO
e seu conjunto artistlco na Interpretação

da nova burleta de Freire Junlor, cm
3 aotoa

Ilha dos amores
GRANDE 8UCCE880 DE TODA A

COMPANHIA

sjUiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mnu iiiiiiiTL

I Copacabaria Casino-Theatro 1
COMPANHIA OI MIÚDO* CLA8SIC08

IA OUENEWA s
I HOJE -¦- domingo -:- HOJIí I

DOIS GRANDES ESPECTACULOS 1
I MATINE'E, ás 4 e 30 NOITE, ás 9,30 i

! MARIA OLENEWA I
= E TODO O CORPO DE BAILE, COM UM E8C0LHID0 E VARIADO PKOORAMMA S
= 1> part* — "LES GINKA", aoêne du Cauoaao, bailei de RublntMn. . =
S 2« parto — Novoa DWertlaeemenU.

CINEMA AVENIDA
HOJE

Sexos Inimigos
0 DELICADO FILM DA-.PARAMOUJiT COM

A FORMOSA

BETTY COMPSON
o seu mais encantador trabalho h par cie
PERCV MARMONT o HUNTLV GORDON

AMANHA
Reprise cio sensacional lilm
ESCÂNDALO SOCIAL

com GLORIA 8WAN80N
QUARTA-FEIRA — ü emocionante dra*

nu VENTUROSO CONFLICTO, colll DOIO-
tliy Dalton.

THEATRO MUNICIPAL 
"

Concessionário: WALTER MOCCHI
MAAAAMAAMIJ\MMM>i^>iV><i*M<MrV^MVWtyM
AMANHA — Segunda-feira, 20, ie 8 3|4
8* E ULTIMA Hli-CITA DE ASSIGNATURA

DE8PED1DA DA COMPANHIA

illliL
FESTA Al

Lloyd Davidson
IM

FESTA ARTÍSTICA DE

VÃE,

ammW ?-mf*mW&í mWÀmW ***M
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MEU FILHO, ELU SERÁ' PARA TI UWit 3EGUHPA MÃE!

E com esta phrase a linda bailarina entregava o filho querido aos
braços da rival que lhe roubara o amor do homem por quem ella vivia.

Somente uma mãe extremosa seria capaz de semelhante sacriticio,
somente por um tilho uma mulher se curva deante de uma outra. I,

Eis o que vereis em

MULHER

MULHER
a maravilhosa e deslumbrante producção, com a esculptural

BETTY COMPSON
que o "Programma Matarazzo,, fará exhibir QUARTA-FEIRA, ne

(pabisiense)

I POLTRONAS, 5S000 - CAMAROTES E BAMBES, 20S000 f
|ORILL-R00M—Diner e soiiper dansante Mas as noites-Pan AmeJ

rican Jazz-Bind |

PARISIENSE ( BrefB: Mil DE VINCER, o melhor dos
films brasileiros.

— OUANABARA-FILM —
)

Empresa PONCE, irmão k cia,

HOJE
Ultimo dia da um programma

memorável:

Consultório de
Mme Renée

a grando ooncepçio dirigida o onaoenida
por

G, GAMPOOALLIANI
NO PALCO: áa B o 9,30:
NASCIMINTO PILHO, o notável baryto-

nô patrício, o '
LOS ALPINOS, cilmlos cancertlsus de

guitarra.

AMANHA
NO PALCO: Uma estréa de aanaagío

Antônio Rolando
o rival de Ranüall, o artista brasileiro
que rosou em grainles filma americanos!

Mais:
NASCIMINTO PILHO o L08 ALPINOS

NA TELA:
GUSTAVO SERENA em um delfclo-o

fllm que é;

FLORES _y
SELVAGENS

B malíi a comedia:

JANJAO, 0 TROUXA!
Terça-feira: A primeira HORA ELEGANTE, is i horas. Conferência hu-

moristlca do querido BASTOS TIGRE (D. XIQUOTE;, sobro "Cabellos lon-
gos o cabellos curtos".

Completam o prorramnia: ANTÔNIO ROLANDO, o Randall brasileiro
NASCIMENTO PILHO, em lindas romania:, e LOS ALPINOS, cm bdlo cone»--
to dc guitarra.

THEATRO RECREIO
Direcção artística de F. MARZULLO Empresa RANGEL A C.

Aa 2 8|4  FESTIVAL  A'a 2 3|4
Promovido por FRANCISCO LAURIA

Os bllheles com Uatu de 28 do -jetembro têm entrada esta tarde
Aa 7 3]4 DOIS E8PECTACUL08 — A's 8.3,4

>-£U FIRIVI.IMO
FOI A PENHA

.NOVO QUADRO COM QUE FOI AMPLIADA A QUERIDA REVISTA

(A'LA gakçonnkI
AMANHA  A' LA GAROONNE -. AMANHS

Oulnta-folra, sa - Festival promovido pela querida iicu-i.-. APOLONIA PINTO

EMPrtt£&A THEATRAL JuSÊ LOUREIRO
THEATRO REPUBLICA

COMPANHIA PORTUGUEZA OE REVISTA8
Directào artietica de Antônio Maoedo
HOJE  HOJE

Em matlnée ás 2 3 4 o om aoirée
áa 7 3'4 e 8 814

Fli.intr
ULTIMAS REPRESENTAÇÕES

AMANHA — Ae 7 3|4 e 8 8|4 — AMANHA
Primeiras representações da revista cm

i! actos

AQUI 0'EL-REI
Dc Luiz d'Aqulno c Luli Bjrbtua

Theatro Lyrico - TEMPORADA I-AIIISIENSIC
TJE 1934

Grande Companhia Franceia da Operelaa
HOJE HOJE

. Em matlnòe ás 2 3|4
Unlca representação da opereta

I [Ul K l" íffll
SOIRE-E — A'a 8 3,4 — SOIREE

11" REXITA DE ASSIGNATURA

FMili (ES li ÍIEIIS
FRANÇOIS BERNIER L. PONZIO

AMANHA — Ae 8 3|4 — AMANHA

12> RE'C!TA DE ASSIGNATURA

Giíoitle
Opereta cm 0 actos de FLERS e CR01SSET

O GRANDE SUCCESSO DE PARIS
CIBOULETTE Mlle. J. 8VRIL

ÚLTIMOS ESPECTACULOS
TERÇA-FEIRA — Feita .artística dc Mr. I.eon Pontiu

dos iutcnallos a caxatlua do '.'Barbeiro du bcUlba"
Mme. FAVART — Em um

PALÁCIO THEATRO
Companhia Portugueia ALVES DA CUNHA.

BERTHA BIVAR
HOJE HOJE
Em matinée áe 2 3 4 e em aoirto Aa S 3'4

O REPOSTEIRO
VERDE

Miguel Noronha
Martha . . . .

ALVES OA CUNHA
BERTHA BIVAR

A seguir — A FET.A.
Dia 'ii, no Theatro Lyrico — >*eiia ar-

tlsllea Uo ALVES DA CUNHA, com a peça
KEAN

Amanha — fi REPOáTEIRO VERDE.

MULHERES
DE

BOA PLASTIC/
Precisam-se no Theatro
Lyrico para figurar na

revista

VIVA O
AMOR

W-
a\* I /. I In M
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PEQUENOS ANNUNCIOS
! Advogado ,— Dr. mymundo Morelr» —

QUITANDA, 00, !• UtltlSI*.

'ANTIOIUDAIJES — I-ugain-uo ma*
" xlmes preços por: Movolu do ju-
carandá, pratarls, pinturas o gruvu*
ros. GolcrU EssIlnKcr, rus Barão
H, Oonsalo, 83 (hojo Av. Almirante
Barroso, Junto A Av. Contrai). Tel.
C. 4343. .*:¦•*,'

ALUOA-6I3 
uma optlma casa a rua

tí. Januário, 1112, com quatro
quartos, duas salas, porfio habltavol.
Irlois banheiros. Trata-so ft, Aveuldu

• Rio Branco, 47, com o sr. Mauoel
JJolrnlro Rodrlcucs.
**• '
C.KTIGCIDADBS—Brilhantes, jolas* 

o prata. Conipram-eo pelos mo*
lhores pregou. A "Mina do Ouro".
Avenida Bio Branco, 137. .

niunrslne amigáveis e Judiclacs. casa-
UllUIblUo nieiitos de estrangeiros dl-
Mirclado-i, cscrlpturas aiilenupclaos,. In*
vcntarlof, JustIlIcáçCos. testamotitos. na-
tiirullinrocs, otc. — Or. llsyiuundo Mu-
rolra —• QUITANDA, 66, 1° andar.

nn. eurico vili,bijA, do insti-" 
tuto Oswaldo Cruz, do Hospltul

tí. Francisco do Assis. Moléstias i/i-r.
icriiuM — Tnri;as»felrau, «lulutau e
sabbados iis 5 horas; 57, rua fcieto de
üetembro. Tol. ti. 65-1.

nií. HYGINO. Cir. seral. Mol. Sras..
u DK. HYGINO FILHO, med. ope-
rador, «yphilfK, appendlcitos, lioi-nias.'
ti. Josí, 110 (1 &s C). T. Ç. C1S.

J)R. FLAVIO PESSOA — Pratica
dos hospItucM da Europa, Neuker

o Broca do Paris*. Vias urinarias,
Rins. Doença-1 dus senhoras, cura
radical ila blcnurrliuRla aguda o
chronica o suas complicações. Tra-
lamento sem «lór, do ostreltaineuto
da urethra pelu ulcclrollso: cons.
rua Sachet, 31, dus 13 &s 16 horas.
Tel. it. 7.317. Residência, rua Ge-
neral Canabarro, 470, tel. Villa
0168.

niNHKIRO. SOB HYPOTHECAS.u PROMISSÓRIAS, duplicatas c
íiiei-uiidorlas. juros módicos. Ein duos
liorus a todos os funecionarios, pen-
sionistas. t«*>w*entadoíi o militares.
Tratar com Djalma, Ar. Central, 90,
r andar.

niNHBIRO para hypothecas e pro.»
Jf iitlssorlaa, juros módicos, com j.
Pinto. Chamados c cartas, â. rua do
Rosário, 101, sob. Tel. Norto C336
o 3166.

tV/IME. Guiu, prof. partelra de*. Earçelona o. Rio. Partos e ou-
tros trabalhos. Cone. S. José, 27.
Tel. Central 1.127,. .Vceita parturl-
entes, á rua Buarque de Macedo, 78,
Av. Beira Mar, 101.

e casamentos de es-
trangolros no Brasll.

— Dr. Raymundo Moreira — QÜI-
TANDÀ-n. 00. 1» andar.

DjVltTIDA lüLECTRICA — Vendo-
se no Hotel Victoria, rua do Cat-

tete, 274, 'uma, 
completa, para au-

tcimovel, marca Gray Davis (acc.
tirr., >dyn., dlsj., etc.) Tratar: quar-
to 2.

TYFOGnAPl-H.V— Vondom-so nm-
chinas para Imprimir, cortar, pt-

cotar, cosor, dourar o outras conce»
noros do todos ou eystenias e forma-
tos, na casa Jacob Kosliislil, ú. rua
Buenos Aires, 233,

yi-NDüi-sii uma papolarlu o typo-
graphlu, própria para a Impros-

«üo do Jornaes, revistas o todo o cc»
iioro do trabalhou grnphlcoN. infor»
nitt-íio na rua do ti. Pedro, 127, uom
o sr. Monteiro. «

yiSSTIDOS E CHAPÉOS — Confe**' eijtlo artística s perfotla. Luto eni
24 lioras. Bnxovaus para casaiiiun-
tou. Foillos: am seda desdo 40$, om
algodão desde 35$. Rosário, 163, 1'
uudur. Tclcp. Norto 2.022.

AUTOMÓVEIS
Vctidc.i-so unidos:
1 Duublo Plnietuii 14|30, Benz.
1 caminhão dq entrega• Delahayo.
1 chassis ciiniliilião "Ford".
1 chassis Utegolre com InstuHaijãu

- Uo luz o arrunquo "Hoach".
Avenida oswaldo Cruz n. 05.

ULTIMAS NOTICIAS

ESPIRITISMO
Espíritos' proteclorçu,.sua acçilo; obccri*

soros, suas causas e seus òffeltòs, O que
e a foltlçarla '! Conio defender-se. Como
so desenvolvem us médiuns, ü que ii um
nicdlum reccltlsta. Expllcagllu...clara dos
plieiiuincnòs passados cm sessões espli-i*
tas. Segredos do grande podei-, que sao ro*
velados pela primeira vez, Tudu isso oslii
explicado rlaraineiite. Comprem o livro lu-
titulado Nü MUNDO DOS ESPÍRITOS, lli*
dispensável a tudos. Volume isooo. A'
venda ua Avenida Passos u. Ul), livraria.

ESCRIPTURAÇÂO MERCANTIL
Lecclona-so, niotlicjo rápido. Preços

módicos, llua HI do Maio, MD, Estagio do
lloctia»

"FIAT,,
Vende*se uma de 45 111'., 6 cylltidros c

6 logares, em perfeito estado de consoi-
vaçtio. Prego do occaslüo. Wilson Klug «S
Clu. Lid. nua 'frete do Maio, 3'.'.

FRAQUEZA SEXUAL
Tratamento por processo próprio. Dr.

A. Albuquerque. Assembléa. 117, das I as
6 huras diariamente, c. 4088.

HENRIQUE | J. DELFQR6E
DENTISTA — R. Assembléa, 68.

T. C. 6064. *

LEME
Em casa dc familia distineta, alugam»

se mobillados, com penstío, quartos a ca*
sal ou rapazes, Junto ao banho do mar.
Trata-se telephone Sul 2877.

DORCOS DÜROC JERSEY, leslti-
mos puro sangue, com pedigree,

no Retiro Mattos Junlor, em Gua-
ratlba. na Estrada da Pedra, 853;
Campo Grande, E. F. C. B.

QUER 
xjpmprar, vender, concertar

oui-razer jolas com seriedade?
procure a "Joalheria Valentim", rua
Gonçalves Dias, 37, fono 994 C. •

TENDES EM CASA JÓIAS'MERCADORIAS???
Podeis com ellas obterdes o dt-

nheiro que preclsaes na Casa de pe-
nhoree Arthur Alvim, rua Luiz de
Camões, 40.

0 GOVERNO
DE S. PAULO E A CA-

RÉSTIA
D .PjVULO, IS (Do correspon-

•Junto, polo tcloplioue, áa) 23 horus)
— O govorno do Estado rosôlvou
convocar puru tèrça-fefra vindoura
umu reunião dos represou tantas das
estradas do ferro S. Paulo Rallway,
Paulista, Mogyuna o .Sorocabanu.

O (Im da reunião 6 ussonlar
pxucuçfiu du um progrummu desti-
nadu u illniiniilr os fretes forro-
viários puru us gêneros de prlmclr.i
ueccsslilailf.-, afim de barateal-us uos
mercados consumidores, ondo clica
escusaelaiiu . '

Caso u governo. do Eatado n&o
consiga obter das companhias as re-
ducçoes que tem em vista, sei, do
fonte segura, que ullo esta disposto
a assumir ti responsabilizado de taes
roducgòes, tomando u neu cargo lu-
demnlzar us vias Térreas — está
duro que com csclusüo da Sorocu-
bauu, que lhe pertence.

VENDEU 0 MATERIAL DE UMA
CASA HABITADA

•*** *
VM DESPEJO SUSTADO PELA

POLICIA
Manoel Joaquim dtt Costa Mur-

quês. morador uo largo do Gulmi-
raes, 75. é proprietário de uma càsii,
seni. numero, da Avenida Paulo de
Frontln. ondo reside ha pouco mais
de um anno o pedreiro Zarcheu Cou*
tinlio.

Ha dias, Costa Marques vendeu o
material, du predio roferldo a Antu
nio Plnna Pontes, morador A rua
Arlstldes Lobo, 180, dando-lhe per-
missão para demolir a casa. I

Assim; hontem, apesar dos seus
habitantes, A casa começou a sor
lestelhada por Antonlo e seu Irmão
Tose Plnná da Fonseca.

Vendo-se dessa fôrma Bummarla-
mente despejado, Zarcheu correu a
queixar-se ás autoridades do 15" dis-
tricto, que incontinente fizeram re*
pôr au telhas, deteiido os dois irmãos
Pinna. /

A' noito, novamento, foi Zarcheu
lncommodado. V,' que Costa Mar-
quês, tendo scientcla da acção ila
policia, mandou a,u locai dois seus
empregados, com ordem de impedir
a entrada i!e Zarcheu em sua mora*
dia.

Novamente entraram em acçSo as
autoridades pòliiüaes que prenderam
os dois Indivíduos, Mario Cassiano e
Ambrozlo Pereira, em poder doa
quaes foram apprehendidos dois.ca-
cotes e uma navalha.

Pinna .Fontes, que foi preso quan-
do destelhava a casa. «*¦ sócio da LI-
ga dos Inquilinos e Consumidores,
sob a matricula-n. 1.548.

Costa Marques foi intimado a
comparecer a delegacia.

RADIOPHONIA
Vendem-tíe: bom receptor do 6

válvulas, 2 de alta, 2 de baixa fr..
»ilto-falante, ete., preço razoável.
Rua Alvares Azevedo, 155 — Ica-
rahy.- *.-•'•

Dr. GEBHARD HROMADA
CIRURGIÃO

Antigo primeiro assistente do Pro»
fessor Schnltzler, Vienna — Anti»
go assistente do Professor Psyr,

Leipzlg.
ALTA CIRURGIA — MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — DIATHERMIA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Consultório: Assembléa 100 — Tel.

Central 3301 (1.30 tt. a 4.30)
Residência: Avenida Atlântica, 228

Tel. Sul 685

EXCELLENCIA
PARA O SEU

PALACETE
.COTTAGE AMERICAINE

(BUNGALOW) f

ARMAZÉNS
CASAS

TELHADOS
sor
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ARTIGO NACIONAL
E

ÜNIOO SUPERIOR
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STOCK PERMANENTE NO RIO DE JANEIRO-
£m toda casa fornecedora de materiaes de primeiríssima ordem

» ¦ *.

ÚNICOS REPRESENTANTES:

SKOGLÂNDS (LINGE) BRASIL LTD.
/ 9'-AVENIDA* RIO BRANCO-9

2o ANDAR - SALAS 319-327

CHRONICA THEATRAL
NO THIATRO LYRICO

"A fllhs do 'rsmbor*in6r",
pol* O. t-rrutan» tio Oi>oi-o.
IAS.

Um pouco Indecisa, a ¦- marcação
da operuta, uu, tulvoz. a clruuinstan-
clu do uIkuiis artistas. nAo conhece»
rem bem' os seus', impeis,' Ha, po»
rim, oxcopçfto para a srs. tíyrll o
para sr. Dartlies u Rouviei-6, Essas
fiiliuii som : serem' sensíveis, foram
cobertas nela- belleza marcial du
partitura, do. uni, .colorido quente c
phriiscado ciithusluita. -De resto nilo
so vao assistir <v easss' volhss o de-
llelosns opcreUis«para conhecer os
respocllvoH llbrettos, «uia slmpllcllu-
do nãu passa de 

"um 
pretexto pura o

traduzir no "spartlto". E osto na"FKIia 
,do tambor-inOr", 6 bem ca-

raetorlstlco^. Salvo as primeiras sco-
nas du l.» uctò,' todo o ..resto da
opereta". ii musicada marclalusca-
memo. ...

Mas é tá.)" conhecida essa musl-
en, iiiurim-iitu'ox cArus o ducttus do
li" o. 3° «letos. que nos- dispensamos
do iiiiiIh «iljudlr u ellu, paru, de pre-
ferenclii, rçfflÉtiràr a Buhrledado cs-
plrltuoíxi cünj'.'que-á. «ra. Syrlll so
houvu no pnpel de Stellu, a flihii du
Moutlmbor, qüocom este (sr. Dar-
thez) .forma os "role.-i"ceiitroes da
of/ercla. jV sra. 'Syrlll cantou. _coniexpre88"lo--o--sc*u"*p"ãpol," quer 

"como
cdueandtt do convento de..., quer
quando conheci*. seu pue e sua mãe,
a duqueza (u sra. Thery); nfio lhe
eseasséou Ingenuidade no primeiro
acto o viveza do- espirito nos S." e
3.°; e sabe-se a facilidade, conu t*uo
essa artista faz us differentes trans-
mutuçSes na mesma personagem.

Gurardy (Griolette), Franck (Ro-
bert)' é Itóuvleré'(Della.Volta), sal-
vu pequenas hesituçSes, deram real-
co ás suas InterpretaçAes'.

jV-sra. Lefevró tem. trabalho tiés-
ta opereta, o seu papel apparece em
quasi todos as scenas,' pois a Clau-
ilna é parle Importante na opereta,
c a artista cantou com expressiva
naturalidade, - apanhando as diffe-
entes "nuances" do papel..

A orchestra, se fosse mais nume-
rosa, Biquei* em cordas, teria dado
mas effeito á linda partitura.— Hoje, a Companhia leva em
matinée a "trilha de Mime. Angot",
a ü noite, "Frunçols, Ias bos bleua".

A. Ii.

Incendia de uma pharmacia em
São Paulo

S. PAULO, .IS (A.) —Na phar-
macia Roxo, cm Ribeirão Preto, de
propriedade do Lourenço Rovellno,
manifestou-se hontem, á tarde, um
violento incêndio, que, propagando-
se com,grande rapidez destruiu todo
o edifício, damniflcamlo bastante os
predioy visinhos.

Os bombeiros comparecendo - ao
local conseguiram extinguir o fogo
depoi*. do muito tempo • de- insano
trabalho.

******\*******y**********A0*s**í

Fallecimento da irmã Magdalena
S. PAULO, 18. (A.) — Falleceu lio-

je, nesta capital, a irmã Maria .Magda-
lona de Souza Carvalho, da AbbdJia
de Santa Maria.

A extineta era Irmà dos drs.: Theo-
phllo Eened.cto de Sousa Carvalho,
Francisco Aurélio Filho, Christlsno de
Souza Carvalho, e de d. Marla Isabel
Carvalho, d. Paula de Carvalho Rodn-
gues dos Santos, casada com o dr. Joa-
qulm Rodrigues dos. Santos; d. Francls-
ca Carvalho Oliveira, casada com o. dr.
Virgílio Oliveira ;¦ e d. Alba de Souza
Carvalho.

O enterro sairá, amanha,, fi. tarde,, da
Abbndiii Santa Maria, a rua S. Carloí
do Pinhal ti. li.

UMA RECLAME ORIGINAL
BERLIM. 18. (U; P.) — A policia

dissolveu numeroso grupo dc mulheres
quando se amontoavam em,frente a um
grande estabelecimento de modas, cujo
proprietário fazia desfilar pelas vitrines
os manequins exhibindo roupas braiiciib.

ÚLTIMOS MODELOS OE
FOGÕES A OAZ ALLEMÃES

"PROMETHEUS"
ECONÔMICOS E HYGIENICOS

BRA*. COS E PRETOS .

m '^K

ACABAH OB RECEMEn XOVO SOR»
TIMENTO ¦"-

GASA HAMBURGO
EWEL & COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44
TELEPHONE NORTE 1986

RgjDegUHM|lEWB

INFORMAÇÕES ÚTEIS

arogeno 99

Fortlfleânte que se impõelpor ser.
a súa propaganda- feita par todos
quantos.delle fazem. uso.. ACGMEX»
TA O APPETITE, ENGORDA,
FORT.%LECE E IíESTITIJE A BOA
CÔR. E sobretudo natl pespoas im»
paiudados,.nas.depauperada» por ex-
cesso de trabaihb physlco 0'-intells»
ctual» que o "CAROGÊNO" '1-ealça o
geu valor.*. Com o uso-de dois frtis-
cos ;o paciente. eertlficár-Stx-á. da-.ef-
liciencla -desse importante, -prepara-
do. Composição de OtUNA'., KOLA,
STRYOHNOS e ARSÊNICO, medi-
cenientos jâ de .sobra cohhecidos
como de real prestigio ao combate
em todos os.casos do fraqueza. Sa-
boi* agradável.

Vende-se em Iodas os Drogarias s
Pharmacias,.

O TEMPO , '¦•*""
IJUIrlelo Ktdersl s Mctkerey — |

Tt-uipo — bom.
Temperatura — Nolto mala frss-

ca; cm ascensão-do dis, com máxima
entro ütr-.O o 31",0. » |

Vuntoa — normues. I
Teadeaela neral I» 1mh sp«e 18

heras do dis IU — Bom, eem su-
¦monto da nebulosidade.
IMt.AMfcNTUN

TkesoHro Nscleasl — Na Trl mel-
ra 1'ugadorlii do Thesouro Nacional
iieriio pasas anianli*. as seguintes fo-
lhas —¦ Montepio du Vluçüo (K.n L).

Prrfeltara — Amanha serão pagas
as- seguintes folhas — Professores 1
nocturnos, CoMluvantcu du ensino, I
Professores -clernentarcs. Pessoal «Io
Alnioxurifinio, Atylo S. Francisco dn
Assis, Colônia Agrícola, Institutos
Julio Alfredo o Orslna du Fonseca ti
Carugo do profeito. .
CORREIO

Estu repartição expede malas pe»
los seguintes paquetes:

Hoje:"Infunla Isabel do'Bourbon", para
a Rio «lu Pratu, recebendo Impressos
ultl As 8 horas c ciirtVs uté ús "

"ltapuru", paru Uuhlu e mais por-
tns do Norto até o Pari/ recebendo
objeetos puru registrar uté 

*as 
18 ho-i

ras, impressos ulc üa 19, eurtiia para
o interior até us 19.110 u cum purte
duplo até fis '.'ti.

"Sierra Cordoba", pura Madeira c
Europa, viu Lisboa, recebendo Itu»
pressos até fis' S horas o cartas utO
fis !>."Sofia", pnra Santos, u Buenos Al-
res, recebendo Impressos até fis i>
horas, cartas para o Interior até às
il.30, eom porte duplo o para o exto»
rior até fis 7.

LOTERIAS
Resultado dos principaes prêmios«lu Loteria da Capilal Federal, ex-

trahlda hontem:

CORREIAS
PARA

TRANSMISSÕES

Sola amtrlcaiM
Pollo do comollo
¦alata Isfltlma
Lona • borracha
Sela nacional
Im-itrmtavcl

ATACADO ¦

Marca»;
AQUATIC
¦•VRAM»
CYCLOF
BROWNDEL
"3RUXEIRO
OAHDV
VAREJO

11141 (Capltal) .
1M16H (S. Paulo) .
.'«787 (Capital) .
10S-7 (E. do Rio)
1S!")4 .....
18*505
a2690 . . . . .
S4598 -. '..-.. .
112l>r . . . ' . .
14996 .... .'"
."I2196_. .....
nimt ..v..
1.8947
.*?82 .....
-'5S31 .....•.'"7«8 .....
ij-isao ...... .
56447 

1(10:000111110
20:0001000
10:000*niiO

5:00" "-nu
2:000101111'J:iiiin$uiiii
2:000$00l)
2:l)00$0(i0
1:000*0(10
l:ooo*ooo
J:oiiotooo
llOOOJOIIO
'.hnntainn

l:0ü0$000
1 -(1(10$ nou
1:iioo$ooo• 1 :ft«(»!C**i.ft
1:000*000

TEM TOSSE ? 0 PEITO DOE ?
TOM E...

Pneumatol Godoy

A. W. Vessey & Cia. Ltda.
PA THEOPHILO OTTONI 89

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

SARCOL
PO' Dl CARNE

opoihsrt-il. muiculir -- Poriiirlim-oc
inuMulares, pai-udan co Droitilmento,

anemias, tuberculose, f*up..rultiiisita-
çlo, deinutrlçlu, dytpepuin», osüie.

xis, illmontu pora c«in\ul» -«-put«., u.lhor, cilaai;», etc,
UIORATORIO CLINICO SILVA

ARUUJO
Carlos da Silva Araujo & Cia,
RUA 1» OI MARÇO, 13 — Stòritt.

 RIO DE JA.NEIIU)

ijiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii,~ OR. CIVIS GALVÃO §
I Domi-m du estômago, rins, coraçlo, S

pulmflr.s, syiiti-iiia nervoso o .-> f-nt- S
Iln. Avenida Ooiiioí Freire, «ij, «0. E

I brado, do a iu 6 lioras. Tel. C, sm, \\MnnnnnniiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiP

Bom Dia!1

QuerV.S. umoi-
tomago soudavel?
Eig aqui um fácil
caminho para tal.
Depois de cida re»
feição, toma duaa

Sem iguaes. Dias
digerem os edimen'
tos ajudando as»
•im os estômagos
debilitados; dso
bom appetite e boa
digestlo

¦'•irp*"-"'**"***'*''**'''^'-'^1"!'"-!^

AS MÃES
Qiicrels a snurte de vossos filhos?

Qucrcls vél.os fortes c saiilut,'*Dae-lhcs o

VERMICIDA CRUZ
que * o melhor remédio parn ex*
pulsar os vermes (lombi«;at)
que tio 09 porltsosus Inimigos dá
íatido das crianças.

Depois do o usar, as crlmiçiü,
tornam-se alesres, o somno soec.
pado, desapparecendo hs convu].
s6es, colicas. etc. Drogarias «
pliarmaclas.

Rua do Livramento, 72
rcLo cokreio, •.•••soo

-,********************* ¦» -fc-g^^-^-^-^, mjaj^1

locaoc iosaoE__-

TORNOS
MECANIOOP

Compannia Brasileira de Elbotriciiiatl

o
D
o

CLINICA SÓ DE SENHORAS
Tratamento sem dor da» colleas uteri*

nas, falta de ree-ra», corrlmcnlos; nos ca-
sus Indicados appllca tratamento seguro
para regularizar . os alrazos nionstruaof
sem operai-Ho. Dr. césar Esteves, rua-7
de Setembro n. 210. Tel. Central 1551,1
Je 9 .' tli> I as 4.

nos negócios, amores, ter
saude, realizar tudo qus
desejar; cariai cum sei-

Ios para a rcspo-ia a, P. S.', EslagDo de
Mesquita; E. tío Ulo.'' I

fl
O

PÜRGiKTE-^^^g S03STITDE A .
AGHADAVEL|^TV-^1aGüA YIESNENS..
!HP0OCO§LA\j[. E DEMAIS
VOLUME ^i^M PURGANTES

u
5 ESCP.lFTOitIO. DEPOSITO o

K VENDAS Q
0 88 Rna Früuciro do Jlarço 88 2

KIO DE JANEIRO

_*ssoc»o* .1 lotao

Exma. Sra.

SER MOÇA...,

é uma grande ventura. Moça e bella — suprema satisiação!
E', pois, mister, tratar da pelle, base fundamental da belleza feminina.

Para conservar a cutis fresca, rosada e transparente, dotada dc com-
plela uniformidade c absolutamente deslituida dc qualquer macula,
basta o uzo diário do *

ME3NDEL
mcomparavel produeto de toucador que, graças ao seu suav. pciiume
e notável adlierencia, tem conquistado a preferencia de todas as Excel-
lentíssimas Senhoras cultuadoras da belleza.

Esse fino pó de arroz deve ser uzado só, isto ê: sem o emprego dc
pomadas, pastas ou cremes.

E' encontrado nas cores: Branco, Rosa, Rachel, Carne e nas ulti»
mas. creações de grande moda: "Mauresquc" e "Ocre-Rosado".,

PERFUMARIA MENDEL
RIO DE JANEIRO

Rua Marechal Floriano, 10
DEP. EM S. PAULO

Ruu General Carneiro, 51

TORNEIROS MECÂNICOS PARA
- PESOS DE METAL

Prcclsa-se de dois na Gasa Contevliie,
08-100, rua da- Alfândega. • 

' '

.HOTELKÓSMOS
38 — LARGO DO MACHADO — 38

neecnlèménto-inaugurado-em 
"novo 

pa-
lacetei cm centro dc- Jardim, dispõe dc
excellentes , accomiliodaçOcs- para lainillas
de Tino tratamento, pur preços sem com-
p-tfihclá  .  •'-;- ¦ » ¦ -<¦ - •

UM GRANDE FUTURO!!
UM CONSELHO PRATICO E VALIOSO A'

MOCIDADE BRASILEIRA
Ordenados 800? c-l:5Ó0i ,mens»cs .—

E' quanto panha um Steno-daclyiogr-ipbo
quo saiba l.NGLEZ. Engllsh Gourln School,
edifício do Cinema Odeon, sala n.- 18. :;•'
andar. Ensina por correspondência. E col-
loca..o melhor mçlhodò. Os.m-.iiiorcs.pru-
feisorei.

I Carlos üi
DEPOSITO DOS CEUUIRE8

PIANOS
EHRBAR

ESSERFEtDEE
Rud. Ibach & Sohn

Schiedraayer & Soehnc
Al Rua da Carioca AJ

I I (Junto ao Cinema íris) r /
TELEPHONE: CENTRAL 4315

Vendas facilitadas

1 Leilões de Penhores
23 de Outubro da 1924
CASA GQNTHIER

Fundada cai 1S67
HEXtlY « ARMANDO

K — RUA LCIZ DE CAMÕES — 47
Fazem leilüo dos penhores vencidos

c avisam aos Srs. mutuários que po-
dem reformar ou resgatar as suas cau»
telas até i. véspera do leilão.

En 22 de Outubro de 1924
A'3 12 HORAS

A.CAHEN&C.
22, RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 22

(Antiga ri:» Barbara dc Alvarenga;
(Cosa fundada em 1876)

Resgatam-íc ou reformam-se ss rautcla-i
vencidas até a hora do lina-i
VEUVE U>üIS IvBIB í- C,

(Successores*
Esta casa nl» tem flllaea.
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