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Homens, Senhoras e Crianças
CONSAGRADO

pelas maiores nutabüida-
des médicas, em virtude
do valor dc sua formula,
um dos maiores triumphos
da industria jiliarmaceuli-
ca brasileira., ' -

BIOTONICO FONTOURA
g corrige as alterações ner-

uosas, combate a depres-
são c a fraqueza, melhora
as funeções digestivas, au-
xilia a assimilação, esti-
mula a actividade cellular,
c conlribue para normali-
zar as funeções do orga-
nismo produzindo energia,
força e vigor que são os

altribulus da saudc

"PROFITEURS" DA POLÍTICA
Na turba qne atuHu mte-ulM

de ministérios, paços de Governos «
ds Congressos, uma categoria dohomens existo para'os quase se vol-
tam olhares de inveja admira,tlva:
oão os políticos babeis.

Sua funcção <5 concordar.
D&o-uo desvios constituclonaos ?As lois olvidam-so ? O interesso pu-blico 6 desamparado? A provisão,iusuíflclcuto, pretere exigências eco-

nomica*!. políticas on sociaes '! Mm
toda cooperação sadia, honesta ocordial, mandaria a loaldado apon-
tar o desacerto, o, sínjultanuamente,
o rcaiodio. Nom sempre, comtudo,
são paras as origens du certos
actos; nem sequer bem recobidas
as ponderações amigas dos mais
bom Intencionados, tícr olhado do
osguelha. significaria porder ranU-
gens. uão continuar o conselheiro n
qlrcm se consulta a minde, porquou tudo dl/, amen, ir despedido do po-eiçõos quo só oo lhe decignam porser o oecupauto mero reflexo do
quom nomeia.

Deseuraudo o bom publico, offon-
dem a Deus o aos homens, ao amor
dovido ao Criador o á criatura. Quoimporta, se alcançam compensações
terrenas ? Nâo venderiam a Chrls-
to; mas, vendido por outrom, dis-

putam-lhe • herança das míseras
vestes. Polo silencio, pela defesa
Intercsselra, auumpliclam-su ao
mal. l<'cito eslo, quorem sou qul-
nhão do conseqüências proveitosas.
Conforto e faeílldudo 'do vida re*
compensam-lhes a deserção. Na Us-
tu dos benefícios o dos favores,
sous nomes o os tle suas ol!cnlc!:ts
so encontram c repelem, como, no
rói das prisões, as entradas sueces-
sivus dn reincidentes,

Agir por'-'.fôrma outra. 6 obedo-
cer a dover e idea! mais aitoa. 13'
saber o vlrttíüu redoüüptbrii ilu
oxemplo o do soífrinicnto. 12' co-
iihocer a belleza moral do sacrifl-
cio o comprehender « doçura di-
vina da abnegação. E' caminhar ua
vida com espirito vcrdadclcitmento
religioso, o (*iic confere unidade om
sencisl aos seutimentoj, uos pciir
samentos o oon actos.

Mas exige possuir convicções, o
servll-as; ter u energia proeisa pa-
ra confessar a Fc, ktravéâ todus as
agruras u injustiças.

E nada mais estranho e contrario
ã Índole 'desses aproveitadores do
situações, dosse** "profiteurs" pro-
fissionaes, quc são u3 polit!epi-.*Ju-teís. . , :*pi»
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Ncsle santo palSjtào seule pacala
e acominodada. do organizaçãú iu*
dustriai incipiente-,, ehl-^iiuo as; rela-
(|0os enlre- patrões-.a operários já*
in-iiü assumem caàraetór . i-i-ritunto c
folção hostil,' uni -pàh* cm quo ae
eeonüiiiiaa individuaes ainda não lo-
grái-atn a. formação dos-capitães suf-
íiOiÊntes para o seu deKenvolviinen-
to ceoqoinico o hu inist*ér importiil-ua
oiu ..J*r»a*> ... xu-oporfcôui. os poilercn
UiuL-liCot*. do sua própria iniciativa,
e/uiít a escusa rte -uma rplvind-lèíicilo
de classe, prescindindo do uma ob-
i-ervaijãi- juiiiciotia do nosso ineio so-

WÍcini e estado eçonoiuieo. estão infrü-
-iluzliido aoa poueus umk legislação
dé tendências socialistas, cujoa ef-
íeitoK não tardarão u repereutir dc-
sastrosaniente sobre as diCferentos

. classee sociaes e. certo, não ineno«
sobro aquelles cujos intereseee se
procura amparar o fuvorecer.

Ksta nossa bursuezia", que assiste
pasmada e > inconsciente a iodos os
ileavarioo legislativos, vae sentir nu.*.*
tiarnes aa püas tío inipüstu geral so-
Ijre a renda, tributação iuquisitorial.
incomniyda. vexatória, quc, num bel-

. Io momento, nas mãos dos pu.rt.idos
-avançados! se eonvertorfi facilmento
om instrumento de oppreasão, espo-
liação e tyi-*iniiia. As revoluções eu-
tre nós costcfmam vir do alto. Mer-
efi do nosso exaggerado espirito imi-
tativò. liiidanio» a im*porta.r lhconsi-
deradamente as ultimas novidades,
sem indagar so nos vão bem o 6e
adaptam convenientemente aos *nos-
hos reaes interessea. U imposto syn-
llietieo ou global sobro a renda ú um
c;.enr!Jki dUveo. 10' unia fôrma ilo
tributação, -i|ue presuppõe uma orga-
ni-zação social adeanlada, uma edu-
ilação política, de ijuo carecemos;
•um.i concentração capitalista que
iu|ul uão existo. El' um imposto, que
veaso -primaria o immedlatameuto
sobre as economias, fonto criadora do
capitai, o as eotiiprtoie. freeisamos
attrair du estrangeiro , para a "miso
en valcur" das nossaa riquezas e a
nossa expansão econômica, os capi-
taes ali accumuladoa, o em logur de
llies acenarmos com varilagens o fa-
¦cilidadcs, afugentamoi-os com uma
dupia tributação, porquo com eni'-
prar elles não escapam A imposição
ílsoal do paiz de brigam.

As reivindicações operárias, pódc
dize*.*-íio que entre noa não exiíitem.
¦U quo aqui se lem vte-:o, o a quo
eo devo tal nome, não tem passado
do movimentos factícios de agitado-
rea forasteiros, que não encontraram
(Seu prolongado uo meio operário in-
(ligenu. A brandura dud nossos cos-
Urines, n bonhomia do nosso cara-
cor, u. pouca difíõrenç-j. do nivel en-
ü*e as diversas classes sociaes, a ro-
lãtlvu faeliidado do vida, a bculgni-
daiie do elinia. evitaram lutas acir-
i-ãi'las"ciitrõ patrões e operario.3 o e.f>
eauKis do que rasas lulas freqüente-
iméntò so urigiiiani.' Sem embargo disso, importamos
cm 101!) a legislação sob.ro aoelden-
tes uo trabalho, criamos em 192-1 as
cõ.lxa-3 do pensões o aposentadoria
pura os cnipregfidos ferro-vlarlos,
cuidamos de estender aa disposições
desta lei (n. 1.682. do !14 do janeiro
de li)*;;;) ãs empresas quo exploram
os serviços do transporto, luz, forçi,
toloplioues, agua o esgoto, projecto-
¦mos um código do trabalho indus-
tnal o .pára \clar sobro tudo islo.
dxpandir cata Icsudação tcutaculur.
fisl-álizar-lho o i*.violo cumprinreiito.
institulinos um Conselho Nacional do
'l'i*nl.i:i.lliíi. (Dec. n.; 16.01;?, do «U
dc abril dc 10211).

Jâ estornos n. ouvir daqui as oatpro-
l-A-jücs do rotrogrado, roaoclonàrio,
iuimigu dus classes iprpl.elarlas o ou-
tros opithetos amenos com sc mimo-
sciam os nue sc não deixam cega-
mente ciprastat- por esse movimento,
determinado por uma generosidade
iíi-cflectida.. Não somos de todo in-
fensos n umas tantas providencias dc
protecção dos operários, sobretudo
das que busquem resguardar a sua.
personalidade -moral. Mas ha nesta
•matéria um<i justa medida, quo 6
tóiprcselmlivol não ultrapassar, c-que
o nost-d temperamento oxaggerado
não tem' sabido conter nesses li-
mites razoáveis. Dessas medidas, a»-
Runías temiciii afinal a dospojor o
operário do espirito de economia o

' providencia, lançando principalmeu-
te sobro as empresas, para quem tra-

* liaUiam. o os •contribuintes eni gorai,
o cucergo dc prover A sua subsistcn-
chi o amparo na velhice. ^

Levada ao csccüo, como ao rae

Não üão poucas as objecçõoa o
mesmo ató us verdadeiros actoa do

í Iioiitilldiide levantados eontra a dc-
fesa, uo mercado, de nossa produ-cção eafceira, cumprindo, porém,aecentuar que a quasi totalidado dos
que a. combatem (kücm-tiu Por obe-
dlencia a principiou theorieos oi-
postos sob a lua do um sectarismo
Intransigente.

Entoam todu»i o mesmo credo, qucso desdobra cm "itonn" iinmutavelij
como fradeu do podra ao lungo do
caminho, a embara»;ar a marcha dou
quo querem avançar.

Esses so mostram contrariou á de-
fesa do cat'6, porque são Intratisi-
gentemeiito "anteiiitervonoionistas"
custe o quo custar, perca quem per-dor: pouco se lhes dando do vèr
destruído o paiz, comtantu quo su-
bro oa seus escombros fluetuo, oo-
mo um trapo funerário, a bandeira
a melo páo da existência nacional.

Quem é quo podo discutir com
essa gente 1 Dcixemol-a, Pois, em
paz.

Unia das objeeijões quo so levau-
»>AAMr>AMMMMM^«rV<>MMAM<M>>(M>i>W^t
¦*i»»**'i'>*^^^aaao^aaA--mw>i»wwwmwv^wm»vv<

verificando ontro nós, u resultado
inevitável dessa politica industrial C-

. *.*encur4cpr ou coaretár a produeçiTü'
nacional, com prejuízo indirecto, mus
corto, dó tnibalhador, que se pretendo
favoreoer, como das demais classes
sociaes.*

Um* outro * effeito infllreelo deavi
legislação, conseqüência que áb faz'
sentir lentamente, é o aiiniquilamon-
to da pequena industria, da indus-
tria de capital reduzido, incapaz de
arcar com os onua pesados, que oc-
easiona a applicação dessas oxlgen-
cias de protecção aos Interesses opo-
rarlos.

Elias impõem a constituição de
empresas colossaes, enormes concen-
tra-ções*capitalistas, que excluem, por
assim dizer, us relações "humanas"
entre patrões o operários, c fazem
destes ultimos umu simples quahtl*
dade, um puro elemento de calculo
no plano da organização industrial.
Não su quer dizer com Isto que a
concentração industrial tenha niíteci*
do dessa legislação. O quo se affir-
ma, e 6 incontestável, é quo os ef-
feitos dessa politica são fazer des-
apparecer a pequena industria, que
approxima o operário do patrão, cria
entre elles relações peissoaes, quc
dão logar a entendimentos amistosos
o a um ajustamento, equitativo dos
interesses om jogo; e, de outra parte,
incrementa a criação dessas einpre-
sas gigantescas, quo impossibilitam
taes entendimentos, segregani os
operários dos dirigentes, interpondo
entro elles unia alta camada do ln-
termediarios sem autonomia, o-:-
eeutoros de ordeno o instrucções su-
periores, levando o operariado a so
organizar cm classo para a luta, em
defesa e para reivindicação de suas
pretenções, quando à verdade, do-
monstrada pela analyse c observação
dos factos, é qüe entre patrões o
operários não ha antagonismo, mas
solidariedade de interesses.

Estas . considerações foram-nos
suggerldas pela publicação da >rcda-
cção final do projecto do Senado,

f.n. 211. do 1924, quc modifica tf lei"n. 3.724 .de 15 do janeiro de 1910.
sobro accidentes uo trabalho, do dis*
curso do sr. sonadot- Adolpho Gordo,
cm defesa dessq-projecto, ,o da no-
ticia do parecer do sr. senador tíam-
paio Corrêa sobre o alargamento da
instituição dus caixas de aposentado-
ria o pensões. '

A lei do accidentes no trabalho tem
apenas cinco annos de vigência. Não
so pode pretender quo seja o bastão-
to para pôj* em prova uma lei desta
ordem, reconliocor-lhc exactumeuto
os effeitos, quando uão dispomos do
dados estatísticos para csclaroeimcn-
to, e verificar-lhe as lacunas e vícios
reaes. Em leis da ini portancia desta,
o melhor processo é- a modificação
paulatina, A proporção que os defei-
tos so vão revelando A experiência.
Os americanos reformaram a sua
Conslliuição por emendas suecessi-
vas, dote/minadas do cada ves por
tuna ueccssidado reconhecida pela
opinião nacional. Entretanto, já pro-
paramos para a lei de 1910, um sub-
stiLutivo. cujo objecto capital o ag-
'gravar fortemente" os encargos pa-
trotiacs. elevando consideravelmente
o limite superior da iudeniniziição.
nu, caso de accidente, exalçundo c*.s
porcentagens pura o calculo das in-
domnlzaçõès por incapacidade par-
ciai permanente, alargando o coneci-
to do próprio acciJeiilo para que
nelle se incluam casos, quo uão se
relacionam com o exercicio do tra-
balho, impondo nos patrões oiiuü,
formalidades, incommodos e penas,
ao passo que instituo, por exemplj,
em favor do operário, que suecumbs
na demanda dc indeninização, ri.
isenção pouco equitativa da "tolaH-
dado"' das custas, sellos e emolti-
mentos do processo. E' a tendência
lastimável do reduzir o operário á
condição do menor, do incapaz, que
carece do nrotecção, o que importa
cm lhe ubliterar o senso da respon-
sabilidadò e até certo ponto lhe
apouoa »' deprimo a personalidade
moral. Esta • materia. porém, exige
um .exame mais detido e um dosei!**
vol vimento que u3o comportam as
estreitezas dc um unlco artigo.

ta contra a defo.-i.-i do café o quoappareiitcmciitc su reveste de grau-du Importância! é* tt que traduz o ro-
ceiu de, ú. sombra dus preços com-
pciisadures desso produeto. o-i lios*
sos concorrentes aúgmentaroiii suai
cultura;*, o tomarem o nosso lugar dc
maiores forneeedures dò muudu.

Oa fuctos, ti observação colhida
nos próprios paizes estrangeiros, des-
mentem taes receios, inteiramente.

O unlco pai;-, produetor que pro-
grldo o progride b"astutile 6 a Cu-
lotiibiá. Pois bem, o augniento an-
uuul dc auas colheitas »' de ilo mil
saccas; — pois digamos 10o mil; ura;
sendu do -10(1 mil saccas por aiinu u
augnieulo du consumo mundial do
café, vò-se que, mesüiu com exuggã-
ro pejorativo, ainda restam UOU mil
saecas ;.. su offorei-erem uu cresci-
mento de nossa producção. Mas so
eu demonstrei, em meu |ienultimo ar-
tlgo, que tí. Paulo, c, portanto, i> Bra-
sil. está diminuindo suas collieitus,
del.vando-as cair dp 20"!" nos 10 ul-
limos annos, claro 6 que, mala do
quc a Colômbia, precisa o Brasil dc
incentivos A producção e que, pòrturí-
to, a defesa do produoiü lhe é ainda
mais proveitosa dl) quo aquelle
paiz.
„ Pòr. ou|ro Jado não ha cvro.J»als^.os,*>.
erâsijo no assumpto, do que prelen-
der qualquer produetur esmagar o
seu competidor i\o commercio do
mundo, quo estã rçplecto do produ-ctores dc uma infinidade de gorie-
rus, a viverem' o se* éiirlquecerem
uns ao'lado dos o*utr<i8. <J-trlBó,. a
carne, a lã o tantos outro3 àhl és-
tão para o attestarem.

Cumpro ter sempre em vista quo
o quc interessa ao produetor o no
paiz não 6 somente u quantidade
do artigo produzido, mas, sobretudo,
o resultado cm dinheiro auferido da
producção. Ora, para esmagar a Co-
lonibia (so tal fosse possivel) o uni-
co meio consistiria em baixar o pro-
ço de venda do nosso café ató quo
esse paiz não mais pudesse expiii--
tar. Mus como. segundo vimos, nós
não somos mais fortes do quo a Co-
lombiu, os esmagados mio seriam só-
mente os colombianos, mas lambem

íiiós.

quando no viras» das paginas depa*
rei. um cí.]i*lto oo|f esta legenda
Imprceulfa: T'.s*55íV-'Uo -Wrgíra";
ora um esluA do "phVnoménp-* dos
Estados Uni**, «dà r.cpubüca Ar-
«entina o doàJuÍ&.o..«"ío passo que
todas aa tia«s*yãó apparccciido Jio
correr doa tempos, aquf o ali, umitó
como resu 11*00 da •m-igraçfio 'dos po-
voa oui pr^piw. daí fortuna, ou acos-
Badcs pela t»mo4ou pela ?olitlca,

cr-,'aüillizaipo natufaj
orniações artificiaes
Vlíèf crescendo lonlo,

aincnjlc, parecidas on-
umas rccupilulasscm

doíinVòlvIiaoato das
tcó)jèrario,',. irrompe-
momento do puúa ou
nc^rain do um impe*

, rc^irtirain inaubmts-
torN-je»*! dos historia-

jfnípcllidap 
?por

mystcr!o!ayjJ(fs«'*-3^ un> nucIéS* Uo
colonos rus^ps, 

:^brcs, dissemina-
ipcríiijier}' brotou

¦'íl «uais prospera
ío globo; com os

homens sadi«s

PlS0 
gênio inicia-

s2óla'4elí cada.
leu titulo do ci-

outras ei mota
•*ipi ráçás ouu
•dü^ «6'uorrac, V
^"'"Tâ—ariítW
tro si. CMÜJM»
as piiasb^elj
outra»;, tr?A,jEo
ram num doS
ir.au: i,uda,*Sn"a
lo * para o JH

-Sas ãs, IcisaHi
d'o res, 'o ÍUr,-

doa por JhiSehsa^
um século, 'jdépòl

nação subro)|jLía<
seus 120 mi
do cui|.'u ;V%$pirij
livo r- i-cs
qual »•.ais***uJà*to

e 0.30.0.00U;* u.

Jvav cm 84 mi>-
írlieie é da J/170

ária nãu che-

Seria essa a solução aceitável do
caso? Certo que não. Um exemplo
ainda melhor destacai-A o caso.

Tomando por base da nossa produ-
cção média o volume de 1-1 milhões
de sacous, o paru a Coiombia o ma-
ximo de 2 milhões que ella produz,
aiiinlttamos que. em um anno, veu-
déssemos por 20'Í)Ç, ou 4 libras ester-
liuas a sacou dos nossos 14 milhões,
uo posso que aos 2 milhões colum-
l;:anos coubesse, o. ílroço de 230Ç, ou
5 esterlinos,

iileoeberiamos.-polu* nossa parte, um
letal de ÚO milhõas esterlinos, tocando
L*m totul do '10' luilbões aquclle com-•>otídor

•No anno seguinte, querendo aiijal-o
do mercado, buixarianiüs a 2 libras o
preço do nosso café. A Colômbia não
lograria vender por mais de li libras o
seu, Ella rt/.eberla apenas ti milhões
pela sua colheita, perdendo 4 milhões;
nós apuraríamos apenas 2S milhões,
perdendo outro tanto, isto é, a enorme
fiomniu de 28 milhões esterlinos. Seria
regoeio? Não mereceria uni nianico-
mio quemr tal -monstruosidade' com-
n.ettesse contra' o pàlzV

llouvo um .tempo em quo, em- Per-
i.ainbuco, muito se falou nesse pro-
cesso do esmagai-* o* sul assucareiro;'•loje desvaneceram-so taes pcnsiuueu-
tos, que, 

" 
eVidcntemente, pree.sam

ti ansforma-r-se na aspiração fraternal
dc uma solida c leal alliança entro
us duas regiões, para o beiii com-
muni.

Quo sobre os -nossos ospirilos paire,
pois, o grando ideal do uma geral
prosperidade ém' fãvdr dos que traba-
lliain e para a felicidade do Brasil.

Um outro supposto inconveniente
quc se attribue á alta do café consiste
lia attracção dois* trabalhadores ru-
raos do Estados liuiitroplies de São
Paulo, principalmente llinas, deslo-
cando-os dc seus campos de trabalho.

vld. alludi, anteriormente, a esse
ponto; mas vale a pena aecrescentar
duos palavras.

Hoje, tudo o quc so produz, em gc-•leros alimentícios; vende-se a alto
l.rcço: café, cereaes. carne, tasondo
excepção apenas, o assucar —-unlco
produeto do quo se tom feito, â força,
u bodo expiatório da eu-restlu- triste
documento, que na historia dus crises
ficará dc nosso.espirito do imparcla-
lidade.

Taes são ns condições que regem
o trabalho eni S Paulo, como cin
IJInas. como cr.i todo o Brasil. Sub-
cntcnde-Su quc só me refiro ús loca-
lidades servidas por meios' de trans-¦•orte em condições praticamente apro-
veitaveis de transito o ue distancia nté
A estação mais próxima de unia lliiihá
férrea.

Nossas localidades, desde que a terra
í fortll, torna-so evidente quo nin-
guem so -desloca ou emigra, porquo
vivem todos satisfeitos c confiantes.

Para esses perde, pois, a virtu-
de do attracção o decantado inuin
paulista.

Quem é então quc emigra ? Só-
mente os quo vivem em regiões quo
uão remuneram o trabalho om vir-
tude do um ou mais do um. qualquer,
dos muitos motivos do tal situação.

Estes iiifoli/.es outro rumo uiio P°-
dom seguir seuão o dc emigrai" sc-»

dadão h nHíletínúBpiüc c-iuitale a
uma.ti fiia •^'¦'jffcíjfí'-1*

lia 40 aiiP&*^S|ulação da Ru-
publica A»oCbtí«flj^^»'do 1.000.UOO
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iv*óoi^i^iumã-iarmiem;um;s(
Ítm**iAvÍo,' éèin uma':'' álllánçà,
um vintém, para se livrar das

nações aguerridas quo o queriam re-
descobrir a torça, o Japão teve uma
Idéa genial': Instruir o- povo; o desde
logo o imporador Mutuzahito man-
dou num édito que "o saber foss-i
procurado 

'no inundo onde quer qu-j
iwWmwam^MW-^^^^^^A^m^;
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guem part», outra região do Minas
ou liara tí. Paulo.

Em tão diificll e desahlmàdora si-
tuação, lia muito mais gente do que
se suppõe, em todos os nossos Es-
tados. No Norte, nenhum delles vive
na visiiihança de S. Paulo e por isso.
nesta capital não rebôam os passos
dos quo porventura se deslocam. A
maioria nem molsnio se desloca por-
que não tem pura ondo ir, não desço-
liro terras boas pura café o cereaes
como cm S, Paulo c passa a exis-
tenchi. produzindo exclusivamente d
necessário para viver. S'ão Brasilei-
ros economicamente inúteis para o
Brasil.

Em Minas dá-se o contrario, o a
emigração para S. Paulo é logo no-
tada, exággerada e malslnado.

A mou vér esse entornamento so-
bre S. Paulo do elementos do tra-
balho mineiro longo de ser um mal
é um bem, pois vem arrancar da
vida vegetativa a que so viram con-
demandes pela' sua má sorte, innu-
meros brasileiros o eneaminhul-os
para um trabalho remunerado!', tor-
íiundo-os factores effieientes do en-
grandecimento nacional seja lá em
que canto fôr do nosso inimenso ter-
ritorio. -

Dizem-mo quo a população do Mi-
nas augÁientà dc cerca de 200 mil
almas por anno; não é difficil com-
prelieiidcr quo uma parte desse uvul-
tado aecrescimo não encontro con-
dições de prosperidade capazes de fi-
ial-o no j logar de scu nascimento,
em solo mineiro; dahi a emigração
que so eslá denunciando, sendo cor-
to que uma boa parte delia regres-
sa ao torrão natal, dosilludida e muis
precavida. Quem o diz é o próprio
dr. Brant, illustre membro do go-
verno mineiro, cm sua recento coin-
mtiníeação.

Esso regresso assim authentica-
inento denunciado é uma prova aliás
de que tambem existem cm Minas,
na zona rural, situações tüo vanta-
josus como em H. Paulo o que, por-
tanto, não é o café o dcslocador do
populações cumu lanlus pensam.

Aa* estatísticas da producção do
Urasil inteiro Indicam para cada bra-
slleiro uma producção Insignlflcan-
te. quasi ridícula mesmo, em certas
regiões.

Quc mal aUyirA e qui deediiuro
».;i;c da _toda essa gente sc des-
loquem t»s mui aquinhoados ua par-
i-Hía Cíuo lhcíj coubo? Nào sorú, ante**,
uni bem pari o pai;:'.' Xinguem é mais
aeari-ado'-,'( soa terra nuLai do quo o
mineiro, como ó subido e justamente
louvaio; a lógica está indicando, pois.
quo de Mrnits só se ret»:-u quem nâo
se sente bem.'!Assim sendo, que de
melhor sc pó-io desejar pura essa
gente, senão que busque outro logar
ondo viva com' maior abundância c
conforto.-?* Quo Importa que seja a
niçsrna Minas ou outro Estado esse
logir*.'

•Eriiíiiii. do exposto resulta qu-,
ameia sob o ponto dõyvfsta ventilado,
r.ão .cabe^uo caie, bem ou mal defen*.
vido, nenhum mal a íluciíi quer quc
teja.

M nefcisda.-nol-o, pcis, resolutamente e
po.* todos us meios possíveis, para¦jt?'.'a; proveito do B».*asil.

Ii, agora, passemos ô defesa do as-
Su^ar, no preximo artigo.

-*¦ Augusto K.VS10S.

eiIíUmis,» a a instrucçãò diffu.-.dld.i
do*tal fórniu, que em nenhuma ai-
iiela restasso uma - s6 familia lgno* trando como a opinião publica, sc

orienta, cada vez mala, no sentido
da UircIU o como cresço, proporóio*»
nalmontc, a audácia doa represen-
lanles do antigo reglmen, nenhum
muis característico do quo o fiioto
noticiado, do Bci-llm, em telegramma
ds honlem. >Uiii deputado commu
r.!*:tu, cm plena sessão da DIela prus-
sninai úceusòu o almirante von Tlr-
pllr. do csiar (azèniip o jogo do par-
lido luor.archlstu, salientando quo o
antigo ministro iia Marinha do Cul-
Ihermo 11. em discur.*.") -pronunciado
eni Municli, dissera quo o futuro go-
verno do líeicii terá a missão de pre-
parar o terreno para a rcstaui*a»jão
da Monurchitt.

O valor desse incidente estã no
efíclto por cllo doterminado. Ua
tempos atrás, a aceusação feita a
von Tlrpll'/. teria despertado viva
hostilidade contra o almirante; agora,
o ca^o tevu conseqüências diametral-
ínenle oppostas. Na própria Dlelu,
a denuncia dus manobras restaurado-
uu do ex-ministro.'*-; longe de provo-
car inanifei.taçõca em íaver do regi-
men vigente, redundou cm applausos
u vun Tirpltz, quc foi abraçado o fc-
licitado w-los depuUdus, que oüsiui
uãu disfarçaram a sua solidariedade

,coni às aspirai-ãco monarchicas 4o
M-lbu iilmirante.

O casu teve vepen-uusão íúra da
Dieta c, poi* ludo o Reich, u Imprensa
anaiyna o Incidente, cummcnlaiido
com vivàcldado as conoiderações que,
cm pal-satia, fizer-t-voa TirpiU acerca
da fôrma, quo «e lhe afigura razoa-
vel, dc restltulr A Allrnuuiba o seu
anligo pi*c-;ligiu, 'pelo restabeleci-
mento dn»i inaütaiçòes imperaco, O
alitiii-ar.lo não disXarça a sua fé in-
abalarei no ideai iirussiauu da Monar-
cliia rccuiistituida noa moldes impe-
riacs. A idéa da restaui*üção dus thro-
r.03 locaes, com o scu coroliario lu-
gico, quo seria a fragmentação do
üotcif, não partec aceitável a von Tir-
-pltz. Xfo espirito dò extraordinário
organizador do ppüer naval allemão,

% noção da».Monarchia.^sstá identlfi-
cuda com a'idéa'dá reeonstituiçãò d?
'confederação imperial.*-' J

Esses factos e debates," quo aqui as-'
•slgna-lamos, indicam quc a questão da
volta ás Instituições monarchicas eaim
ém foco, na Allemanha, como um pro-
blema político de reluvanclà pratica
immediata. 'Passa-áos sois annos da
derrota e .da mudança dc instiluições,
o povo allemão sentô a nostalgia da
sua antiga situação internacional, o
começa a indagar se não se ilhidlu, ao
jtngar quo conseguiria reconclliar-sc
mais facilmento com os seus antigos
inimigos, substituindo a architectura
solemne do edificio imperial pelo hy-
brido estylo burguez-revolucionario da
actual fachada do r.eich.

Rem tradições republicanas,'que cm
tnl categoria não so podiam incluir as
lembranças históricas das antigas ci-

A agitação política, na Allemanha, _ dudea fcanseatica.-, o povo allcniAs
accenlua-so do dia para dia. Entro
oo Incidentes, que so sue.-Jciu. mos-

rau to, om nenhuma família um sõ
loiiuraiilo o quo Os pais e irmãos mais
Velhos' tivessem por entendido quo
lliej cabia o dever do ensinar os seus
filhe* o irmãos mais moços". O im-
perador o -di--.e c tanto bastoui a
freqüência nua escolas passou a soiv
do ÜS "j". Como corollarlo, a Impor*
tação o a exportação quo, rounida-i.
não alchhçnviün em 1877 50 nillhõ-s
do yens (o jcu-3$5Uü) era em mi!)
— de 5 biiliõca, isto é, ccntupllenva
em 40 tumor.. Os depósitos na3 Caixas
Econômicas c nos Buncoa montavam
a mais do 1 bilhão rie yens. Com es'a
inciquceivcl lição do sabedoria poli-
tlcu, àquollo povo, então fraco, ensl-
nou aoa fortes, desapontados e atto-
iíltos, como cada um defende a sua
c*-.íüi na hora do perigo, eatabclccen-
do ao mesmo tempo que a cultura,
sobre ser,,um jnéffavcl goso do ci-
plrlto, é o mais rendoso emprego dc
capitai".

Fechava o livro com um pensa-
nicnlo dc desdém para Kcnaii, que
nega a posaibilidado do milagre, o

,cum a doce esperança dc o ver rcali-
¦?jado um dia na nossa pjí.-ia, quan*
dd dou com a 2* ediçãu, do 1940, dd
mesma obra. Oh ! Que ventura 1
Quo alegria ! Quc curiosidade I Vinlu
annoa dc futuro ao alcancei E u\i*
dapicnte passei u percurrol-u. Um
dus íiriiueiron Ihciuas vorsava »joL'i*":
"Xaçõea quc so £,ubiiicrgiram'*. *Xit
1* edição desla ubra figurava como
a. maior nação da Ameri.*a do tiuI,
maior no lerrllorlo, na. população,
uas riquezas espalhadas A flor do
Bolo ou oceultas* nas suas entranha*.
inay|r,'iia intelligencia, ini aclivida-
do b»iiá bondado dos seus fjiiios: o
Brasil. A sua prosperidade vinha scu*
do amassada com denodo pclus na*
turaes du paiz, o tambem por catrau-
gefros quo do toda a Europa chega-
vaip cm busca dc trabalho, o oram
'dentro cm pouco dcCinitivamonte
Incorporados' á pátria dos seus filhos

.c dtv sua!* tu|-tuna.. Eis"scnão^quando
¦~il*mursem $3 iròis factoT65*cTedISI\'òs du

catastropho qtít; eo ia desenrolar cm
breve. Um, interno, o collapsd do
bom sonso tradleíonaí daquella gen*
te.— um gastar de dinheiro eem
fteiac, •* um pedir do' dinheiro sem
conta,*; um 

'fazoe 
.tje dinheiro sem

medida, num vórtice para o abysmo,
como orgia de filho pródigo; o os
"dcfieiío" a so -accumularcm, e a
moeda a não valer nada, e 03 presta-
mistas a nllercarcm A porta pelas
suas ganâncias, o todo o povo pela
dureza lncomportavcl da vida. Obe-
deoe.itío ao provérbio nacional quc—
em casa ondo não ha pão todoa bri-
gam e ninguém tem razão — aa lutas
fiutrlcidas eram lritorminas o, com.)
do regra, ferozes: por toda a parte-
irmãos so estraçoavam o $e deglu-
tlam. So pão não havia, muito menos
insirucçãj-i o muito monos defesa
commum. Foi a favor destas circum-
stancias que se manifestou o outro
factor, externo, do cataclysmo, O
Japão era a terceira potência militar
do mundo; povo do heróes e pátrio*
tus até A loucura; intelligente, orgu-
lhoso e arguto; expdnsionlsta por
necessidade o iniperialieta por ambi*
ção. Apesar dos seus mais violentos
protestos, os Estadoa Unidos haviam-
lhe fechado as portas, mas, o pubü-
cisla americano Archlbald Coolidge,,
do mesmo nome do presidente quo
assignara o decreto, consolara-o
meigamente, apontaivao o infinito
território brasileiro para accommodar
toda a supérnàtlílidade nipponicu, a
quul atíinge aiinualmonto a perto de
1 milhão, o assegurando'por conta
própria que, sc desavença.-; sobrevies-
sem entre colonizados e colonizadores,
a doutrina de Monroe não cobriria oa
primeiros. Do triiitas terras férteis o
mais próximas da Ásia, da Europa,
da Afi-jca, da Oceania, o Japão leve
ot' seus motivos para preferir o con*
selho do Coolidgc. Certo, entretanto
do que existia instinetivamente fc
irreductivelmente, 110 animo brasilei-
ro a mais absoluta reluctaneiu em re-
ceber os's*eus aborígenes em massa,
c que, como symptoma dessa senti-
niento nacional, estava em tramite na
Câmara dos Depulados um projecto

* »

da sua Commissão de Agricultura
quc reduzia a õ 0!° doa jã domicilia-
dos 110 Paiz o numero de immigran-
les de.'.-.-a origem,* divulgou que in
apresentar 11 l.iga. d.is Xaçõea uma
proposta, quc, homologada, outorgar-
liic-ii». poderes parn "rever" os actos
lii tim os de qualquer governo oífensl-
vos dus ínterossea ilo outro, c 'us
modo taxativo os concernentes ã
Immigração. Furto eslava do saber
que <i Ijlga.áindu platônica, c natural-
mento reservada o euuta, seria inca-
puz da mais vapqrosá tentativa dc
in.->urreiçào contra o principio aito-
piado na America do Xorlo "that tiic
control of imniigration i-i purely u
matter of domestic law", c sobretudo
contra um acto acabado do seu go*
verno. que ousando nffrontàr us ires
de uma nação valcròsu, er.i cujos
diecionarios não existe a palavra cs*
qiiecimento. 11S0 iria tremer d.-.* medo
jiníe uá devaneios Uc uiiia asscmblúR
lunocua; mas, não era isso quc eile
queria, senão legislar para o futuro,
senão intimidar os povos assusUldl-
ços, porventura rccaleltrantes; o, en-
tão. sob 11 ameaça do mostrar às
carta:; o se retirar da Hiena, arreba.-
tou a reôolução — verdadeira, trans-
ferencia d»e soberania — que conferi
á Eiga o direito dc ".intervir e faw
esforços conciliatórios uos liligL.s
originados pela legislação interna dc
qualquer paiz, c â Cèric dc Justiça

anda mtilido nos suas roupas deiuo-
cratleas coni o euiiutranglmeutu que
caracteriza o Mjl.lado \e:;tido 11 pai*.
sanu, A Allemanlia liculõ-so mal dem-
iro da orciinlaiçao rtfpubitcinH^sm
não uo ecuduna coin* i.».*i sous 1iiCmli»*i
iioiiilcos, o percebe, ao mesmo tmnpi-,
quc o scu ropuhiieanlsino artIfIelul'nÍIo
lho const-íiio grangèai» u contlançti
oas outras potência--, sempre sus,»*:*,
toiiiii do que o velho espirito do im-
perialliiiio íiun-sprman.istu psUV vivo, n
unlm-ir os projeutos dos homens do
novo Iteleli.

Desso Cila.lu dt» al.iui. que 11 actual
campanha elclloral velujj»ôi» om 1 vl-
dencia, pesa?, faollmenlc, doenrrcrjflPii

factuação do forças tondcnlcs a <ilm-
prlniir nova oricnlação ft pòíltloi SI-
iemã. Como vuu Tirpltz o:"?r-
vou no seu discurso de.» Munlch,
a uiarclia no sentido <5a restaura-
ção não poderia, cm qualquer by-
pothcsc, ler logar bruscamente. O»
elementos acti vos do partido monar-
chico, que contam coin o apoio da:i
s.vnipatiiias latentes da oj-iníâu pu-
blica, jã s*o cunvcnc.enuri de qiie 01
golpes avcntürosos, do ge*iíi*o dj-a 

'

quc já fórum tentados, não poloin
favorecer com cfticaola o cjilu da
liiudançu dc regimen qoe «iles alme-
jam. A nova tactica das monarcliii-
las foi ejprcssa por \un Tirpltz, a». ,
«UzpKtiuo ao íutui" governe du Reicli
caber.i preparar o -caminlio para h
rosiauVaçãu. For os..-" pruóeaso oroln-
clonisla e tiuit uo parlldarles do im-
iicrio rãu agir.

O Intcrcsae lntc.-uacionaJ do nir»*
vimcDtf» monarohisLa ailcmáo 6 tín
vivo quo todo*! o.-, outros aspectos »i 1
questão ficam por eile reduzido.». «-r
uma relativa inslgniflcancia. .Serlii,
Cei-táiuente, uni erro sup*,» ir qu*; a rou-
sulidiu-ãu da pur. curr-nca sn tifrne nc-
cessárlunienlo mais difficil pelu farte
da politica interna da Allemanha ¦..**»
orientar dc accordo com tendências
mais coneentaneas cem a Índole na*
cional. Peio contrario, 0 (ruAsiyól, se-
i.ão provável, que a norn-^UzaçãçC.
du vida allemã, pur meio dojfebi-
slituições mais adefuiadus uo espiritei"
do pove t> ;0 iiuusk,.traw.-^eu,

f

m

n

a,autoridade para decldi!-as". A do-
lorosa rominiscenela da hora amar-
ga de ha muito llie -ensinava a signi-
fieução do ouphemismo — esfoi-ços
conciliatórios — quando infligido a
nações inermes. Pois não foi por isto
quo amanheceu um dia, nos confins
da Ásia, uma invencível potência a
brincar com a China, com a Rússia
o com a Allemanlia como ee fossem
bolas dos seus jogos malabares ?

Emfim, começou a colonização do
Brasil pelos japonezes; do primeira
entrada ¦ compraram-se vastos la-
tlfuudios; construíram-se adrede
tn.insportes do maior capacidade; e
elles foram chegando', foram chegan-
do, não em ini migração mais em mi-
graçub, ao.-; mlihslrps,* aos milhões,
com um único pensamento—o "Shln
Xihon" — o Xovo Japão, em obedi-
enola a umn só vontade — a do seu
imperador. E veiu o symbolo sagrado,
o vieram 03 canhões para ãefendcl-o
o oa couraçados pura garantil-03:
depois ar, íiugás, as rusgas, as lutas,
com a victoria do niaii; forte; prl-
rneiro a cói*éani;:aç3o seguida logo
da japonização daquelle bello paiz.

Foi assim que nas Curtas Geogra-
piilcas se apagou o homo da Repu-
blica dos Estados Unidos do Brasil,
o apparcceram eom a mesma côr
dois Impei-los do Sol. o do Sol Lc-
vanto o o do Sol Poente. Entre um o
outro, illuminado ao meemo tem pi
por ambos... os Estados Unidos da
America do Norto".

Xesto ponto da leitura, desperto
c-m sobresaito, suando frio, o cora-
ção aos pulos, a respiração sublime,
numa angustia extrema; raa»:. oli 1
De-às do Misericórdia 1 Tinha sido uni
pesadcllo. O nosso amado Brasil con
linuava illeso c integro, prompto n
desferir tambem o scu surto pari
a Gloria, segundo o osomplo do ex-
celso Japão, que ninguém muis *.1ii
que ello admira... no Estremo
Oriente.

SligUCl COITO.

coucorra
para torna? -mais fuç?Ss"o3 entendi-'*
ir.cnlos inl-uaiao^ur-ues. Entretanto, 6
rsultissimo provável.' que 11 opinião
francesa, juramento Idef eoníiaoa, veja
na revivcscenQlk do espirito monar-

^cblco o primeiro ¦ P$MJo -parajfe pre-
-j^ração da" guerra « des£ot*iiy*j4

Nossas condiçõesVsuivirão ,ditfioul-
dados múltiplas, cuja reporcussio -na
política internacional é fácil calcular
quul seja. Prevendo semelhantes hy-
potlioses, os interessados na eonsoli-
dação da par. européa devem catar lu-
montando a offensiva moniir.iliica,.
c:.actainenLe quando a applicação do

plano Dawes parecia offeroccr a salda
honrosa o pratica da çmbaruçosa si-
ttação, em que o nuindo civilizado
foi collocado pelos termos infeliaes da
Paz de Ver.ralhes.

existe ainda um corpo do legislação
do trabalho, ume medida como esta
devo ser posta em relevo, exacta-
monte pelo -cunho de espoatanclda-
de do que se reveste,

Vê-se por ahi quão remota 6 a
possibilidade de vir a esboçar-se
entre nós a questão social, quo
affllge ofl meios induabriaes eu-
ropeus, e cujo advento rápido os
pessimistas teimam ora proclamar.
O espirito do justice, que so observa
geralmente fiqui naa relações man-
tidas peles patrões com 03 operários,
o de que a medida a quo vimos ai-
ludindo vale como illusiraÇão, uão
permitürá que esse problema assu
ma entro nós as fôrmas graves que
tem revestido cm oiitr-03 meios, tan-
to mais quo somos um paiz novo, om
plena phase do conülrucção, onde o
trabalho é abundante e bem renm-
nerado. '.

*¦'

:*.#

Em prol do operário
•Xão 'devo passar aespercebida a

noticia pubiioada hontem na im-

prensa, dando conla da resoluç-ão
das fabricas de tecidos filiadas ao
Centro Industrial de nugmcntar dc
10 "l" os a».iario3 de todos 03 seus
operários. Esse augmento, quo C o
terceiro o.uc oss.19 empresas cffc-
otuam dentro do prazo restricto, des-
tina-se "especialmente a melhorar as
condições de vida do operariado, ag*
gravadas pela alta do prcço3 quc
soEtroram agora. tuda>- aj Utilidades.
Num paiz como o nosso, em quc uuu

I. 
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A VIM CARA

ns ra—naonw cn twtdi*, di;
la Avc*mBc.mv\yi os

üAbiHUOü
Aa fBbrkM «lo tooldoa de lã, S.

A.- Uuilflcio Minerva, "fubrhill lio
Taeirlof) M_nch«iler tí. A., Fabrica
Bom Pastor, Cia, !•'. Tí Corcovado
líJaccao do IA), Cia. V. o Tccola»
woni do Lã, KUbrlca de Touldos Co-
vühil o l.*Uhrlc» Aurora, liontem re-

1 iiriWiiH ho Contro Industrial do Bra-
ali, resolveram unanl memento con-
(•odor um «iiiBraoiito de 10 m\* nus sa»
larlod doa seus operários dlarlstaa o
larefhtUo, a partir do 1." de novem-'bro próximo.

s ssBoaoBssaaonee
O super sabonete

I N. S
O

N. 1
(fpomeia)

E' DE PERFUME
i Delicioso —Suave §

d Duradouro
A' venda em toda parte

IOBOI I0E30I

.GYNESTOL^S-guiadDc
Soberano conlra os incommodo.-,
Úa Mulher - Colicas. irregular.»

dades, nervosismo, etc.
f-Italada cora MLDALHA DE OURB.J

. *i» Cipoiicto CCDICSlllBV/
„j Lii.m-t-*3a <¦

«gente*; INFANTE A Cl»,
IIUA CHILE, 117, SOBRADO

rijv,(XU'VV^-V*»*>*V^*--*i"i*i'"i'*t **¦**.***¦*»»»»- ********* '

FORTALECENDO
ReiUbelece todas it funcgdea

Vinho Tônico Phesphitado daa Trai
Quinas Bittencourt
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DOENÇAS DA GARGANTA, NARIZ, OUVI»
OOS E BOCA

OR. EURICO DE LEMOS
. rofessiu- lli'. da 1'aculdado do Medicina
du liio, com nu nnnos do pralluH. cura gu-
ritntlda o rápida du OZENA (iclidcz na-
sal), por processo nuvo. Cons.: rua da As-
iicmbléa, 13, sub., daa 12 âs 5 da tarde.

| O 'l'Rj\TAM_NTO POR ABSOB-
j PÇÃO V.\Z OS ROSTOS JOVENS

(Do "Home Malce-r")

O exilo tem coroado oa esforços
dos homena dc sciencla quo lia mui-
tos àiino.-i procuraram o methodo cf-
Ifiiclivo üo cxliiiguir a cpldermo ex-
lorlor do rosto, nos casos da ma cutis,
nem dõr ú dãmnu.

O novo li-iitatucnto 6 tão sinvples,
tão ligeiro o tão econômico quo 6
esquisito quu nliiEUcm o tenha des-
coberto anl.es. ,

Foi amplariiento domoustrado que
a. puro inercolized -va*- <c6ra pura
iiieruolhsed) quo podo ser adquirida
cm qualquer pharmacia, livra com-
plertanietito por Iratamonto do ab-
liorpcào, toda a pello velha, moatran-
do a cutis..côr do rosa o joven que
hfc. cm- baixo. A puro nicrooliüeil was
(cera pui-ii mercollzed) so applica ã
noilc o lava-so pola manhã. A absor-
pção limpa tambem os poros sujos,
augnioutauilo a capacidade respira-
riora ila pello o funocionainenfo ca-
pillai', conservando a côr o a belleza
natural ila nova cutis.

Politica e Políticos
O falleeltnonU" do eovorrifulur I ler-

ulllo I.Ua* nflo nbrlga u precipitação
nom inoHiiiii prensa um jirõvúr n »uu
nuccoHHfto, Ü vluo-sovurnadui-. Já om
exrrclclu quaiulo inurrou o novel'»
nador, completa o porlodu quo aluda
tem 11 mczcs du duração,

ilu, pui.-i, limpo paia ponsar c
acertar na cí.oolhu, du -modo a cri-
tnr ai-ropoiiillmcnto, c»!«a muitu
uommuin, Hondo <-ue, cm certos cu-
sum, pur muls contra seusii quu pa-
rei;a, o arropendlinento procedo a e»*
colha. Oh chumudos procures da po-
litlca local, principaes Interessados,
responeiivelo, ao monos presumptlvos
pola bon ou uni escolha dus quo du-
vom governar ou representar o
listado, entram nlosn, ás vozes, mui*
tua vozes, qitit*i yumo 1'llatou no
Crodo, IlmiUiiido-ae n dur por bem
feito o quo outros fizeram.

NesHo capitulo, evactumente o que
trata da autonomia tios listados, to*
dot) ollen, ainda metiam os mais cio-
«oa, na nppareiroia, das suas rega-
lias, muito teriam quo contar, ko o
qulssesscui... ou pudessem, sendo
que alguns ha quo não sõ so com-
pi-azom, mim ainda «o desvanecem
dc hnvp.r quom os livro do trabalho
dc pensar. Do agradecidos a tama-
nho favor, rotrlbuém-no com o voto
infalllvel o Incondicional.

Do qualquer modo, porem, que se
tenha de resolver a suecessão catha-
riucnsc, não ú sangria deaatardu.

Entretanto, o finado governador,
além desía vaga, dolxn a do' chefo
do partido, funecão Indlssoluvelmen-
to Usada á do chefo do poder exo-
cutivo.

K' et"sa, como eo sabe uma das
mula correntes liiterprc-tacõca do cs-"livito ilo iiotàüo reglmen, nu aua ap-
pllcuG&o o pratica. Em alguns Es-
tados investe-se o governadoi* for-
inalmblilo do cargo de chefe do par-
tido do governo: cm outroü não ha
a foriimlldado ila imposição du in-
signiau, iiuia o governador, uom por
isso, deixa ilo «ei- o chefe supro-
mu e unico do partido duniinanto.
Do fóin, do lilstado púdi-nc «ciill-r a
ai:i;fio dc ailtorMado eslr.iiilia; fron-
tcii-an a dentro, nó elle.

Paru ,-i, formalidade da entrega dobastão de chefo ao *l*ico-guvet*nttdor'oroint do Oliveira já foi convoca-«io o capitulo doa próceros quo foi-mani o respectivo estado-maior o são
çlictea honururlou du partido.,•• *

.Segundo refere um mlnuoioso lo-Icgraminit du Forlalovta, eatá folia aoxporloiiuia, o com relativo exito, dointeroaiitnto aipparolhú inventado o-niandadu eonairulr nu Europa peloex-governador João Tliomò, detiliiiã-do a fazer chover, depoi» dc modi-
ficar a atmosphera, coiidcnsaiidu nu-vens du chuva.

1'oqiicuas dipuriencias, no peque-nu apparelho primitivo, jú havíamos
lido .que os fizera o illustre Inven-
tor o satisfatórias quantu possível,dadas nn precárias condii-õcs eni queoram feitas; em grande o na machl-
na ampliada, feila na Europa pelomodelo do inventor, cremos quo a
primeira c essa Ue quo trata a com-
muiiicacuu ilu uni dos. iioobos colle-
gas, hontom publicada o ícl-a a as-
HÓmbléa legislativa, cuja conípcten-
cia não ac pode recusar.

A propósito do haver o governador
Albano mandado pagar ao constru-
ctor dn apparelho os ISO confos om
quu importou a construcção levanta-
iam os legisladores tão caloroso de-
bate que a aessão tornou-so violen-
lamente tumultuosa, an galerias in-
tervie-ruin o foram evacuadas pela
forca, enifhn, um verdadeiro tempo-
ral desfeito, ao quo dia o leio-
gramma.

Pareço que não reata duvida so-
bro a efficacia do appirrelho do pro-
duzlr chuva; poia se até produz tem-
flestades...

0 PROJECTO DA RECEITA A CARNE

C-O.NSIDKIt.-UÇW'» SOBRE A
\ BliBA ui. SO

Ao tlr. A(foiu"o Tonnu Junlor, ro»
Intui* 'da CunrinJssftò do l-lnancau da
Câmara dos Deputadom, o «r. Otto
Hollllllng dirigiu, em nome «la A»-
souktciío Comnicrciiil o du l.lga do
Comniercio, as aegulntos considera-,
cies sobro a verba li; 50, do projo-
cto tio rocelta para 1!)"ü:

ilJ," — .Sai redacção para a lor-
colra discussão na Câmara, ila ro-
coita do llisõ, l*»ue quu .o sello fixo
do oaliitlatlca, du rs. 1*000. devora
sor applicado a todos oh documentos
o pnpols sujeitos uo sello proporçio-
nal. üi-a, pela segunda alteração da
verba n. 50, todos us roelbon sim-
pies o outros documentos, até agora
sujeitos d taxa fixa do «00 rs., pas-
sui-ão a posar um sello proporçio-
nal. Multou contribuintes tom nionl-
festHido o receio <lo que o Thesouro
ini, por tal motivo', considerar tam-
bem sujeitos no novo «ello do esla-
tlstlcn, no -futuro exercício, todos us
docu-iiionLoH acima mencionados. Puni
uviluríicinelhantu posslvol Interpreta-
Cão toi-na-üo preciso, pur ser justu c,
Ofltdtl certo, ter aldo a Intenção de v.
ex.. ooi-rescentar ao final da segunda
alteração da verba n. 50:

"os recibos, qultacOos o quaesquer
doclaragSoa do pagamentos, sujeltus
ii esto nuvo sello, ficam Isentos do'
«ello fixo dc estatística de quo trata
<i alteração n. a".

2" — Nessa terceira alteração so-
ria conveniente substltulrcm-so ns
palavras: "a;i contas ou facturas
coiuniorciaea" pelos termos regul
mentares: "os contas-asslgnadas ou
duplicatas", afim do não haver u
monor duvida do quo a eonttt ou ta-
ctura commercial quo dá origem
áqueiles documentos ou títulos, está
Isenta do referido sollo de estatística.
Apesar da monção do que »c trata dc
documentos sujeitos ao Imposto &u-
bro vendas mercantis, tem «urgido
no comniercio o receio de que a con-
la ou factura original, quu uão paga
nenhum sollo, passaria a estar sujei-
la ao novo sello do estatística. O
emprego doa «luis termos ilo regula-
monto tornará o aasmnplu perfeita-
nicnlu claru".

r.inA **'aüiijU>ai». dk traas»
JPORTE

•Sa Prefeitura, tivemos, honlcin,
us «cgulntcs lnformacdes:"O m\ Ubanlu Rocha Var, encarrt»-
gado do serviço dc abastecimento dc
eawcü verdos a esla capltal, cuivíc»
ruuclou loiivuinentu com a adminis*
tração da Estrada de Perro Contrai
do Brasil sobre o. transporto do »u-
do, ficando rcsolvldu qu« varias in-o-
vldcnclns fussciii tomadas com rela»
Cão a ei"» serviço, merecendo espo-
ciai attençSo a baldcuçAo do carro n
carro nas ostaofles do Cruaelro o
Barra Mansa, para o que, dentro ds
poucos dias haverá um entcndlmen*
to nesse sentido com as administra-
cães d» Iíddo tíul-MInclra e Oeste de*
Minas". ,

Dra Fernando Vaz
Cirurgião do Hospital de S. Francts»

co do Assis — Cirurgia geral — Dia-
gnostico o tratamento cirúrgico das
arrcciiües do estômago, intestinos c
vias iilliarcs. Utero, ovarios, urothra,
bexiga o rins. Tralamento do câncer,
das hemorrhaglas, dos tumores do ute-
ro o da bexiga pelo radlum. — Con»
suitorlo, Assembléa, 27. — Res. Conde
de Bomfim, 06S. — Tel. Villa 12S3.

V. EX. ESTA*

HERNIADO
QUER OBTER UMA CURA

COMPLETA
E PERMANENTE ?

UC. L). K. S. P. n. 2.000, ÜO 30*5-021

ENSAIE ISTO BRATIS
Ari'lli|U0 " nualquer quebradura, quo

seja antiga ou recente, grando ou peque-
na o logo V. S. estará no caminho ila
cura. Eis aqui uma verdade quo cunven-
ecu a milhares do pessoas.

ENVIA-SE GRÁTIS COMO PROVA
rtoga-so aos liernlailos, homens, mulhe-

res, crianças, mandarem vir uma prova
do-to maravilhoso remédio estimulante,
que nada lhes custará a elles.

Baoia frlcclonur com esto remédio ós
nuiiculoi ao redor da abertura hcrnlaria,
paru quo seguldamento estes so prinet-
plcnt a por mais duros, ató que a abei--
tura so fecha natural o gradualmente o
que cmftni, u uno da funda nao mala to
tui-ua necessário. •

NÃO OLVIDE PEDIR ESTE ENSAIO
GRÁTIS A TODOS

So pur ai-aso a sua quebradura nüo lhe
liiolcsta iniiilo, Isto nao 6 ranao paia V.
S." sempro so expor .ao ineumnwdu ila
funda. POHQUE SOl-TiUàn 51A1S ESTB FU-
KE1ST.Ò MAL •" Porque correr o perigo da
GA.NiiHENA '.' o outros inales semelhantes
quo subilBinciilo ilolxain a muitos sobro a
mesa da opcrai-iío.

lia muitas pessoas que correm diária-
monte perigos parecidos, sem sabel-o, Jus-
lamente porque as suas hérnias nüo lhes
molestam o nao lhes Impedem do fazer as
suas oecupações diárias.

Escreva-nos cm seguida, enchendo o
cuupon abaixo:

MACHINAS PARA FUNILEIROS
Lio f.ucr fiúus cum «luze Jogos, cylln-

dru.s, virabeiras, IcsòurOcs, acella-se cn-
comiuenda para entrega cm ;io dias. A.
Gonçalves fc barros, rua 1'rel Caneca, íã.
Tel. Norto 20i!0.

TAXAS 1>W ARMA/aENA<;E.M XO
CA ES DO PORTO

O ministro da Fazenda declarou
au presidente (io Centro do Comincr-
cio «> Industria (lo Rio ilu Janeiro,
cm referencia á concessão do prnzo
de Ü0 dias pura. que os uoi.miieru.lah-*
tc-i o Industriaes possam rutirar tia
Alfândega i1c«ta capllsl as merca-
dorlos de importação descarregadas
tietilo porto no porlodu da, soillçaü
de S. Paulo, independentemente das
taxas rio armazenagem, que, sendo
essas laxím pagas á Companhia, dc
Exploração dc Porlos por força do
contrato e não constituindo, por
isso, renda rirrccla da União, não
coinlpolo ao Ministério da l'*:izend'i
dIapon«5al-iiH no todo ou em parto.

A NOVA ESTAÇÃO DA IíEOiPOIí*
DIXA

O ministro dà Vlaçlo-í resolveu ílxar
cm um unno o prazo pára a"conclusão
dj edifício da estação jnlciul da laço-
licldlna Rallway, cujo,,proj<!cto foi ap-
inovado por decreto do i'5 de julbo ul-
tlmo. ' ,

¦ <t» ¦ i
HOM13XACEM AO "PROPESSOR

DR. JULIa\XO MORKIR.\
Os amigos, discípulos, collegas o

admiradores Uo profoasor Jullano
Jlorolra, deliberaram prestar-lhe
uma homenagem cm signal de reco;
níiccimonto pelos scn/lços que tem
prostndo á causa d%'Assistência, a
Allemulos, fazendo collocar no àtt-
lão dc honra do Hospital Nacional,
o sou bunto cm bronzo, -trabalho do
esculptor sr. Pinto, díf 

"pouto o que
será Inaugurado- «ãm. ÍJdb-! 

'janeiro do
anno próximo future, data do seu
anniversario natallclor,; -

A. oom missão pronjotora dc^sa
honiciiagein, é còmúímn ã0B Kenl,°-
res: professor dr. AÃtonlo Austrc-
gesilo, professor dr. Héarlquo H6xu,
dr. Ulysses Vianna, «i^Pedro Vor-
uambuco, dr, Adaüto '.Botelho, dr.
Waldemar de Alrhclila;:'*:. .loão Uu-
drlgues Caldas. fl.r-.,.B)lWp. Olintlio u
dr. Umberlu üatiiAsfá&w?.:

A coiiimiK-ão, ,porll^aicnibro ilr.
Walàemar dc Aliiiblda;' çstcvu nu"atelier" rio csculptur Pinto do Cuu-
to, com quem so'jeiitcii«--cu a propo-
i-ilo dn i-c.nllzacao artística do buatu
do «Ir. Jullano Mòl-eira.

,\s listas di subscrlpciç, acliahi-.io
á disposição do tados os'"quc deseja-
rqtii iioiitrll.iuiivpara -'cslá Justíssima
hóniònàgciii, com o dr..»4,'dauto Bu-
Lolho u unia outra, na- Oasa Orlámlu
Rangel, á rua dá.Assemblca.,

08 ULTIMÜS
ACONTECIMENTOS

CMA DKMISSAO A BEM DO SEK»
VIÇO 1'LH.UCO

O ar, Francisco Sft, ministro da Via-
çi.o, cunslileiundo que. do Influcrlto
acinlnistrutivii pruui.lido na Ustradu
dc ,1'crio "Noroíate do Brasil, ficou
provado quo o pagador Fernando Bar-
bodo PóBSolIo accltuu a nomeação fei-
ta pclus fon-us revolucionárias, i>ara
o cargo du thesourelro;" quo jiorcebeu
vencimentos cqulvalcnteá a esso car-
fu. praticando to-io» os actos u. elle
InherohtcV, o, finalmente, que esse
procedimento hn-portou numa traição
no governo lügul o, consostilntemento,
na udhcsno á cana rovoluclonaria,
resolveu, por acto de hontem, exoae-
rar, a bani do serviço publico, o reto-
rido funecionario do cargo do paga-
dor da referida estrada.
I'I4_IONBlKOS (HU3GAD08 A SÃO

PAITLO
. S. PAULO. 25 (A.) — C*lí«--aram,
¦presos, a esta capital, procedentes dc
Jfatto Cròiso, 240 rebeldes, Inclusive
os tenentes da Força Publica Arlindo
do Oüveiru, Octavlano da Silveira o
IRIilorto di Campov, sendo os dois
primeiros 

"genros do coronel João
Frttncl.*:co.

Esses prisioneiros estão detidos no
çuartól dc Quitauna, sob a vigilância
da S0 praças da Força Policial, com-
mandadas .por um official.

TODA VEZ
quo 

"v". Ex. fõ-r comprar fazen-
das do seda o algodão, camisaria,
cama o mesa, o qualquer miudeza;
para seu interesse econômico, deve
ir em t." logar, na casa mais bara-
telra do Rio, "A NOBREZA".

L'á, encontrará os melhores arti-
gos por menos 40 "l" do quo om qual-
quer collega. A NOBREZA ú unlca
caso no gênero, quo nunca íol ven-
cida.
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ESTA' QUASI NO FINAD

Taffetâ francez, 1 met. ilo
largo, em'perfeito estado,
saldo das cores restantes,
met. de 25$, por ., ,„ . 14$900

Morim superior, peça .. .. ,., 1S$900
Tricoline do seda, meti o. . 6$900

TJMA ESCRIPTORA V1ENNENSE
E' esperada cm brevo na Améri-

ca do Sul n fra. A lica Schalõl*", co-
nhecida esiriptcira vicniicusc, que já
ha muitos nnnos col-la-borá no ">!cuc
Freic Presse". de Vienna, c no "Vos-
slcho Zeituns". do Berlim.

Esta escriptora tornou-se conhe-
cida pelas suas viagens mundlaes,
pclus suas photograplilas o pelos
seu3 filma o interessantes relatórios
sobro suas , viagens. A senhorita
Schalclc atravessou com suas maclii-
naa pholographlcas a Auatraiiu,
Nova Guine, SamOa, Hawai, Aniorlca
do Norle, Á-frlca rio Norto o Índia,
Colônia Hollaudoza, Japão, Slão c
Tokio o quei* visitar o Brasil. Ar-
gentina, Chllo o 'Uruguay- c -depois
publicar suas impressões em jornaes
allcmães, liullandezes, suissus o diua-
niurquczcs.

Ao mesmo tempo deseja-nos moa-
trat* aa lindaa photogrsiphiaa do Ja-
pão, Cores e Mandoliuria c fazer
uma conferência falando sobre u Ce-
minianii) rio Japão o aobre a guerra
da Mandoliuria.

A segunda conferência dovo-nos
levar a Sumatra n nuiis linda das
ilhas do seu archipelago, na qual a
senhorlta Hchalek viajou em serviço
do governo liollandez.

A terceira conferência, a princi-
pai ria serio da distineta escriptora
vienneiiao, lovar-nos-ã á sua. pátria,
a jSaiistria. cujos encantos poderemos
admirar pela exhibição dn uiti.ios
films que serão passados durante a
conferência.

E' justificaria a grande ancieda-
de quo so nota nos meios artísticos
onde chegou a novu ria próxima vi-
sita da lllustrailti viajante, o que om
breve poderá receber as provas <lc
nossa admiração o a qual desde já
desejamos uma feliz estadia em nos-
soi meio.

hoje:

OUUDjTTO PARA. RBSJOTWÇaõES
1'e.la Despesa. Publica foi conce*

dldo o credito ii! Recebedorla do Dis-
tricto Federal du -:8ü_M8liS, 'para i>u-
giiiiicnlo de restituições, sondo: réis
2:75U$ a The Biaílllnn Mont Co.;
-Ul.-. a Císemirò dô Magalliáes;
4:i-B$"l.I6. li J. Esteves «S* C: IzO*.
a Basillo «Imões Coelho; "!:4!1S$S4-I,
a Pedro Evangelista do Castro; ncis•;8$li00 c '^!>10ü, a Custodio Feriian.-
de» de Olheira o 100$ a Francisco
Alves do Oliveira.

CONGRESSO UM QCE O BRAblli
NAO TOMj\lt.V PARTE

Tendo o ministro da Justiça con-
sultado o seu collega das Relações
Exteriores, sobro oa recurso-; ilo
que dispunha o seu Ministério para
o envio do uma delegação brasileira
ao Congrêsscj ínleriíacioiiai do Ma-
larla, a reállzar-èo cni-ÍRomii, na pri-
mavera de"ljp25, este' lllular infor-
mou quo o .Ministério das Relações
Exteriores ruío disporá do recursos,
visto ter a Câmara dos Deputados
votado cm ".» discussão a supproa-
são, no orçamento de 192.5, da ac-
gunda consignação do 75:000$ ouro,
destinada a esso fim, da verba 5.' do•orçamento.vigente. ¦¦ -j.^

Igual Informação foi transmillida
pelo mlulstru daa Relações Eitcrio-
res áqucllc titular, relatlvamontu ao
pedido de credito para a represou-
lação do Brasil no Terceiro Congres-
so Internacional do Medicina o Phar-
macia militares, n realizar-se cin
Paris, no mea dc abril do anuo viu*
douro.

O HOSPITAL SANOTARIO DOS
EMPREGADOS UO COM-

MERCIO
Afim do trata.* das emendas apre-

sentadas ao projecto sobro a cessão
do Palácio, onde funecionou o Ml-
nlsterió dn Agricultura, para Instai-
lação du Iluspital Sanatório, da ini-
clallyá da União rios Empregados
do Comniercio, a directoria desta ag-
grcniiação convidou a classe para
uma grando .reunião do protesto,
«itio su realizará amanhã, 27, au 20
horas, ua sua sâdo aucíal.

A.' essa rcuulão aorão cpntcsta-lus
cum documentos os conceitos cv*
ln.-iiilitlo.-i na Cuuiara, por um depu-
tado o lidas por ilcsalrosas pela
Piiiàu dos Eniprcgadua do. Comiuer-
cio.

0 NOSSO COMRIERCIO COM 0 EX*
TERIOR

Aa ciu_'i a(«alnUa, recektdia pelo"Orortoiis Departroeot" «Departamento
riu l.'Uramsr) da Câmara «iu Cammerulo
Interiiaoloiwil ri0 Brat.l1, conJuntwn*nt«
com outraus do Ülwerssa proct-doiiciiui,
mercoem destiaquo >or serem «In basta n-
tu lutcieaao para on Importadores o *>*•
portailorcu desta Praça:"Prezado senhor: O Deperlamento
Mercantil do noase Banco negocia acti-
vãmente ha muitas annoa na ox*>o.t*«*
«ão unia o eutringciio dus prduetuo
DalriiaUs.

Entro os numerosos prodtreton erpor-
tados, us cerejas Daltnata Mabaleb, d.
marca denuinlnkila Marasea, tèm cun*
uulstado logar de dea—quo écv.ilo «io
seu sabor i'lulu'lmo, nem rival entre us
consenerea do inundo.

líasas cerejas constituem a base rio
celebre lloer Mantat-hino e são empro-
gadau cm larga escala por tudos os fa-
brlcantes do essências do frutas e llcu
res no inundo. '

Multo nos estimaríamos receber du
purto do v. s. uma lista dns firmas na
vossa praça, que provavelmente teriam
Interesso na Importação de cerejas Dal-
malas secco*, conhccldao commerclui-
mento como Maníaca,

Poderio responder em Idioma portu-
guez o pedimos desculpas por lho ter
dirigido esta carta em língua Ingleza.

Agradecemos antecipadamente, etc.
etc. Biuico Slavia S. A. Uclsrado."

El» a segunda carta:"Prezados senhores: Siiudaç&es cor*
dtaee.

Pei.-o n finem do matidar-ino os «n-
dereçus .lo estabelecimentos do primei-
ra ordem quo negociam cm sementes
do palmeira o outras sementes tropl-
caea ou que exportam os niosuius.

Tenho Interesse «snecial na» seniciites
das palmeiras Indígenas rio vosso palz.
Agradecendo antecipadamente essa cur-
tczlu. subscrovo-mo do vv. sa., otc, etc.

— L. Mofmann, P, O. Box 3SÜ, Palm
Bodch, Florida."

O tccrelarlo geral dará noa Interes-
fiados maiores detullKS dliirlamentu dns
11 íis 15 liurus, na vide da Câmara riu
Commercio Internacional du Brasil, Pn-
lacio do Commercio, Avenida das Xa-
çõo-s.

A COMPENSAÇÃO DU OHKQUEU
KO BA3.00 DO BRAüll.

mel de 3lS.*rl*i:4Sí$b:i« e «mío- loui
doa choques courpenaadas iliiranle ,«
ueinsna Vinda, sendo: uu Riu, i-.-ih
M5.:i(7:0'.»b»420; cra S. Paulo, roU
Ií.9«'.ll:-.1IT,.-120: um Sunto.s i*éis ....
1-18.431:4ii3íuso; cm Puno Aleitrc,
1.7+i!:IOi*-t3U; nu BiíIiIii, 2.5lu:u00';
cm Kcclíc, 7.250:63ú$470.

\_OTA AO l-OSTO '/jOOVECrt*NI<X)

DB PINHEIRO
O Tiiliiiiit.ro Kla Agrlcuhurn visita-

rá, na próxima quluUi-feira, o Pòstc
Zootechnlco Fedoral, cm Pinheiro,

jVcoinpunlurâo o sr. Miguel Cal-
mou netisa cxcursfto, vários represen-
Untes dos Estados nu «.'.-i.mnr.-i i,i>-
Deputados, para leso especialmente
convidados.

OS CAMPOS DE COOPERAÇÃO
Conformo communicação feii;. no

ministro da Agrlcnltura, polo dire-
ctor do .Serviço do Fomento, no cam-
po rio coopernciln Installndo "n li-
zenda "Pa-lma Velha", cm Pirnpôra,
Mlnnii. obtiveram os respectivos pro-
prlctaíios, Mello * C o resultado
do 5:UO0$, lucio liquido, om umn
plantação de arroz de cinco lieuta-
rea, nu qual (letiiwndcraiu a lnipur-
tancia do 1:128*979.

A INACGT-RACÃO DO PATRONA-
TO "JOSE' COIMBRA"

Será Inaugurado no próximo itit*
do novembro o Patronato Agrícola
"José Coimbra", rei-entcmeinio cria-
du pelo Ministério da Agricultura.

O novo Patronato. cuj;m obras Ao
intítallnção estão sendo conclllMaS,
terá sun sídc no antigo t^-usaiclo de
TániaudarÉ, uo Estado de Pornám-
buco.

A INTERVENÇÃO XO AMAÜOX.AS
Ò dr. Alfredo Sá, interventor fo-

deral, no Estado ilo Amazonas, lo-
mara jiossu d(-*-so cargo, segunda-
feira, 27 do corrente, áa 1-1 horas,
poranlo o dr, João Luiz; Alves, mi-
nialru ila Justiça.

O ABaV-yTEUIMEXTO DE GADO
U movimento ilo gado na Centrul

du Brasil, liontem, foi u «seguinte:
em trunsliu para Sánla Cruz, 789
rezes; para Oswaldo Cruz, 180.
Stock para embarque, cm Cruzeiro,
1.022.

GRÁTIS NOS CASOS DE HÉRNIA
W. S. MCE, LTD., (8. 1261

8 tt S Stoneeotter St., London, E. C. 4,
Inglaterra

Slrva-se enviar-mo uma amostra gra-
tulta do seu remédio estimulante para

a hérnia.
NOME a. ••* ••*. .v. «v ..
Dlt-CÇaAO .. ..: .. .. ... ..* !.»' -•
K-STAPO .. .. .. .-.. • • • • • • •'•'•

DR. A. F. VASQUES
DA FACULDADE DE MEDICINA

DE PARIS
Consultório: Rua S. José n. 51 — Das

13 ás 15 horas
Residência: Rua Lafayettc, 58, Copa-

cabana
Consultas às Z«s, 4" e 6"

*mmmm******m******wt***.
EXMA. DONA DA CASA:

Faça economia na sua cozinha!
¦»¦¦¦ ¦ ¦

A manteiga c a banha chegaram ii ho-
ra da liiortç, lão caras são ! — Mas... gra-
ças a Lieu-\ ciicontra-so cm ludo o Ura-
sil o alaniado AZEITE BEflTOLLI cum o
qual si) pOdo vauliijosaiiicnto sub.itlluir
iliiuellas. Por ser o AZEITE UEnTOULI du
pura oliveira, emprega-sc taiiibein cm com-
biiiai;ilo com n manteiga c a banha, na
piuporção Ue duas parles de Azeite c unia
do manteiga ou de banha, i-onfornic u ge-
nero da cozinha c o paladar, resultando
disso uma gràildo ccoliomla, pois deve-se
1'i-iiiir quo uma lata do um Kilo do Aü.1'1-
TE IJEIl'101.-1.1 custa hoje a nieladc dc
um kilo dc iiniiiii-igu... sem talar uo sa-
bor muito iiicllioraüo das Iguarias...-C53_____B—_n_nm*******my

clinica"de"
doenças do rectum e ânus

Cura radical das
HEM0RRH0ÍDAS

sem oporação e sem d'r
DR. UÀÜla PITANGA S.VXTOS

(Da Faculdade de Medicina)
Passeio, 56, sob., de 1 ás 5

CONFERÊNCIAS
Da escriptora sra. Francisca Bas-

toe Cordeiro, no Hospital dos D-iáta-
roa da Irmandade do .Santíssimo Sa-
monto ria CtuidelaTia,' ás \'i horas.

NEGÓCIOS DE OGCASIÃO
1 Landolot U.iiuler, 4 cylindros,

30 H.P.
1. Linda barata para Turismo, uni-

ca no gênero — 2 cylindros, 1-2 H.P.
1 Motor paru lancha ou aeropla**

no, com li cylindros, 2 niagnctos,
300 H.P.

1 Mlcrolono Spencer-Americano,
com dynunio.

terreno na Praia Vermelha —
12 x 42.

l.ojas no Meroado Municipal —
lado externo.

Informações o mais detalhes: Qui-
landa, -18, 2." andur; rio 12 lioras
eni deante.

INTESTINOS Rcclo - sy-
gmoidoscopia

para diagnostico c tratamento
das doenças da ultima porção
do intestino — Dr. LUIZ SODRE'
Assist. Fac. Med. — Ex-assjst.
do Hosp. íSt. Antoinc dc Paris
— Rozario 140 — Dc 1 ás 5 —-
Telephone: Norte 3070.

soffre do estômago,
fígado e intestinos ?

ESCRIPTORIOS NO uEtiTEO
Alugam-se os sobrados da roa

Gonçalves Dias ns, 63-65, com-
pletamente reformados, com' acces-
so por elevador. Traio-se na loja,

TOME

EL1X.H DE GAMOMILLÃ
venda cm todas as pharmacias

c drogarias du Drasil

Preço: 35500 o frasco
Agentes geraes

A. P. OE SOUZA â C.»
I. VISCONDE UE ITAUNA, 112

A INDUSTRIA DA SEDA KO
BBASUi

Os üir-.-i.-tu:-es da S;. A. Industrias
do Seda Nacional, do' Campinas, São
Paulo, offerece rum .ao sr. -Miguel Ca!»
mon, ministro da Ãgncúlturá,- um ur-
tist-ieo' aílbuni, contomlo numerosas
photographlas da fabrica da mesma
empresa o respectivas dependências,
Ixim eonio dos viveiros e plantações
do amoreira o umu collecção de cásu-
los das variedades ali criadas.

UtmvisAo ot: tíiHTiucros Tti-h
LiEGltAPHiOOS

Tendo verificado u desegualdado cn-
Iro os (listriutos lelcgi-aphlcos, com-
parados a extensãu c o serviço cor»
respuuclcnle, c ton-jo o districto da
1,-ahia deseiivolviniento superior ao Uu-
pio do do cada um dos dlstriclos dc
.Minas Ccracs, a-ggravandu oa incoii-
vciiicntos dahi resultantes a eircuiii-
sialicia de ser aquelle de eoiriinuniea-
ções mais «liffieels. o sr. Francisco Sá
rccoinmcndou á lieivirliçáo Gerai dos
Telegraphos que .icslgnc . unia com-
missão dc funccionaiioa competentes
•liara organizar um projec-to dc revisão
dos Uislriclos.

TERCEmo CO.VGIIUSSO NAOIO-
NAL DE ESTUADAS OE 150-

DAGBaH
¦Em virtu-dc do mão tompo, o pas-

seio offerecido peio sr. di*. AIuui- Pra-
ta, -prefeito do Districto Federal, aos
congressistas, que se devia realizar
íioje, ás D horas, foi-adiado para ter-
ça-féira próxima, ás mesmas horas,
sendo o ponto do partida na sédc du
Automóvel Club «lo Brasil.

—. .\ 5* secção — Providencias E;:o-
cutlvas — réuhe*-se amanhã, ás S 1]2
horas, na Estação Experimental dc
Combustíveis e Mineíios, do Ministério
Oa jVg.ricuitüra, á ','rua IUiponilrim,
primeira rua perto Oo Tunncl .Vovó,
Copacabana, Pede-so fo compai-ecinieii-
to do todos os membros dessa secção
c de. todos os das 'outras secções a
quem o assumpto -possn. interessar,
pois serão -levadas a eifeito interbs-
si-.iitlssiipiis expei-lenelas sobro gazoge-
nicis, carvão vegetal' o combustíveis.
For esse motivo, deixa de ser rcali-
zadii a experiência uiiitluiciaclii, que
deveria sei- effectuudã nas pr.oxlniida-
dos do Palácio Monroo..Todas us com-
missões se rouniruu amanhã, á« li ho-
ras, na sédc do Automóvel Club du
Uraslla

Amaniiã. ás 20,1o, será c.vhibidu,
i-a sédc do Atiloinpyal Club .io Bra-
sid, uni fllm da excursão á líaiz da
Sen-a, pela nova estrada dç rodagem
construiria -pot- aquella instituição,
bem como um outro film subro "au-
to-honll!c"; feito pelo cliitnlço fran-
cor. professor Le llullcur.

A's 21 horas, no mesmo local, rea-
lizu-se u primeira sessáu plenária rio
ü" Congresso, iifini dc serem., discuti-
das o approvadas us conclusões dus
commissões.

Terça-feira, ás II horas, os con-
g.-cssistas partirão da s«ídc du Auto-
inovei Club rio Brasil para o passeio
pfferoclilo pelo st*, prefeito. A's 21 ho-
ras realiza-se a uititna sessão plenária
dn ü" Congresso.

jV Uelegação do Ministério da
Guerra, que so ciiíiipõo dos srs. coro-
nel Rego Monteiro (presidente), te-
nênte-còronel Nlcolêtis, coronel Rc-
zondo o major Horta Barbosa, offcre-
co aos congressistas um passeio, de
barca, pela bahia de Guanabara. O
ponto dc embarque ó no cíies Mauá,
ás s horas. A'.s 21 horas,'sob a pre-
sldericla do sr. Francisco Sá, ministro
da, V.iação o Obras Publicas, será cn-
cerrado, soleninemente, o Congresso,

O sr. presidente do Congresso re-
•cebeu, hontem, um officio do sr, dr.
Raul Pederneiras, presidente da -~-
sociação Brasileira de Imprensa, com-
municar.do ter designado o sr. dr.
Oscar Sayão para fazer parto da com-
missão que representa a mesma asso-
clacão no "" Congresso,

[sp n imp

TUDO. SABE
Só os preços da

s
BAIXAM

TOALHAS
adamascadas cj bainha ajour

150 x 150 ,., ,., ,., . a ... 7$600
200 x 150 ..;i.,¦« ., . 10§200
250 x 150 . A . . a, 12$500
300 x 150 .., ;., a ,., ., 15Ç600

LENÇÓES

dc crclonc inglez c| bainha
ajour

Só não aproveita
quem se descuida, pois a conhecida

GASi TEDESOl
ainda está fazendo o desconto real de

2 O °/o
nos preços marcados de todos os tecidos dc seda, lã, linho
c algodão.

Grande c variado sortimento de meias dos melhorei
fabricantes, pelos menores preços. v

Não se descuide, venha verificar..
9 —RUA GONÇALVES DIAS —&

k'*
HESUI/fADO DO 11».' SORTEIO UA

Série "CENTENÁRIO'
n- (CARTA PA*í*_jVI_ N. M)

REALIZADO K51 S!3 DE OLTIBRO DE lt»S* -

PREMIO MAIOR .*., ..  10.O90$00fl
Numero da sorte grande da Loteria Federal., 21.726
Numero contemplado na Série Centenário .»,

TÍTULOS (X>.\TK.MPIj.\DOS NESTE SORT-IO:
21.726

2K.04 a
2lü,i-1 ii
2UÍ9-I n
2171Ü a
21 72»
2 1725
2172H
21721
2I72S
2172Ü a
2I7.U a

17., !l

51653 com
2lli!)!l eom•2171
2 !•--.'

2US ...
bÜS . .,

uum 100S ...
com 20U* . .
com 

217 2:'.
217fiS
2I79S

com
com
com
com 200$
enm 100.*
i-uiii sus

11793 a 21!MS cum 205

ILT-

Íl:0t0t000
tt:0M*.000*í:r, M*«00
tlOM^MBsn.ooo
uouoiooo

l»:0OO$000
USOOtÚOO

;,o*djoau
v.oootoon
2:500*000
2:000$00')
:',:000$OOO

30:«U«*eftO

O PROALMO bORlItalO READ1ZAR-SE-.V, NO DIA 23 DE NOVEMBRO
VIMKHRO

A\'lSO — A sociedade não se rosponsabillsa pelas (alUs dos «xobra-
dores, cumprindo aos pi-estamistas; quando não procurados, fiuiet* seira pa-
gamentos ua sério õu nas agencias, dciU.ro don prazos regulamentares, a.Oni
dc coneorrereni aos sorteios, rio accordo eom u artigo S.°. do rcgulameuto
da Série "Centenário".

Dc accordo com a lei vigente, todos os prêmios softrem o desconto do
10 "I* para pagamento do imposto federal.

ATIMiNÇAO — Deseja-se contratar agentes para as principaes cidades
dos EstadoS do Riu, Minas o norto de São Paulo, pcasoa:^ ca-piu-es. abona-
das, ilando-se-lhes vaníajut.a commlssão o uma bonificação especial.
PVR-V MAIS "ENFORIMACÕBS, -VA «BTÍ.II3 "CEJNTBINARIO", F. A. DA

SOC1EJDAD1Í 'SÍ:i..-RVO-01ÍANT)-SNSB 1->E SORTKIOS. A'

RUA GONÇALVES DI.AS, 30 — 2: ANDAR
P.io de Janeiro, 23 do outubro de 1921. — O lineal do governo. —

MARIO SERPA. — A DIRECTORIA;

200 x 140
200 x 140
201) x 160
220x 180
200 x 160
220 x 200

7$300
8$500
10Ç500
11$500
135500
18S000

FRONHAS
de crclonc bordadas

(50 x 60
70 x 70 • i»i ;.j »i .-I

5$800
6Ç800

CORTINADOS
dc filo bordado com relevos

para casal »; m M ..... a 50$000
para creança . w L-, -., -105000

GUARNHJÕES
dc filo c setim. para

cama çj-12 peças.., 66$000

ENXOVAES
ENXOVAES para NOIVAS

E' a casa que mais vantagens
offerece, por ser a única que

rende pelo custo

A' La Maíson
Rouge

RUA DO THEATRO, 31 a 37
Telephone C, 688

Loteria do Estado de Minas
Única ao mundo que distribuo 80 por cento em prêmios

DEPOIS DE AStflAMHÃ

100:000$000
Bilhete inteiro 30$000

5 0E NOVEMBRO

CONTOS
Inteiro.. 605000
Meio .». 30S000

3S0Q0 |

.4-3
cd• •***-T=fas .
i=i *—
e*-t -i-3.3

CU
1=1cam
£*¦**a?

o-«

10 DE N0VEHB..0

CONTOS
Apenas 18.000 bilhetes
Inteiro,.. 15(000
Décimo. . . 1S500

A' VENDA BM TODA PARTE

0E30I IOCJO* IOBOI IOBO

A vossa sorte está no
Campeão de Minas

AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

Succursal do CAMPEÃO DO STJL
RUA RODRIGO 8ILVA, 8 — TEL. C. 728 e RUA RODRIGO SILVA, 6

TEL. C. 2528
PEDIDOS PELO CORREIO DIRIGIDOS A

Raul C. Beirão & C.

on
o

o
D
o

CAIXA POSTAL 2168
IOI--—-—-30E30C

RIO DE JANEIRO — END. TEL. '
íoi aoBQ*

CAMPEÃO"
aoc loeau

DR. REGO LINS
VIAS CRI.VARIAS, FARTOS, OPERA»
ÇOES. UES.I DAMBINA 37. TEL. SUL

641, CONS.» AV. RIO BRANCO, 175,-— DAS S A*5 5,

LEGITIMA DEFESA
E' COMPRAR NA PHARMACIA E DROGA*

RIA CAMPOS HEITOR, OE HEITOR
GOMES A C

3S — RUA URUGUAYMA — 36

I

£*- * •' - '
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O JORNAL — Domingo, 26 de Outubro de 1924 -<-3
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MIRANTE
¦ — Campo Bailo í a «aica

rida-!- em todo o Estado de
Ml unu (|uc náo poi*u« um Jor-
uai, Kcni uue sc saiba por nue
motivo, (D*"A Nolto", de 21).

tjucixain-se os felizes moradores do
Campo Hcllo do ser essa a única ei-
dado mineira ijue ndo "possuo" jor-
mil. I'ura ijua quererão um jornal os
murttilorus Ue Campo Hello f

ii jornalismo jã íoi elemento Ue pro-
prenso; liojc, da ¦maneira por <jtio 6
ijcralmanto exercido, ú mn elemento
t!c regresso, Ado saberão disso os mu-
radores do Campo Bello t

t> joritalismo, funda mental mente, 6
tia instrumento do lem fazer, ndo ha
rtucida.

I'clu jornal so dove faaer a editea-
roo civica do povo; polo jornal devo
a iiovu oommmüear os seus ideaes aos
governantes; pelo jornnl governantes
r governados podem Identlfioar-so c
/aiiilliurlxar-sc, cntcnâer-se o uunflur
reciprocamente; u jornal serve para
, uUjarifii- conhecimentos immediata-
¦mente ateis ti humanidade; u juntai
liutleloso (.'cyu rim" euiiUi exacta dus
uüonlceiinenlos que interessem à
vommttnídudo social ti ti oiullisacão
utilvcrsut.

Assim procedo O JORNAL; assim
deviam proceder tudos us urgaus de
publicidade, ICtilãu, eu cumprchcudc-
ria quu desejassem possuir uni. Iam-
bem, us felizes moradores de Campu
Hello ? mas na feira aelual do jor-
iinlismo uãu su encontra mais esse
tiniu th: lei; o peehisbequo só que
ttppareoc.

u jurnal atrabiliário, uu apaixona-
do, uu venal alurdua o puvu cum a
una grita; ensina-lhe coisas ordina-
rias chi, linguagem de menus prego;
Indispõo guücrnuulcs c governadus;
divulga Ioda suriu de crimes cm fa-
i los qne a pulíeia lueal, surprehcnde,
ijuu ti. einemalographia explora, que
it telegrapho propaga', ,S'u nau publi-
ca us ueijões boas que diariamente sc
praticam! Ano dá relevo, nem pre-
mio «os trabalhadores hitncslus; ao
passo qua lodo o ll.ru suclal ú rcvul-
vidu ei..•no su fura unia, exposição -vui-
dosa du rendas, jolas c perfumes.

:¦•; um estrangeiro estudioso quizer
laser juis.u do povo desla capital uu
dt: lodo o Brasil pelu tine se lt': nus
.;' irnues, ui dc r.tis ! üeremos lidos
comu uma agglumeracãu horripilante
i!c ladrões, assassinos, traficantes, pre-
vuricadores, bebedos, prostituídos,
porque ti issu que predomina em
grandes letras uu noticiário dus jor.
naes. lim, tudos us recantos du pais o
moderno jornalismo pur "correspun-
dentes" pnra sú lhe enviarem null-
cia de torpesas 'c ubjecções. Assim
parece, realmente, pois que das acções
edificantes, dus emprehendlmenlos ge.
nerosos raro, muilo raru vejo null-
cia. li nãu ha sú, eslou bem corto,
malfeitores no llrasil.

n jornalismo desvirtuou-se por ahi.
o leilur dc jornaes que resolve pu.
lilioitr nm jornal regula-se, natural-
monta pclus que conhece; e nãu fas
melhur, nem moral, nem literária-
mente : Cumpra papel limpo, em bo-
binas, suja-o a relulliu-o para vender
aus amadores dc sitjidadus.

Os moradores da Cidade de Campo
Hcllo que vau passando sem jornaes,
uu menus ale mudar u padrão.
_„- lt.

AMPARO A' IX 1-A XOTA DES*
f.VlAií.V

A directoria do 'Serviço de iPovoa*
inuiilo farti embarcar, amanhã, com
destino nn Putrunato Agrícola ".Jusó
Bonifácio", no Estacio de ti. Puulo.
umn turma tii» BO menores desvali-
ilos. cuja iiitornaçfio, na sua maioria,
foi Koiicitad.i pelo Juizo do .Menores
ilcsln capital.
in iwiii«iii.mnmiiiwwinii« MB*a*ã*a*a*a*á*ã*a*ã*ãâããããããããã*ww

O "PIIICIO,, VEIU OE 6EH0VA

CINCO CASOS DK SARAMPO A
llUiUJO — 5S0 IMMIUIIANTES

FAItA SANTOS
Procedento do Gênova o escalas,

fundoou, lioiilcni, uo porto, pola ma-
nhã, o pauuclo italiano "Plucio", o
(mal conduziu para o Ilio 51 passa-
Súiroí), doa uuaca S om primeira
classe.

A unidado itullaiin não veiu om
1>òaa condições sanitárias, tanto oa-
«lm nuo oh módicos da Saude do
Porto Impediram o paqueto atú nuafossem removidos tara o Hospital
Paula Cândido cinco passageiros do'•!.' classe quo, duranto a viagem, fo*
rani uc-.tornmctllduu do sarampo.'1'urminada a remoção do» onfer-
inosi -foi. o navio, dc.iintccUido, dan-
<l'o-60 i-iitiin, livro pratica ao motimo,
quo runi,ou uu cuca do porto, ondo
atracou em fronte no nrinazoiii 17.
Ahl desembarcaram us passageiros
ilostiiindoK <t cala capital entro elles
o.l urn. Henrique Krciitol o família,
Albert Trouclieloux c senhora, in-
dustrlaea o o chimico i;uIsso) A. Verg
.Muller, contratado pela municipal.-
«lado do Araraquara, ti. Paulo.
IM.HIGKANTES ITALIANOS PARA

SANTOS
Lim virtude do reconto itcoordo

Clpiiiaüo o governo italluno u o Es-
tudo dc ti. Pauio, principiaram u
chegar uu Brasil, aa primeiras levas
ilo immlgranlea duquollu nacionali-
du.de. O ".Plnclo" trouxe a sou bor-
ilo, varlua famlliaü, rcpreiseiitaiido uo
tudo SOO individuuu, ou quaea, tra-
r.ciulo suaa ferraiuenlas o utcnsillou
agrícolas', seguiram pura üantoa, de
ondu serão encaminhado!' pnra va-
rln« fiizondua du Interior daquella
unidade da Kodoração.

Acompanha oa incarnou o «r. Car*
lon Fornig-Io, do Serviço do Loeall-
zaçãu <ic IminigraiiteB,

Para l.uui.us Aires ueguiram,
ogunlmentc, no "Plnclo" nuo partiu,
honteni, 330 passageiros em 3' elas-
se u is c:u 1,"

OS "STOOKS" 1>A CIDADE
'Segundo os dados ooHitfldos pela

Superiiiteiidcnaia do Abustocliincnto.
uxistlani, na íiianhii do dia 2o do
corrente, mj;i I -uiilehctí desta c^-l)'-
tal, os segulntctí "stoclis" dus prin*
elpaca gêneros:

Arros, 71. "SU saccos; feijão,
•!.*i.22"; farlnlin de ihandiocu, U7.1-IS;
ii.-isticar, -tó.-ISü; banha, 13.S5I! cai-
i.nd; oii.no «eceu ou Marque, 111.000"ai-.dos; algodão, 1.0.00*!.

Dos •!-.!-;;; suecos do asaucan
.ll.íiiij eram dc ussucar branco.
1.S71 do mascavlnliu, •J.08'' dc mas-
cavo o 3.070 ilu nwo C-dpcclflcadú
(c-iii ilericarga).

lüsso iitssucur csíavii lieijoait.-ido nos
tiiísiiiiitcs '.rapiclics! 13.GS9 ua Can-
lareira; n.ioo no armazém -1; u.173
no armazém 15; 4.895 no iirmazem
11; -I.O-10 na Costeira; 1.653 no Rio
u Canipoti; 1.305 no armazém 1'J;
751 nu A. <í. de Minas e Ulo; 7:10
tio Lloyd Urasllclro; 04 no Caporan-
ga e ü nos Armazena Geraes du
Bratiil.

o rno.MMo (.'OMinnsso uu
oi, tios

A Dircetori.i <*o iiVrvíço do \I*odão
no 13sl<ido d-'. Caraliyba do Norte seri
represciuad.i p.-o dr AlDheu Domlii
gues,

O capIliTo d.» corveta, ch mico. Au
.ctii.i.1 de Qitlria lopes. repretiMituir.•
do M nini-r.o ü-.i Murlnhu, vUiton offl
elalnicnlc o .loloyado pai-.-i oriraidaiir c
Couçi-e.-:«o Oi o'-.in. nj Club d: Mnge-
nhalrn.

A Academia dc Commercio do Itio dc
Janelru .seri reprfirieniadü no iu Con
cresso ile O'tos. pi'o-..uvldo pei» Soei-'-
il.idc Brasileira do Cliimica, pelos pro-
fussores drs. Ph-.lo üluitho. V:.v.,i> Vv.-
ria c Luir. Cnr.dido Mendes dc limei
da. -iue fu-: un 'te d-> eomml'"ã- per
manonte tdo !" r-ong--ea«o

A Knipresa Clnemntograplilca Pinfil-
dl accedeu ao nedldo dc reducijiò de
i',0 "I" nns entradas dos congressistas,
no C.nema Tlieatro Central o avisou que
o cufcitiirn durante os dlan destinados
no Congresso, com muitas flores, luz c
buntlelras, afim de receber 05 referidos
senhores."

larafeiro
VESTIDOS

SEDAS

ROUPAS
BRANCAS

CHAPÉOS

ARMARIMO

CAMA E MESA

TECIDOS
LEVES

Oe todos os artigos da nossa es-
pecialidade temos sempre um sor-
timento da máxima actualidade e
nas melhores condições de preço.

As nossas secções são abasteci-
das semanalmente com as ultimas
novidades recebidas dos principaes

centros da Moda-

Os nossos preços estão fora de to-
da a concorrência.

Todos os nossos artigos estão mar-
cados por preços ao alcance

de todos.

NÃO COMPREM SEM VISITAR AS
EXPOSIÇÕES DO

Io f Barateiro
Av. Rio Branco 100

*f. ,i^s<-ww

CABOS ELECTRÍCOS
IVIi

fcjE=Nj gy

Um caso de escandalosa fantasia, que
revoluciona o mundo diplomático e

social* em Washington
m <i» o

UMA SENHORITA QUE, AP0'S VÁRIOS PROJECTOS DE CONSÓRCIO, SE
ENAMORA DE UM LEITEIRO

IOQOC=S=3QDCCE=aOB«|
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Uo gaMnoto du mliilalro ila Jus-
ti'. 1 rocobemoa a scgulutu nota:"JJo aocorilo com a lol n. •!. TSt).
de - do janolro iK-ato antio, u gover-
uo lesou tu aibiulrlr o paiuceto i.-iu
.i11 - residiu o scuadui- llu.v Barboea,
a suu valloülsslma lilbllotlicca, o «cu
hnportariilíslmu archivo do do-
etim-.ntu.-j c o dlrci-.o do publicar a»
KUUrl obrri!'.

Assim procedeu o governo liara,
lionieiiiiBeniidu u memória do Qrtm-

| dc brasileiro, do conformidnüo com o
voto do Congresso Nacional, Impedir
i;uu dosapparocenío a preciosa bl-
bllotliecu o je osiiulhneaom "a do-
cumontos do teu arclilvo, Jo alto
vulor lilatoi-lco,

u proso da .ii.-'iuisicão fol mais
uue ruzoavl o o patrimônio da Na-
i;lo fol cm hiuccldo com ben.; de cf-
fectivo o crescente valor,

1'ara levar a offeito a ac-.|uls!i,tio,
o governo nomeou duna eniuiiiIssOe»!
unia para ar.ilbr u grnndu predio c
terreno da ru.-i du Ü. Olunionto r
out™ liara catalogar a bibliotlieea u
o «irciiUo u avnllal-oti.

Uj primeira tlaeraiii parlo ua dis-
llnctos srs. dr. Armando dc Car-
valho, engenheiro duri Obras dn Mi-
nisterio Ida Justlija e dr. .loa.iuim
Dutra da Fonseca, engenheiro, eu-
tão director dn. Ulreulnrlii d>i l'a-
trlmonlo .Nacional do Mllllslcrio da
Fazen-d'1.

A bcgunda fol constituída pelos
srs. dr. -Manoel Clcoro JJcreKriuu da
Kilva, cx-dlrector ila Klbilotlieca Na-
cional o actual dlroetor da Dlro-
ctoria d.t Propriedade Industrial ilo
Ministério du Agricultura, dr, Mario
Blicring. director da BIbllotheeu
Nacional e dr. Conatanelii Alves,
sub-dlrcutor da mesma Bibliotheca.

O terreno, com 4I),ni.U!J do frente
o 171,iu.lu dc ftindus c o grande pa-
laeeto nello odlficado. foram avalia-
do.s cm i .000:000:5000.

A íbitíliotlicca, 'com 35.0-15 volu-
ineri, em perfeito est:ido du conser-
vuijão, o archivo, com -.'0.738 do-
uuinenton, peijas c manuserlptOH c ou
direitos dt- autor — foram avaliados
em l.t/OU:UU0$000.

Aa iiumeresaa c- ricau estantes da
bibliotlieea íoram avaliad.is em
ti5:ouo$ouo.

A aeiiuisicâo importa, poi«, no to-
tal du H.UlifiiOUO? cujo pagamento
será feito uos herdeiros eni apólices
da -divida publica.

O governo providenciará para o
regular recebimento c guarda dos
bens adquiridos, tendo cm vista us
fina que determinara"!! a sua aoqui-
eiuão."

Miss Katherine Radcliffs

"V\ra.siiingío:i, a grande eapital cos-
ii-op'oiiía, vem preseneiando os mate
Intrincados prol>lómua de romance
internacional, cscaudalow o Intrigai-;.
<Iuo a têm posto á prova dos mais
terríveis o emocionanletj ccheques.

Agora, oirf iiuo lhe surge, 'deixati-
do-a vordadeiramonlo estupefacta o
a pensar em qual deva ner a sua
attitude, peranto um paiz amigo
eoino a Inglaterra «jse curioaisslnio
epiaodio passional, cm quo 6 prota-
gonlsta uma joven dc vinte annos —
m'as Katherine liadcllffe. que, cs-
tando prestes a. *>c tasar com um
official da Marinha dos Estados Uni-
dos, bruscamente mudou de opinião,
para «c cnircgar a novos projectos.
o. desla vez, com um rapaz rústico,
um simples leiteiro.

Miss Katherine MadeUffe. que. ti-
vera ingresso om determinados cir-
culo» da sociedade dc Washington,
dura-nte o ultimo inverno, estava pa-
ra se casar com o tenente Jullan l\
Brown. ajudanto de ordens do gc-
neral Smedlcy Butler. do Corpo de
Marinha 'dca Estados Unidos. O ca-
samento era para sc realizar dali a
duas semanas.

Em uma quarta-feira, ella ee re-
r.olveu a desposar George Wls-e, e ua
sexta-feira immediata, realizava-se
o matrimônio.

O novo casal teve quo se separar,
atí â chegada do pae da nova mis-

tress *vVií-:c. 
aue era esperado <do

Cardlff (üailes), ua Inglaterra.
EntqtMiito isso, a uo va mlíitresis".Viso visita o senhor e a senhora

Joliri Buclianan, em Warrenton, o
seu joven esposo fica em cata de
seus paes.
¦VWSAAMiAM,^«^k«M,«ArV^AAAAAMMW,«^rV^

A LKI DO FECHAMENTO DAS
l"Oni'A6

Empenhando-sc em commemorár
a lei muiilciiial do fechamento do
commercio. a Associação do:i Em-
pregados no commercio . do Rio de
Janeiro, organizou um programma
dn festejos, do qual, aléb do unia"soiree". na noite de 30 para 31 do
corrente, tia sede da Associação, com
ta uma tarde sportiva, na quinta-
feira, disputa de seis "matches" de
football,. jogados no Jardim ííoolo-
gico. e onde os sócios da Sociedade
terão entrada franca, mediante a
apresentação da carteira cie sócio.

Vicente Perrotta

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

54
Para exercer uma
Influenein despotica
sobre o bello sexo c
preciso conhecer o
maravilhoso segredo
de se vestir na —
Guanabara — R. Ca*
rioca, Si.

Dr. ED. MAGALHÃES
Trttamento eipeeiil di tuberculose,

asthma e bronchites elirenicas.
Cura da syihilis • doenças rebeldss da
pella; dos tumores, ulceras cancerosas,

arthrltismo e morphéa.
Tratamento afficaz daa doenças de ea-
tomago e intestinos, fígado e nervosas.

RUA SETE DE SETEMBRO, 36

APOSENTOS MOBILIADOS
Em casa dc familia dn tratamento alu-

gani-so a cavalheiros nas mesmas comli-
i;ões eyccllciítes quartos ínobilla-los com
o maior conforto c pensílo ile !• ordem.
Hua Machado do Assis li. ii. Tcl. 1). M.
U03Ü.

ütà *|

HENRY ROGERS
Rua Visconde de Inhaúma, 85

RIO DIZ JANEIRO

sons a c
OF BRASIL:: Ltd.

Rua da Quitanda* 17 A
SAO PA li LU

^^^

EX-ALFAIATE 1>AS FAZENDAS
1'KETAS

E-pecialldudea cm montaria, eos-
tmiies ile passeios <; vestidos, etc. etc.

.Ilua Assembléa, Vi, Tcl. "1179, Con*
trai.

Aceitam-so cncommcntlns do inte-
rior.

AMPLION
os melhores

alto-fallantes para

RADIO
TELEPHONIA

0 maior sortimento
de peças

MESTRE & BLATGÉ
Rua do Passeio 50

t4m_w__\ mm-

lltlíEMWsl
l< A salvação das crianças m
I Prepara-se instantaneamente I

Doenças Tratamento cuida*
doso o rápido qnan*
to possivel da go*

***—**»j**n norrlica (corriincn*venereas »>.. d», .«u
complicações na

) nrctbrn, próstata, n-.iticulos he-dsu,
j rins. utero e orarios: üa srphilis, dos
' cancros moles, das aileiiitcs-, etc,
| pelo lin. .in.IO DE MACEDO, á
| rua da CARIOCA 34 - A (do 8 áa
1 11 e de 1 ás S.)

Últimos dias
OA

Liquidação
Annual

CASAYOSK
LENÇÓES

CRETONE CASAL

IOBOI

O NVMIt.no DAS OOLbbVÍOlUAS I
FUOEIUES

O D 0

•O conl.-tdor seral da Republk-a, om
ell-ouUr cxpeiliila An Dolaanclu» VI*-
ourri nos listado» i-econvmetitluu-lliu'
HUC, oom n iiosslvul Ui-fiOllCltt, mja
i*Binnttldft n.iuella Conludorlu, aeim*
riuiamento, unia rolauSo daa Collo-
oiorlns Kcdoracii o Mcaaa do lirudjs.
¦lUborilliiadns dquollas Òôlogttclail,
afim ilo liuvcr melhor rcsul.iiidad*
nos servidos,
•***^t^m***m*m*m*i0*>m>m^^0*0t^^^0^^^^f^^^^^^^^^t^

NOMEAÇÕES NA JUSTIÇA
Por portaria do ministro da Jus-

llfia lol nomeado Joio Lnnibert 'HI-
beiro puru o lotar do proteuHoi' sub-
stllulu ilo violino o rlolotu do Insti*
tu-.o Nuulonal do i.MusIon, uo Impo*
dlmcndi do cCfoctlvo Curtnu' Manl*
cano, yuo au ucli.i viu bouo du 11-
ccnua.

O CONCURSO lUPríOO inteiv
kst.vduaij a. pu-.i.o-nio

ínsorovoram-so no concurno Ittp-
pico liitci-cuuduiU :'. l'.iulo-Rio, K
rcallztir-iic-, uo próximo nica, na w*
liil.il paulista, tu Kceulütos oíiiojoíi
du Exercito: oapllüoB Renato l*.i-
quet, nonato Bltleuconrt TArisrido,
Murillo Metluollca Alvos, Djalmti
Dia.n lllbclro, Bcnjaniiln Coiitrtant
Moutinlio 1'tibclro ila Costn, primei-
roe-tononfe» Arnaldo Ulttonoourt.
Corloliino Ribeiro Dutra, Aiigusto
.silvu Sovlllín, Nestor Penna Brurili
Joatitllm Juntlno Alves Uustos, >Syl-
vio AuH-r-oo Sanla Itiitin, Alcxatidro
Macuo do Moiars ,lont|iilm líibolro
Dutra, OsAVuldu ltoúlm, Orumur üso-
rio, Kurleu furo, Horacio dos San*
tos u Kayimindo Pinto tjcídl.

TERRENOS EM ANDARAHY
VILLA AMERICA

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

NOTA — Ran vér os terrenos, saltar * rua Baráo d» Nlesqulls, ts-
quina da rua José Vicente e a poucos passos, uma grande taboleta indi-
cará o escriptorio « rua Barão do Bom Rotiro 32S-A, onde si-rlo dadas
todas as InformacSes.

._ Bondes de Uruguay e Engenho Novo
T. SA' & CIA. UTDA.

EnSinO Secção (lã SOCIEDADE AUXILIAR MILITAR
CUR80 AUXILIAR DC PREPARATÓRIOS
Preparatórios, rovlsío, vestibular, ilesc-

tiho, daeliloifrapUla d ladiygraphla
RUA 1" OC MARÇO n. 4, 2° ANDAR — PHONE N. 3182

ESCOLA DE MARINHA MERCANTE
l-ratkanti-s, Pllotuí, ('ouunandautüS, Me-
uantuos, Machlnlsta» e Cbercs du Machinas

DIRECTOR: COMMAN-
DANTE ROBERTO DA GAMA E SILVA

Grátis aos orphâot dos tunecionarioa militares e civie do Mlnlsterl» da Marinha

MAGNESIA RAY ENI PO'
FÓRMULA DE SIR JAMES MURRAY

0 melKor anti-acido e o rei dos congêneres

' «v • . ! ... •ASSUCAR
nriDiio pirisflmi

Para garantia da soa legitimidade, im rúgiwfàltâi
BE PAPEL AZUL COM CINTA VERMELHA o con -ratalrn
I nm i-wsuidi da COMPANHIA DZIMAS HAGiOliÚ

PEQUENOS ANNUNCiOS
— Br. Baymundo Moreira —
QUITANDA, 06, 1" andar.

AKTIGUIDADES—Brilhante», 
Jolaa

o prata. Compram-se polog mo*
lhurea preyo3. A "Mina de Ouro",
Avenida r.io Bmnc-o, 137.,
f

210 x 180 com ajour 16$800
200x190 " " ;., 18S500
230x200 " " L„, 19$500
210x180 " " .; 21$S00
230 x 180 " festonc 23$500
230 x 180 bainha laça-

da ... . ln,. ,. . ,., ,.j 25$800
230 x 200 com ajour 26$500
230 x 200 bainha laça-

üíl jt ti) uí' ia >- ta'a lü •¦ «*7ÇoUU

TOALHAS para ROSTO
Cores fantasia, ^ por 7$000
Typo francez, 3 por 8Ç500
Encorpadas, 3 por . .., S$50()
Felpudas fortes, 3 por 9,^500
Grossas grandes, 3 por 10Ç500
Muito grandes, 3 por., 12$800
Typo alagoana, 3 por 13$800

FRONHAS Cretone
040x035 . «,„'««¦¦ •; 1$600
050 x 035 ,.,...,., m . ..j .; 2S200
060 x 040,.,,. „ .,,., ,.j :;S400
060x040 com ajour., *J$600
055 x 055 com ajour

no centro ...... .., 5Ç800
070x070 com ajour

no centro . ,., .,,.,,., 6?500
070 x 070 com ajour o

festonet „ . . ,., . ., 7Ç500
060x060 muito bor*

dada ., •., . ,. 9$800
070x070 muito bor-

dada ^ „, >. ,., :.. ... 10S800

ASSEMBLE'A, 22 a 26

ESCREVA PARA A1
POSTERIDADE!,,.

Usando a tinta ATLAS, V. S. obtom
a certeza. Uo que oa seus escriptos so
dcsapparccerão com u papel
«SI.\A NACIONAL DLI 1.\DISTRIAS

CH1M1CAS

Caixa Postal 1377 •— Rio dc Janeiro

IMPOSTO DA RENDA
"O COMMEUCIAKTE NO BIUS1L", por

Adolpbu MagalliJos, ira: os dec. I-j.OSO,
16.0SI, etc. A' venda a i5U'.-0.

ARTISTAS DB Cl.NiEMA — líotra-
toe em formato postal. Remet-

te-se o catalogo a quem o solicitar
ti Caixa Poetai — 1672 — Rio.

ANTIGÜIDADES — Pagam-se ma-
** ximoe preços por: Moveis de ja-
carandá, pratarla, pinturas e gravu-
ras. Gulerla TEssIlnger, rua Barão
S. Gongalo, 22 (hojo Av. Almirante
Barroso, junto d Av. Central). Tel.
Cl. «243.

DACIAS de ferro estanhado 3 1|2
D ns. l«|3t}200, 1G14Í600, 18|6»300.
2017Ç800, 22|12tJ600, 24|14$300,
*JC|1S$900. 28|2ü$000 o 30|27$000.
Pratos esmaltados 1* duzla 14*»500,
2* 1HJ500 e 3* 12*000 Aramo farpa-
do, grampos, folhas Uo zinco. Enxa-
daa Excelsior 2 libras a BJ o mui-
lus outros artigos a preços do oc-
casião. Julio Barros & C, Quitan-
da, 1SG.

CARTOMANTE paraense, da volta,
de aua viagem, ao Norte, 6 en-

contrada das 12 áa 18 horas. S. rua
Visconde de ltaúna n. 573. sobrado;
diz o presente o prediz o futuro, com
segurança: especialista em questões
Intimas; absoluta discreção.

niunrr-inC anilgavcls o judlclaes, casa-
UIlUlulUü monioa üo estrangeiros dl-
vorciados, cscrlptuns antenupclacs, In-
ventirios, JustiricagOc.", testamentos, nu-
turalIzar.Oes, ete. — Dr. n&ymuiitto Mo-
reira —' QUITANDA, 68, 1» andar.

•QU. EURICO VILLELA, do iMtl-
" tuto Oswaldo Cruz, do Hospital
S. Francisco do Assis. Moléstias iu-
lernaa — Terças-feiras, quintas e
sabbados áa D horas; 57, rua Seto de
Setembro. Tcl. n. üúl.

•QU. FLAVIO PESSOA — Pratica
«lua hospltaes da Eurupa, Necker

o Broca du Paris. Viu.« urinarias,
Riiití, Duentjas da.-i senlioras, cura
radical da blenorrhasia a:-;uda o
clironlcu c yuas complicações. Tra-
tanieiito sem dor, do cstruitameiito
Ua urctlirn íichi. clcctrolisc; cona.
rua Sauliet, 21, das 12 á.-; 10 huras.
Tel. ii. 7.217. Residência, rua Go-
neral Cauabarro, -171>, tcl. Villa
ÜIUS.

TUME. Guiu, prof. partelra ãt
Barcelona o Rio. Partos e ou-

trou trabalhos. Cons. ti. Joaô, 27.
Tel. Contrai 1.127. Acoltil parturi-entes, ü rua Buarque da Maccdoi 7»,
Av. Beira Miir, 10-1.

MAIUXHA — Galões — G. M. 7i;1T1 2" T. 23?; 0. T. 30$; C. O. 4Í$;
C. F. 52J; C. M. O. Ü5S. Mcsdn.
45$. Jaquotãcs, 204J, 2505 o 280J.
Terno a feitio. 140J. CalçauVis, Pas.
fi, 0 e 12 m. "Assovrfatão Militar do
Bra«Fl" Tt. C:irioc<i 2ti, 2o C. 08-7.'!— ¦xertnto, Pups-tt» Naval, Ufcoola
Na.TaI.

]1|ME, Virgínia Madruga, partelra.
diplomada, participa ás oxmas.

famílias o suas clientes quo trans-
feriu sua residência e maternidado
particular, paru. a rua General Bnu-
co, 08, próximo ã rua Bella. Pbona
Villa, 14.0, continuando com aeu
consultório .1 rua. S. José, 84, áa ee-
gnnda*, quartas o sextas-feiras, dé
2 á* 5 horas. Phono 012.

jyi Muset, notável espirita, conhe-
cida pelos seus ac-Tt*dos traba-

lhos, attervde senhoras; rua Viecon-
de do ltaúna, 525, consultas do 3?
o 55000.

Naturalizaçõcs o casamentos dn es-
trangeiros no Brasil.

— Dr. Raymundo Moreira — QUI-
TANDA n. 66, !• andar.

DROFESSOR a domicilio, estrangei-
ro, offereco-sc, com perfeita pra-

tica pcdaKüsica, loccionando ingle;:,
francez, allemão, plano, violino, cs-
orover na machina; cartas á rua do
Cattete n. 355. Mr. E. Bright.

DROFESSORA Ingleza aceita alu-
mnae o prepara on alumnos puni

o exame cm D. Pedro il. P.ua Pro-
fessor Gabizo, 164, C. XI.

QliliU 
comprar, vender, concertar

ou fazer jolas com seriedade?
procuro a "Joalheria Valentlm", ru-i
Gonçalvon Dias, 37, fone 004 C,

VESTIDOS II CHAi-TiOS — Conf O-
ci;ão artística o perfeita. T.uto cm

24 heras. Eiuovaes para caeamon-
tos. J'*citios: cm .-ed,-i il-sdo 455, cm
algodão flcsfli,1 «Ti?. Jí.o*.iirio, lüíí. p
andar. Telop. Norte 2.1122.

nit. IIVUIXO, Cir. geral. Mol. Sras.
u DU. 1IVGINU FILHO, med. ope-
raíur, syphilis, appendicites, hérnias.
S. Jo;é, Ü'J ti ás 5). T. C. 515..

\7EKDHM-SI3 duas machinas dc cn-
crever, (ju^sl novas o «om u?.ò:"Remington l-l 11". carro 00, por

1:0005000; nutra "Monarcli", carro
grande, por 1:1005000. TraUr d ruu.
1" Ue Março n. 20 (2* andari
i*!REN'l'E com d. Eathcr, das 12

ás 2.

CSTANTES para Hvros e cadeiras

cunl mesa o carrinho para criança.
Vondesní-se por preços razoáveis, na
úfficlna t; deposito da Coichoaria
iS. Josí: á rua Frei Caneca, 30'J, to-
lepht Xurtu Tdt7,

JPLENDipAS SALAS — Alugam-
r.u duas sala.i junta», sendo uma
frente; rua Urusuayana, 05.

UOROSCOPOS — Verdadeiro estu-
do scientifico — Mandi; o dia e

mez du seu nascimento para conhe-
cer o s..u fuluro. lünveloppo prom-
pto para a resposta. J. Turt., caix^
postal 2.117, Rio.

GAMA - BANCO
Scrucni paru easa do família, nüo oi-

cupam losar o fechada, serie para ban-
co. Veinle-se na Coichoaria !í. ,losé, á rua
1'rel Caneca, 309. 'felcphono Norto 7517.

DR, MONTENEGRO VILLELA
(ainica medica, llonde de Bointini, 465.

Villa 5551. Consultório; Carioca, 43, il
seKuildas, nuarlas o S'--:.la;, das 3 isi 5
hora;. *

iP ü. J. DELF0R6E

I K.Mli — Alugam-ac, mobiliados.
com pensão, quartos a casal, ou

I cavalheiros; trata-so ú ruu Salvador
Corrêa, iu

DENTISTA — R. Asscmblía, 03
T. C. 5001.

TUBERCULOSE
DR. ARAUJO SANTOS — Trat. da tu-

berculoso pulmonar peio pneuino-itiorai.
Halos X e ulira-vicIcLa. Rua da carioca
n. 13. i huris.



,1 I*.-. '.
I I :

O JORNAL -- Domingo, 26 dc Outubro dc 1924
atai

[jftl CHRONICA DA CIDADE ÍE
Caiu do bondi

' Ao saltar do um beiule om mori-
monto, ba rua Murln e Narrou, o pe-
dreirp Alfredo Tavares Amorim, do
•IS annos do cda-do, casado, porlu-¦«irea o morador A rua Porolra Sur,-
dy, CB, oni líamos, foi victima-* do
uma <|uWa, recebendo ícrlmcntoa
pelo corpo.

M«dlcou*o a AaslaUncla. -

fiPB BBI19 "•• *<*floolo(, amores, ter
Uull IUUIU *•¦"'*«••• rullzir tudo qu*
___^__ d***j*ri cartas corn tel-
los para u resposta a I>, S., lislaçüo üo
tlcequlta, E. do Hio.

OS BONDES TAMBEM
nr TBAB.MiHAin«ii «;iiayumhx-

TE FERIDO
.Na rua Vltíoondo do llaúns, pru*

.¦.•'.mo d rua Vlscnndo Duprat, o opo-
rario Leandro Manoel, do -0 nnnoa
do odndn, soltolro, hiu.sllH-.-o o mo-
rador no morro do Castollo, foi uo-
llildo pilo lionilo ii. 150, da Unha
Uruguay-Knronlio Novo, conduatdo
pelu inotornciro dfl roírulamcnlo nu-
mero D.331, flcandu gMvemcnlo fo-
rido.

O ferido, dopols dou soooorroo ila
Assistência, fui Internado na tíaiila
Casa dn MlfierlcordUi.

A policia do W distrlcto prondeu

Tor (|u:(itr>e« de aomonos impor-
lundu, na ruu dos Invalidou, o mar-
uenelro Salvador Pinto vuliu, do 2U
aniióii do oíiud*. portuzuc/. o morador
Équclla riu. au:i. aBirrodiu a vasaou*
ra d ueu compunlielro do trabalho
iíaoharlas Pontes Roolia, tnmbem ali
realdento,

O offendido, quo recebeu pequenos
ferimonioj pelo corpu, leve pu am-
corroí da Assistência, registrando ¦*
policia a occurroncla.

o autuou *m flasrraiite o motornelro
culpado.

CASAS E TERRENOS
ALUCIA-SH por *400$000 • taxaa, o
n bom prodlü da traves» Derby
Club II. 37.

DLVnBIBO. 
SOB nyPOTBECAS,

PROMISSÓRIAS, iliipIlcaüiH c
liioruadurlus, Juros inoiilcoH. Em duas
lioras a 1-odoM oh funcclonarlos, pcn*
sionistas, oposi-niados o militares.
Tratar com Djalma, Ar. Central, 00,
I" lindar.

NINGUÉM 
compre terrenos sem ver

os da Companhia Territorial do
Ulo do Janolro o verificar ns condi-
ç-Oes do venda. Aüsemblía, 79.

TERRENOS om Andarahy — Ven-
* dom-so a dinheiro ou a preota-
ções diversos lotes, bem situados ia
ruas Pontes CorrÊa (em frento ao
quartel) o Barão da Vassouras, Jun-
to fi. rua Barão do S. Francisco Fi-
lho; trata-so dlrecíamente com o
proprietário, fi rua S. Pedro n. 132,
sobrado, telephono Norte 3259.

VENDE-SE o bom predio assobra-
díudo fi rua JosC- Folix n. 17 (cs-

tacão o Rocha), em leilão, pelo lei-
loelro PALLA-DIO, saboado, Io do
novembro do 192-í, íis 13 horas, cm
seu armazém, ú, rua S. José n. 57.

"ÜU3NDE-SE o bom predio para ne-
1 Soclo, À praça Barão do Driim-
ínond n. 2. Hiitisa praga 7 do Mar-
ço (Villa Isabel), cm leilão, pelo lei-
loolro PALIíAIDIO. «exla-íeira, 31 do
corrente, ás 12 horaa.

VENDE-SE a errando propriedade
1 ¦ com tres frentes — Campo de
S. Christovão, praga da Egrejlnha
c rua da Esrcjlnlia, ondo tem o nu-
mero 9, em loiluo, pelo loilooico
PAIjLADIO, quarta-feira, 29 do cor-
rente, ás 1 1|2 lioras,

\7ENDEH-aB nels bons prédios Cx
V ruu do Rocha n.s. 91, 93, 93, 97

c tül (estação do Rocha), com dois
(luartos, duas salas, etc, em leilão,
pelo leiloeiro KA.L,LADIO, terga-íei-
rá, i de novombro de 19-24, ás 5
•horas.

SASA PARA RENDA
Vonflo-so por GO contos, com tor-

mio do 12,50 x S3, e fronte para ou-
tra rua, ou 50 contos, com torrono
do 12,50 x 50, casa com 4 p„ 3 s„
porfio liabltavo) o rendendo 750$,
mas podendo rondor 1:000$, mediun-
to pequenos reparos, orgados em 5
contos. Kmprcsia-so atê 40 contos,
a pruso do 5 annos, sob Iiypothoca
da propriedade; 

' 
Benovdies & O.,

hda., rua da Assembléa, 81, teleph.
Central 5171.

FAZENDAS A' VENDA
Quem precisar comprar do café,

mlxtus o só criar, assim como peque-
nos sítios, etc, dirlja-so ã rua dos
Inválidos, IB, sobr., do 2 ás 5.

PALACETE EM SANTA THEREZA
RUA JOAQUIM MCRTIVHO

VENDE-SE um dos melhores prédios
dessa rua, com amplas acconnnodaçOoa
para família do iratainenio. Truta-ao com
o leiloeiro PALLADIO, il rua S. Josô n, 67,
onde os senhores Interessados encontra-
rflo a pliolographla do predio o todas as
iui'ormiii;õoS quo não scrüo dadas pelo to-
lephone.

Mal irremediável \0S GATUNOS
EM ACCÃ0

\/EN'DEM-3E terrenos, a cinco
1 nutos da estação -de Sampaioi

mi-
na

rua Alzira Valdetaro n. 63. Lotes
de 500$ .para. cima. A' dinheiro o
bm prciitacOes. Informações no local
com o encarregado. Trata-6o com
¦O. Mêe, rua da Alfândega, 110, Io
andar, daa 1.1-12 o 1U-17 horas.

PREDIO A' VENDA
Vende-se o optimo predio

(construcçao Jannuzzl) da rua
Piratiny, 49, transversal a Con*
de de Bomfim e situada a 25
minutos do centro, sendo ser-
vida por cinco linhas de bondes
e omnibus. Tem sala de jantar,
saleta, quatro optimos quartos,
quarto de criado, boas instada-
cães hygienicas e pequeno Jar-
dim em volta. Vêr no local, das
IO horas em deante. Mais in-
formes, com o sr. Netto, na rua
Rodrigo Silva 12.

PRAIA DE ICARAHY
Aluga-se esplendidos prédios., novos e

nunca habitados, em centro de terreno,
com 7 quartea, 3 salas, sala para banho,
etc, c lóra garag-tí, quarto para empre-
gados, etc. Trata-se i praia de Icarahy
n. 2<S7.

PRÉDIOS A' VENDA
RUA CASSIANO (GLORIA)

Tres pavimentou, cinco dormlto-
rios, salas o mais dependências (os-
tá vago).

RUA BAMB1XA (BOTAFOGO)
Dois prédios. Dois pavimentou', 0

o 9 (iunrtos, salas, grando qulntnl.
BYentc para á rua da Assumpçâo,
ondo tem mais um predio.

RUA DA PASSAGEM, 314
(BOTAFOGO)

Assobradado, frento dc run. dividi-
do cm muitos eommodos, actualmen-
te alugado para habitação collectiva.
sotão o 2 meias águas nos fundos.
O terreno rnede 33.10 do largura o
27,10 do comprimento, . em parto
plana o depois morro acima, o quo
medir até encontrar uma muralha.
PRAÇA MARECHAD DEODORO

DA FOVSECA (CAMPO DE
S. OHRIÍJTOVAO, 153)

Dois -pavimentou. Dlvide-so oi."
pavimento: sala do visitas, hall, 2
salões, quarto, sala de almoço, des-
pensa, cosinlia, W. C, no fim hioia
água com 1 quarto cimentado. Dl-
vide-sc o 2o pavimento: 5 quartos
o Vf. C. nos fundos grande quin-
tal com mais um quarto para mo-
radia.

UVA 
'xksÀ 

GUIMARÃES, 19
(ROCHA)

Assobradado, 3 grandes salas, 4
quartos, quarto do banho com ba-
nheiro, W. C, dcspuusa, cosinlia.
O terreno mede l'2m,4*5 i 33iii,80.
PHOTOGRAPIIIAB -ti INFOltòlA-

i'.ÔK8 COM O T/BIÍjOEIRO
PAIiLADIO. A'RUA a JOSE*

N. 57, LOJA, ONDE üti
TRATA.

PRAIA DE SÂO CHRISTOVÃO n, 593
VENDE-SE PREDIO. MARINHA LI

AOCRKSCIDOS
PHOTOGRAPHIA 10 ÈWOWMA-

C.òlCS COM O LErLOBIRO PAMiA-
f)IO. .V RUA S. JOSI1' X. 57, LOJA,
OKDll SIS TRATA.

lll PllOl-ltfSOIL IfOl A 'VICTIMA
i.-.iundo in-ocuravu alruvcim.r ' a

])i'ula dtt Umüi, o profodsor Lltley
itchOi dl) bu unnos du edade, solteiro,
brasileiro o morador á rua tílivelr.i
Mãrilnãi IS3, foi úolhldü por um auto
i'.uu llio proj i/.iii torimcutúa ua ca-
boçu o iiaa iiornua.

u motorista luglu sem quo a po-
llcla tivesse eclcnuia do occorrido.

O pvo,.assur ferido levo us houcor-
rou du .'¦jfiilsiÈnclui
ATROPELOU UM -IARD1NKIRO E

1'UCIU
tm unto, cujo "chauítour" uc pOí

cm fuga, na Avenida do Mãngup,
utioiielou u jardlnelro Uornardliio
Pereira, de 53 uuuuu dc cda*lc, casa-
do, portuguez b resldohto á rua Ba-
rão do Bom Retiro. s|n, produzindo*
lhe diversos íurlmciitos P-lo corpo c
fractura da costoliai

Uopoln dos soecorros da Aflêlstori*
cia, o jardlnelro foi Internado na
Snnta Cusa dc* Miner.'eordia. nuo teu*
do a policia sHhUlu da occorreiicia.

FOGO
Uma uasa commercial destruída
Bm nossa edlqâo do honteni, nu

tlclamos na "'Ultima Hora" que oa
bombeiros haviam «Ido chamados
para extinguirem um Incciuli o ir-
rompido om uin arniaiiOin situado
nu Avenida dns Democráticos 1.103,
facto este Inlelndo Cx mela noito. ¦ ,

Honteni, conseguimos saber que o
predio sinistrado era' do proprieda-
do do sr. Miguel dos Santos, que o
alugou, ha uniu .semana, ú firma S.
Pinto do Almeida Ji. C, quo ali su
estnbeloueu eom armaaém do se-ecos
e molhados, sob a dònòmlnn.jílo de"A Dispensa Operaria".

A" hora em que tevo Inicio o »;i-
nistro dormiam cm um quavío dos
fundos do predio os empregados SI-
zenando Antunes Macedo c Octavio
da silva Carvalho, que foram alar-
macios c fugiram para a ruu, sondo
•delidos pelos autoridades do 2'.'.*'
distrlcto policial,

Os bombeiros da cstaqUo do .Miyci-
comiKireceram uu local do Incêndio
cum grando utrazu, u deram inicio
¦au servlijo dc cxtihcqâo dus elium-
mus, tendo do lular eoiii a balburdia
reinante, em virtude ilu ter .faltado
o polielaimçnto necosÈãriu uo isola-
mento do local, afim dó Impedir que
os curiosos i:'.i<ipj)rc)\'jin:csscni.dci pre-
dio envolto petas labaredaa, como
suceodeu.

Uina hora c pouco durou o sen i-
qo dc exünccâo do fogo, qu". tcrnil-
nou deixando o predio cumplctameii-
tc destruído, nem comu lodii o sou
slócl; em deposito, -cujo valor ê tido
pelo policia como diminuto.

O.s |n*ujuli.u.i foram totaen estan-
do o negocio assegurado cm 100
coutos do ríi.*; nus eoinpanliius "Al-
liuii'1'c da Daliia" o "A Sul Ame-
rica".

A policia abriu inquérito tendo
detido os sócios Roberto Molejtjj-liu
o Francisco Pinto dc .^rneido. resi-
dentes ás ruas 'Maria 

Teixeira 72,
Tury Axbú, e Capella íti, respectiva-
mente.

EJIPREGAVA-SK PARA
Apròsoiiíávà-so

fio, uniu Joven de¦olli

HP TERRISFÜE E Hil
E. F. C. do Brasil

ItriOTAU
sempro bom ves*
cabellos louros e

boa aiuos procurava emprogar-ao
nas molhoreH ca^as do ljalrro da Ti-
Juea, usundo o nome do Ambrosina
uMattci*.*, por umas vozea, c, om outras
ocoasISc;;, dizia chamar-se Rvffir.a ou
Adeliu. 1

ü.-puls dc ser admitttda noa servi*
i,'3S cacolros, a f.ili,a empreffada de-
morava aiç:uns dlae, upóa o quo
«alu, levando comslgo Jolas do valor,
pertencentes Cm suas patroas,' Varias niiel.Uis foram levadas A po-
bela do 17° dlstrloto, provocando dl-
llgenolas, *quo resultaram na prisão da
falsa domestica o na apprebeiisão de
uni cordSo do ouro com medalha, per-
leniente á sra. Maria Meira, rc-
íidente á rua Conde dc Bomflm 3S9, *
uni "iiendantif" com turniallnaa, por*
tencento' ú esposa do dr. llaymundo
Moreira Rega, residente á rua Dou-
tor Jot-í Hyglno 19*1.

Interrogada, Ambrositut eonfessou a
autoria desses furtos, dizendo quo agia
na ausência do suas paírôus, motivo
por que está sendo processada.

UM -LARAPIO PRESO, QUANDO
TOMAVA UM AUTO

Ts'a tai-do do hontem, o larapio Age-
nor de Souza Bittencourt, brasileiro,
casado, do 2-1 annos du edado o do
residência ignorada, passando pela
rua Biiráo de Bom Retiro, notou quo
ninguém vigiava unia carroça que ali
parára, tendo o seu eoeht/.-o, Manoel
da Silva Porto, Ida ao Interior dc
i'in:i casa commercial, o abriu a gave-
tu, furtando u quuilla de 130.$, de-
pels dú que fugiu, ú procura do um
auto quo pudesse servir para se au-
sentar duli.

O guarda civil n. 249 o o investiga-
dor 113 perceberam o piano de Age-
nor, c saíram em sou encalço, conso-
guindo detei-o o leval-o A .presença do
commissario do dia ao districto, que
ordenou a sua prisão.

PELA PRIMEIRA VEZ NA 6UANA-

do Parti c

novembro,

• VE-TOiaM-S13* em Andarahy, dois
" prédios novos, de esquina, pro*

prloe para negocio O moradia, á rua
Barão do S. Francisco, 160|162. Pre-
co 50 contos. Trata-so á rua São
Pedro, 132, sob. Phono n. 3251).

y-EN-DE-SE o predio Cx
'V do «. Felix n. 221,
polo leiloeiro PALLADIO, quinta-
feira, 30 do corrente, ás 4 1J2 horas.

rua Barão
em-leilão

yENT>E-SE o Toonlto e novo predio
1 assobradado á rua Costa Rica
n. 2 (efitação da Penha), om leilão,
pelo leiloeiro PALLADIO. quinta-
feira, 30 do corrente, ás 13 horas,
cm «eu armazém, á rua S. José
n. 57.

yENDE-SE o grande e esplendido
• •* terreno, para fabrica ou constru-
eoão de avenida, á rua S. Francisco
Xavier (antes do predio n. 680) o rua
S do dezembro), antes do pradio nu-
mero 42), om leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO. terça-feira, 28 do cor-
ront». áa i 1|2 horas.

yE>/.ENDE-SE o magnífico terreno á
rua Bento Liaboa, desmombrado

Sa avenida n. 110, junto e a esqüer-
da do n. 114 (Cattete), cm leilão,
pelo leiloeiro PALLADIO, sextu-fel-
ra 31 do corrente, ás l 1|2 horas.

PRÉDIOS - TERRENOS • COM-
PRAM-SE,

Compram-se prédios velhos ou
novos, e tambom terrenos, que sejam
bem situados; os vendedores nâo pa-
gani corretagem do especio alguma,
o paga-se Cx vista o seu justo valor,
quem tiver £• gentileza dirigir-se ao
corretor J. V. Coelho, rua de Bue-
nos Aires, 33; dopois das 12 horas.

BARA
o

PREDIO A1 RUA MARQUEZ DE
ABRANTESn. 191

OPTIMO BMPREUO »E CAPITAL
VENDK-SE esto solido predio, oouf

grande terreno, medindo 21,00 de
frente por 73h».00 do fonte, acha-
se aborto diariamente das 8 ás 11 e
de 1 ás 5 da tarde, em leilío pelo
leiloeiro PALLADIO, quinta-feira,
:*,0 do corrente, ús S boras.

JDMHH EHRH!*mrü32A
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yBNDEMOS o construímos prédios
>" recebendo dois terços do seu
custo em cinco annos do prazo. Com
S. 12, 15 oli 20 contos apenas, po-
ck-ríi. v. comprar ou construir casa
no valor de 2'*!, 30, IS ou 00 conto**!,
pagando o restante cm prestações
menores quo o aluguel, Compramos
om qualquer bairro, menos sqbur-
blos. pequenas casas cm bom esta-
do; Beiievldes •£. C. Limitada, ã rua
da Assembléa n. 81, tel. 5.17*1 Cen-
trai.

PREDIO. EM HADDOCK LOBO
Vende-se um magnífico predio

para familia de tratamento, onn lo-
gar alto o saudável, todo rodeado de
janèllas, oom bella varanda ao ar
livre, com duas boas salas o cinco
bons quartos, confortável quarto de
banho, copa, despensa e esplendida
cozinha, com fogão a gaz allemáo,
estando este bom predio situado cm
contro do terreno, que modo 15 por
40 de fundos, com bella vista para a
cidade/ distante do centro 15 minu-
tos, Poderá ser visto das 1.0 lioras
em deante, á rua Coluna u. SO, Es-
taelo do íáá.

PREDIO-S, CHRISTOVÃO-VENDA
Vendo-so um' bello predio. no eo-

moço da rua Barão do Mesquita, jun-
to áo Collegio Militar, em esquina de
rua, em centro do jardim, tendo por
unia ruu, IS metros e por outra rua
37 metros, de sobrado, tendo no an-
dar térreo, 2 quartos, 3 salas, banhei-
ro, etc o primeiro andar 4 conforta-
veis quartos, sala de banho completa,
despensa c salões, logA- para garage,
etc. moradia própria para pessoa do
tratamento; gasta-se somente 20 ml-
nulos de bonde. Preço 7j contos. Tra-
tar á rua Buenos Aires 33, depois das
12 lis. com o corretor J. F. Coelho.

BUNGALOW
Aluga-se ou vendo-se Iuxuuíoü prédios

il rua :Vclto Teixeira n». 7 o 0 (Aldeia
üaniplsla) aluda nüo habitados, cm eimeii-
to armado, escadarias mármore, soallios
mosaico macieira, pequeno quintal e Jar-
dltn. Aluguel 500.1000 com contraio o ria-
dor. Kslflo abertos o trata-se ft rua Ais-
condo dc Inhaúma ti. *íS, 2' andar.

BUNGALOW MODERNO
Que/cíj aproveitar do verão cm

acarépaguá? Compreis no melhor
ogar da zona, a mais bonita viveu-

da que existe na frente do um gran-
de terreno especial para criação,
(32.000m.2).

A caca do construcçao recente fe:-
ta a capricho do proprietário qu-
deve dcixal-a. brevemente para ir nrc
França, compõe-eo dc uma unindo
Varanda, quatro quartos com aguii
corrente, duas salas, grande corre-
der, si Ia de espora, copa e cozinha,
sala dc banho completa. Installação
das mais modernas.

Garcige «o lado. assim como quar-
tos para criados. Chácara, jardim
inglez, pomar, eíci

Púde se viüitar todo.*) os dias pc*a
manha, íabbadeti o domingos, duran-
te todo o dia: 501, Estrada da Fre-
suezia.

Propostas e informaçCea: 72. i-uj
S. Pedro, T andar, cala l.

PREDIO * TIJUCA - VENDA
'Vciule-.-íc ã ruu Santa Corollna, um

pouco acima da Fabrica Souza Cru:;,
um predio dc construcçao antiga, uo
centro dc jardim, em esquina do rua,
com frente para duus ruas, tendo ó
boiiüii quartutí, 'J siilütí, dtítjpchüa; ío-
ra tem 2 quartos para empregados,
garage, etc., local o melhor do Mio,
clima como o da tíuissa. saluborrimo,
com lindo panorama; para a saude
nãu lia oiima melhor na Capital. Tem
de Crente, por uma rua. 21 metros o
por outra 3S meiros, todo arborizado
e eom gradeamento do ferro uas duas
frentes. Preço dessa' pittoresca vl-
venda, 70.contos. Tratar d rua Bue-
nos Aires 35, depois das 12 lis., com
o corretor J. F. Coelho.

TERRENOS
Vendem-sc optimos lotes no T.c

lilou. entre o mar c ns grandes ohras
c\> Jockey Clul>, ú vista o a presta-
(,-õcs. Preços vantajosos, principal
monto puta o caso das vendas á
vista. Tratn-KC Avenida Rio Branco,
133, >P undar, tala 11.

TERRENO AV, SUBURBANA
VENDA

A"ende-se no-começo da Avenida
Suburbana, a 20 minutos da capital,
um bellissinio terreno, tendo de
fronte 150 metros por 200 dc fun-
dos ou sejam 30.000 metros quadra-
dos. Preço 1S0 contos. Tratar á
rua Uuenos Aires, 35; depois das 12
horae, com o corretor:J, F. Coelho.

FAZENDAS A' VENDA
com 500 alqueires, excelontes terras
para toda cultura, menos café, ter-
renos planos, optimo paxá canna,
etc. Contem 12 mil pés de vinhedos,
que dá por anno 30:0,00$, em vinho;
alguma matta, bons pastos, água-
das, etc. Casa de morada regular.
Parada de trem dentro da fazenda,
a 2 horas da cidado do S. Paulo.
Preço: 260:000^000. Temos multas
outras fazendas o sítios grandes c
pequenos, a alguma 3, 4 e 5 hroas
desta capital. Rua.dos .lávalldos, 10,
sobrado, do 2 ás 5.

Sabonete

TERRENO PRAIA S, CHRISTOVÃO
VENDA 

Vendo-se á praia de S. Christo-
vão, um bellissinio terreno, que sc
presta para fabrica, ou qualquer in-
dustria, tendo duas frentes, uma pe-
Ia praia, e outra frente, por outra
rua, pela Praia tem do frente 2*1 me-
trós. e pela outra rua tem 36 metros.
e do fundos tem 6*4 metros, tendo
ao centro um bom predio, quo tom
de frente 8 metroa por 32 do fun-
dos e outras edificações, tom perto
de 2.400 metros quadrados, tudo
cm perfeito estado. Preço 130 oon-
tos; tratar á rua Buenos Aires, 35;
depois das 12 h.,.com o corretor
J. F. Coelho.

vcrmtiugt* tuna-"groso. Mata as
lombrigas em Z
horas."

Joi^JSrf&i Purgativo. garan-' 
Itido.tnoffensivo

f (elidido com Mcdiaina dc OURO—Exposi*
t»0 Ccoicnarlo — Uc. 327. - 14-8*913

agentes: INFANTE & Cm.
ItUA UlULE, 27, SOUr.AüO

^-^W^jgií

.IMihilUOA" tiblVOlT PARA SAN-
TOS Hõl) 1M5HGRANTES

Pola. manliii, fundeou no porto,
procedente de Gênova o escalas, o
paquete italiano "Aniirica", portei*-
cento á frota du Companhia dc íia-
vesação Italiana.

O "America", que pela primeira
ve; aporta á Guanabara, trouxe para
este pot-to 7 1 passageiro.*-*, do:; quaes
,", i*ni 1* classe, entro elles o nr. I-Ien-
rlquu Carney o família, industrial
ita Ilu no.

A bordo da unidade italiana, cu.lau
condições sanitárias foram julgado:*
boas, pela, tíauric do Porto, viajam
para .Santos, 350 immigrautes italia-
nos, qüe. com os que levou u "Plil-
cio'1, tambem entrado hontem, da
mesma procedência, constituem as
primeiras levaa dc colonos que, para
n Brasil vírac, segundo o accordo
feito entre os governos da Italia c ile
tí. Puulo.

Os Inimigrantos, ora cm viagem
para Santos, representam diversas
tamilias especialistas no plantio do
trigo. Vão elles acompanhados de um
funecionario do governo de S. Pau-
lo o levam, egualmente, utensílios c
apetrechos de trabalho.

Segundo nos informou o commis-
sario Rolio, do."America", outras le-
vas aguardam transporte para o
Brasil, devendo até ao fim do nnno
aqui estar cerca de 2.500 immigran-
tes Italianos.

O "America" partiu, hontem mes-
mo, levando, ainda para Buenos Al-
res, íiõfi passageiros cm 3" clauso.

Sem assistência medica
Quaiirio se encontrava no seu pos-

lo dc trabalho, na fabrica dc meias
sita .1 rua Alegria. 115. da qual fi
Vigia, falleceu subitamente o nacio-
nal Antônio Albano da Costa, do 20
nnnoe de edade, solteiro e ali resi-
dente.

.V policia do 10° districto 'fez remo-
ver o caiiaver para o N"eeroterio
Instituto Medico Legal.

A eMaçin Cantral fonwe»», hon-
tom, por conta dou diversos tulnlate-
rios o outras repartições publicas,HU pur,i,x»'.rng, na importância total
do 1:52S»I00.

Pemiiitur.ini de Iscar es cs-
creveutea I**ranclieo Tbaraai) OoUo o
Joüí Mo-ccjt Lamaroa, eate da I* o
aquello da 3* dtvinto dlr lustrada.Por abandono de empreso, foi
dlspenuado dou terriçoa da Central
do Brasil o trabaUtator de 3» cias-
so Raymundo do Avellar, da eutuç&o
de S-i* Lagoas.Pol nomeado escrevente da re-
ferida listrada o sr. Actlr Pecado
Goulart, recentemente approvado no
ultimo concurso ali realizado.

—• Kol trantferldo para a 3« dlvlsüo
J oncrèveute da <• ffenrhque Targat.

UeepaeliOH da dlrcctorla:
Pedro Ivo Pereira de Carvalho,

Lulz Toixslra, pedindo readmlssão:
Alfredo Carreira Liusancc, • Compa-
idila Kdlllcadora, pondo â dlupOsçào
da Entrada o nviWlal que t<*m em
i-tock cm suas officinas; a memiu.
Iiroponrto cumpra do matorlal. — ln*
deferido. Albina Alves do Almeida,
tedlndo pagamento. — Deferido.
Francisco Anlonio da Sllvn, pedindo
nadmissSo. — Attondldo, do uccordo
eom o parecer do Trafego. Amaro da
Silveira & C, Ltd., pedindo pro-
censo do conta. Pinto d'A«cvedo <t C,
pedindo providencias tqbro despa-
ehos de mercadorias. AgAstlnhü da
ilunha Soares, pedindo ccrlldüo. —r
Compareçam Cx secretaria. , .. ,
No Lloyd Brasileiro . .

ESPERADOS
Do norte:"Affonso Pcnna-\ a 31

escalas!".Maranguape". a 2 de
de Manáos o escalas,"Bahia", a 2 do novembro, de Ma-
mios c escalas."Santarém", n 1* de novembro do
Hamburgo o escalas.

Do sul:"Com. Aleidlo". a 30, de P. Alegre
o escalas. ,

A PARTIU
"Plryneus", a 7 do novembro, para

a Bahia o escalas."Santos", a 2S, para l'ar4 o cs-
calas."Borborcmr.", a 29 para Amarra-
ção u escalas."Mantiqueira", a 28, para Porlo
Alegre o escalas."Com. Miranda", a 10 do novom*
bro. para Serglpo o escalas."Ceará", a 31, para Manáos • es-
calas."Affonso Penna", a 0 do novembro,
para Montevidéo o escalas."Com. Capella", a 2S, para Porto
Alegro e escalas."Tabatlnga"; a 31, para o Ceará e
escalas.

Para o estrangeiro:"Ruy Barbosa", a 10 do novembro,
para Hamburgo o oaoulau."Parnahyba", 2V, para o Ha\ro
e Antuérpia.".Mandu"', a 30, para Victoria, La-
hia e Nova Yorlc."Atalaya", a 30, nara Bahia, Ma-
ceift. Recife, Cabedello, Natal. Ceará,
Maranhão, Pará, Lisboa. Leixóes, LI-
Verpooj, Swansca, A.ounmoulh o
Cardlff."Lages", a 15 Sc novembro para
Victoria f Nova Orleans.

— O Lloyd tinha, liontem. 4S die:*
Eiiaa unidades navegando nas diffe-
rentes linhas, síndo 2'. pm viagem
do Ida, para dlvcrsoa pnrtos do Bra-
sll o do estrangeiro, o 21 em viagem
de regresáo ao Uio.

MOVIMENTO BB VAPOnKS M>
I.I.UIII BRASILEIRO

"Macapá" tatu a. 23 do Rio 0'ran-
de para Montevidéo."Bagé" saiu a 23 de Leilões para
o l!a\ru."Com. Alcidiu" saiu a 23 de Porlo
¦Vlcgro para o Rio Grande."Juazeiro'* chegou a 24 a Nova
West."Barbacena" saiu a 24 do Nova
Orleans para Norfolk."Tapajo;" chegou a 23 a São Pran-
cinco."Rodrigues Alvus" saiu a 24 do
Pará para Manáos."Com. Miranda" saiu a 23 de Ma-
cció para Aracaju'."Com. Alvlm" saiu a. 23 do Tara-
nagiiá para Fiorianopolia."O-oya-.'." chegou a Rosário de San-
ta Fé a 24."Maranguape" saiu a 20 do Ma-
ranhüo para Fortaleza."Prudente de Moraes" saiu a 25
de Santos para Paranaguá."Parnsiiyba"' saiu a 23 de Santos
para o Rio dft Janeiro."Com. Vasconcellos" saiu dn Pio-
rianopolls a 23 para o Rio de 3a-
neiro."Murtinlio" saiu a 24 do Montcvl-
dío para. Corumbá.

Machinas
*mma*m*Êm^Ê**wmt^*mmmÊmat**mmas

Americanas
PARA

ARADOS"CHATTANOOGA"
Com discos fixos

do

EXAMES GRÁTIS da vista a cargo dc
dr. Werneclt Oenorvc. CASA MERINO. Ou:
cidoi-, toy. — Todos os dius d,u 13 ho-
ras tis 17 horas.

SITIO ¦ THERESOPOLIS -VENDA
Vende-se. desviado da vargem dc

Theresiopolis 10 minutos a cavallo,
ou do carro, por bou estrada do ro-
dageni, locai chamado Quebra Fras-
còs, iiiii bello sitio com um lindo pre-
dio novo, terminado ha pouco, ainda
não rol oecupado, em centro do ter-
reno, tendo l confortáveis quartos,
uni grande salão e linda varanda cor-
rida. quarto de banho, completo, des-
pensa: fora tem 2 quartos para pes-
soai. lOca! salubcrrimo. O terreno tem
de fronte ISO metros por l.lüü me-
trou ile fundos; tem mattaa do madéi-
ras do lei-, cortado por dois riachos,
sendo um encarado. Clima saluborri-
mo e local bellissinio para veranear.
Pret*o 62 contos.' Ver planta do pre-
dio e do terreno, á rua Buenos Aires
35. depois dns 12 hs., com o corretor
J. F. Coelho. ^

HE MO PA TOL
ELIXIR ei-ÍODADO ABSENIADO

AnSENICO, MERCÚRIO C IOOURETO DE POTÁSSIO REUND03 NURIA
FORMULA FELIZ

Ao II EMO PATO (., o Sr. Dr. Miguel J. Pedro, medico da Saude Pu-
blica (assistente da inspectoria de Moléstias Venereas), assim se re-
feriu:"Attesto que- empreguei em pessoa de minha familia, tendo obtido
resultados espleudldus, o preparado ÍIliMOPATÜL, do Laboratório Bio-
chimico Brasileiro."

ltlo, nu de Agosto dc 10-ii bii. MIOUEL J. PliDHO.

'~T<t(j,wí' I

I Com tíisco royorsivcl 1

Com Aiveca fleversivol
H. 210

^C tf**

ARADO"BICO DE PATO"
Com azas

I

MACHINAS DIVERSAS
Para orrtctnas mecânicas, para carpin-

tarias, runilclros, estamparias o outros
misteres, Nilo comprem sem visitar A.
Gonçalves k Barros, rua Prel Caneca, 45.
Tel. K. iOCO.

ÚLTIMOS IDODELOS DE
FOGÕES A GAZ ALLEMÃES

"PROMETHEUS"
ECONÔMICOS l; HVGIKMUOf

BRA.NCOS K niETOS

ACABAM UE RUCnilEH ROTO SOB*
TIMENTO

CASA HAMBURGO
EWEL.& COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44
TELfcPHONE NOKTE 1980

SITIO < NICTHEROY - VENDA
A'cnde-se um bclllssimo sitio, stua-

do cm ü. Ooni;alo, com -100 metros
dc frento por 700 metros de fundos
ír.uis ou menos, tondo uma boa casa
de residência, c mais dois prédios quo
podevão ser alugados se assim cc;-
vier ao comprador; o primeiro predio
tem quatro bellos quartos e dois sa*
lões. as outras easaii têm tres quar-
tos, duas s-alas, etc.: fora tem um es-
tabulo para 20 vaccas, eurraes, etc.
terreno todo plantado, eom perto de
G mil pés de laranjeiras e outros ar-
voredos frutíferos, um grande bana-
nal, seinenteíras de batatas doce o
ingleza. milho, mandioca] c outros
produetos., ítC. cortado por um ria-
cho, boa água canalizada, banho
quente c frio, toda illuminadu a lua
eloetrica: desviado do ponto dos bon-
des a pé. 10 minutos. Preço deportei-
ras a dentro 60 contos. Tratar ú rua
Buenos Aires n. 35, depois das 12 ho-
raj, com o corretor J. F. Coelho. '

P11EIIES6SIBIEIIS
para combater á syphilis, rbaumatl-smo, arthrl-
í.ismo, impurezas do sauguo c mulestias da pelle
o medicamento quo so impõe ó o poderoso depu-' rutivo uacioual

ELIXIR DE CHAPÉU DE COURO
cuja formula tcui por baso nlautas da rica flora
brasileira,

Lie. 1492 do 26-1-920.

PIANOS
13 AM'0-PIA>OS Al.Lr.MAE9 DB

PRIMEIRA QLA*.IDADE
Visitem a permanente, o grande
Eiposlgao ida CASA ADOLFO BEN-
GBLL. nua, do Passeio n. 42, loja
— Telephône Central 2IÍ36. Ven-
do-se a dinheiro a a prestação.

CULTIVADORES"MG.
C0RMI0K-DEER1NG"

Ns. 51 e 53
i
Ii

SANATÓRIO RIO COMPRIDO
Rna Santa Alexandrina 254—Ttítphroe: Villa 4001
PARA DOENTES DE CIRURGIA E MEDICINA DE

MOLÉSTIAS tif.0 CONTAGIOSAS
Situado no meio de panrae ajardinado oom inetalbQõc* para da-
chás, banhos de luz, banhos dc sol. massacra*, ratos ulira-violèta,
elcctroradiotbe-rapla. Resbacn dietetíco de accordo cen cada caao
particular. Tratameato do arthritismo (obesidade, diabetes, rheu-
rnatlsmo); affeccões do apparelho digtxUrn e cardlo-renal, conva-
Icecentes, escotados o das aftecçõcs oirniTicaé das crianças com
MC£ãa especial para débeis, anêmicos, rachttteos, trmphatíoos a •

poi-mdiircíi dc ooiulsiit c u*-.*.l do Pott. Toxicomanoa
O DOENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER

MEDICO DE SUA CONFIANÇA
6io médicos da casa oa Drs. Guata-.-o Armbrust (medicina) • Dr. Crlaalum*

Filho (cirurg|a)
PREÇOS KSPECIAES PAKA PKSSOAS DE POUCOS KECCKSOS

DIÁRIAS: 12S030, 15Ç00O, 2D$000, 25Ç000 • 30*000
SC2X

Correias de Couro
VcBde.ic i raa Thcophilo OMonl, 70

PRADO, LOPES & €.'

Dr. RAUL PACHECO
PARTEIRO E GVNECOLOGISTA

Eiplendidaa InsUllagAaa para partos a
cirurgia gynacologica; anfarmairaa as-
pseialisadaa • apparelhagam única no
¦rseil. Partos dssd» 640*000 (anfar-
maria) até 1:200$O00, cem 10 diaa da
aatadia, Incluslva «enrico madico a me.
dieamanUc. Sanatório Guanabara, Mor-

ro da Grata, Beira Mar 877.

ADVOGADO

Dr. Jolio de Oliveira Sobrinho
EscmrroRio:

RUA DO ROSÁRIO 58-1* and.
Talephoaa: Norte 1607

Com au sem alavanca,
com tres enxadinhas "Pé 0
de Gallinha". 3

EM "STOCK"

PARA PROMPTA
ENTREGA

Peçam catálogos e

preços a
SOCIEDADE

Knowies & Foster
PARA O BRASH. LTDA.

Avenida Rio Branco 18
. RIO DE JANEIRO

Largo de S. Bento 12
S, PAULO

...-.-*
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O JORNAL — Domingo, 26 de Outubro dc 1924 2.

SERVIÇO TBLEGRAPHIOO
TRANSPORTE DE CAFÉ

ACCORDO ENTRE COMPANHIAS
HOLLANDEZAS E ALLEMÃS

HAYA, 2« (U. V.) — O jornal"HandcliJblad" Informa ter aldo uon-riuldo um auoordo ontre aa oonipa-
nllluu holl.-indezaíi Kuttordam tiud-
nnierlka Uno e Royal Hol land Lloyd,
di: uma parto, o varia* companhias
iillcniãa do navegação, de outra, no
i.uiitldo de gorem limitadas an ualdau
do navios, especialmente dou quetransporiam caff. As compauhiau al-
ieniflu oóncordaram cm reduzir uaviaaens do aeuo navios, do Brasi! Ia
Rotterduiií, a 18 por anno o as om-
pi'c«a.s liollamiczas tambem resolvo-
ruiu fazer «ómente 18 viagens, entre
os portos do Braail e o de Ham-
liuriíu.

K-ísc accordo vigorara atô o inez
do Janeiro dc 19HU.

AS'ELÈiCÕE$INGLÉZAS
iLONDiRlBS, 23 (LT. p.) _ Coininu-

nicam do Swumsou que o primeiro ml-
ii!:;tro, ar. MuoOonald, pronunciou,
nossa cidiule, um dlseurso, atacando
iJoatcmidaineute os conservadores o
provendo quo o suocesso doa trabalhis-
tas serú eeral em todo o puiz. Oa Ira-
liailiiataa do toda a Inslatorra — ao-
creaoentou o sr. MacDonald — mo.';-
traiu-se optimlstas a respeito do rc-
imitado da clelç5o, e catão dispostos
a bater os conservadores, do uma ma-
relra phenomcual.

INAUGURAÇÃO DE DMA LINHA TE-
LEPHOfHCA SUBMARINA NA ITÁLIA

MILÃO, ZS (ü. P.) — O prwldento¦Jo Consclüo do Jllnlstroa, er, Mueao-
Uni, abriu, boje, aoleranomcnte, ao
trafego a llulia tolephonlca subnutri-
na, oipeflíndo despauhoj para Xiutm
e Oenova..

O ministro S*A Comotunloa^See, ar.
Constan») Ciano, pronunciou o discur-
ko offldiU iJo 'Inuucura-c&u, dlzondo
que a Instai lação ' tclcplionlça Italla-
na pddo comparar-so, favoravelmente,
ás similares dos Betados Unidos, Al-
Wnamha, -Sueda, Sulssa o Hollanda,
quo suo os paizes inais adoantudos sob
o ponCo de vista do serviço telcgru-
phloo.

•Accrescentou o ministro quo era
lamentável quo a Italla estlvciso bem
atrás, no quo diz respcllo ao uso do
telophono, sondo a proporção do tres
apparollios por mil habitantes. Devo
avisar <iuo, a respeito do longas dis-
landas o rápidos Cüiiiniuuicações, é
Indispensável maior desenvolvimento.
Assegurou, entretanto, o miniatro quo
ai- coisas melburarao, quando os te-
lophoncs sejam cedidos a empresas
particulares, as quaes, seguramente,
darão molhor servido quo o do lis-
tado.

Terminou e sr. Clano dizendo que o
iiortc o o sul estão ligados por Unhas
subterrâneas c, dentro do dez annos,
Milão o Turim estarão cm communl-
cação, através dos tumiols do tílmploii,
tían Qithardo o íVejüs,es

lirara— Corre Amanhã 
^^T 

I

1 ^ih s" ^M^ Zs Jogam apenas
I z/f *{\ VÇ>^ IB milhares

l^S^V^ Dis*e' décimo
1 V?/ ^ °í°effl P®m\ &*°0°
I y>* Vende-se em toda parte 10 contos

ti niollior Injecrüo morourlal, no irata-
incuto da syphilis, cilicacia o ausência ub-
i.oliita dc dôr, attestadas peloa graiiUos
clínicos: Profs. íllguel coulo, Abreu VI-
lho, ltoclia Va;;, Henrique ltoxo, Auslrc-
j,-ci.llu. liil. Magalhães, clc, etc.

VENDE: ItodolpbO HciU k li. — «3, 7
ii<i Setembro.

. ifUTHi—MnriMt i

2§£ (Antarctica) j;

SARGOL
PO' DE CARNE

üpulhcrapla muscular — Perturbações
* musculares, paradas dc crescimento,
anemias, tuberculose, superallmcnla-

i;íio, dcsnutrlijüo, dyspepslas, cacUc-
.\ia, allmcnlo para convalescentes, vc-

Uio***, criaui;as, etc.
LABORATÓRIO CLINICO SILVA

ARAUJO
Carlos da Silva Araujo & Cia,
RUA 1° DE março, 13 — Sobrado

UIO UU JANÜIRO

CHAPÉOS

Caneca • domicilio
ronesi Central 2587 •

2993 ou Norte 4223.

HODISTA FRANCEZA
RUA 7 DE SETEMBRO, 211, 2» innar

PIlISíjOti riEDUZIUOS
RUA 7 de setembro, 211, 2> andar

PHONE CENÍnAL ÍHI6
ENC0MMENDA8 E REFORMAS

=^g^'
A GUERRA CIVIL M

CHINA
'—,—

HA ESPERANÇAS DE RESTABELE-
CER-SE A UNIDADE POLÍTICA

LONDRES, !J8. <IT. V.) — Òa jor-
naes desta capital publicam niiiltua co-
iuimiHO Uc telcisrammita do diversas pro-cedcnulas nobre os acontecimentos d.i
(Jliliiu, iioudo ciíMHii Inrorma-iocs um
tü11Lo confusas, Kntrctaiito. o que SC
iloprelicndü com clarez» desso noticia-
rio 6 u posslbllidado do -quo ilcutro am
pouco fique restabelecida a unidade po-
lltlca úenea paiz eob um fcí> governo, A
guerra, segundo us noticias voccblil,..,
do vários pontoa, está terminada, me-
diiinlo dcc!arni;Suu formac.i do diofo do•rolpo do K.-itado dn 1'oklm, Peng-Yu-
llslung 'o do leader da revoluçio —
Cliaiis-Tso-Lin.

Espera-se quo a próxima Conferência
Pan-Chlnena, ein quo tomarão parti; to-
dos os chefes políticos o militares da
OlihiH, resolva definitivamente a ctios-
tio da organização do um governo paia
todo o paii-..
A misto DO UM. WELLI.\tiTO.\

KUO
WASHINGTON, 2'o. (U. P.) — Nos

círculos diplomáticos desta capital £
muito commcntada h, noticia d« prisão
do dr. Wellirigton Koo, ministro daa
Ilulnçõus Kxtcrlorea do ultimo s°veruo
legal da China, noticimla hontem.

O facto causou profundo desconten-
tamento, pois o ür. Koo cosa do gran-
õcn sympatlilas nesta capital, onde c-ilc
representou o seu palü como ministro
pleiiipotonolarlo o sr distinguiu pela sua
lilustraçSo o habilidade.
VilA MEDIDA UOXXKUATORIil

TIO GB.VBBAJj HSL\5I<1
PBKIN, 25 IU. F.> — Ü general

lleng Yu ll.siang, chefo do golpe dc
Kstado vlctorloeo, iiesrta capital, dc-
olarou ;'! United 1're-ss, ter convida-
do todos os ministrou dc Eslado, com
oxccpijào do da Guerra, Wang Ko
Hoiug, a continuar oni acua postos,
afim de ovltau- o estabelecimento dc
um governo militar.

A PRESIDÊNCIA DOS ESTADOS
UNIDOS

WASHINGTON", "J5 (U. P.) — O
presideiilo Coolidge, falando nesta
capital a respeito daa relayõcs inte--
nacionaes doa Estados Unidos, dis:;e
que o principal allivio do povo amo
ricano assenta cm não participar na
tutella internacional, na fOrn.a que
pretendem dar áa futurai! relayocs
desto paia com o resto do mun lo,
aquelles que recommendam a entra-
da ua Liga das Naijõua.

A DEPORTAÇÃO DE DE VALERA
LONDRES, Ilíi. (tf. P.l ¦— A Agencia

Cenlral Nowm recebeu um tologramma
do Belíasl, di/.enod que o chefo repu-
blicann Ve A'alern foi deportado para
o listado Livro da Irlanda, sendo ail-
vertido que, no o«i*o de voltar a Ulüt-ei',
será internado.

A CONDEMNAÇÃO DOS CHEFES DA
ASSOCIAÇÃO ''CÔNSUL,,

UaiPSÜÒ. 2Õ (.U. V.) — O Tribunal
Criminal condeninou a oito mezes dc
prisão cada um oa eabeolilhas da or-
fja-uiaaijuo Ci/.sul, Kllllotígor, Kaut-
ter o Mueller

EU VYÍ A. BARBA ESTA MANHA
COM UMA GILLETTE. E VOCÊ*.'

TAPETES PERSAS
8 — AVENIDA RIO BRANCO — 8

Sala 107 — Telephóne 7906. Norte
Grande tortimento de legítimos, feitos a
mio, importados directamente da Pérsia,
vendem-se a pregos de oceasião por mo-

tivo de viagem.
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Â unica casa no Rio de Janeiro que está vendendo as famosas Hood
River Blue Diamond Buerre do Anjou Peras, MEU preço é de 9 a 18 MIL
REIS A DÚZIA, os preços dos OUTROS para peras inferiores são de 18a
30 mil reis a dúzia»

Bellas Hood River Blue Diamond Winter Banana, Maçãs. MEU preço é
de 6 A 12 MIL REIS A DÚZIA, os preços dos OUTROS para maçãs inferio-,
res são de 8 a 24 mil reis a dúzia.-,

Compare MEUS preços para MELÕES HESPANHÓES, UVAS, AZEITE
DE ALMERIA, LARANJAS E MANGAS BRASILEIRAS, AMEIXAS de ORE-
GON, etc, etc, com ps preços das OUTRAS casas para fruetà muito infe-
rior..]

PREÇO ESPECIAL PARA FRUCTA COMPRADA EM
CAIXA SERVIÇO E QUALIDADE

4.53S CAIXAS das bellas Hood River Blue Diamond MAÇÃS, "NEW-

TOWN PIPPINS", 
"DELICIOSAS", e "SPITZENBERGS" chegarão para

MIM pelo vapor "Vandyck", no dia I de Novembro...

CÂSÂ DAS FRUCTAS HORATIO BELT

INCIDENTE ANGLO-
RUSSO

A NOTA DE MACDONALD t'CONSI-
DERADA IRRITANTE POR TCHI-

MOSCOU, 2Õ IV. P.) — CaUHOU
Keuijuijâo noa círculos sovisrnumon-
taça a nota da lliRlaleriYi relativa ú,
liroiiasanda suüvorsiva d.r Internar
cluiial ConiniuiiLla, devido ao tom
¦severo om iiuc está redigido esse do-
cuinonloi

Os jornnes quo apoiam o Sovlet,
orltlcàril o sr. Ramsay Mncdonaltl
nela sua altitude inanlCcstametito
liorlll ao Sovlot o ili.icin i(Uc o intui-
to do choíe do «alilnetc Iraljallilsta
brllánnlço não é nutro i(Uo o do eer
asradavel o conciulstar au syinpallllíiü
do capitalismo Inglez.

Untro os riiombron illrlgentes da
política, conimunlsla russa a nota
britannica 0 oonsldoradn, um do-
cumento Irritante. O or. Tchltchorln,
ministro das Kclaijões JJztoriores,
propara uma resposta das mais ener-
sicas ao mlnteterio britannico.

RESENHA DE PORTUGAL
IjISBÒA, ^."> (U. P..) — Apus a

revista pelo ministro da Marinha ur.
Pereira da Silva, a divisão naval co-
lonlal sob o coimiiiiiidii do capitão
do car e guerra Barro» Bacctlar lar-
gou do Tejo, aCIni do cffectuar um
cruzeiro nuo durará sete mezes pelas
colônias porlíiguezns do Aírlca,

Acompaiilia a divisão o jornalista
Roberto Lopes.

Falleceu uo Porto o tononto
florido Pereira.

Foi licenciado o diplomata cr.
Alvca Veiga, iiuc vac recolhcr-so k
Cana. áe Saudo Eensaude do Paris,
aílrni iio auiliiottor-se a tratamento.

A policia mandou fechar os
clubs desta capital afim do reprimir
o jogo.

A policia lan-jou ao Tojo 306
pistolas o mil ncvalliaa apprelicndl
das aos .fadistas.

Krplodiu no Porlo uma bom-
ba destruindo a residência do iudus*
trial tíilva liurses.

Seda»
lavavel

japoneza encorpada (to-
das as cores). Largií-...
ra' I00[c„, metro. _ I0S000

Crepe da
Cli ina

muito encorpado (todas
as cores), Largura
lOOjc, metro I6$000

Taffetá
de seda

enangeant qualidade su-
perior (todas as cô-
res), Largura 100|c,
metro  I8S000

Crepe
Marro-

tcaia
pura seda (todas as.

cores). Larg. I00jc„
metro  I8S000

Crepon
de seda

superior qualidade (to
dss as cores), La>
gura I00|c„ metro: 20S000

Chaimeuse do Lyon, Tussor de se-
da, Palha de seda, Crepe Satin,
Crepe Georgette, Foulard de seda,
Lamss, Crepe Broche, Satin Du-

chesse, etc, etc.

Bponge
Superior qualidade e to

das as cores (enfe-s-
tada), metro..... 25500

Vendas por atacado e a varejo
-- IMA

ASSEMBLÉA, 20 Telephóne Central 1894

asaPacheco
ROA URÜGUAYANá 158 8160

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHÓNE: NORTE 1244

E' GRAVE 0 ESTADO DE SAÚDE
00 MINISTRO DA AGRICULTURA

DOS ESTADOS UNIDOS
»

WASUINUTON, !1G (U, P.) — Oministro d.i Agrluiilluru acha-sedoento noflrondu du lovoiiiia uiiós
unia operuijiiu paru u rcinoyão do
upoudlco. Dln-ao iiuc o cotado do cau-
du du ar. ^\'alluco í gravo.
O 1'ALLliL'ÍMUN'rO UO MTOIISTIUJ¦\VAOHINUPU.V. 21 (U. V.) —
Filleeou hojo o uilulstru dn Agrlcul-
tura er. Wailaci:.

(Nota da u. p.) — o sr, Henry
Cnntwol! \\'allace, nasceu cm itoeli
Island, rjrfiítdn dc Illinois-no dia 11
do mnlo do líilil! e dC|ioin do íaaer
e.tí i/r.'iiicirc« estudos, freqüentou o
t.'olleglo do ASiioultura o Sciencia
Mecanlc.i tlu Illinois, foiwvindo-ao cm
ISD2 por esbü li.-cola. l)e'dlcou-so em
seguida a negócios de crlaijilo do ga-
do fino u no ensino du agricultura
na Escola cstádinil do Iowa.

O fir. Wallitco Col dlroctor Uo jor-
mil ugrlcola que levou sou nome
desde o nnno dc 1S0*J até á eua no-
moaijSo de ministro da Agricultura
pelu presidente Harding em marco
de mt. O extineto dedicou toda "
sua vida ã agricultura.

NAVEGAÇÃO ENTRE PORTUGAL E
0 BRASIL

LtfSBOA, 25 (U. P.) — A Compa-
nhia Transatlântica dc 'Navegação,
1'orniáfla, entro outros, pcins coninian-
d;'.ntu3 Vieira Dionysio c Dias Kouiía,
adiiuli-Iu, cm leilão, da Companhia do
Transportes Marítimos, os vaporís
"QuIUlUlKs", "tí. Vicente'', VFcniüo
Velasco" c "Pangia", os quaes serão
destinados k carreira entre Portugal o
o Brasil.

0.RECONHECIMENTO DO SOVIET
PELA FRANÇA

m

PAUIS, -5 IL'. P.) — O "Petit
Journal" notlolii hojo que o presl-dento tio Conselho do Mlnlslros, sr.
Il.errlol, diclulu rocunliocor u uover-
no da UulQu i'.*i*. Ilepublliias dou So-
vlet du 1'tutHla, IncondlclDiialiiiciitc,
ultimado depois om iicguciiujOuM a
respeito das dividas do regimen lm-
pciiul,

CHOQUE ENTRE FORCAS YÜCO-
SLAVAS E BANDOS DÊ BÚLGAROS

ROMA, 23 (tf. P.l — Telegrum-
mu de IDolgrado recebido**! lie-la ca-
pitai iliiiem li«-.*-iio dado um cucou-
tro nua .iiroxlmldailcs do Kos-tiovo cn-
tro forcas regU'Iare.i yugo-siiivln.s o
uomlladjls liulgíiros, quo durou
quatro ltoniH, soffrendo grandes per-
das ca dois coiiibatciltos,

w*m************~m'*\,********+*****tm^<m*

0 ARBITRAMENTO OBRIGATÓRIO
LONDRKS, 2t, (LT. P.) — A agen-

cia Central No tra recebeu um tele-
gramma do Clenebra dizendo tor o
governo da Sulssa, asslgnado o pro-
tocollo da Quinta Assembléa dn IA-
ga das Niiyõcs relativo no arbitra-
mento obrigatório, il segurança mu-
tua o á eonvocaijão da Conferência
Internacional para o desarmamento
sob os auspícios da Liga das Na-
(JÕ03.

EMIGRAÇÃO PARA 0
BRASIL

AS INTENÇÕES DO GOVERNO PÓ-
LONEZ

"WASHINOTON. 35 (U, P.) — O
Ministério tio Commorcio foi infor-
iiiailo do quu o govorno pnloiioü eatil
w.iiiIiiikIi, ;t! condições ccoiiomlcin
do iiul ilu Braeil, afim ,1o enviar para
Itl a ciiilgrai:ito poloiicza, «speciai-
monto para o.s Matados do tí. Paulo,
Paraná e Santa Catliarlna.

ROUBO NA EMBAIXADA DO DRASIL
EM LISBOA

LISEOA. '.'.-, (U. T\) — O .Inrnal"Diário do Xotlclas" informa ter-se
dado importanto roubo ua om baixa-
da do Hrasll do variou objectos do
praia, pesas do mobiliário o uni
plu no,

O representante da "l*nited Press"
Interrogou o embaixador dr. Cardo-
ko de Oliveira declarando <-slo quo
o faclo carecia do importii-iicla.

BANCO COMMERCIAL DO

ESTADO DE SÃO PAULO
MATRIZ EM S. PAULO

Capital R«. 60.000:0009
Capital realizado. . R>. 30.000:000$
Fundo de reserva . . Ra. 20.000:000$

FILIAL 00 RIO DE JANEIRO
Rua da Alfândega 21

TEL8.; N. 6434 • 6435

! Pd INFANTIL li
FACULTA

A DENTIÇÃO DAS CRIANÇAS
«gentes: INFANTE * Cia.
riUA CHILE, 117, SOBRADO

¦—i—ii— rnr nnnnnnruuYi

CASA RIO BRANCO
BILHETES SEM CAMBIO

133-Avenida Rio Branco-133

C. Carlos J. Wehr
DEPOSITO DOB CELEBRES

PâNOS
EHRBAR

ESSfflFELDER
Rud. Ibach & Sohn

Schiedmayer & Soehnc
A "7 Rua da Girioca A 7

\ I (Junto ao Clóenia íris) r I
TBLEPHOKE: l^NTB.M. 4315

Vendas facilitadas

QUE AMBICIONAES?
Uma casa?
Um automóvel ?
Negociar por conta própria Z
Todo qaanto o dinheiro pode comprar será vosso se

economisardes*
Este banco vos ajudará

Pagará juros ie 41 ao anno em CONTA LIMITADA,
accamulados semestralmente*
THE NATIONAL CITY BANK OF NEI-YORK

Avenida Rio Branco, 85
0 maior das Américas* *• _ " ^ fundado em UU.

ELECTRICIDADE
a i E. G. Companhia Sul-Amencana

abriu hoje na sua nova

lua General Câmara 130
a secção de wemSm de material

eiecfrico de fabricação da

ALLGEMEINE ELECTRIZITAETS-
• GE8ELLSCHAFT BERLIM

O TONICO DOS
RUL.IVIO

Tosse — bronchite —
gryppe — tuberculose

m

m*. -f!
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l_iC. 266-23-11-923
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O JORWAJJ — Domingo, 26 do Outubro dc 1924

O DIREITO E O FORO
JURY

tfefso ohsnniSoH umnnli» 1 barra
,1o TrlbuiiHl ilu Jury. oa rdoo Amiss-
ilo llonriqiift do Alnmldn o Mutlieus
l-'*-rtmiHlu, tia .Sllvn, O primeiro ren-
•lontln por inu crlmo do morto, « u
eufciinilo, |iur tentativa do liomlddlu,

CHRONICA DO FORO
A FUMA CUSTA * HACIiUU DIS-•jUbVIDA

Antônio Oomes tlu Costa, por con-
iruto particular do 14 de fevorelro
tio unno passado, constituiu umn no-
,'ícdiido coninicrolal com Manoul Metr-
iiuss tle Macedo, par» nogoolarem
nesta cidade, sob a razAo do Couta
Rs Macedo, tendo o capital Inicial do
20:000}(iUO, tocando a cada um u
i|i*i.tn rie 10:000(000.

Ornai,iz.-nlii a sociedade, por praao!'iiif!(.*riiiliiiiil.i, começou esta a fun-
culouar ii avenida Uorneii Freire 132,
.nm comini-rclo de liebldna o comeu-
ttvelí, cm janeiro dnquello anno.

Nesto 'iitcrlm, surtiu unia diver-
i-cnciii, 6 f|ttfi o soclo Martiues du
Macedo, enlciitlciulo nuo tinha sido
prejudicado liou lucros verificados na
iioelodado, uropoa perante o juízo da
!*•* Vura Cível a liquidarão da soclo-
entk.

A aecão depois do decorrer o sou
curso Icgitl, tol conclusa ao juiz, quo,
por iitinlciif-u do hontem, julgou dln-¦•olvidei a incsiun sociedade, o mun-
tloii tino cm audiência su louvem os
sócios ,:in liqiiifiantcs, guardadas as'rirmalldutleu Iegaes.

roí JULGADO CARIiCEDOR DU
ACÇAO

A. «eo-iveneflo é procedente
O Banco Commercial tios Varojls-

tus, por seus representantes lcgacs,
propôs perante o Juízo da 6a Vura
1'ivol uma ncqüo ordinária contra o
liiltiuo ICicandlmivo Brasileiro alie-

H*indo quu tendo u m.-i-inn llnneo
r-iultllrtn t.iiiet notei |,i'.uiil,.*iorla rio
|,):ni)iii0i)í, inu favor ilu 1'ulva Araujo

íl Cia. n rniio.iiiiula por Anlonlo Oer-
ii.iiiiu tia "iilvii, os-dirOutor uucieturln
líoronto din Banco tíupplloRnto, ubu-
:-ni du qi.alldudo ilo portitrifir do
iu< -.um titulo, levando a pruluato con*
ira o sm pllcantc, quo luialm. tevo
enorme iiliulo nos seus creditou fl*
nanoolroa,

A ninjíio cerrou 08 u*<i" tramites
rearuliires. sendo por soiltOllCH do
honteni Julffado o atilor onreuodor•Iu ocijio e procedontu a rccuiiven,;5o
pura con.i.nnmtr o mesmo uutor au
p.ilíumonto ila importância da pro-
mi.-.snriti o juros de mrtrit, flnluzlilas,
niiríiii, as quiiiitlus pagou iiur conta
do referido titulo pela firma einlt-
tento Paiva Araujo <& Clu.
1*11 A CONCORDATA IIOVIOI.ÔBADA

O Juiz tia 1* Vs ia Cível, por uen-
tença tio liontem julgou ciimprlfla a
i.Miifoniiii.11 utf.erocitla por Joho fiat;-
tos .lo oilvUrn, nogoblanlo estai.elo-
chio Cl run Viscondo flo llnuna 151,

O conc.iilnlitrl» propoz uos sous
credores panar 20 Ç|*> por unido do
soui) orotlltos, uonein io ",u no praso
de 90 dia.* u ns icututiltvi 10 "l" no
prnzo il., 150 dius ei contar da data
da referida Iiomologafcllo.

hi*i*ni*.o dii ciiiuioni"**)
Deve r.-.ilizar-se niniiiiliil, na Pri-

neira Vara Cível, lis 13 hora*., a re-
uiilrto de credores dei fallencia lí'.
Avente* & Cia. ,
HI.OS O.UI1 Sliinlll HUMMAUI.IDOS

AMA.MIA
W-is variu drlmlnaos serão Humina-

riuiloa amanha os seguintes uecusa-
dos:

1'rluielra Vara
Siimniarios -— Pedro Moraes do

Custro o Adalberto dc Souza Aranha.

IniMiriioti iu art, 331 e Joe.,, Bastos tlu
Oliveira, Incurso uo art, 53?, u, 5, (Jo
Cod. Penal.

Svj-aa-la Vara
euininarlnn — ÜBClir Brito, Ineurto

110 art. 351 ii. 2 (, USU parntir. 4 o
Antônio Honiblurlo tio Vimcoucellou,
„ -.lutros, lu,.uie.oa uu urt. 323 du Co-
ulyo Penai.

Terceira Vara
fiummui!t,.i — Augusto Oouvên

Martins, Incurso no urt. 207, Agenor
da Silva, iiieiirno no urt, 330 para-
BiTtpho 4*. Oel,*nilr ,ln Soumi o outroB,
Inetirso» no nrt. 23 tio decroto nu-
mero 4.T-,» Arnalito AfCínso Pereira,
Ineiiriio uo art. 1118 „ Alborto Bal-
ta i. Incuisn no urt, 338 ns, 1 o t ilo
Coillco Penal,

ttnaiia Vnra
(•nmtnai lo.i — Adolpho Tlondon da

Fonseca e ouro, Incurso no art. 26S,
An*oiiIn Lyia, Inourso nos itrts. 3,'lt o
530 o ítluriq tia Sllyiv Asulur, Incur-
so no mel n.o artigo.

Uuinii, Vnrn
Kuiiimarloc — Jlargarldo JosC- Tlu-

fino, Basi',10 Carvalho Filho o Hatyro
Anlonlo Bastos, Incursos uo urt. 207,
Dúintllgus Somofto Nazarlo, Inculto
lio art. 20S a Joaquim Barbosa b'uu-
zet, liienrt,! nos arts, 121 o 303 do
Código Ponul.

setlm.*, Varn
Rummareoi) — Joaquim Ferreira

Cardoso, incurso no urt. 231, Jl.fio
Geraldo Ca Sllvn, incurso no art. 356

Joaquli.*. Maria tle Azovedo, Incur-
ao uo urt. 2*)',' do Código Penal.

Oiiiivn Vara"iiiumniio.) — íiylvlo da Almeida,
Incurso na urt. 263 o Antônio Rorirí-
líiies Albino, Incur.)o uos arts. 163 c

il I do Cod. Penal,

A PEDIDOS

mtr \mJ -JsTVtf JL tJtmmm JL . JL J&objÍ
FECHADA, E'UMA MALETA
ABERTA, E' MAIS DO QUE UMA MACHINA FALLANTE

A VICTORIA CONTINUA PAOANBO
85:000$000

MiliS SORTES GK.V.VDK3
A lotorla du Victoria euiitlnúu pu*

Blindo un ctius íí')i*u*h irrundõs coni
Ioda <i iiuiiiiiiiiidailc o sem doseoniu
alfiiiii, sendo ¦¦¦uc nu dia 10 do vor-
rente pairou tios ns. i,nfjyctto Bus*
toa * Comp,, A run. 'Buenos Aires
n. 46, o bllhulo n. 1.130 premindona uxtruot-áo do S oom tOUibOfUbO,
liontem foi pugo em Bello Horizon-
lo, pelos urs. Josí Cíomjitlvos Júnior
ií. Comp; o hiiiietn jj. ti.152 promla-
ilo com 20:0nne5000, nu extraccilo do
13 do uurroiito o vendido natiucliii
cupllul, hoje Pugou au mt. I.uIü Met-
fluirá, rosiiientf a Avenida -S tle ü*;*
te in bro ii. 196 d blllioto ii. 1.S12
premlatlo com 25:OOü$uoo na e.vtrn-
otifio realizada quarta-feira ultima,
bilhete culo quo o mesmo senhor *rõ*
cebeu tit- ii ni seu amigo parti cobrun-
Ca, esto bilhete foi venditlu pela 1'clls*
oasa '"OD130N", A Avenida Rio
Branco II, 137, oue J4 peisou n*. (luna
ap|in,xlmu,jue.) ilo números IV811 e
1.813.

listes factos s3o por nOs regista-
ilc-i com o intuito tio auxiliar os nos-
«os leitores, quo, -quando tiverem de
comprar bilhetes de loterias sabe-
rem u qual devem dar a sua pie.c-
rencla,

*> -sit» **

Devolve-se o dinheiro
:i quem flücr uso flo PE1TOP.AI.
ItOüSSKl.líT o não alcançar o resul*
tado df.si'jn>!o. Mais do 15.000 pesada!
que obtiveram optlmoa resultados eni
'-,-).:.*o tempo KOfftntor.i a Inconloitavel.
L*rrie,ieid fio puitoh.u, nousse.LBT eni
toüos oí casiw de TOSS71S, 09 tios mais
emlnentoa inedlcoâ brasil«eiro.i o estran.
celros atlestam ser ò PBITORAÍ,
nOUSSBljliT o quo sttpúra todoa oi
preparados, I-,eia:n com attonsão o fo-
llicto que acompanha o frasco, Exlgii
o pElTOrtAIj nOUSSlSLliT, sem quo
VOH deirão outro qtutliiuer quo lho d*
mais lucro na venda u quo cstrugeieei
vosso estornsga, csperdlijaudo rosja
dinheiro.

mv m 'mm,*** u m "«k. '«••e-r*»»' mmm m—m

•Não ha fabricante de machinas fallantes que não tenha tide a idéa de lançar no mercado
uma machina leve, portátil, que permito a quem a possuisse tel-a sempre comsigo, mesmo
que fosse numa excursão na floresta, num lago, ou passar alguns mezes na "roça". Assim, não
é difficil achar machinas portáteis do toda sorte..- No entanto, o que o comprador real*
mente quer NÃO E' SO' QUE A MACHINA SEJA PORTÁTIL; elle quer que ella seja realmente
uma machina faliante, e uma machina fallante BÔA, sempre em perfeito funecionamanto,
UM INSTRUMENTO DE MUSICA, do qual se possa utilizar para improvisar bailes, ou para ou*
vir seus artistas preferidos, SEM DETURPAÇÃO DO SOM— Elle quer ter a garantia de bom
emprego de seu dinheiro, a satisfação de ter feito uma bôa acquisição!

A VICTROLA N. SO
PORTÁTIL 3DA.

VICTOR TALKING MACHINE COMPANY
satisfaz piamente todos esses desiderata.

Tem a pureza de som, a belleza de apparencia, a resistência e as dualidades de
acústica e segurança que caracterisam as VICTROLAS de tamanho maior,

A' VISTA

EM PRESTAÇÕES

Paul J. Christoph Company
OUVIDOR 98

Rio
JUI.IO BOEHM
Assembléa Ti.

S. BENTO 45
REVENDEDORES: S. Paulo

CASA AfôTfrSÜ« NAPOLEÃO
Av. Rio Branco 183

A força motriz mais
econômica substi-

tuinde com vantagens
a electricidade

e o motor a oleo cru
ou a gas pobre

Pecam ornamentos gratuitos uai-al HIHltf^mt **=^f *^*^s^aHÍ ^'a^iH^^5l-*íW*f^^^*^^***!H Bk \VV^I

B RIODEJANEIRO SÂOF>AUL.O I
I RUA DA ALFÂNDEGA, 103 RUAFLORENCIOABREü, Si-A M
rytmm^mmml\\aWm^^mmm^U^ÊmW^^^m\^L^tWa/*ÍÊmfàffi

Para o estômago
UM REMÉDIO EXCELLENTl

U-ei-.*' lia muito tempo uni remédio
iiuc c ;i!iaiiei'tii>e e-niL-ai o siüniravcl. Tra-
ta-eec rio um lilcarbonalo apciTelt-oado,
tiiperlor e usredavcl uo mal'! delicado pa-
ladar. Entlnciite-i médicos deniónstraraiu
quo esse bicarbuiialp estcriiaUu 6 ppll-
moi puis ns pessoaij quc aorri-Hin ilo a*la-e,
-,-aiCS lueii cl-.çestiict. clc, encontram com
d seu usu um alllvio iiiiniediata. Convém
ter presente quo esse bicarbonato ostèrl-
zado como ;c chama net Allemanha tó so
cueonVru cm nos-io i.alz em vidros btw
fechados.

Complido de SanfAnna
Proi". tle Direito Civil ua Universidade

— ISsc líuei l" ,:,i Marco n. -'*! — Tel.
H. 405S — Rcs. Sul 3003.

-**"*>»"i

TratmeDTB ãas moléstias do estemago
BIOGASTRINA

(Comprimidos lonWigeslivos)
Nome registrado

Biogastrina revigora a vitalidade gas*
Iro-inteítinal em atonia, faz voltar i
normalidade a secrtçio dos orgSos
digestivos quc recuperam o seu func-

cionamento integral,

Biogastrina é a vida do estômago

Uma esperteza com o "BeJUin
Odontologico,,

Ao elr, Salvador CònoolvAo, cbcfo
du i'ullcU do l.:-uu|i) do Uio, o dr,
l'ri*ilei*lüO lüyar, preuldcnto da At*o-
ciiniàii Contrai Brnslloirii do Clrtií*
trlÒos rienlliitiia ofllclou linutem apre*
i.íir.uiiilo queixa contra uni Indivíduo
fluo iiiiiiuiaiid,,*.-.,: roprossntanto du
"Bulotlni Odonlologlüo" percorre u
l.*„t:iil,i aiiKarlaudo n^slciiaturiui pun
oaisíl rovlDta -jclontlílca, som quo tf-
niiu u menor iiutorlaaçiio, OS reclbus
-Jcie-no fli:intui,'!f>:.i «So passadou com
n tttKlKiiutura do Eduardo iJ. do He-¦•.t-nde, nomo coinplttnnicnto desco*
iilK-cldn naquella Assoclaçlo, 'Fluam
tlesm lúrinu uvltaadoii cs dentistas do
Balado do <R\ò, desta espertcaa.

*» muamt m

Registro de marcas de fabrica e
de commerclo e obtenção de

patentes de invenção:
F.Uehncr í: C. Ouvidor, TD, so*

brado. S. Bento, -10. S. Paulo.

DECLARAÇÕES
IMPOSTO SOME K

RENDA
A Liga do Commcrcio com*

munica aos seus assocludos, c
uo commcrcio em geral, quc
nu sua secretaria, ú ruu do Ru-
surio 11. 102, lhes serão torne-
cidtis us formulas pura us dc-
durações dc rendimentos; su-
jeitos ao pagamento do itnpos-
tu subre u renda.

Rio, 25 dc outubro dc 1921.

A DIRECTORIA.

Malas e artigos de viagem
A "Casi Marinho" estl fazendo n ven*

da de lodo o seu stocU, por menos de
custo, tudo o quo ha do melhor cm obra
du lei. Quem quizer ter malas superiores,
aproveito 11 occasllio. E' na rua Seio da
üctembro, CO. — Manoel Joaquim Ms»
rlnho..

«Consultor do
Commercio»

Diário de informações bolsistas,
commerciaes, bancarias

e forenses — Publicação
de manifestos

marítimos e terrestres
O mui:; anlorinado u completo or-

KÍi*» inloiniutho quo SU publica
nesta capital nobre o movimento
cuiiimerciiil, bancário u Itmiltis pu-
blicos; i.uiilcudo o inulü cumplcln
.serviçt) dc nieinlfc-,!,,- dc iniporteição
o i-ipurlai;ãu luariUnitis c terrestres,
lütiloy protestados, fallcncias c cun*
1'onluuis, cstulútlcu u oiitriib indica-
«jõe*) ulcls.

Itcmcttc-so um cienipüir a quem
pedir á reducção o udminiatr.ição:
rua 1'riineiro du ilurro So, -.cesundu
andar — Caixa Postal: 278-i — Tc-
leplionc: Norte 201(1—llio de .Inneiro

Ab.sigiiaturtis mensaes. trimeu-
traes, bcmesti-acs uu eiiinuao.-.
J*\mt\t*m***A*t*X*A»*AfAA*+mt*A»**am*r,\i^

2D:99Õ$90f)
Loteria da Victoria

- SO' JOGAM 6 MILHARES -
Quarta-feira, 29 do corrente

"LEOPOLDINA
RAILWAY"

HORÁRIO DOS TRENS EN*
TRE P. FORMOSA E FE-

TROPOL1S, DURANTE
O VERÃO

A começar dc 1." de tiovein-
bru próximo, ate 3Ü dc abril
dc 11)25, vigorará u lioraiio de
verão, dc accordo num os avi-
sos iiffixados nus estações.

Rio dc Janeiro, 21 de outu-
bio dc 19*21.

M. C. MILLER.
Director Gerente.

"LEOPOLDINA _¦
RAILWAY"

RECEBIMENTO ÜU CARGA
EM PRAIA FORMOSA

Faço publico que nus tlias
27 c 28 do corraiíe a estação
du P. Formosa Cargas nào rc-
ceberá cargas á tlcspacliar pa-
ra o interior, afim tic desCon-
gestionar os armazen-j daiiucl-
Ia estação.

Rio de Janeiro, 25 dc outu-
bro dc 192-1.

M. C. MÍLLER.
Director Gerente.

*mtt>At**at'AIJt**AaviS*jt1S^

ETERNIZAR A MOCIDADE ?

E DE GERA PURIFICADO
(1'UHII'IED WAX CUBAM)

LIVROS EM HESPANHOL
A Livraria PIMENTA DE MELLO 4 Cia., á rua Sachet n. 34 (Próximo i rua

do Ouvidor)
Acaba dc receber grando e variado üòrliracnto de livros Literários, Sclcntiri-
coí. '1'cclinlcos.o de Crlllon, ilo.-< nielliores eserlinorcs dei Língua llespauliula,
laos emito: lilancu Fambonna, Veiifreis Villa, Henrique llod,',, ülasco Ibanez,
Salaverrla, Gomez Cariilo, valcza, liubens Liarlu. Iiig-ciiloros, Unamuno, 1'clayo,

Krond, Chaciuiu, Quintcro o uutros.

niMTni

iHs\Í SP "f A Io
| O melhor ciwritu flârs
I ettifà énmétndfí ffrâmk |

festsiem&a J

r
EX-PENSAO RIBEIRO

0 hoje RESTAURANTE RIO-LISBOA, á rua Sete de Setembro, 97,
lu andar, junto ao jornal "0 Paiz,,

Direcção do mesmo proprietário, todo remodelado, é o melhor no aeneroRefeições avulsas, 3$000 rs. — Domingos e feriados, 3S500 rs.
Funccienando diariamente das 9,45 ás 20 horas .

RI LHOS
jruXTES I*. VIGAS DE TODOS OS TtPOS, StTPERm

STRVCTtllAS MBT*AMjIOA8, IíOOOMOTIVAS.
TVBJUSAS A VAPOR, DB

S. A. JOHN COCKEBILL
CKIC06 RETRESENTANTES

F. de Siqueira & C. Lta.
RUA I' DE MARÇO, 31

na. NORTE, asso.

Academia Nacional ds Medicina
iBDlTAIi ÜK <."O.NCLlISU

Acha-se aberta, alô ¦» tlia 2.:. llc
no-ermbro i»rovlmo, a in**vri|M*fio
liara « coneuix» por viioi,» do tiiuü
terá, preenchida uma va*;;! ilo mem-
bro -correspomlciito iiadoiuil ilc.-.ta
Aeudcuila.

•Os srs. uantliiíato.s deverão nttüsr
faosr-r as t;t>ndlf,-õcs «¦^nini***:

ii) .Ser binslloln». l't>niuul» rm Mc-
tlicinu pt»- liiftilflndi- i.ifluial tio Bra-
sil. rtiuJp.-inuln ú i*neuldutle. tic .Mc-
tliteiiiit do Klo tle Jnnciro, ou ler .siiln
luthitltiulo ou i-etionlieeldo lui i-clit
eiuti.rUleifle eimif-etente, a juizo da
Acadeiula. iit.intlo diiilomado por lu**-.tit.ui**no tvstrangclrit;

b) Ensinar n .Medicina yrofc.ssadit
na referida I iu-.nlcinde ou a ter e.tci*
cldo dnranle mais <le cinco annos:

o) Itosideü* mun Hstado do Hi.i-
sU:

<I) Juntear ao ftfxruorJmenLo ile
inscripção mu mcniorial, mencionuu-
do e doeunicnlundo todos o.s tilultis,
servif*t>Mr-*.ee1>tli*<:s trabalhos sclciulfl-
«>s, opliuõi*s it iiMTielto ilos inesiim-,
da imprensa seloiitirica. nauloniil nu
cstranjteini. etn flui (ndo tiunjito
IK»-.-jt wrvtr para dcmoiib! rn r nicri-
to.*) pru risslonacts.

Sooretaria da Academia, -li dc ou-
tubro de 1024.

Dr. Oljrjapio da 1'onseen, seerela*
rio geral.

Associação dos Empregados no
Commercio do Rio de Janeiro

I'tim!;i(ln eni ISSO — l-ilirit-ios pro-
prlos á Avenida Kio Branco,

118 c 120 ç â rua üonçalvea Dius, 40
OS FESTEJO-tí Ü:Ü Lll A 'lll

co.vvniE AOS SUS. ASSOCIA UOS
Eni nome do Consoltió Administra-

tivo ten ho ;t sutlsfação de convidar
os prezados coi!.-eu,;irj.s para n "nol-
réo" coinmemorativa d.» 13" anniver-
sario da sjancijüo da lei 'do fechei-
mento dua portas, que terá logar uos
ealõee da sí*de «ocral, ;', Avenida llio
Branco, na noite tic 00 do corrento.

Mão liavondo convites especiaes,
os tsrs. rocios terão ingresso medi-
ante a a|i'resentai;ão da carteira, po-
dendo fazer-se acompanhar dc tres
aenhora« do sim-í lariiiliao.¦Xo Jardim Hooluglco, em cujo
ground serão realizados doht impor-
tantes matches dc fuotball, dará
tambem ingresso gratuito, poi-ém
pcí*-*oal, a. carteira dc sócio.

O traje para a "solréo"-dnnsaiite
serei: Terno completo. — Augusto
Tlolidc da Silva, l" socrotarlu.

914 eilüiiis
LEG1TLMO (Mio fc.U.VAIÍSAX)

1 dusO "0,1.*, Túlio lis. 7$it)0
11 0-Ü0 85500

Hl n.t5 "' IjjjüO
IV 

O.liU 10$õ00

V 0.75 1!$5U0
VI 0,!)0 " 13$500
Pelo Correio iiiui-s ".00 réis — Acn-

dc*iC por atacado
— CASA llfcRMANNY —

Ilua Gonçalves Dias, Bl — lüo

DEPURAZE
O mais tsofinm purificador do or*
sanismo —- Fdrmula e preparaçãodo Pharmaceutlco l**i-ancisco Gil*.
fonl. — Efficu** contra ns urre-
c;õcs cutancafe, sy|)liilltlcas, her-
pi-ticas, rlicuiiiaticas, ulceras eliro-
nicae, boubas, eezcnias (darthros),
cmplngcns c em geral todas usdoenças devidas á impureza do

sangue
Receitado diariamente paios espe--** eiallstas
Deposito — DROGARIA GIPKO
I-fl —¦ Rna Primeiro de Março l

RIO DE JANEIRO

Centro do Commercio de Caíé do
Rio de Janeiro

ASSEMULI^A GlIIlAÍj OXCDI.V.VRIA
'il.' 

I ii!|\ix'«<;jío

Devendo reali.'ir-He nn d:o ti do
corruiile, ei ii 11 liorus, a iiuomhltlii
Itorul urdiu,irl,i du iViitn"! .1*. Com.
nierclo dc 1'híi*! du Itio tio .lanolro,
|iil!'a :ipprov.t,;iti il" rclnlorlti u fi<tH
contas tin tllreutorlii, rclativuei no
e,nin, socliil ile 10118-2-1 0 paru elei-
çio iIoh iiiontbrun do ConiísUio Admi-
iilKlreitlvn i|Uu fiin.ecliiiiuriV uu trleti-
nin dc IDU-I tt 111U7, iioelcndti iipr Ini*
tuiloii i|Uiii'Si|ii.'i* .i isjiitpltie i|-e oo
coíitvlonoin com u admliilKlrttufiü o
onin os 'ílnn ilo i.'i*iiii*ii, ficiint cou*
vocudou luduii >,n ..ii''lt'ri a M. reuni-
rom uo dia. c llioni iudlcudo*), im
i.edc isool.il.

tinleno Goinf.s, presidente.

A' Praça
.NOHIV.Mi SIDVA, pni|iOs|.n parn

Korir tliirnnto o ,K*rliult> ilu toiniiirin
tia nova -iiclcdtule tine Im ile siif't'*
itot' ú flriim tvr,|ttt*lra *S Alvcn, e—
inbcItTlila llllll c:ti-a dt* cali-atlus ite—
ia praça, á Avoiildu Pu.ssi*-. u, lll,
ma cm ilipilduçilo, tentlo nwossldn-
de do conJwccr n (*.va<:l« respunínlil-
lltlatle dn firma a «wlliignlr-oc, ptile
a Iodos o.s liii.Tc.-ii-idos.i fiivnr ilude-
t-Iiuiircni ,Mir carta, atí o flui do coi'-
rente, ou m*iis nwpcutlvw credito,,
vencidos o por vencor, nflm t!i> qtir
l«)s*jt tomai- .lelit-s couliCT-imento c
pi*ot*cder ao devido pn&nmcuto,

r.ki du Jnncüo, "Jr. il» outntiro do
10Ü4.

EDITAES
Delegacia Geral do Imposto Sobre

A Renda
Km obediência, ilo Decreto ntrne-

ro 10..>"í.sl, de t «to nf-tecmbro de

10:14, a Delegaeju GoraJ do Iiiiixv,!*,

sobre a Rjcndn, iniciará, no Districto
1'etlur.il o titw Estados, o *r*."*aebinieti-

to tlíta .lc::l.iraçiV*s <*'U3 tAm (lo MT-
vil* de bate para o Ituiçamcutu do*)
contribuintes daqtiello ieiiposto,

Do ac-ieoi-tlu com o (l"o Ui*.[iõc o

art. I- (Io Decreto utrUiiei rdtaxli), lo-
dos os sru. picsldcntc**, directores ou

gerentes du soclctladjcs anonyninf,
oliefos dc . firmas oomnicrdacs. p*-
rente;', Bnpcriiitcdcntcx, dc estabrlc-
olnventos iiulustriacs ou ivnnnurciatw
do qualquer espécie, directores, ln.-.-

ixjutorfse geraes ou citefcb do ciuprc-
sus &¦• \ lação <!c* qualquer luihirc/.i.
fliirUil, uiaritima, UTrcstn^ ou ne-
rea, directores de rcpartiçôc-**! ptihli-
c.i.s, presidontes (lirooleores on ger.-**-
tes dr cooperativas, Bj-ndlcntos,
clubs siKjrti.tití c o-.-.Ijxis, são ohriga-
dos, sol) pana dc malta, a rianietieor
a esta repartição a relação irottiin.il
tic todos os Sfitlti suliordituulos qui*
exercerem quaJqnci* raj-go rentnnr-
rado, M>b qualquer ilsitoininaqio, no
auuo rte lS-li, c cujas ianuj-cii.*, to-
mes atlinjain sotitma superior a rs.
1U:000$000 aiLiiuac.*.. dlacrinünaeido
nesta s*na Informação; o nome, car-

go, re-sldcncia, o vantaecus percebi-
tias ilirajtlx- o anuo.

rl'odas ns jice-soas pltydca» on ju-
ridicens quc c.verç:ini a soa acti-ridado
no território nacional, pei-cobc-rido
rcndiim.TiLt> suporioi- o. rs. 10:0O0$00tt
aiuiuaes ;:io contrilmiiitca do impôs-
to .--«bre a renda.

¦XeKtc-a termos, oonrldo os sn. oom-
morciantes, Induslriiuss, propricta-
rios, capitalistas, ciuprcf-ados, cm-
fiiu, iodos os que eu-torotsrom uiiia

profissão ou TivctT-m rio economia

proixria, a virem a est» repartição,
sitaada na Avenida das Niiçõcs (cm
frente á Saiu a Ou^a do -Misericórdia)
ató 11 dc novembro do oorreulo
«mio, irnra reoeibcreni ns formulas
liiipressas. onde serão feita-s as nc-
oessarla-i dccIaj-a*;t5os. hlstas foniiu-
las, depois do coitiptotatluâ pelo con-
tribulule, serão oiitrojjuees pet-soal-
mente, on rrmottidas pelo Correio a
osta reinutição. ,iara ser feito o cai-
culo do ImposU..

Caso o.s sra. contribuintes encon-
tnom diffl-raUiIafics em preencher as
formulas (pio recoborem, devem di-
rigir-so a e-sta repoítír-ão, que llu-s
prestará os est-larecnricnlof* dts qne
pri-ci.s-ii-reni, (liarlantoiite, das 11 li.
ás 15 lioras. o prato para a enli'P';:i
(bis dix-lantçõcs tunnina cm II do
novembro do corrcntxj anno.
. .I-'iiido ej*to proso, será feito o lan-
çamento "ex-officdo", sendo ncrtrcs-
oeiituda a multa de 00 "|" f-obro a
imix>rtancia. tio imposto.

(Juando se verificar quo o contri-
bninte prestou declarações falsas,
temi i*a.tifi(*a(lo o lançameaito e lm-
Ifosta u .mull-i. de 75 •j" sobre o tm-
Itosto a i>a*íar.

Rio do Jancino, "2 dç outubro do
IDIM.

1m'.í O. AaJvedo, 2,a dclosado do
imposto dc renda.

'PI&UbAS-

(I'liu!a3 de l'-paini c Podopl)-,-l;na)
Lmprcsa.las cum •-.ucccs.-.o nas neles*tias do estômago, lijaüo c tnt**-,lino-;. E.i-ta-, pílulas, alem do tônica*, sâo liiaicartsi

nas tíj-ipepsla;. nôrea de cabeça, moleítu.*ido rigado c prl*eio dc ventre. s*5o wn po-deroso digestivo c regularUarlor da*, sc-crc.;üC3 gastro-lnlc-tinae.-*. A' venda tmtoua.-e a» pliarniacia-) c dro*-arlai. vidro,¦JSDOt). DíDOfliarios: Mírtins k Bacelir.

LUSTRES FINOS
cm crystal da Bolicmla, vendem-se
inotlelos psr.t prtt;.o.s da -ra"*r-*!Ca. Ilu»
da .Mlaudcfra n. 110, l*>, das 11 ks'

I4 c das 4 *s

í **"

¦¦.;.'-i-i.,---.;íÜ...iiás'*iáii, -.. -:.-;- ¦¦. ,'JáÍkmj.
4

** if: lí
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RADIO-JORNAL
OS PRIMEIROS PASSOS DO AMADOR

DET.S.F.
A ANTENNA E SEUS ACCESSORIOS

lialondumo-noii, um pouco iiiuÍh.
«obro esso ponto — "a anlenna" —
quo, por ussim dlxcr, o o 'ponto du
•¦arllila Jo amador d« 'I'. S, ji'„ m
iriüt.illaçíiii do um bom iiosto do ru*
cejição rudluplionlun.

Intorrompondu, ua cdiçãu do "Ra-
ilíu-Juriiul", do dia "li do corroulo, o
curso dou utcla Informes quo noa
prupuüCiiiys transiulttlr ao lellur -do

toiina", 11 i isso, cxuotamente, quu
passamos a fuacr:

1" — O Isolamento — O ousonoial
quo a uuloniia esteja Isolada, o mais
possível, ,do solo, para quo haja o
máximo do aproveitamento da ener-
gia caplada, energia, essa, olcclrlca,
qu« », alias, dimluutluslnui. Multu
con'cin que a iiiitoiinn soja in.itallu-
da, qiiutito possível, longo duu arvo»
ros o dus ctitias, o prosa aos eupportos

•""^D/STANUA >ZMS\
^VOOi/ypoR ji

.'.>i^O ^>*** ^y^joLDADO^

•±ffi®&^_ yy^*>>^_
ilIíllUHl/íW >^ ^ífe

fiSíi I.

(lição do omissões multo remotas, afucopçflo, cmflni, n grandes distan*elas, o dovo n untctiiiii, outroslm, serInslalladu onlró dois mastros altos,
ii» —* O ivMiijirliiR-iito ... O coinpi-l*mento da antenna está nn razão dl-rocta da enda u receber, Isto é, quan-lu maior fór o comprimento da on-da a receber, tanto maior terá. de ser

o comprimento da antenna.
Actualmente, no commum dou ca*

sos (trutando-ae do radlo-télcpho*nla)
o nivrador t»o utiliza do ondas do du •
KontoH a quatrocentos o cincoenta
(HOU a 460) metros de comprimes-
to do onda, o então, umn antenna
reata, com trinta a clncoontn (UO n
30) metro»*, dará muito bom rcauí-
lado (u meiio-j que profira o amador
ouvir, «penas, aa cataçíea do ondas
mciio.»] curtas).

A deficiência no comprimento da
antenna, que deporia sur egual ft
quarta parto do comprimento do on-
ún-a recabar, .<! .corrigido. na estação

s por meio do "bobina-do solt". Tam

Ibein, 

como veremos adcunte, no cor-
rer destes Informes, o comprimento
de uma auteuiia não devera udtra-

I passar, nunca, a metade do cumpri*
monto da onda.a receber (salvo para
as ondas extra-curtas).

Desdo que o operador, amador do
T. 8, P„ ae encontro nau clrcumvh-1-
uliunçaa do estações puesanlcu, po*
dera a antenna reduzir-se ntó mos-
nio a um simples pedaço do fio, pro-
eo entro doía moveis, dentro do pro-
prio quarto.

tini 'contraposição, para as esta-
;çSeu situadas multo longe dos con

s- -L* l^_amyr^n_r..
Theatro» Musica e Cinema

?'•OOH ?o

Figura 7 — aclicma do terminal de uma antei-fta de recepção
ti JORNAL, dhiamos, cm tópico H-j mediante "isuludorcn" cspcciaca (um
nal. que — "iununieros são os' facto- | -10*- aecessorios du. aiitomia, o "lso
i*-.*.* de quo dependo uma boa anlcii-
lia, mas quo, por cinquunto, cogita-
rianio.-i dos iirinoliiii.es desses cie-
mon lon inhorontes ã funcção da an*

jggggt53^B3HBBfflpg*aggBBa

quc doscróvoromos mais ado*ludur
ante)

ti" — A altura — A niitonna.dovo
ficai» o nuils alto posulvol do solo,
sobretudo quando so trata do uiu
'Ijosto radiòphoiiico destinado a au-

mm^B*iat^^^B_ammt*m^^^mf_f__f_§

RADIO — Receptores para todos os preços
Sortimento completo de peças 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 li FKUH.M.KNS
ARTIGOS 1'ARA HSTKADAS 1)1-1 FKKIÍO V, MARINHA

MATI3IUAI; EDECTRICIO EM GlilíAIi
TINTAS, ÓLEOS, VERNIZBS, ETC.

MAYRINK VEIO A & Co.
21-RUA MUNICIPAL —21

11 lü UE JANEIRO ,

tros do Irradiação, a untenna devcrl
ter o comprimento máximo, afim ío
aproveitar toda a energia disponivel',
quc, como jã dissemos, linhas acima,
C quasi Infiniteaimal.

Unia antenna, para ser consl-
derada boa, deve eetar bem afasta Ja
do qualquer cabo do corronto ele*
utrica o tambem das arvores, dos edl-
tlclos altos, dos morro» o. principal-
mente, dos corpos niotallicos.

Interceptando aqui, por hoje,"u. corrente, das transmissões" que¦vimos fazendo aos noesos. leitores, u
partir do dia " do líiez corrente, o
altern.-idamentc com aa communica-
enes. doslliiadas uos antigos leitores
do "ltadio-.lorr.al", o concernente-*
estas aos ulllmoa passos, ao vortigi-
noéo progresso da T. S. F., reatarc*
mos o fio destas úosiftis aprcciaçôesf,
com vlslóa au amador Iniciante, ua
primeira opportunidade. '

PEQUENAS NOTICIAS
CU.VSUIil-ÃS

.IV. 1>. ii. — Rio — iPúdo emen-
dar desde quo a juneção seja bem
feita e soldada eonvenlontomcntc.

0 THEATRO
OS UI/TIMOS BSPKOT.U)ÜIibS DA

I-OMBARIJO-CARA-MHA
A grando Companhia (Italiana de

Opere teu Lo-mbardo.Oarunvba, quo
lanlo oxlto vom obtendo lio .loão
Caetano, estã realizando, ull, seus
ultimou espectaculos, visto como, em
princípios dn novembro, deverá oe-
cupar o Hu.nt'.\nr,u do S. 1'ttUlol
Hoja c amanhã, representa uquellu
companhia om ultimas recitas, a re-
vllltíl dn FraceurolII o Slmonl —
"Stmccinarla", emi qun as aros. lne«
I.idelbu, Anltu. Cõl.lh.r.V» Maria Bruc-
conv, «rs. Alfredo Orsini; Halo Cír.i-
vlnu. Roberto BrBCCOllJ', otc, tout
papeis importante-*!.

Aa rcpresonlaçõea de "Stiueoinn-
ria", quo constituem o grande oxlto
da Ijombnrdo-Carnmbii, destacam-so
polo apuro do mise-cn-eceno do nr.
í-inrlco 1'ancanl, pela strmptuosldade
da montagem, c, flnulmonté, pelu ox-
cell.Micla do guardu-roupa, trabalha-
do sob figurinos do Uaruinba o om
quu sa e.thibem cerca do qulnhontos
costumou, de modelos differentes,
que alcançam até 1S10, época do ml-
miolo.

Terça-feira, a- "soirbrotto" sra.
Inca 'i.ldolba realizara sua "serata
d'o!iuro", ropreaeirUundo, pela ultima
vez, entro nús. a formosa" "Salomfi"
da "tícug.ilzza". A sra. Udolba,
como compensação nos freqüentado-
roa do «*-!¦>. 1'edrp, que irão aasis-
tir á sua festa do arte, cantará, na-
quello dia, cançOou do b-eu reporto-
rio, organizando, assim, orlgitial acto
do variedades. Quarta-feira toromos,
então, em "prcmiére", a operota dc
Plelro Maséagni — "SI!" —, escripta
sobro llbrctto de Curlo L,ombaa-do.
"Si!" é o ultimo «uccesso do moder-
no theatro Italiano. As representa-
çOes de "SI!';,.'levados a effeito cm
Roma o Mllano, valeram ao applau-
dido autor- do "Cavallaria Rústica-
na" fartos appluu-sos."Si!" tom mon tagom lusuosa do
lindo effcito.

O FESTIVAL 1>E HOJE, NO S.
JOSE'

O sr. Antônio l.squiordo, ensaia-
dor du. massa coral do theatro S.
Joaé», realiza, hojo, ull, em maliiiée
sua festo, artística, dedicada a
União Beneficente dos Chauffeurs
do Iíio de Janeiro, u proárãniina
desse festiva', está assim organiza-
do: 1.* parte — u. revista "Olha o
tluodes!'1 ".¦• parto — (Jraudioso
ucto variado, com o concurso doe tso-
gulntes artistas: 1." — O boneficia-
do sr. Antônio lsquiordo cm uma
uorprcsn, •2.° sr. Arthur Chulvis, o
reptil humano, do Circo Flamengo.
3." Sra. Córmon Varella, cançono-

RADIOLAS
DA

RADIO CORPORATION OF AMERICA
Circuito superheterodyne

US RECEPTORES MAIS MODERNOS

MAYRINK VEIGA Üi
Rua Municipal 21 Rio de Janeiro

COMPANHIA NACIONAL DE
GOMMUNICACÓES SEM FIO

R adio TeBephonia
APPARELHOS COMPLETOS DE TODOS OS FABRICANTES

Pegas avulsas e tudo que è necessário para a montagem de tppa-
rcthos, 03 muis complicados,

HATEtllAS A. e II. Al/rOS-KALLANTtlri. clc.
IMPORTAÇÃO OIRECTA - PREÇOS SEM COMPETIDOR • VEN-

DA8 POR ATACADO E A VAREJO
TIJLUPIIOKE3: liüci-lplorlo, V. D8*.»0; Posto de Baldias, K. TISO;

Sceçao dn Vendas, U. 58il; orfloinas, V. ü6üi.
Tfl.EÜIlAMMA*:: LUFEBRA

LUIZ F\ ORAOA
1UA SENADOR DANTAS, 122 (ao lado do Theatro Lyrico)

nio du jAsiiino

Inauguração
da nossa Loja

RUA SETE DE SETEMBRO - 205

SEGUNDA - FEIRA 27 DE OUTUBRO

Receptores para amadores - Marcôniphones

CABO DE AOO
Psra llquidur, preço barato, grande

quantidade, para vòr no '1'rapielio Flurier.
Praia dc São Chrlstovío ti. i-iü. Trata-se
com A. Gonçalves k Barros, rua 1'i-cl ca*
neca n. -15. Tcl. Korto 26ti0.

Ilillllllllllllililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll^
sTelephonia
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Telegraphia |
apparelhos RECEPTORES- TRANSMISSORES E ACCESSORIOS I

(Desconto aos revendedores i
.... £

A AUDIÇÃO DOS CONCERTOS MUSICAES, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS IRRADIADAS, ESTA' AO |
ALCANCE DE QUALQUER PESSOA

¦Hí—T- '' i^*JmímJ
Knsinu por corroniondeiicla. de I.ln*

suas, Seieuoiüs u Artes eom pro-
fessores notáveis

ilnbino direelu
C-OLdJláCUO MODKiJJ VARA.

MilN IXAS
Estatuiu-*: Escriptorio Central

Av. Klo Branco lt!!)

~

üa. Paulista de Material Electrico
RUA SÃO JOSÉ 74-76

RIO DE JANEIRO.
'•li!

LUSTRES
Preços et-peciaes

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

CASA
BERTH0LD0
ROA TBEOPH. OTTOMI90

Próximo á Avenida

tinta. 4." ura. 1'epHii do Abreu. 5."
Trlu TapIttB, iicrohutaa dc mtlítu (eM-
lenua) do circo Domostouou, o." >i
srn. Mary Solor. uniu ri>ni:i'i:*ii, 1.*
Alfliioilnlio mui liurntluliu, oxeen-
trloos muslcaos o CBiiiorcs. .*»." si».l»'loronolo íjiin-ulie*;, em huh i»i-Iu.»Si»:o turbilhão du morto. 0." uni. Ivet-to Ro-solon, canconoUflln, IO." ura,Icsaliel l»'rnj?osu, sopranu llgolro, 11oh Irmãos Rumou, actn du aõroboolaiiiiideriia, (olillenon) do Circo l»'la-
inonirò. lltl ura, Aracy Côrlos, sra.Carmen Viirrllu, ur. riiienu Mucilu-
do, acompanhados do lie-ieri-liidu sr.Isqulerdo, um safurrancho, dniicueuinblnada o ensaiada polo boiiçfl-cindo. 13 Uluivcs-Tlioo iJonili (üolodu •¦•iliioirai, Servirá uomu "ealjare-
tior" dr, Júlio .Moraes, quu scr.l

iiiii-escnlado ii platía pelo ouiulco
i.r. Aug-tisio Costa,

a i-aoxÜMA i»nn-;'A uo
Tlt.\.\Sl'OR.inSTA FIIEOOL1

Uru iiholildos do proxiinu inoü te-
1'omon 'lio l-nlacto Theatro o notável
Itrtlstll l.t*ii|)oldu b'1'OBOll, considera-
du como o "rei dos trunaformlslan"
e nu.- lia mulluii nnnos nus não vl.-l-
ln. 1'YeBoll vem du Arsrciitina o ua
poesu do novos *,0(-n»do.s na sua arte
-¦• cm que 0 Inconinaravel — « todoa
KubOMI (|UO nua rtitad.-L em BUOIIUU
Aires niar.ou u liiuloi' succcs.-u da
esliiijtlo pluiliiu.

No Rio du Janeiro são recordadas
som pro com enudiulo us teniporadtis
lu vil dns a caiu. poi» Krosull, quo
lundu cuuset;uidu muitus iinltiulure.-,

Ofj

.«

iHÊa*o-7tmi)<sa-ú-
nunca oucàntrou nííom o desbancas-
BO OU SO Ilio PRUttlttMO lll»|lKT.

u mu rcnpparoolmonlu entre n»'»n
ticrá no 1'uluvlu 'riivalro, da Wnipre*
sn. .losiJ loureiro.

••aijma roíiTi.'' n ,\ \i:\.
TOI.VHjV, NO 1'Ali.M.lt»

\ Compunlilu Piiriu-fiicz.i de De*
i:liimiii;ilii Alves da '.'-.lUha-IVTtlia do
lilvnr dá bojo dois cxcollontes espe-
utuoulos, nu Paluclu Thotitro', O
dn inatlnío sorá proenuhldo com %
liot-d. do DilHu Nleeodeinl, "Alni*
forto", om que tom iriibnllio do va-
Ior o sr. Alves du i.'U1llui, no i'.ip*l
do pi-ui.u-onlsia, o biuutiielro «u-rul»
nado Delo llltirldu dlt Iriiiit.

(1'oiUIiu'iii im I,'.' pas!n-i>

O Hupmobile tem sido preferido pelos automobilis-
tas durante quinze annos, possuindo uma reputação
invejável em quasi todos os 'paizes do mundo; esse
facto, só de per si, constitue uma garantia para aqueJ-

les que compram, um carro desta marca.

n-p-SUne
HÜPE MOTOR CAR CORPORATION

Detroit Michigan
U. S. A. ¦-.;

______WLWMMm

J. VEL.LOZO & O.
MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

Escriptorio : AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20
fr_ I-... (Antiga rui Berâo da SSo Conçalo)

TELEPHONE: CENTRAL 496
Grande Serraria e Deposito dc Madeiras c Materiaes de

constroeção Nacionaes c Estrangeiros á
RUA SANTO CHRISTO DOS MILAGRES 142 c 144

^ RUA DELTA 19 c 21 — Caes do Porto
TELEPHONE: NORTE 343

Succursal á RUA S. CLEMENTE 33 — Telephone: Sul 647

Recebedores do cimento inglez marca PYRAMIDE

S. União Comntercial dos Varejistas
de Secces e Molhados

SEWE: BOA BCKNOS AlKJiS, SU
SOBRADO

Aos associado.*- c a classe
Bm harmonia com o riu»; foi feito

nos aiinon anteriores, atto.iidendo-.-io
o ap-pollo que nus foi dirijrldo pela
União dos Umpregados do Commer-
cio, pedimoa aus nossos íi-Sí-Jociudoa o
ii cluisyo i".*ni Moral, para Cecluirem oa
seus estubeiceimoutus, nu ilia .'i'j do
corrente, á.-i lt! lioras, eni liomcnii-l
gem no Dia do Kmprcsadu do Com-
merclo, o para iiu« os suo; atulüarcn
copartielpom dos festejos resrpectl-
vos;

.Secretaria, em 'J5 dó outubro do
192-1. — Ilóiningos Antunes Vieira,
1." secretario.

Cinema uentral
Empresa 1'lnriiili - Av. Ilio tiranco, 108

Tel. iiis Central
O 1» Music Hall Familiar do Brasil

HO-IE - Contlnuaçilo do t?i*anclo exlto
da semana • Kcssúca chies iledlcudas
¦di Exmas rainlllas cariocas - A ceie-

bro estrella
Corinne Griffth

interpreta « soberba super-producr;ao
da VITAOItAl-ll*"Esposa das nhas"

cm iiuc asststlrcla ao"Martyrio de uma esposa''
5 a'*tos inarávlibosoSí sorprchcinlcntcs,

(encantadores
UOIlMtlO Uü PALCO: Soirccs comple-

las — 7 bs„ h i|íl c lu l|l
0 gnindlusui sessOes eUlcs família-

ics • Exilo nionuincntal do
Los Peres

03 reis das dansaa dos apaches
Tho Coursons, equilibristas sonsaolo-
naus - Albert Quy, Byinnasta ucreo -
Ch£3. E. Gcrtrude, "o bambu da mor-
te" - Billy Cardo and Jack, cycllstas
excêntricos; com novos nmueros • Las
Roger-Ridder, bailarinos fanlatlsias,
novidades, cm bailes - Bayito da Oro,
a rainha du cuuplcl - Alax. Antonoff,
celebre liarj lono do Th. Municipal -
Marchisio, sapateador oxccntrlco • Loa

Castelloa, inalabarlstas
i\as sessões de 5 3|-1, l» i|S c IO 3|4'-
ú maior acontecimento artístico da
rpoca - Uuetto dc "IL GUARANY", dc
Carlos Gomes, cantado pelos celebres
artistas LYDIA ROSSI o FIORINI. Gran-
dc urchestra sob a regência do uiacs-

tro Haul PIZZAIMONIS.
KKTÍIAU.V, S? — CAMAIIOIE, 10?•i' reira: TOM MIX cm "O TERROR"

lo.i Film

ijllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllK

| De amanhã em diante até Domingo 21
1 é a semana do Triumpho no |

Cine Palais I
35 ^VMI*»V*»VMMM^*^»*W^M»I|I
3 i .; :M_mÊÊ***tm*M :
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Dois artistas queridos em
dois films inéditos e

notáveis passarão em sua
— tela: —

CHARLIE CHAPLIN
e VIOLA DANA i

CHARLIE CHAPLIN cm

PASSEIO AO

PÍO DE ASSUCAR
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Oa carroa
aéreos ínnccionam com freqüência, dia-
riamente, desde aete horaa da manha.

A'3 aegfndaa, quartas a aatUs-relraa
o ultimo carro aobe da Praia Vermelha
pa*»a o Pão de Asaucar áa 6 hora*, da
tarde o ás terças, quintas, sabüadoa e
domingos ás. 10 horaa da noltt. So chover,
funcclonará aOmentt até áa 6 lioras da
tarde. ,

TELEPHONE: SUL 768

Cctrliío, Caçador
de Pote

(Carlitocasado,divorciado,viuvo e a?...]
em seis actos

= e VIOLA DANA, estrella da METRO, em

CORAÇÕES TERNOS
Z_ j-_r\J*uV^^J".f^f^AAArB*irir**-r***V*-r--*-""'i*i"* **"***'' mmmm*-, —— -.-.rn m—-, — m—-,-,-,—mm mmm —m. — -,— JJ

SO' IVIO CIIM-H: PALAIS |
m»jJtJyJ^yf^^m-y.^vm^^m^m^ta^

I Grandioso Suecesso §
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O JORNAL — Domingo, 26 de Outubro dc 1924

h TELEGRAMMAS E CARTAS DOS ESTADOS
PARA 0 BARATEA-

MENTO DA YIDA
0 TRANSPORTE OE MERCADORIAS

EM S. PAULO
2. 1'AULO. 25 (A.) — Na ròunlfio

hontem realizada no Palácio doa
CampoH Kly.sloii, entro uu «rn. Carlos
do Campou, cocrctarlox do tiovoriio
c cn dlrcotorca de entrada» do turro,
oxlstontos no Estado para uo tratar uo
problema da carestia ilu. vida, nuo
tom Intima relação com o problema
•doa transportes, oa dlrcotorun dan
ícrro-víu.-i Informaram ao dr. Curiós
do Campou haver sraudo c:.'aggero
líatt clfrus uprescntudaM na cstutlstlca
sobro mercatlorlas uem trauuportOH,
ostutistlea cata nuo Informava havor
1.100.000 saccos do eereaes, esperan*
tio embaniuos.

Segundo exposição feita por aquel-
ku Incrustados na mnsna discussão,
u "stoeli'1 do mercadorias exintenlo
no Estado, nüo attinsc sequer Cx me-
tudo daquella elevada, cifra.

O quo so tornava proclso — necro-
«coutaram — era quo o govorno em-
presaceo esforços tio sentido do co-
nhooer a grando quanlldnüo do ce-
roues armazenados om "stock" invl-
erfvel, pelos açnmbareadore***, na sua
maioria do nacionalidado syrla.

N'3n liavoiulo lei alguma t|tiu outo-
rl-je unia ncçiio do ffovorno contra os
açambarcadoros, pároco que o Con-
grosso do Estado tomará qualquer
providencia enérgica nesse «ontldo.

Do Paraná
ui pnuoHt*M> mimoso

CUrtlTYBA, 06 lA.) —. O fclupe-
rior Tribunal -do Justiça, por una-
iilmldmlu dn votou, enneodeu a or*
dom do "liabo-W-eorpu»', lirrpotmdi
,j ftvoi- ilo ilr. Ijyúlmaco Coata, oon-
Animado pulo jul;; il« direito, no pro-
uesuo criminal movido pelo Br. Da-
vld Carneiro.

A doolcáo do Tribunal foi profe-
ri'.ix uob ii 'fundamento de ptilllda-
deu rucllvuou dn prciuctMo, tendo e«30
linporl-snto Julgamento «Itraldo nu-
nv-rofiu. o «decla coticorroncla -dc

Jurlutau o advogado» uo U'lbunu'1.

Du Bahia
¦ >oMii.*yõfc.s

B.VTHA. 23 (A.) — Vorom feitas (
ne BeguIritÕH nomeações pelo gover- j
no estudu-)'!: do bacharol Mario Ba-
ptista Wárqucd Pcrrelm, pura Juiz
muiiiolpal ila villa do S. Pranclaco;
do baoharól Aiiaii.au Figueiredo, pa-
ra jul/. municipal da oldinlo do Lu-
ge; do 'baoharól Aiiauleto Frelro, pa-
ra Juiz municipal do PoçOci; e do
bacharel JoSo da Moita Rocha Fl-
gueiredo, paca juia municipal do
Santarém". , , ,

O dr. buiz Pae» Barreto, cheio do
Ser-vlçó de Prophylaxia Rural, tol
nomeado para exercer em commis-
são o cargo do dlrcctoi" da Saudo
Publica do Estado.

Cartas ios Estados
Boa Sorte (Rio de Janeiro)

Esta localidade recebeu a visita
distrlcto esto povoado.

TEMOS SEMPRE EM STOCK
AZULEJOS - TIJOLOS — LADRILHOS

CIMENTO — TELHAS — OLEO DE LINHAÇA

E. R. ALMEIDA & Cia.
RUA DÁ QUITANDA 19 • sob. — Telephône : Central 5221

do prsfildente KuHcluno Hodrí, que
foi l'Oi<llvum<on'.o recebido, calando
prc:.eiUe<i o coronel Custodio Alar-
oucii, chefo político .douto dlutrlcto;
«Jl*, .lullo SatitOB Filho, "leader" da
Amiainblía .Lestolullv»; prefeito ca*
pKílo Joaquim ,Iohò Gonçalves, coro*
nel Cólleotó Freire, tubollüo t-copol*
do lloiilurl, delegado Joilo Maniuo*.
cupltftú l'irmliio .Todo do Faria, co-
ronel JoSo dr Abreu Junlor o eleva-
du iiiiri iro dc i.onhorau e aciihurlluM
dji IIOÜ-SU. HOcieda.de,

Na reBlúõnàlii do coronol Cuntodlo
Marques. Col tiírvldo ligeiro lunch,
em nomu de-Ms che.'« político o Ur.
.lullo Hn.nl oh l-",lho mudou o proáí*
dente l'olk.iaiio Sodrí*. quo respon-
dou agrudoceudu « promottpu dar J
ucu apoio no Hontldo do elevar ,u

•Dahi àéiíttlu o ilr. Fellclano tioáré
paru u fir-.cnda ilo coronol João ilu
Abreu Júnior, a caminho de Cordel-
ro.

Seguiu para o Rio. a esposa ¦:»
sr. NaretSo Fonseca, d. Maria da, Olo-
ria FortHeoa, acü.hipuiiliiidu du .suus
fllhlnbau, afim de assistir a uma
operação a <iue so vae submeller aua
mSe d. Murla Teixeira do Mollo.

Vindou do Eutado da Bahia,
chegaram lia dias a osto logar, os
progenltorcs .*!o pharinacoutlco Jonas
do Almeida c Silva,

Completou cs «eus seis nnnoi
do existência, n menina ondliiu, II-
lhlnlia do Sr. Narciso Fonseca, o do
sua esposa d. Maria da Gloria Fon-
seca.

O coronel Custodio Marques,
esta construindo um grando predio
Jun á congelaçâo para uma usina
•de beneficiar café. Ü predio antigo,
vao ser demolido para ser otlitlcado
no mesmo locui. uni bello coreto, fixo

Breverne-.ite ucrão convidado»*,
diversos cidadãos, para uma reunião,
afim do se organizar aqui \ima socle-
dado musical. Que seja coroado ds
exito, a Idéa dos srs. coronel Custo-
dlo Marques, capitão Firmlno Faria
o Jfcão Marques,

(Do correspondente).

Rio Pardo (Rio Grande do Sul)
Rovcstlu-so de toda a eolemnida*

de a posse do novo intendente e cou-
seihelros municipaes para a gestão
,1o 1924-1923.

HA MAIS DE 40 ANNOS
Etlste o Elixir de Camomilla Granjo,

para'o rllivio efficaz dos qu* toffrem do
estômago, flgido e intestinos. Eiperimen-
tao • tereis a prova.

DAREMOS UM PREDIO GRATUITAMENTE' SO VALOR DE 12:1
A titulo de reclame a COMPANHIA

TERRITORIAL E CON8TRUCTORA ven-
dera duranto este» diu 2.600 mignificog
lotes ds terrenos 111 Estagio ds Campo
Grtnds, E. F. C. ds Brssll (Guaratlba).

Todos qus, a partir desta dsta adqui-
rirem setes tsrrenos da COMPANHIA TERRITORIAL E CONSTRUCTORA, Rua de 8. Pedro 61, com 10x40, próximos
a linha ds bonde3 electricos, em russ abertas, demarcadas e promptas t receberem edilicaçio, terio prsfsrsncia,
«o preço de Rr. 150SOOO esda lote, sendo o pagamento feito nas seguintes cendiijôe» : Ri. 60?0O0 a vista, e o res-
Unt* em prestações de 1OÇ00O.

Correrão por conta da COMPANHIA todas as' despem, cuja escriptura isri entregu* lego qu* «steja feito e
pagamento da ultima prestação.

No acto da assignatura do contracto de compra do terreno o preatamista receberá um cartão oom 4 números
(4 milhares) qus dá direito ao sorteio do prsdio a ser construído no valor de 12*,500f000, nesta Capital, em ter-
rsno do sorteado, ou em qualquer localidade do interior.

A data do sorteio será annunciada logo que estejam collocado* es 2.600 lotes d* terrenos • correrá psla Loteria Federal.
Para informações mais amplos dirijam-oe á eéd* da COMPANHIA, RUA DE S. PEDRO N. 61.

Wt Jsjrxm ^ovo arsen^ca- ^e effeito sor- I
mW\^/^tS Jf piehendente e tolerado até I

IIPxV^il í sem dor /
l\ ÜÜ MAMENTO < sem imeççlo/
1 x^^^/ \ sem dieta /

li —¦
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• ÂLCINMODADA
Cada frasco ú ncoitipaiilmilo ilu i-cliiçãu ile cerca dc duzentos attestados dc emltieiilcs pro-

fessores dn Vaculdadc do Mcdlclnn do llio tle Janeiro c da dc São P.iuId o de notáveis módicos que
nffirmani ser 11 phosphu-calelna-Iodada um cvccllcnle preparado, .de snindcs .resultados 11a deblli-
dade, ito 1-miphaUsnio, adenoiiathlfis. eseropliúlõsei reehttlsmo. aiieiiiiu, uenrastlicnia. phosphuiu-
í'lu, ehlorose, hoeio, bronehile lu-iliimiticii. dentlçüo. rueuniaüsmo ütiruhiço e eonviilesoença. v:
usada ainda durante o período dt gravidez, eouio excellente auxiliar go tratamento du sj-philis e eo*.
iuo tônico do nppurcllio respiratório, v

.V venda uas principaes phanuacius e nas dropirius. no llio do Juueiro. .\rauJo l-veltas* & C.: Granado
& C: A. Gefctcln» & O.: P. do ArutiJO & C: Berrlnl (freire Gnlmarãcs & Cia)'; J. 51. Pacheco; Oriundo
Kans*l: Rodolpho Hess & C: V. .Silva A C: Orosaria Baptista: Jorge & Sento*?; ÍSaristo Eyer & C;
M. B. RodriBtics; Droirurin ferreira: Ribeiro. Menezes & C.i C'. LibcruRI; >lartin- & Bacellar: J. A, l}o-
telho: Bragança Cld & Ci Sllrn liomcs í C: ncitor. Gomes & O: Vletor Ruffler & C: Hombertt» Soa-
ves & Ci cm Suo Paulo. Baruel ü C: Braulio Si C.i Aniurantc & C: V. Morse & C: Drogaria 51cr-
enrio, S. P. C. li. Queiroz: J. Ribeiro Bianco & C.; Cia, Paulista dc Drogas, Cru.-. Borba & Mirandu:
Messia***-. \ndreuod & C: Drogaria Sul Amcriesi: Drogaria Lusitana: cm Santos, Baruel & C: Ajnurantc

& C.i RÍ SourC6 Si Ci em Campinas. J. Kablnuo & Ci na Bahia. Drogaria Meirelles; Drogaria Calda-;
Drogaria Guldino; cm Pelotas, instituto Dr. Kruutz c cm Jaguurão, GrocUiano dc Souza e hitard i C

UopolH do ooiiiproiulsiiudo u Cun*
«'•llio «icBulu-nu a iiomio du nuvu In*
tendente dr, Pedro Alexandrino <lo
Borba, quo ao penetrar nu sulAu uu-
bro il,*i Inten.li-nola Muuluipnl, fui
unberlo por tlore« á uma «alva Av
Uitlmau foa-so entau uuvlr bom comu
multou upjiluiinua da aelecta ushIh-
tauola, quo oru i'niiipuHla de fiunl-
IIhh 0 liiullus c.ivalliolru/, alólll dc
repruaoiitantcN dn Imprensa, autorl-
daduti elvlü, inlllluroa, corpo docuiito
du OoIIbkIo Klomehlar, u elrro rt*
pruientadu polo vlffarlo Tliomuz
Driifcl,

Após a Holoinnldadn foi «urvlda
uma tii';:i dn elianipagno no gablneto
du ffOMtor «íuh negociou dò município,
talando nessa oucaslfio, o coronel Pu-
relra Reiito, ox-lnteiidento n uhefn ilu
partido sitiioliiiil.stn Incal, o tònento-
i.'oi'uiiol Joaquim Manoel dn (Juu-
<1 ro.-3. u padro Bròggl, o «r. Gullher-
me r-iiiiTimn, drs. MiBtitil Tolxolva v
Uvarlsto ilu Amaral l''lllto.

Rospondeu o dr. Pedro Borba, 0:11
cnlliusiasllou e íulis'.iiin.'iobo discursu
rolttinljrahdo as iirlnclpues tlgurua du
scanurlo ilolltleo du Estado u torml-
uuu ersuondu a siia taça* p aauilautló
0111 brindo dc honra, ao ,dr, prcaldun-
tc do Estado.

Após, oa presontoa -levaram u
auom-pahliarám atí as suau-jrcaldeii-
uliití u oui-nnel Pereira Rego o dr.
Cedro Borba, dissolvondo-so a ma-
nifcstaijãu, cln seguida.

(Do corrcspoiiilcnto),

Porto Ferreira (São Paulo)
Teve Inicio a novena preparatória

•da tradicional festa du K. Sebastião,
padroeiro desta localidade. A mesma
prolongar-so-á ató o dia iu próximo,
terminando nessa «ocasião com uma
grande queima de fogos arliflolaes,

Completou mais um anno do
existência o capitão Joãu Procoplo
Sobrinho, presidente ila Camara Mu-
nlclpal o sobrinho -Jo senador cata-
doai coronel Procoplo do Arauju
Carvalho.

Pela populaqSo lounl foi-lhe oCfc-
reoida tuna rica estátua de bronze e
11 noite, no Theatro S. Sebastião, em
homenagem ao mesmo senhor liou-
ve uma imponente seesãu literária-
musical.* dignamente organizada pe-
los professores e alumnos du Grupo
Escolar, saudando-o nessa oceasião o
professor Oraoy* Gomes, director do
mesmo estabelecimento.

Houve importante Jogo .de foot-
bali no qual tomaram parte "o S. C.
Extra Paulista, du tí. Carlos o o T.
C. Porreironsc.

A luta que foi renhida terminou
com o empate de lxl.

(üo correspondento).

MACHINAS
PARA

LAYOÜRH E INDUSTRIA
1 OESCASCáDORES e POLIDORES DE ARROZ DESCASCADORES DE CAFE'

CAPACIDADE
N." I :J5í50 suecos por dia" 7 aoiio 

" 'ó 10)15 " " •*

v- CAPACIDADE
N.81 3(»ü|350 urrobas por (lia

" '2 150J200 
" 5 COilOO 

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

Asseguro-o A'., adquirindo a terra
onde localizar o sou lor, a qual -5
vendida co:u as maiores faoilidailea
pela
COMPANHIA TERRlTOniÁíi DO

ltlO.EE -JANEIRO
Kua da Assembléa, 70—Ccutral líllül

COMO EXISTEM NO MEKCAÜÜ IMITAÇÕES MUITO ORDINÁRIAS DESTAS
AFAMADAS MACHINAS, AVISAMOS OS SRS. INTERESSADOS QÜE SÂO CONSI-
DERADAS FALSAS TODAS AS QUE NÃO TIVEREM p NOME THE ENGELBERG
1IULLER C.° SYRACUSE Na Y. .

ARADOP Desnatadèas Amaricanas "THE IW i
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E DROGARIAS [ R.S.-J0SL,S-RIO
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| DR, CIVIS GALVÃO 1
a Doctigas üo csloaiago, rins, coraijilo, JS2
3 puhnões, syilcina nervoso o syphi- ^^
a lis. Avenida Gomes Troire, CS, so- ss ~;
3 brado, de 2 ir: C lioras. Tel. G. 211!. §S ZXS-iniimniiiiiiiiiMiiiiiiiriMiiiiiiiiiiiiüiii'*' ~

Temos o mais variado c completo surll*
incuto dc:

ARADOS DE DISCO REVERSnT^L DA
REPUTADA MARCA "CINCINNATCS",

A1L\D0S DE UM, DOIS. E TRES DISCOS
FIXOS, ARADOS DE A1YECA FIXA E RE-
VERSIVEL, ARADOS AZA DE CORVO.
CARP1DEIRAS PARA CAFEZAES, etc, çlc,

Continuamente recebemos os mais mo-
demos apparelhos com os quaes ae faz en-
grandecer uin paiz. — Abundantes culturas
só sc conseguem com as machinas que tra-
zem a economia dc tempo ç garantem cx-
celientc producção y

ENGENHOS LA ADELA

>^—^—^r*rfm*\

* ^fRl m lUt

>tWa m

itf^^^ls,

i-odeiuos honestamente {«a-
ranlir esta macliiua, como a
mais perfeita uo gênero; temos
cm "stock" diversos tamanhos
c capacidades.

Machina e ferramenta «STEWART» 1s=

Casa Guiomar i
CALÇADO DADO

A MAIS CAItA 1'lIlltA UO IIRAS1L

AVENIDA PASSOS N.-120
A CASA UUIOM.tn lanva no aerea*.

do mala uma marca dc «uu crlacüe

UA-TA.ei..'iii
l

Cm raqncla cueurni

de Bi" n Sll
a Vila

dc ns. 33 n 10

lünucruiiad-iai

rie M. II n !í
dc d.«. -" a 31!
dc ua. 33 li dO

1'clo Correia, inala JÇõOO por par.
Ilcmettcm-ac ratalveoa illuatrudou,
(..i-atla paru u lulcrlor a quem ou no.

licito r. ' *

1'cdtdoi r

JUMO DU SOUZA.

SS500!
09500
81J50U

s?ooo
mívop
issoiiu

OS ENGENHOS DE CANNA RlAiS
FORTES. MAIS DURÁVEIS E DE
MAIOR RENDIMENTO QUE ATE'
^ HOJE SE TÊM FABRICADO

MOTORES

Machina de furar, torno íe baneo, tor*
no dc canos, roda amoladora, bigorna, ta*
lhadeira. — "Pratica, forte e compacta".—
De Grande utilidade para fazendeiros,
automobiliatas c officinas dc concertos, -

; Peso encaixonatada: 43 kilos.,

MOINHOS

IG K

"Ijaropsio
]l'ortiCican.tc tiue f,o iiiipôo por ser-

a sua propagaucla foita iior todus
quantos delle fazem uso. Al'GMK.\-
TA O WPÜTITE. KNGOKDA,
irOUTAliECli) E UESTUTUE \ UOA
CÔR. E' sobretudo nas iiessoas lm-
paludatlas, uaa depuüpurailas por ex-
uessi." dc traballio physloo o Intello-
ctual, i*uo u •'OAJlOGEXp'' reáli;a o
íieu valor. Com u uso du ,di.'is trais-
oo? " paciento certlficar-SU-íl da at-
flelencla dessa luipol-tantó prepara-
cio. Coníposlijao dc Ql'l\A. KOLA.
STBYCHNOK o .UiSEMt^mcdi-
caiueutos já de sobra conhecidos
comu ilo real prestigio au eombaic
em todos us uasos u*- fl-anuàia"; üa-
bor agradável.

Areiide-so cm todas aü prosarioa c
Pliãrliiaclas.

Para moer cafe, milho, trigo, atroz,
feijão, amendoim, D.rogas, etc^ ctcv

Magneto oscilante — Velocidade variada
— Deposito de cambuatirel na base — Eco*
nomico, simples e solido — Grande reserra de
força. — Completo cm si. — Prompto para

trabalhar «
' Temos cm "stock" para immediato embarque o mais variado c completo sorti-

mento de machinas para LAVOURA c INDUSTRIA, o que dc mais moderno c aper-
feiçoado se fabrica nos Estados Unidos da America do Norte, a preços ao alcance de
todas as bolsas.

Todas as machinas de nossa importação são garantidas sob todos os pontos dc ris
Ux de material, efficiencia, rendimento e durabilidade.

Peçam catálogos descriptivos e mais informaçõc? a

VWWWWVW*MWWM^*M'^V«''''^/MAAAA^W

CLINICA DE SENHORAS
Modernos trilemcntos; sem operação,
das hemorriia*?;.-..-. eü*-*-i:neniO!í, atrazos,
faltas.c IrreguijriilEdc; menstruaes, \e- i j 255

r.crcas. Tratamento aborttvo. 5 ¦ 
^r

Or. Bartoli, rua S. José, 27, ds 1 is 6 > j 
~

TLL. ti 17 C. ?l'«m

TELLES IRMAOi CIA,
Rua Plorencio de Abreu 5 1

SÂO PAULO |
ilIlllilliiiillíüllililIM^

**. *.
¦/
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0,*mmrmA* O JORNAL — Domingo, 26 dc Outubro dc 1924

A VIDA
CORRESPONDÊNCIA

CRIAÇÃO DK] POMBOS
Noel — Rio — Escreve-nes:"l'i'ntoiideiido comprar alguna et.»

sues do pombuti coiiuuuii*) par» tirar
irIii'jllo, peço-lhe o favor do dizer
eomo poderei acoatuinal-osiia* ou.sl-

i iiolu.-i puru <iuü ou meamos nüo aa
abandono?

tio & proeluo, eomo Ja me disseram,
ler uma bandeira vermelha no topo

^^m*************W 4^^^m**********W^********* ^P
»-----***-*-^^»*^ * *''tW^^^ "^^^^^^ CAMPOS

TÜJPLIGAR A COLHEITA ?
hõ com

ADUBOS "POLYSU"
Poi-am prc;o,i e prospeetos a

Koe, Prod. Cliim. "L. Queiroz,*
98, P.ua tíaudo, liio de Janeiro

COMBATE AS SAITVAS
lieio processo das Icglllma* ruimlgas
CuyilJaiios.

Enxames completes com milhares de
formigas operárias, mestras o zaui-Ocs, ao
prego do l<i.*0(>0. Iteinetle-se qualquer

, quantidade. 1'edldos ao cultivador Bonedl-
elo Cruz, B. I'. Lcopoldluu, Ilccrclo, Usta»
do dc Minas.

CORREIAS
PARA

TRANSMISSÕES

Sola americana
Pello de camello
Balata legitima
Lona e borracha
Sela nacional
Impermeável

ATACADO E

Marcas
AQUATIC
PYRAMID
CVCLOP
BROWNDEL
CRUZEIRO
GANDY
VAREJO

A. W. Vessey & Cia. Ltda.
PA THEOPHILO OTTONI 89

Caiia Postal 1777 Tel. K.
End. Tel. VESSEY

de um RMutrc sobra as oa_nhoh_T
Qual o melo do conhecer oa sexosdou pombos?
De que ** eUmMrtam estas ratai"
tia,-***** — Arrm-acadas as penMSdaa-aza» ficam naturalmente «a poni»¦bos ImpomJbflKadoii do alvar o v6o.
Durante este tempo elo aumenta»

«loa no. proprie pombal. Até o desen-
volvlmonto uom-»leto dam penna» ti»cura as avea acostumada*! com e Io»cal. _* -jeeneuuasarlo ó uso da ban-deira vermolha. Hssa 6 uma eympa*
tlila doa criadores.

O sexo «6 A conhecido depois de
certa edado quando ae lrrkiiam ae
prlmcirat) tendências -e-cuatü.
• Untre a**M -iad-_*a,i n&o ba -tenha»
ma dlHieoldade: o macho owinpre
tom o peucoijo mala choio, «sabéça
maior, lar. roda, consUntomeirto eem ume palavra mais robusto, -

O milho picado, trlsuUho, trtro,
uvolü. moltla, verSuraa tenras n&o au-
mon tua próprio» aoa pombos, afcm
desteu, elles aabem insünctlvamenta
procurar o que Ihw ó necessário ao
organismo,

O. &
Ca Soe. Brasileira de Av-fcultura,

SABNAS DOS «M3S
Ribeiro — Rio — Escrevo-neei"Po.ssula tren cuca de guarda de

raça cruzada com pollciaeu; e lia
tempos uma "lepra" formidável apo-
quentou eate» animaes ao ponto de
passar pelo dissabor -do ver doia dei-
Ias morrer. Babões, pomadas, nada
lem feito dosapparecer «asa doença
terrível ato* quo um amigo me acon*
selhou a dirigir-me a essa secç8o, o,
é o que faço ae possivel fôr v. a. mo
Indicar um remédio interno eu ex-
temo que salvo esse unico vigia quu
possuo."

Resposta, — Lepra não 6 moléstia
do cão, u que seu vigia tem dovo ser
sarna. Exiotlndo mais -do uma espo-
cio dc sarna s6 o exame das escaraa
poderia firmar diagnostico.

Vamos, no emtanto, dar-lhe indl*
cagSes. para o curativo.

Lave o cão com água e sabão ordi-
narlo, podendo pingar na água um
pouco ilo eroiysol, lysol, fluido Coo-
per dando preferencia ao fluido, quo
0 só por sl um sariiifugo.

Depois de quasi aecco o animal
passe-lho nas partes atacadas do sar-
na o nas partes que o cão mais cocar
a seguinte pomada:

Enxofre sublimado, 10 grammas.
Sulfurcto de potassa. 1 gramma.
Lanolina vaseliria, 30 grammas.
Oo banlios corn o fluido Cooper

auxiliam multo a oura o usando-so
esto fluido, na proporção de t por S
para passar nas partes affectadas.
tumbem. dã bons resultados, mas é
preferível fazer como indicamos
acima. •

Ilygicno absoluta do canil. Ali-
mentação refree-.-ante, sopas com
vegetaes.

Passeios ao ar livre.
Internamente, para auxiliar a cura

OS NÚCLEOS C0L0N1AES

ítt%'' ¦ • .¦"¦".- • ;ái''.'>_á
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>' Cultura de trrez s milho de um colono

*******************************

PARA A IISTVISÇÃO OOIIPIjVOTA
DA NA. UVA — SO' OOM O

INDEPENDÊNCIA
DKl SICCTjSSO GARANTIDO.

91-RUAS. PEDRO-91 - RIO

i n
JA' CHEGOU NOVA REMESSA

Esse prodigioso produeto, que faz a riqueza da Industria pastoril. PRODUZ EM
60 DIAS, — Todos os lavradores devem pliiiiliu- já para lerem seus palúes re-

pletüd com as suas TRES COLHEITAS POR ANNO !
Ií3tí debcllada a carestla do milho, sim prejudicar as outras plantações.

-— KILO 20Çtí00 
ALFAFA DE MURCIA LEGITIMA, KILO 1OS00O — HERVA ELEPHANTE, CRE8-

CE EM 48 DIAS, 100 MUDAS, 30*000 — 1 TOUCEIRA, 30ÇO0O

Representante geral: MAURÍCIO TRO JM AIM
RUA SAO J08E', 74 — 1" andar — Sala 8 — Tolcphono Central 310O

E() attende-so pedidos dc um kllo par.i cima — Itcnietlciii-se cncoinmcndas,
quer pelo (Juircio, quer por estradas üc ferro — Dci-pcsa-i de despachos por

conta' do comprador.
BB

A população doa diverso»; núcleos
ooloniaes mantidos pela Directoria
do Serviço do Povoamento, eoneti-
tuida por 8.11ÍS famílias, era, cm 31
de dezembro de iSü- com excepção
dc quatro que estão emancipados, de
48.051 habitantes, dos quaes U.!.Sõ3
do sexo masculino e 20.1118 do sexo
feminino.

'Oa ibrasiloiros entram neese total
eom o numero do 20.a-lõ, seguindo-
so 03 polacos com 14.0!)3, ou alio-
mãos oom 3.494 o os hespanhoes
com 1.0Ç9. j\s demais nacionalid-a»
deu figuram com menos dc mil lia-
bltantes.

A população -doe nuclcoe, que era
em 1908 de 4.089, é, como vemoii
actualmente, quasi dea vezes maior.
Os augmentos da população mais
sensíveis foram verificados nos an-
nos de 1910*911 que do M.DjlO paH-sou a, •"iJ.324; do 1917-918, de 37.533,
c do 1919-920 de 37.812 a 41.722.

Existem noa diversos núcleos uo-
loniaes 37 escolas com uma frequen-
cia, verificada ainda em 81 do de-
zembro dc 1022, dc 1.488 alumnoa,

quando a população c_eolaT, entre
6 o 11 annos, nos diversos núcleos,
fi dc 10.4SI criança*-.

Em 1922 a producção agrícola dos
núcleos colonlae-s foi do ré'«
14.8S0:029?4S0, estando om primei-
ro logar o Núcleo Affonso Pcnua,
«rue produziu 2.225:200$, e cm «e-
gundo o Vera Guarany, com a pro-
ducção áe 2.105:730$000.

As culturas que muiores resulta*
dos obtiveram foram o milho, com o
¦rendimento de 3.219:128«., o ca..'£-
com 2.22(1:284$, o feijão com ràU
1.560:113$2S0, a mandioca com nMa
1.256:610$, o centeio com 832:"1«$.
o trigo com Sl-5:-777Í777. o arroz |com 699:738$, a batata inglesa com..
G38:i;7$00U. As demais producçaes
attiiisiram a 0.787:560$, figuranJoj

Rmpohta — Para a prlsllo de ven»
ire quo so referiu na aua carta pri-
melra aconselho dar ao cão trou vu*
ücs ao dia uma colher das «lo sobro-

I mesa do a.oltc de oliveira.
' fiupprlmir por una tempos a ali-1 mentac&o carnea, podendo dar *o-

, pas, legumes, arroz, fubá do milho,
hervas, pão, aopiia do leito, toljãu,
peixe.

Além daquella medicação dô-lho
durante 4 dias seguidos o seguinte:

Calomelunoa, 4 contlgrammoa.
ljicto.se, 1 gramma.
Para 1 papel, faça 4.
Bm relação au corrlrneuto nfio sa»

temos ae 6 oorrlinento doa ouvidos.
tio 6 corrlmento do ouvido appli.

que o neguinto lliilmenlo:
Azeito do oliveira, 100 grammas.
Naphtol, 10 granimas.
Elhcr «iUlpliurlco. 30 grammas.

E. S.
LÍRIO DO BREJO AOS PORCOS

Guilltorine Oupellu — 1 _cnd» do
Catteto — Esci-cve-nos:

"Constante leitor, da eua útil ao-
cção a "Vida doa Campos", vem pe*
dlr-lhe o favor do dizer-lhe; qual é
o valor alimentício do lirio do brejo
o se se pôde dar ao» porcos men-
ga á vontade, como ração; Isto 6 de
manhã milho c a tarde lirio do bre-
Jo."

Hcsponta _ Pelas ánalyses de Po-
ckolt vê-se que o rhlaoma «lo lirio do
brejo que tão gulosamente os porcos
aceitam contem 82 °\° de água. 6 "j"
do amido, 0,8 *|» do glycoso, 0,3 •|"

do ftlbumlnn, C *|* do cellulose, alím I estudo hromuí.loglcu oliidti
do sul.nuuolas gonimosiui, caos, etc, (oi feito com u llriu do bi

nqul ;i..j

o aswlm podem ser empregado na
alimentação doa porcos com vanta*
gens nutritivas scmclliaiitcu aos rlii-
somas em geral.

Para bem'responiler a aua pergun-tn serlu preciso conhecer os prlnci-
plus nutritivos dlgestlvels maa este

noi*-*
Itnelro

Podo d«tr os rhlsuriis- -»•; "o
i vontade, mus nfio desde o prti
diu, porque ¦3orit>liiiciile iibuu.tui o

comem do mais r.io ruiu provovUiidu
dlarrliéus, 

K. S.

LOTERIA só da BAHIA
__BBB3**_

P.RATIS BI quer, ser fccllz em eiill)!'ognií,
uiv.I-iiiiiC!', u0m-.11'

educar a vontade, auirniuntar ti íuíuiorla. 11 In
espirito u o vigor pliyslco: agir pcln ueiiiai
distância, livrar-se dun inílticníliis iimleílcits.
i-.s dlfílculdadoii d;, vida r alcançar ti foll ',1!
pu/„ peça Já u MENSACIEIRO l«A I'Ori'1'l

Esércvu íiiir.i ARI.STOTP.I.US ITALIA,
POSTAL, COI — Secção A — (Avenida I
loja). Sl qulüor rccebcl-o como caria
mundo $jl)0 o 1$, ao registrada.

NA,
,i cai:

SEMPRE...
AS MELHORES LUVAS, BOLSAS, CARTEIRAS E NOVIDADES'DA ÉPOCA

CASA CAVANELAS - Ouvidor, i 78

A criação do gado 22
SUanlflce lota dtt r.gu: GUZZERAT, CYR

&

aa madelraa' o taboas
:48ii$000, os ovos

com
com

réia!
1*413/

1.004:709$Ü00, u toucinho com réis
811-948$, figurando aindu como ren-
daa producção do assucar, aves, ba-
nha, carnes tulsadas. couros, fumo.
farinha de mandioca, berva-matte,
leite, manteiga, queijos, tijolos e te*
lilijS.

dc-1 tio licor de Ifowler, de uma a S
golas por dia tio leite. Comece com
1 gota. c vá. augmentando uma .dia-
i-ianiento até a doso máxima dc oitj,
depois volte a unia, assim suecessiva»
mente.

Depois de 15 dias desta medicação
das gotas, descanso 10 o repila mais
uma vez.

Sc a sarna não ceder nntão terá
¦de recorrer ãs injecções de Pausar-
nol.

E. S.

CJONSTÍPAÇAO r.NTESTI?.A_ DOS
CÃES

Raul Cavalcanti — Rio — Escre-
ve-nos:"Conformo casa iudieai-ãn junto,
fizemos medicar o nosso Teneriffe,
que experimentou melhoras; porém,
voltamos a consultar, pois que, Q
aulmalzinho continua com o "corri*
monto'! uinda. que uni pouco melhor,
n duo dorca da barriga poucas ina-
Ihoras. Devemos repetir us remo-
dios."

Casa Especial de Horticultura

'*"""¦ • -•'•'*" ^J.j^ffÊ^f^ ..JV'.J^i;

¦¦ 
¦ '*-.:-::;;-:,

«castasifêp1.'afi!7i-'i"i
,yypK;:4yy. ¦¦:*.*

nrr, Barri de Plrthy, Siitertte 10 mlnuu* ds etttçts, psssrss eer «latas mtíoa lotei «at rioea OUUERAT e gtr, un-rn
»Ida» ha índia. Informiçõe» eem o tt. Jet é Alvet Pimenta, em Barra de Pirahy — EtttSe do Rio, eu cam • proprietária, m\
Aleiindre Vigorlto, á rua Primeiro de ¦ «roo, 24, sobrado. Mie Se Janeiro.
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Moinhos de vento Erven - Challenge
Trabalhando sobre rolamentos

de lubrificação automática
e montados sobre torres dc aço

reforçadas, completos,
com bombas para todos os fins
ABASTECERA' COM ÁGUA

SUA PROPRIEDADE
SEM DESPEZA

Peçam catálogos aos únicos agentes:]

van ERVEN & O.
Telephs: Armazém: Norte 6584 - Escriptorio: Norte 2948

Endereço telegraphico ERVEN

RUA THEOPHILO OTTONI 74 — RIO DE JANEIRO

Agencias cm: Campos, Bello Horizonte,
Aracaju', Riachudo (Sergipe), Alagoas c Pernambuco

- M-m-r*'\o*j-/K

I. 

iii I //. Rua do Ouvidor n. 77 I
'- 

*^M\ l/M^ttk '*W*%* tj-.Grtr.oo. e. variado -sortl- I

^*§^UwlfiMÍ/ jgjf t-ifí^Safô' mento dc seuientcs do üor- B

^^^^^Si_^^íív_ll^-I'*s*^^»l Wr§ lalí«ja.=. flores o agrlcullu- I"^T-^ã^i^^-S^-ís^i^^^^tó®!**®^ 
T'' P,aula3 frutifcas e do ^

lW^^^6^i^^^^^^i?'jr^^^P^^^*]\A oriianiento. Kerrainenta3 J

l*^^^^.^^^^ C. A. Carne ro Leão

;|| SÁL1TU BB HÜlT ^
I IO mais precioso adubo para o JARDIM j,. ¦

e para a lavoura em geral. I IA

I!*t#fl£li»)éT9&IMíl*lJI -flMi

h
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- Para intox

PAPEIS PINTADOS GASA OCTAVIO
Rua dos Ourives, 60 — RIO

FAZ TODAS A8 COMBINAÇÕES DE ESTYLO E DE FANTASIA
ARTE E BOM GOSTO — AMOSTRA E ORÇAMENTOS GRÁTIS — TELEPHONE NORTE 4030

- -III ¦.'¦! m*****a***%€S^^^

PEÇAM
ORÇAMENTOS
E DADOS 

"
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iMoléstias do estômago e dos intestinosi
iIiitiuinoras pessoas, principalmente as que so entregam a mui-

llnlob affaaeres, sem obedecer a regimen das horas de aUmontaçao,
i-iCi-,1 do repouso, sontem-so mal no fim do pouco tempo, com in-
disposição para o trabalho, tonlolras, dur o peso no estômago e,
àsslm, desanimadas procuram o medico, afim do so livrarem dea-
Ves maleu cuja causa única c a dyspepsia.

VI-una, mui insinuados, pensam erroneamente na syphllla e,
doloroso ó 

'confessar, 
mão poucos médicos-seguem o mesmo pensa-

men!o~com prejuízo pnra o seu cliente.
Em divorsos paizes c, com especialidade no Brasil, na classe

média o organismo não tem, como precisa, hora para a sua refel-';ão, 
nem bora paru repouso, quando sabemos ser isso indispensável

;'! saude o, portanto, á vida. .,*'¦'*",'¦.'*
¦\16m do reglmen aiiaruhizado a impouLualidade da hora daa

refeições o am-oncia do repouso necessário-, o uso c abuso das be-
bidás congeladas è o comer demasiado, são causas Importantes na
otioiogia (ios males ..'" estômago.

jV; pessoas uuo scntlrom quaesquer doa sofCrimeiitos acima
.-ipontados conseguem, facilmente, a suu cura, observando o-regi-
r nu 

'-i-u-is-Iha-Jo 
e, pura corrigir as faltas do que- se reaento o or-

canismio usar o Elixir Eunoptico do Professor Bcnicio do .\brcu.
cTn-irc- ii'o ha mais de !!U annos e com suecessu nas affeci*òcs do
annarôího gastro Intestinal, Uyspcpsiius, dói* o peno no estômago,
vertlrens asia, mão haliiu. máo gosto, arroto, aucia ile vomitai*.
Prisão dé ventre, gastrites c enterites agudas o chronicas, dores do
ca 

o'E'.u.ir"Bu0cptjC0 ,; dc um gosto agradável o s6 deve ser
usado na dose dc uma colher de sôpu no melo ou no fim das pri"-
cipaes refeições.

E' ENCONTRADO jV VENDA ESI TODO O BRASIL
Depositários: Drogaria Baptista, 10 — Rua 1." do Março;

(J Alfredo de Carvalho & C. travessa do Senado, 15
Riu de Janeiro

^0<E5»(!.-<!j3»'«'ínÍ-IfeP^EB».0«

oxaropib 5ao João
É O frlELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS DO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:
A tosse cessa rapidamente.
As grippes, constipações ou defluxos, cedem

e com ellas as dores do peito e das costas.
Alliviam.se promptamente as crises (afflições)

dos asihmaticos s os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

As bronchites cedem suavemente, assim como
as inflammaçóes da garganta.

A Insomnia, a febre e os suores nocturnos des*
apparecem.

Accentuam-se as forças e normalisam-se as
funcçôes dos orgães respiratocros.
O Xarop* s ticab  - - - - *-¦¦

I.»
2.»

3.»

4.»

6.»

6.*
COnt*»*-St» ni,t Vh**i**tn<-cti.i>

Alvim & Freitas — Rua do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo

TELER N. 5093
^0(AfÜSTAL2S.

J2LECTR1CAL EXPORT CO.LTO.l'

l — O/OdeJANEIRO'
* Agencia, em B£UO HOMlÇHTt • #*(? da Uben/atlc, tiiS • Caut» Postal 39 - Teiêp*. MS —

Ã

COOPERATIVA CHRONOMETRICA
FUNDÃO A EM 7 DE NOVEMBRO DE 1600 — CARTA PATENTE N. 7

Reeultcde dai eitraofòes pare todos et
plenos •— Centerta»»Dtzenii

DE 20 A SS DE OUTUBRO OE 1824

'olts, Relógios, Metaei, Ternot «ob me»,

didu, Roupas Brincas, Chspíos, Colçc-
' de, Bicycletus, Pathi Btby, etc, »tc-

Prcctsa-so de agentes na Capltal e no

Interior.
Peçam prospectos

Dia -aò — Segunda-reira . . 6*-) c 93
Dia 21 — Terça-feira ... 201 c 01
Dia 22 — Quarta-feira. . . ggO o 80
Dia 28 — Qulnta-reira. . . 302 e 02
Dia 24 — Seita-feira . . . 70» e 09
Dia 25 — Sahbaeo 726 e 26

Rio, 26 de Outubro de 1924.
O fiscal do governo. Dr. Franklin

George Naylor,

MATERIAL ELEOTRIC?®
Grande stock de motores, dynamos, fios e cabos electricos,

fios em chumbo e cabos armados

ATELIERS DE CONSTRÜCTIONS ELECTfilQUES DE CHAFLEROÍ
FIL.IAL. NO BRASIL

AVENIDA RIO BRANCO N. ^B
Telsohono N- H3S3S RIO OE JANEIRO

a8-c\:,Jtj*_^jrji_-«ai.^j
r* A*<V^>»V-%»>W*»^»»»^'M>^^^%^^>'*.^Ai
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MOBILIÁRIOS CH1CS - TAPEÇARIAS FINAS - DE CORAÇÕES MODERNAS

BARBOSA & MELLO — Assembléa, 27 — Teleph. O. 5.028

TECIDOS
CRETONES
ETAMINES
VELLUDOS

STORES
CORTINAS
TAPETES

FINOS, etc.

HORS CONCUBS KA Ercr-OSIOJ^D IKTEBNACIÒNAL. OE 1S2S

ABAT-JOURS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIGOS PARA ARMADORES E ESTOFADORE3
65 — RUA DA CARIOCA — 67 — RIO -

^.'jjmjir-V-J. ju»juuuv^(.'rir<*r----.-»¦¦**¦»;*.*¦" ***.»** *.****.*"'"'. ..«.,.«¦¦_....¦ . 
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10 O JORNAL — Domingo, 26 de Outubro de 192'*
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,1 s. CATHOLICJSMO
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S, ÇHTtI81'IlM 13 a. C1ÜÍISPXNIÃNO
, ClirlBpIm ii Chrluplnliino erimi, nud'¦ Iiir.i do Ui Ktiiuio, patrícios o afortuna-
«lot romanos,

, Irmão*! geniOOS, abandonaram clica li
Kidiiíii r.ia.idc. o ulwluram pura Mola-

l-huntj, onde m oatabolcooram como eapu-
tolrou, montando uma lundu quo «nt
bravo tevo larga o oviBeniu fronuewa,
•IO' quo Chrlsplm o CI>H»plnlano udopttt.
iam. uo nAu foram «Hen oa orladorus,
o syutomu do bem foito « du multo b«-
ralo. È ii jinoporçün quo remendavam
on sapaloM OH dolii romanos iam evan-

, (icllxandu fl cllnntclH,
No decorrer ,;«• *10 iinnou, Clirluplni o

*.'hrl»p.nli-.im Mwr.õhduraiii botus o iwira-
I toa <*¦ ovanBcllzu.-ani oa ciiHliinmeiitos

1 do Senhor com ml uru* o furvor iipoa-
' tollco u»'', Por ri íi i. OH pugAoH dc fcWfi-

miiim abandonaram m* templos Idolatras,
ílüeriim cm caçou oa miuilpanoos do P"-

i munlamo, eonvertando-ao toda. (l clrta-
<lc e <»> aeu.-: lugares clrcuiiivlainlioa li

ivafdadelra i-oUrIAo dc l.'eiis. uno e casa,
.iiiciiiio que li". Vlnlo tfouulos don,li',i au-

,'bp* a faço dn 'terra.
Nossa ipoeii, porem, precisamente

nos tina do Mi hicul", Muxlmiaiui o
ijjlccldolano dovistuvuin n lisroja, Ma-
xltnlano iiercçrrli! .-u; Galllas, com o «eu
oxerclto ,• douolu <'.<,¦ extinguir a culobro"legiilo lliòbana. poisa por tíoissons c
ali tln detêm.

Conuliilii então c .imperador passo
<iue n cidade ne convnr.era «o Cliriatia-
nisnvi, c. oneolorlüudo, iitiscu saber iio

Iquoni a. oulpu. Ou nomes' doa santos ca-' 
putalruK chegam-lho ;,oí ouvido*, iü

(Chrlsplni o Glirluplninno tão uln.madoa
A preseiniu d».KIecIovaro, ministro lm-
pòrlul e notável Inventor do núirtyrios.
Interrogados, cioiíosoajn a aua religião
— o Clirlstliinl-ano. o declaram terem
abandonado Itoi.iu, a famlliú e a ri-
iiueaii e buscaram u.*** Oalllaa com o fim
único de prÉgar li paliara de Deus o
converter os imgão".

O ministro defrtrove-llieii «a.torturas'mi» us esperam. J5 como iw dois sapa-
tolros pregadorc-M -ae cutis-irvasscni in-
differentes* leva-os li Itfoseneitt ile Ma-
xirnlnno, que procura illudii-os, oífortan-
<iü-lhr*H opuleiiciaíí. ',

itonrurlns o fortuna rlei.tlinios nús,

ii Imperador, du bom unio eiii iioiiih
pnlrlu n ilellAH nada tuicri mi»; ;i noiMll
íionril 6 Minai* a JiMua Christo e a uos-
KU riqueza 6 reinar com utlo '.ia -.un
gloria.

.MiiNlmlnno ordena O iii.irtyrlo, Ini-
cindo com n nuaneiviAo dua smitos cm
corrtrj n zuraldoa a Junco.

K, «ob aa icrgasthdas, Clir'uDlin o
CIlflapIlllHIlu oravam, OarrabCot irasseni
Olltêo umas farpai) pontculcudiiu que
lima olltorraip entre hh uuhas, emquanto
OUtrOH Ihou ilraviuu dn» contas pudaijoa
do cirno. K oa dolu uantou uantlnunvam
oiando, Pilem-Uien nos oescoco:! irnia
rin moinhos o JoB»ni-n'oa no rio do
anuas conBdndaa, afim do quo morram
de frio. Ohrliplm o Chrliiplnlano üui*
Bem lépidos nu outra inargcm o:id» to
rum presoi'. Ií, dcKfinperado nom o mio
Buocoaiü dc sumi lorturaa, Rlcolovuro faz
m«tteI-0H eni uma caldeira, cheia, dc
plxo u chumbo fervontei:.

I,a deiit.ro oa dois Irmão» continua-
vam a orar (lo ilibou fixoa noa paramos
cclcwl.iaes do onde o Ser Supremo lli'*u
sorria, iieiciipeiado, da liordn dn. cal-
delra. Tticeiovaro oi Invectlva, e. eis sc-
não quando um piiso de chumbo salta
iiltliiBc oa olhos do mlnlatro que, ator-
doado, cie ua caldeira quo o troea em-
minutos. Então, uma legião dc anjos
desce o retira, ua dolü martyres do
chumbo o do plxa cm cbuUíio, sendo
os mesmos, no rila negulnte, decapita-
do," lior ordem fio Imperaíor.

us s<?iih corpos foram reuoIlitdoK o
aeua deapojos «lnda hojo enriquece;*.!
duaa Cfrcju**, quo tém oa aeus tantos

São Chrlsplr.i o Sáo Chrlsiilnlano 'íuú,
pois, oa padroelroa do» a.ipatolros quo
tCm hoje, dla conaagrado noa doía mar-
tyros, ensejo do oa featejar como <••!
festeja a lCgrcja. i ...

•*J^T* ,

IRMLVNT>ADK DOS MAP-TTRES SAO
CHKian.M k sao cunisPi-

NIANO
A mesa administrativa desta Irman-

dade festejará, hoje. oa cxcelsoa inarty-
res nous padroeiros, fazendo celebrar
na, aua egreja com tolcmnldade o pjin-
pa, missa solemne fts 11 horas, scdúo
ofrieiniito o capellão da Irmandade,
acóiytado por vartoo sacerdoteu quo for-

-- Kl ^liÉnHiAl ll#IE

! wHPmuuier
' i^^^SBKIllll Doenças do Utero: Ivá^P^yp^mmWiW ^\LitmmfJmB —

I1H1H melhor

! J i ! - '—-^HSilUlffi
MjM-wrA4itâ&m**m

7TC •

Falta de Regras-Regras Escassas-
Negras Excessivas • Colicas Uterinas •

Suspensão Corrimentos e demais
Doenças do Utero e dos Ovarios./

O MELHOR REMÉDIO
***»*WmmWmÈmm^mmmW^mmmWÊmmmmm!m*Êmmmmm\\ -

i> ^ará todos esses incommodos, que
fazem as senhoras soffrer tanto, o

remédio Saúde da
Mulher" porque actua directa
mente sobre a própria séde
das doenças. /

nemMWiMM ^—^M

lilàiii o p* do aliar. Ao Bvillifcllio, faril
u IHincoyrlco do,-i txccluoa oruRos u ora-
dor sacro padro dr, Henrique d; .Ma-
(,'ulhãcu.

A'i> III Irorau, ap&j a Wlura da no-
inlnata pelo Irmfio uecrclarlo, doa Ir-
iiiüoti elrltos iwra o nnno eempromls-
sal de l'J24 n I9'J5, tenl Inicio o "Te
T>c*um", precedido de ac.-.-nâo polo tri-
buno con.-Bo dr. IJenedlelo Marinho.

Unia orcheatra c canloroüi sob «i re-
Kencla do maestro Maurício Bra^-a, exa-
cotarão ò teifulnte pvoprramma: Na
missa — Marcha solenr.ií: S. Chriaplin o
il, Chrlspinlano, do M. flrarre : Mlflnti a
quatro vojeu det^guaca, do maestro
Hamma; Inlroltur. Clraduul, Offortorlo
o Communio, do maestro Amatucol;
Avo Marln, dn Cezar Krank: .Murcha
final rtòglnà Paeia, ,le M, Hi*a(.-n: X"
Te Deurn, Marcha Saorátlsislml Rosarl,
de M, llr«Rai fiiunla AngelicUil. de
Bunonl; Te Iieuin l.uudamus, do bran-
elilna; Tantuni Krfio, de Voiiii; Ave
(Maria, do (,'ranrc Tadlul; Mardia f-
nal santa Cecília, dc' M. Braga,

No «dro da eíreju. durante a tar le.
e parto du noite, uma banda de musica
oxeuutar-ü variado progranima,

MUS PKRB.ViVD
A adoracio do Smitiuslino Sacramcn-

to, uerá hoje, durante o d!fl, começando
ãs heraii do eoetoiho, na matriz ¦:.) Sa-
Brado Coração de Jesus, fí ilurai te a
noite, começando fta 18 li" horaa, na
capella do Auylo du Santa Isabel.

Amanhã, o l/iu« peruano será diurno
no Curato dc Sanla Tliereaa o nocturno
na capella daa Irmãs Saornmcnllnas,
terminando ern ninba» com a beniilo.

A adoração nocturna naa egrejas e
Capellas 6, por ordem da autoridade
eccle-siactlcn, privativa fia conimunlda-
do.
O 34° AXNTVHP.9AVUO DU SACI HA-

CAO DO CAftDaA.1^ iVRCOVTiltüli
'rransxirreiido no dia de boje u Si"

anniversario dc BaBi"aeâo do venerando
príncipe da Egroja c cardoal-arcebiapu
desta archidiocese. d. Joaouiui Arco-
verei'1, üerá, cuutaüa, na Cathedral Me*
tropolitana, hoje, fts 10 l\2 lioras, mia-
sa om UCÇió dc Braijas.

Ksta mista lera a assistência do clc-
ro rcKiilnr c Gecualr, a convite dc d,
Sebastião Leme, bem coniu de lodaü aa
ordena Lercelratí, Irmundades, oonrc-
derai;ão Catholica. ussoclasões icliBiosaa,
colleirios o demala ixstltuições pias.

Além disso, em todaa aa oirrejaB ma-
trines, conventoa, e capellas das com-
muiildades superiores, serão reaadus,
hoje, missas ein aci]ão dc graças P"in
uphemerido dr> hoje, tão cara ho:i cora-
í<3ea ila familia catholica brasileira.

CAMAIíA E3CX3L.E3SIAJÍT1CA
Expediente

T*rooessos matrimonlaes:
Provisões com licença do oratório por-

tlcuiar: Ernesto <Je. Alcântara Velho
liarrelo e Ucbípo. Tavares do Aquino;
Jorge Simão o .lumlllo Bando.

íjiceiayie dc oratório particular: An-
tonio Pereira dc Moraes c Isabel Ma-
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I-j X Gr X
na Alves: E"?arí' Díiííiibu Cerqueira
c Díborii do ,-iouia Oulnmrftfft

Dsnpuohoi t''ol eonflniiadn si Nonil-
nua du Irniandodo do tí, Chrlsplm c li.
Clirldplnlimoi

1» BOMINCPO DA PÍ2ÍHA
Hoje. quarto o ulilin» domingo consa-

líradi, ft inllurnisa Senhora dn Penha,
serão roaadas, ua sua curoja da osu-
Cão ria Leopoldlna iln mesmo nomo,
mlüíu daa 7 fia 11 hora*, sendo esta "
(rrande Instrumental, executando-,*, no
final n liymnn <lt K. S. da Penha.

A'n 10 horns, culni. da casa dos Jtu-
melros uma bem orRanlzada proclasão,
011! uue wrá condiuldu, «ni andor, a
mllMiçroHn Imagem do N, S, da Ponha,
seiruliirio.se I, nallio, sob o qual uni ee-
elcelaatlco lovarã a sosiriida relíquia du
Santo Ue ili".

N'.sle prestito (ornarão parte, além
rias associações relIsloBaa da matriz de
y, Geraldo ch olaria, a administração,
irmãos julilludos, definidores, neladores
e zeludorns, n*-,,r*>4sorc3 e alumtlos dos
collefloa da Irmandade/

Ao recolher, nn e/jreja, seinS. cantado
solemne To Dotim, terminando com a
benção dg SS, Sacramento.

BEXÚVilNTiniADA THUREKIXHA
•A partir rio dl«. 10 de novembro, no

saião nobre ria Associação lllo Oraii-
deiiüc, ii Avenida lllo Branco, realizar-
sc-íi uma exposição oe trabalhos em
beneficio ila construcção do Santuário
dj mesma Bemaventurada. t

Aoa pp. Carmelitas Descalços, fi, rua"1
Mnrln c Barros u, :'I8, portem aer en-
traguei} os irniialhoi', ucompauliaiiu» dos
nomes doa ofícrtnules, ulC o dia 10
do novembro,
IvICrA CATHOLICA .1ÜSUS, MARIA,•JOSB', DKS.JO.iu BAPTISTA

DA DAGOA — UOT.U'*OCO
Commemora-sc, bojo, o 3° uimlvorsa-

rio da l.len Catholica Jesus, Mana, Jo-
y(-, Uu S, João liaptiat» da I*tH"o;tt om
ilntníogo.

Km eomnieniorarilo desso annlversa-
rio iierã rezado, missa áa 7 1|- liQt'u&
cum comiminliãu í;o:';iI, c^iitlcos •• prega-
i;ào pelo sacerdulo pudro Leopoldo Kor-
uauMfi; reunifio 'm !Í0 horas do íncsi-
iro dia pi "a posse do novo conselho;
i- cepqão cie sedou c aifplrautc-y, prfiga-
ção do padre dr, Henrique dc Maga-
lhães, cântico» c benção do SS. Sacra-
inento,

Aou paroebianes da Uasôa, csiwciul-
mento flOM sócio;-, da IAíSA o aos das
nutras associações i-iüt-^ulinaii o fomi-
nin«s, o revnio, vigário Interino, padre
Manoel Soares, expediu convites para
assistirem a todas essas eírciiioiiias.

.VOSSA SKMIoriA.DAS DOKE3
è'a Catltedral Metropolitana, séde

provltíoria da csrej»*, basílica da Santo
i.Yuk rios Militares, será rezada, ama-
nhã, á^ í) bora*-:, missa compromfssal
ciu louvor <lc Ni Senhora das Doros,
offlòiando no nelo o capellão da Ir-
mandado monsenhor Augusto P. dos
Ban tos,

Companhia Brasileira le Construcção e Colonisação
AOS FAZENDEIROS
A Companhia Brasileira dc

Construcção e Colonização, com
o capital realizado dc cincotmil
contos dc reis (5.000:000?ü00),
sociedade anonyma devida-
meníe constituída c registra-
da na Jun Ia Commercial da
Capital Federal, em 13 de
Outubro do corrente anuo,
sob o u. 6.790, encarrega-sc
do seguinte: .i»V}

A EICON O MIA ¦'
E' A RASE DA PROSPERIDADE

SEJA ECONÔMICO; FAÇA SUAS COMPRAS SO'MENTE NA"A União Commercial"
Preços sem competência — Entrega a domicilio — Únicos depositários da

- C'!RA UNImO, a melhor o mais barata de effeitos ttrprehendentes.

-— LATA 4$000
NEVES, GONÇALVES & COMP.

21 RUA DA CARIOCA 21 — Phone Central 3929

AOS POBRES, MAS HONES-
TOS E VALIDOS

Sois pobre? Isto não 6 um mal,
pois que tendes cata fortuna: ho-
ue.stlclado. o validoz.

Unia hora feliz raiou para o Bra-
sil. A grandeza do Brasil repuu-
sa na prosporiUa<lu o telicidado de
seus habitantes.

Nesta terra maravilhosa, a prós-
peridado o felicidade so encon-
traiu no campo e, ahi, na explora-
Qão conveniente du suas inconta-
vels e inesgotáveis produeyões
agrícolas.

Ides sor proprietários, comprando
a praso, um loto preparado conve-
uieiiteinentc pela Companhia Brasi-
ieira. dc Construcjão '0;Golonlzayão.

lista Empresa òmciõiiàl,<-coin íjj, ca-
pitai realizado dc ci*nooi"inil eontos
do reis (5.000:000$000)- o deVída-
nientc constituída o registrada na
Junta Commercial desíá capital, ue
propõe ao seguinte: *

).")—Comprar c vender propriedades agrícolas cm geral.
2.°)—Vender fazendas, dividindo-as, preferencialmente' em lotas.
3.°)—Botar os lotes com casas do campo do typo modesto maa hy-

glenicas, confortáveis c duráveis.
4.°) —Vender os lotes, assim preparados, uob sua responsabilidade, a

compradores honestos c validos, escolhidos entre agricultores nacionaes o
ímiiiigrantes estrangeiros.

5.°)—.Segurar a vida dos compradores pelos preijos dos respectivos
lotes c pelo praso do pagamento.

(|.°)—Ciarantir a subsistência e proporcionar ferramentas aos com-
pradores dos lotes, durante o primeiro anno do trabalho.

7.°)—Construir, para esso Iim, cm cada iiueleo do iiuinhentos (DOO)
: lotes, um grande armazém para Kntrcposto commercial;

8.°)—Construir, junto do armasem, uma grande Escola c Posio Medi-
co para uso exclusivo do núcleo.

9.°) —Sanear, dotar dc estradas earrocjaveís c ersünguir OS íormlguoi-
ros dos lotes quo forem sendo preparados para vender.

.IO."*!—Organizai- um servluo dc forneciniento dc trabalhadores, ospe-
cialnientc destinados a fazendeiros.

Para mais esclarecimentos, dirijam-so ao Kscriplorio fla Companhia,
á rua lü dc Maio ti. 10, sobrado, Capital fedoral.

Ji-rpcdienU*! dns 0 ás 12 o tle I ás 3
DIRECTOIUA:

•PUESiniíNTE — Enéas Paiva — Capitalista c proprietário.
Tl-reSOUTUOITtO — Oscar Ribeiro do Moura — Capitalista.
iJEClíETAniO — Cel. Joaquim Nicolau Paiva Moutclro — Faacnacl-

ro o capitalista.' INSPECTOR — João Pereira da,Fonseca — Industrial.,
COX-SELUO 1'lSCAIi: .. •'

Br. Joíí6 Ribeiro .Monteiro da Silva — Medico c capitalístWi
Br. Horaclo lübclro da Silva — Bircctor-Ooronto da Caisa Econo-

thica — Canitatista. v
Dr. Cyro Torres — Advogado c proprietário. ' 

"• > ¦ .

RADIO TFIFPHÍ1NIA
PEÇAS E APPARELHOS

PREÇOS DE IMPORTAÇÃO
WilImaDD, Xavier 5 C.

íf
R. AUFANDEGA.II9-RIO

Toi. N. 3136
BP^

1 !
^fuiLiiiLi!iiuuijjiii!iiiiiiniiii!iiiiMiiiiiiiuiJuuiumLimimiiiiLiiiiiiiiminiiiiii|iii,

J Cofres de aço a prova de fogo, qcsda e arrombamento

I FECHADURA CENTRAL DE TRANSMISSÃO
1 GRANDE PREMIO NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922 g

PATENTE H. 19409 — FABRICANTES:

I Wallig* & O - Porto Alegre I
I Filial: Rua Mar-Khal Floriano Peixoto 5 — Rio de Janeiro I
tTTimiKimiiiimiiiiHiiiiiiiii»»uiHiiimi»iinii!iiiiMHriK*>iinmiiii»iH»niH!iP))

UNDERWOOD
<l MELHOR MACHINA DE ESCREVER'

fí: *>

As qualidades que distinguem á
de suas congêneres são tantas e tão notáveis,
que a tomam a machina padrão (standard),
cuja reputação universal em vão procuram as
suas rivaes igualar.

AGENTES GERAES

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY
Ouvidor 98

«IO
Sío Bento 45
SAO PAULO

EVANGELISMO
KÜlililA. HVANU-EUCA VhVmU

.VlíNHfci
Hoje, que w ••tíclim o Ula üo nimo k

cücoIh, iúi -li l\2 horas, cal* ctvii!** **•
reiine íl run «'Hinrrluo li, 102, pur* 0¦.btudii dn palavrn. do Dtuu, Varko Uiit
du iiuinvm o ovniiRollvttt sr, Ãlmeldii
Hulirlulio o rev. ,|..i»ó 11»niulhu. ItaV0"J
1'OcltutlVOO, lijüi.io», otc.

•Asmiiiipln da lição: ".V Teiiipeaüuiu
o li Boniiiicu" — Mun-oa, 4'M-41 --
ram u texto ,'iureo «e«iili!t':: "M:'a
quem <•¦ c»|,*, imo iiló o vento n o mar
lhe obedecem'.'" — Alurcos. 1 ;ll,

CONT19IU3NOIAS
Ou osludBiitca hllillcoB Intenmclouacs

rcallitani, lioja, ila ii ,, ,\.; jd liorau, ft
tua Lul*.'. do CftiTiòcií, 22, du:m conferen-
clau publica!», u i.uoiinipto du lardr ií
o 1'lftno Divino ou do Puratai iwrdidc
utí os tompoa Ce rcatltulijio (llltfMlruotlcom denunliofij : o dn noite, a volta «Io
Senhor; nua presoncaj vu* cpipluHiia
o o Apocalypac,
KUfü3JA 13AIT1STA 13M JAOAIUi'-

PAGUA'
Ocuupara a tribuna, tanto pola nin-

nha como lambeu A noito, o pastor •!"¦
cereja, o rev. dr. .Salomão Jj. Ulnuburs.

O .-•-niiün, no cultg da iiianhü, vor.
Fjmi lobre o BOBUlllto tliultia: "A Kcli-
plãu liaram rcp.idiada", baso.ido sobrfi
o tc*ítu sagrado (|uc sc acha no 2» li-
vr.i dc .Samuel, cap. 24, verso 2l."Nilc, offoreofirol «o tíeithor meu Dcir,
liOloCHUdlo» que mn llfto ciiKtrui nada.

Ü thema da conferência íl Molte i "A
Brande pcn*runl«'', a mesiiia (pie Pllato*.
fez aos phaMsCJM tio outrora. quando
Insistiam ua morto do divino Salvador:"Que tarei de Jejus, chamado Ührlato?"
EGREJA »A*P.C1*SVA ORTIIODOXA

BOsta egreja |:*:u.sforiu a sua siSc
dn rua Andrade Araujo ii, 37, Üíwaldti
Cru::, para a listrada Kcal do Sailt-i
Cruz n. 140, ilcalenRO; onde havorú
hoje, ;'us 11 horns; eteola dominical, e
áa 12 hor.ia, uiajcrtarã sobro o thema
o canccllíiiiicniu uo.-i Uohxoo peccado:;
iwlu morte do Jesus, o Irmão Francell
ivo Ma*u'«,lhãcií. A'n Vi horas occupa.ru.
o puiplío o irmão José Le'to Brasil,

iliXldRCITO UA S.ÚjVAC&O
Iteunliie.! de hoje: no salão Avenida

Jl. de tíH 2S3, áu '.'.30 hrtj. 13. D. áa Vi
horns, íiosptidtdu. dod ajudutitcs Sjòdin.

Ao nr livre, fln S,yo hoi^a, na Prayu
11 de Junho, ús 16.20. uu. 1'rafl» da Tie
publici, ás J&.oU tia rua do Senado,
esquina da Kiscmuiu.

O.s coronela Mlsho presidirão, r.a tar-
dc c i nuftc, i^lJ^iliados nclus brigíidci-
ros Slcvcn.

OON-FIJRHXCLVS
ttojc, íia 12 c meia horas ter.i co-

mero, 110 tsmplo i:)ethodis(a da i"Ua
Jardim Botânico, 4tIG. um» serie du cou-
fcrctluiaíi do accordo oom a seguinte
ordem: Domingo o segunda-feira, 27
Rumo á escola o "Perdão das Injuria.s"
polo rev. Ilypoüíü dc Campoj; terça-
feira, ÒrguHio e Humildade, pelo rev,
Bpaniiliohdati Moura; iiuarta-fcira, "O
Arrependimento", peto *>c/ Paul .13
liiiyera; quintu-íoíra, ¦dr. Krniüo Wn-

Kiieri iicTia-falra, LípumlnoildBu MóU'
ra; uaboado, I" Jr noveititiiu, Oiorn
Calrc, d.*» KjrreM ,i" \'.i'a I nliiJi Sn-
iiiiiiKo, 3, rev. Hypi*litii do C«,n*i«.-,

A'«| II bnrii.**., Iitijí, o di*. b", V.
Horeii fHrtl mui 1'onferíni'la iio tuniplo
lianMst.i du rua Oo tfuifAinUi, 7'; e f.
1'olle, falará ao jiul/llcu i«ib'c niRUIil"
Ptn dc autualidailc. na oceaslho da
reunião quo conic-jani lis IU c me a hi-
rns.

Na egrela •"oniTon,uiou;ai.> tfe Ni-
ctlwroy, o r.v. Almeida 8ob".üilio, vou
llnuará •, p-vlei ,'u ennfcn liollül <1U" lei'.',
rcallmdu uil cora'multo inioieat,.

Pola manhã, ns lu hor.*;K, o conhecido
orador feucro falfirAi nc^t-ii uanllM, no
lomplo ila ISgrcja WuniltieilM. ú rua
Çauicfliio,

ESPIRITISMO
•C0NW13UU.VCIAS

¦No Contro li.ião 0 O.-idado So Xlfiil-
longo. hoje. Cs I!) horne, n Irmão tailz
do Oliveira, aprculndn poeta dos "Ola-
inorca", farfl. umo confcroncln «obro ol>
themas otpirltiiH c i**ir.i. a <iuul lodo;
tSo coiiviúaUps,

O HSPmiTISMO HM Cor-AOAB-XNA
13' hoje, ii« li lioras (2 du tunlc).

que sg deve effectuar, na í.eVto do Um-
po Esplrltü Utlinljdude, á rua 4 ilu So-
tembro n. •'¦. om Copacabana, umu re*
união Rur.il doa «d.'pios rcaldcntcA nea-
so plttorOHüo ,: dlstatita urralmldo, pot
iniciativa do Milio propafandliilii l^'o-
poldo Orno, com o f';" 'i(-' consrosa".
numa solida c eohesii oiTiinixiuá", o*
olemonlofí Iocucp, <íõ modo h. promoveV
uma larga aecSo Intenalva •• extensiva,
as^lnl no que se refere á cultura pes-
Foul duri crentes como h dlffusão da
doutrina, cujoa lieuofluioa urgo ospa-
lhor Pelo maior numero.

THEOSOPHIA
i.<J.IA fUPIIKU

'l'cri':i-feira, acaião pulilleit, om ipjo
pnrft lida uma ciinfertmulii nobro " \
lira Nova". A'ti "0 horaa. Hua UU-
inuil.i 1Ó2.

CRUZADA líSPiniTUAMETA

Itriillüou, hontem, u uUlinii cunfa-
1'cliulu da i.iut icrlc, uil, n seerotnfi»
Ucral da i-iocledale Thuoauphluu ur,
ffonorul Itayinuiulo Suldl.

Vol uma bella noite, com i,.nt
cranilo asslstoucla nl Ira Ida puln tit**»
mu: " \ ordem da l-ÍHlrella do nriioí-
:r", f.i.iulo prcccdlüa ,i confcrttíLNii
por uma llKulnt iilIuuugAn tobre ai
ordens religiosas |iolo proBiulur elus.
lavo do Macedo u havendo trccllui do
musica iivaelonnl. No inicio, u "Jly-
mno Uluvoluky" pola ¦¦<?. \isronde.--
ia do Saúde, SI. n. '1'., ,; no llnal. a• Uevcrle", du Sehumaun, ainboH axe-
clltlldua no violino com acompanha.
mento iio plano.

Dolxou uma bolhi rotíorrinç&u esaa
aolto, pur ser a ultimo da serio Tb<"
sophlca iniciada pelo secretario cr.r.,1.

13SCOI/A DOMINl^M. Dtl Tll£»3U'
P1UA

.',m \iala do rcc*imc,;.*i:*iuo!i, hoje, oi
nossos passeios i> paleatraa qulnuooae*
:'. Caea de CorrccçSo; não haverá lio!',
aula. HO contrario 'lo que havin :ud<i ax-
nunclado aJtto»! ikxIcuqu as peaao&jt tpi<
ti quizerem, maMiio os íiasiytvntos d'
escola, acompunhar-nus ua 'vi.-.iu nu
citado oslaboiecuniiito. Para osce fim
rouiilr-no.s-emos no Rtu.-uâo daquelle
prealdío, ft rua Frei Caneca, íi*.< 10 hn-
nis cm ponto,

TI*23Íf8SBH>8í

|0UVICBS,5!i |

ifliODEJuansc
EM CHOCÕSLATE ' EKPHETIOUAtaAIUUO"

DE 17AS6 4Wü0a SmínSl SÍ20a22 SWIOI),
» Zyi,3Z. 51ÍJH0 2I„3I... 9*000» 33,40. .7*580 L2HMÍÜ » 32.39. .. fOttODIl.

::,y-3mu -m »^ift i alBBB,1

TESOURÕES PARA FOLHA
Aceitam-se eneonunendas, entrega em

(luln^is dias. A. tlonçalves íi Uarros. ltu:i
I'rol Caneca n. .15. Tei. Norto 2060.

Jom Dia!'

Quer V. S. um es»
tomago eaudavel?
Di aqui um fácil
caminho para tal.
Depois de cada re<
feição, tome duaa

Sem iguaei. Cilas
digerem os alimen-
tos ajudando ai'
•im oa estômagos
debilitados; dso
bom appetite e boa
digeatKo.

TONICO LOVERSO
liiu uioio, <iuc sc poderá chamar dc iiifallivrl contra :¦ ini**»*-

Iniciu c .souil-ini|X)tciK'iu gcnitiil c u uso, duranle ul^uni tomipo, do
celebre preparado XONICO J.OVKKSO. Aliás, n cviKlrieiicitt nada cns-
fcirá porquo os fabricantes restlluirão o dinheiro aos i|ue não ohli-
verom resultados. Kiu cudn lmlu, cncouliiirú v. s. rsiu parantlu.

Compre, portanto, hoje mesmo um vidro do legitimo

TONICO LOVERSO

E 3VI STOCK
LOCOMOTIVAS A MOTOR

GUARDA-LIVROS
POR 7500O

Querels aprender a ser guarda-livros
aem auxilio do mestre c sem vos ser pre-
ciso consultar oulra pessoa V Nüo per-
caos tempo em e=colher livros, ido a LI- í
vraria Francisco Alves c outras hoas 11-
vrarias ou ao seu depositário A. Sllva, 4
nia Buenos Aires n. íiüti c pedi um oxom-
plar de Escripturaçiio Mercantil por Du-
mingos Carreira, pois ú o tratado mats
simples c claro uue aló bojo Icui üppa-
rccldo subre o assumyui. '

J^^^C^^t^rlr

TAItA QUAliQOEK CIPOLiA

Capacidades de tracção 18.900 lis., 28.060 ks. e mais
AUTOS DE LINHA - WABOfIETES

DE aUAL-atiER TTPO IS BITOLA \
•Peçam cataleeo» e «rferlm boi rrptcaentaatu ceneai

RIO 6E JàKEIRQ
RUA DO LAVRADIO, 10D — CAIXA £443

BRBÉSÉ

k T
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fABRICA DE TECI00S 0E ARAME
/o. SPOERI L C.

CÁTTETC, 48 — Tel. ¦. IU. 2707

6IMNASI0 28 DE SETEMBRO
(Medalha de prata n. 1, na

Exposição do Ccnten&rio)

Organização original:
1 — Perfeita organização militar.

— Ensino obrigatório.
— Cultura ctpecial do ver-

íiáculo.
— Hducação integral: do cor-

po, da cabeya o do coração.
— Religião do dever cumprido.
— Combate ao futebol e aos

esportea violentos.
— Apuro das uualidades mo-

rais.
— Oficina singular de modelar

o caracter infantil.
— Direcção de conhecido edu-

cador—o coronel dr. Libe-
ralo Bittencourt, lente da
Uscola Militar.

Singularidades:
—Com a Cartilha 28 de Sc-

tembro ensina a lêr e a cs-
crever cm "8 dias.

— Nunca perdeu um só alu-
no uo vcitibulo das acade-
mias.

— Casa unica de ensino que
compareceu A. Exposição do
Centenário o aos funerais
do Kui — o maior niestro
da língua,

— 90 "l" do aprovaçícs nos
exames do Pedro II.

— Medalha de prata n. 1. na
EiponiçSo do Centcniirlo.

— "4 reservistas, «em um sõ
inabilitado.

— Publicação mensal de nc-
vista, uo IO" anno, com ofi-
cinas próprias.

— Internato e eiternato, edi-
ficio.; próprios, Ul de Maio
li. W5. .

— Succdi-mI de haat-Mi Amador
Buenos 31»,

CC
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Qs apparelhos "SAU!Sn esterili-
zam a água, evitam a djfsenteria e o

íypiio!
Cuidas da saúde de vossa familia!
Encontram-se nas principaes casas

desta capital

Depositários: Sociedade de
Produetos Chimicos

L. Queiroz
95 - RUA DA SAÚDE - %\
RíO DE JANEIRO — S. PAULO!

IOS sapatos Paraibanos para
senhora usar om casa

PRETO OU AMARELLO

Casa $zâmor
OUVIDOR 55 — RIO

PELO CORREIO rVIAIG 1Ç500 !'D.1 PAR

s

PARIQUYNA
CONTRA TODAS AS

MOLÉSTIAS do FIGADO
— Temae que ficareis completamente restabelecido —

REMÉDIO INDÍGENA - PDRAMENTE VEGETAL

'^i-JIU ;..

%MM ' % *
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TODOS OS SPORTS

TURF
,v cor.niD.i oh hojjí, no ita.

MAKATV
"(.rando ITcmto Nartonnl**

Com um prasruintnu rcgulur, rea-
1 -ji, esta lur.ic, o Derby-Club u suu
18' cm-ridu dn prescnto temporada.

Servindo ilo bu.00 ao mcctlnir. uerá
muli) uma vez rilspuludo o "Grande
Prcmio Nacional", uni 1.800 motros,
Hiinulludo, na betado do 20 de notem-
bro, inn- gravou Irresulurídadea, ve*
.rlftaHtns durante o seu desenrolar, o'quo uulmlnurum com o duullo, u chi-
i-iitUi nutre os Juckeyu Daniel Lopca o
Alberto Koljó, pilotou, ruijpectivamontc,
¦i,. Itovlcw o 1'uraguuya, neata ordem
VlclorlOUOS.

Hoje i-oiiiiiarccorâo aa ordena do
slartcr ítevlow, Tirpan, Coringa, EIu-
turf c n purelha do stud Hcnalo l.o-
pes, BoreuH o Bariio, todoa aeis om
completa fôrma o depoultarios de fun-
.ladas esperuiíças das coudelurluu a
um: pertencem.

Iniciando a reunião, terá logar a
disputa (ia li* eliminatória do prcmio' ürluijão Estrangeira", reduzida a
un match entro títumbuul o Percy.

Além desses clássicos, comporta o
iprogrunmia dc hojo nudu. monos de

cto parcos communs, dentre os quáos
merecem, de nossa parte, especial rc-
lVrcncIa ua denominado» "Progresso"
c "17 dc Setembro", umboa ua inilhii
o egualmente dotados; com 3:0003 (io
prêmio aó vencedor.

Para oslo inetting, <i.uo será Inicia-
do prccisanieiito ús 12.30, afio oa st-
yulutea oa iiussoa prognosticou:

¦«0*1

»JL£s
Stumbuul.
T5n»vo, PlmenU o Paneho.
SuTtanu, lajiihero o Violento,
/-i Clilnu, l^unluu o UapaUí:.' H)f|»ii'iU, Wainamlnu o Jai;aiiuu.
Aleurto, Ouvidor o Nolvíi,
Tupm, Kevlew u Carlnga'Eclipse, OItio o Sombra.
Ucsolfllu, Curavana o Regatelra.
MONTARIAS, M COTAÇÕES

dao aa uc-rulnlcs ua inontarluu o aa
ultimas cotações paru a corrida di.sU
tardo, no Derby-Club:

Io pareô ~ "Criação Estrangeira"— 1.000 metros:
Percy, 5'J kllou — C. Feriiandíí . .110
Staiiiboul, 50 — J, Eecobur ... 111*." parco — "'Derby Nacional" —
1.500 metros:
Pimenta, Bl ka. — J. 'Eacobar • -. 30
Bravo, 53 — li. Araujo ...... lü
Iara, 51 — B. Bullmunn . i. .,¦¦,. 30
Boliviu, 51 — N. OonzalcB . ., . . 10
Tfancho, 53 — A. ííosa 10
Pânico, 53 — E. Aniuohastegul . 5o

3" parco — "Velocidade" — 1.100
metros:
Trovou'», 51 Us. — E. Aniuchaa-
toçul  30

Itvmliore, 49 — I!. Araujo .... 3"
Violento, 19 — N. Clonzalca . . . 30
Sultana, 51 — AV. Llmu ...... 25
Tocantins, 50 — lt. Cruz 50

-1" parco — "Itamaraty" — 1.250
metros:
Capataz, 48 ks. — E. Amuchas-
legul .,..,..! 35

l.a Chirui, 49 —' A. Rosa. ., . » '-'."i
Tapajoz, 18 — L. Souza . ., „ . U0
Hlmalaya, 19 — It. Bulllliau m „ 40
Pretória, J>2 — R. Cruz . . . ? , 30
Major, 50 — O. Roxo ....»-. 3u

Sim, Rit Torna Brancos os
Artigos Pretos

•toooe qotil ralUcreis bm I umbeto que " Rlt Branco," dacobertad um í.imo-o chimica drpots deannos de experienela-, remore -,rir prlmJUiu e deixo oi artau
(branco*.O Rit Brinco pode eer trada «taree-soeeia -edu, tcàds* de ejjüxlie,bnhoe t t-ddot de mi-tm-i munio é rmv-nm-trfado para icddotde IA.
Rlt Branc» remo» ai corei Hm»p-rmilinoo que depois ee tlnja o

j _,_ .. . vettldo on o qne fír coro qunl-in-ruma du vinte c quatro ceies Uu4-j de Kit torrando o vètffio vStuiEmenlc novo.
Rlt Branco Umbcm pode eer nado per» re-tacnx a eír noe irti-o-branco» que ee tonuu-ua amarcUadca ou deiboudo» permitindo antaterem-ee oa veetldr-, meias, roupa interior, ítaí, luva» de seda, ele.etc. sempre aa melhor condiçío. ' &*

Fabikado *M, SunlMam Ow-nlc-1 Cm., Chiea«o, E. V. A.
Afentt» Gensea: CLOSSOP & CIA, Ris

|| 
A VENDA NA SUA DROGARIA

>**9*^>B^Haa-a-HMnaa«-aBaaBaaa-i3iB--j>aaaB-anií^^aBKB

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

TULUOL SOEL
FOrmula do l'rur. Barata Sarnicuto, da 1'. do M. dc Porto Alejrc — V vou-

ds: Araujo 1'roltaa, Ourives, 88; liudolpho llcss i. C„ 7 dc aclcmbio,
ti ran ado í C.

Lanlus, Ul —¦ J. ili-vobar .... 30
Oicitallu, i» — li, Araujo .... 40

d* puroo — 'ÜIh do Mario" -V* 1.1109
motros:
E«plrila, 51 ks. — C. rcniundca . *-7
Noé, 48 — A. Uma ....... UO
Diamantina, 50 ~ E. Ainucltuate*
UUi ,... Ü3

Jacanan, 61, J. Esoúbar 30
Horôo, -tó — Duvidoso correr . . Oi)

ti" parco — '"Prosrcüso" — 1.603
metros:
Noiva, S0 ka. — R. Araujo . . .
Alberto, 52 — D. .Suarez ....
Nyniphu, 40 — 13, Atnuctiaute-d .
Corlnffa, 53 — Ci l:>rrclra ....
NlJInsky, 53 — O. Ecrreira . . .
Floi-cas, 53 — D. Suarez ....
Ouvidor, 51 — J. .Kacobar . . .

7" pareô — "O, P, Nacional1
1,300 metros:
Tievicw. 53 ks, — L. Souza . i. .
Tupan, 53 — C. Fernandez . . .
Corlnsn, 53 — C. Ferreira ....
Ulsturl, 53 — N. tioniuilez . . .
Jloreas, 53 — D. Suarez
Bario, 53 — R. Al-f.UJO

8" parco — "17 de Setembro"
1.609 metros:
.Sombra, 51 Us. — tV, Lima * » ..
iBclipso, 52 — C, Fernandez . .> .
Cocquldan, 50 — J. liscobar . . .
OIúo, 51 — E. Amucliastogul . .
Quorolla, 49 — P. Baptlsta . .

9° parco — "Internacional" —
metros:
S-'olidtt?.o, Cl kst — R. Cruz . . .
Resoluta, '51 — C. Fernandez ,
Caravana, 51—B. Amuchastcgul
Oku-pl. -19 — Duvidoso correr .
Regntcii-a. 50 — A. Rosa . . .

O 1'llOXlMO MEETING XO JO-
CKEV-CtUB

Nilo tondo ficado organizado o pro-
graiiima da corrida dc domingo pro.
Ximo, no Jockcy-CIub. a couiinlssão
directora de corridas resolveu reabrir
todos os parcos, nas mesmas condi-
i-r.es. até amanha, sstsmidu-Xclru, «u
17 l|2 horao.
FOOTBALL

23
17
30
40
60

100

50
1.609

.. 40
20

.. lü
IÍ0
50

CAMPEONATO BRASILEIRO
Devido a divergência do pontos do

viiita, ou por motivou» do somenos
importância; o Club Athletico Pau
liotnilo, nüo concorrerá, ou pelo iue
nus cmIii. propenso a não «oncorrer
com ou seus players, paraa forniàijào
do scratch paulista, quo disputara o
campeonato brasileiro do íooíball a
ln!.ciar-su no próximo mez.

Ccnifiuanto a 1'alUi dc seus joga
dares não seja muito notada, devido
escol, iiuo formam a turma dos me-
scol, i|iio formam a turma dos me-
lhores jogadores paulistas, a ausou-
cia do Paulistano, nó grande certa-

/ /fc ^4

LAVOLHO
deiippareee nos olhos
doentes deixando olhosi üros c brilhantes do
pcrielta eaude.

A formala esta een*do publicada para qae {oe médicos saibam 1ijuaea tio oi agentes/
aantüro" que contem. I

Nentuna oUna eotao 1 ___demasiado venneliic4,dota-o-os,<ncladot,cansados ou cnfraouecklos. Lavolho allt-*viarâ os eeu? olhoa dc forma mplda aB-radaveL Va a-ente puriSodur. tiodelicido e ao meemo tempo tio poderosa.Lavolho fa* oa olhouracantadorea.
Provamos o que dizemos cem o pri*meiro frasco ou devolvemos o custo
do mesmo. CLOSSOP & CIA.,Rio de Jjaneiro. Com cosia»
jolas, nas pharmacias, drogarias.etc

men, iiilo dclMi de Cflli!*r cspcdu, a
quem com carinho nu lutorcusa pelus
cnlws do Hport nuilonal.

MJo 6 nm.' o -fado <",n ul, itrcludi-
nue o torneio, insi nfjtriuii x ülaci-
pllna lino soffre esse senào.

Trnüiiido-se do outro <ilul), nue
nio foswo o Paulistniio, tnlveí a t**iI-
ia nio íosiíí 12o noludn, porím. com
o Paulistano nui- tem s:ua archlvon
lio eheloü do (ílorlus u servli-os proa*
to.do.-i ás notj«Md gerações sportiva», o
buiuarto emflm do «porl paullulu, u
slliiafiio íí dlffcicnle.

Toda ii. gento lamonta, que não
fosüt- iinsüivol dai' uniu outra uolii*
güo ao caso, nuo nffnctn Ho dlreuía*
mento a disciplina da gra mie innilllii
sportiva bnisllelra, o Paulíatalio, o
primos In tor pare», dos spurto cm
noníe teria, nüo concorrer ao torneio
do primazia entre ou instados do
Brosll.

limfim, contiomos ili'o pura o fu-
luro, haja m.ilii harmonia, cm nessos
COIltroH do liport.

ü Puni, segundo iiarecc, com
rrt-elo de uni fraoasso sportivo, no
grande torneio, desistiu dc concorrer
ao mesmo, conformo- te logram rna dl-
rígido ii Coufi-deraijão.

AllegAiu os puraeusos para dosou 1-
pnr i-n.su seu cesto, o descaso da
Confederação Brasileira pelo nssuin-
jito, u us constantes desalteinjõcs,
i(ue dello tem recebido.

Wssa é uniu uccusac-Si) séria, o
não temos duvida uue n (.'. B, U.
explicará claramente o assumpto.

Independente dfteo, o campooimto
brasileiro clu football, não ais uiiui
como nos l'Js',udos -,".io liollc toiiiarfio
parte, continua u dcsporlar mulio
InU-i-o.--.-x', dul.vuildo prover iiue o cer-
toTnOii, serfi ulnda niiiln disputado uo
quo o primeiro rculbudo lio anuo

INTEUESPAOVAIi l"li.Ult.\tiO s
VPIRA.VtiA

A A. .^^. 13. A, concedeu liceu.,-o.
liara o lmportanto inutuli uclma, i|iie
ho etfecluara ufsta capital no dia 30
do corrente, t|ul'.lta-felra.

U Vplranga nuo se ucliu á tOjlu
¦do ciimpeouato loiilistii. butendn-sc
com o team do Flamengo, o uuico
ituc nesto anno nãu !'--i derrotado
pólo campeão carioca, proporcionará
por certo uo- nosso melo uoclal spor-
tivo o ineilior jogo desto anuo.

O team paulism está cnsliii ursa-
nizado: Chlcáo: Armando c ^'cl•rl-i-
ru: Japonez, iilugenio c Motla; Mi-
guel, Fabla tíaliador, 'l'o;-iiot
Ose-j..

li. M. J*. 1>. T.
MntchCs <lc Itojc

.Sbinil'1 A.
Carioca ." Villa Isabel.
Vasco X Ri\f;r.
iEuckcnuic :í Andarahy.

SEPvIIü B
.Mctrupolitaiio :; Boiusuccesso.-
l'*ldalgo :; Progresso.
Confiauga x Americano.
li'speram;a X S. l'<iulo c Rio.

tíUFtllá O
Modesto x lingenho <ie Dentro.
íCampo Orando x lndcpeu.dcu.uia,
Uvereat x Olaria

ESCOTISMO

amanha, u diuputa do rootbclt da
taça FlunU>ngo, a direciona do c,
ll. I-'. coiiiiiiunlcou nos intreasailos
i|iio u purtu rinul dn conrinciiioracao
cnnJvcreorU dos OHCOloIro* lu::i lui-
cio vm seu i-iiiiipu as 16 lioruei, com
a rculIzuçüiO da prova do tullo om
dÍJtuiiclu.

Logo depois mtho dlstribuldoii os
proinloH nos vonecedoren da-i pro*
vus dos dois dias do cuininoniül-ui-uo,
Segiilr-su-ii um pociuuilo progwmir.a
do rcclui li .-os, doc'anim:Seu, canto,
ot-j., uircliando-^u u. oollaboruçfto duiiunlnuer u|wotclro.

P.ira lurinlnur será rcallzadA uma
purlo liaiimulc, cspcclalniento pura
os .io.'los usplrantos c oMOtolros do
iodos us grupos, atú ús 19 liorus.

Todo cwiotolro uniformizado terá

cntrndn no ciimpn rom sua fumüln,
nilo prcK-iiun.lo comparcccrow uu
gnipiw liicurporadoi.,
TENNIS

feeiui
rXJIJÇA TEX.XOls-CtLB

P.i-aliaa-tMi hoje, u tarde, a
mental donso club,
O SPORT NO ESTRANGEIRO

ROX
NOVA YORK". '.'5 (U. P.l — O

l»rojccUidu inutcli do bo\ outro os
puglllstdtl Mc, Tlguo o Merlciibach
foi dotliiitivamonio canosllado, .v
Commltuuio <ln link- suapoiidou Mc
Tlguu por um anuo devido a nüo
ter aceite* o dcauflo de '.lorio Tuinicy

NOVA ORI.UANV. '.',*. ii". fi,) ...
O pugilista Tommy Clbone, bj..*ii poi-"luioccoiit" Tcd Uamicson uo pr!-
mulro rotiud dc uin iii-".-t-,h r.MllKit-
do nau*, v-ldadu r que io;-;» coniblr.u-
do li nul nio rounúo,

MIN.VB.VPOMS. • M.r.r .-'¦Ih. 2J
(Ui P.) — O pugilista Mu -tln f*.-jr-
lie, balou honteni a noite ¦• olilionu
Quliuln Roitlòl'0 por dei!r.'io ib-.s ri--
prcrenluntos da rmpreii6.i. cn. mi
nmtcli ús boi realizado i".st:i ei*
dude.
O .HATUIf B.VPItVl ,\Rr.lii.V'n.\OS

li CHU.KNOS
MiONTBVIDÈO, 21. IA.) — O

tnuu-li entre oo iirsciitliiun c --« chi*
Iciios, ti.-riniiiou com u vlcioiia ilu-t
iii-gcmlnus por 2 x 0,

f^t\üO
OS MELHORES ARCHIVOS DE AC0

PAR*

CORRESPONDÊNCIA, OFFICIOS, FICHAS, STOCK,
ESTATÍSTICAS, ETC.

R^e-
OS SYSTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO

fabricados pela Roneo Ltd., de Londres.
são os melhores do mundo

Temos exposição permanente desle mate-

rial e teremos prazer em fornecer detalhes
c explicações grátis, a quem nos honrar

com sua visita.

:Pa.-u.l J. Cliristopli Conapsiiiy
OUVIDOR 98 SÃO BENTO 45
Rio. São Paulo.

Tendo as Ligas dc Sporls do Uior-
.cito o da Marinha, transferido de

; m_m^_^_mm mam **m*_^
l "m^ mm **m***mtmm\ mim
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PULIA SKLF
EN DUAS METADES
AROS PERNUTAVEIS
FACILNQnTAGEN
CRÜNDE RESISTERCIA
BOACENTRACEN
POUCO PESO

JRCAQ8GULAR 7
lanMinsKPiiDLWiL
AID DE JARSIRO
«l,0UI7AIWA*C»lltAí4J2
SÂO PAUIO
68.CAI0HETR0 • CAIXA \Vf>
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CIDO URICO.

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

S0AL — RAIO — ARRENDAMENTO — COMMISSOES - LUCROS
USO E OCCUPAÇÃO

}}

UMA COMPANHIA AMERICANA"NI AG ARA FIRE
Agentes no Rio: EXPRESSO FEDERAL

Av. Rio Branco 87 -:- Tel. N. Norte 1200
A capacidade financeira, presteza
e o procedimento honesto p construíram o
enorme negocio p esta companhia possue na America io Sorte está dispo-
nível no Brasil.

IYAL BÀNK OF CAMBA
(BAKiCO REAL DO CANADA')

Casa Matriz: MONTREAL, CANADA'

TH
CAPITAL REALIZADO. . .
FUNDO DE RESERVA. . .
DEPÓSITOS (3.1.7-924) . . .•*:«i •' ••• • • • ;*%'

$ 20.400.000,00
$ 21.485.830,67
$ 449.959.180,66

CONTAS CORRENTES COM PARTICULARES
Juros contados sobre saldos diários desde Rs. 500$000

até Rs. 50:000$ÜOO á razão de 3 °/0 p. a.
ESTAS CONTAS GOZAM DAS MESMAS CONDIÇÕES DE DEPOSITO E RETIRADA QOE

AS CONTAS CORRENTES DE
TALÕES DE CHEQUES FORNECIDOS AOS DEPOSITANTES

Filial no RIO DE JANEIRO

AVENIDA RIO BRANCO, 66/74
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*w— -—io 0 GOVERNO DÁ REPUBLICA E 0 GOVERNO DÁ CIDADE o»*ao

NO CONGRESSO

SENADO
A SSisÁi* DB HON»1""» .

Presont'..i ill eenadores, foi sedarada
aberta u i.esato o upprovsds, «om do-
Late, a. nela «Ia enlerlur.

O euptidlcniu couulou dc rcniuata do
proposições da Câmara, Inclusive «. que
/iroroga ató Iii de dosembro do corrcn-
to a actual scsaao legislativa.

lildos os parecereti, e, como não huu-
Misse orudorcs, o presidenta p.csou A
urdem do dlu, sendo lovantadu a iícss&o,
•porque delia só uonstav^ni niatorlea em
votagílo e nio havia o "quoruai" •Kll*
niciiuil para ao uicsinai»

CÂMARA
J*ULITIt'A KUCIO.VAl, — « ?ITE.
CO UO CAVE' NO UURCADO I.V-'iEltNO — O H.V12 ('01 Al'1'RO-

VADO
Ue cincoenta o nove deputa»*' > era a

presença regltstmda liuiucni. 4r* inicio
dos trabalhos, soo a presidência du sr.
Arnotplio Aaevedü, -.ccisslarlado pelos

i.rs. Uocuyuva Cunlia e Domingos Ba"-
bu;«j, tendo bldo. sem observações, ap-
provada a acta da tu-isão anterior.

O expediente lido careceu do impor-
tiiuclu,

POLÍTICA REGIONAOj
O sr. Artliur Caetano owiupou toda

a hora dusllnuda ao e*tp»<l!ente tru-- tando da situação política no Rio Gran-
«le do tíul, sendo multo aparteado pelos
deputados quu pertencem A corrente ei-
luaclou.sta.

Recordou o orador factos das cam-
punhas do 1B'J2 e de ha dois anuo, nes-
sc Estado, para, argumentar no sentldi-
do demonstrar quo ou federal,stas con-
tinuaiu sendu alvo da persc-t-uli;ão do:«
yovernistas âo Usiado, os quaes faliam
aos roínproiuissos soloraneniento assu-
uiltíos,

O orador lntorrompeu suas eonslilera-
(•Oea corn o íinui «Ja. horu do oxpodieii-
le, pedindo elle que a mesa, depou da
ordem do d.a, Um concedtnisc a palavra,
pura. unia expllcin-áo pessoal.

O PREÇO DO t)AF13»
Aimunciada »• urdem do dia, cem a-iresemjii d«>. 118 deputados, foi conce-

dida urgência para a 2' discussão do
projeoto regulando o prcijo do caio >io
mercado Interno.

Approvado esso projecto. a mesa de-
«•larou quo o ineemo, eni vlrtudo da
«•onoeesão de urgência, fi^-urarla aa or-
cem do dia du próxima sessão.

O «.LU MAIS FOI APPROVADO
A «esuir, forem approvados os se-

ruintt* projectos, constantes da ordetr
«Io dia: tendo sobre o segunde recebido
«inundai' quo foram justlfii-udae, da tri-
huna. por vários deputados: em il" dln

ouuuo, autorizando a abrir, polo Ml-
uluitirio do Interior, um credito supple
mentar ato lOiOOOf, para ajude de
custo noa cuii-rrt-isiíitiui; cm 3* discussão
o aubsiltutlvo offerecido pela Commls
• o dc Finanças, ao projecto ll, 195, do
' 'j-, iiutcrlaandu a ceder A União dot
•imiirecaduo do Commercio para 1'istu'.-
lfiçâo do um lioupltal, o edifício da
1'rala Verni*j'lui. oude funecionou o Mi-
nlsterio da Aurloultura | '-• dlocuneiio,
iiul.ii-l-.:auilo u abrir, pelo Ministério «t«
Marinlia, o credito especial dc 7:1)1)0?,
pura pagamento dn premiou a eelB sar
gcutoa o a um enfermeiro de íl* classe;
e cm iliscussãi, uttlt-u, providoiiclaiido
sobro o prooiielilnietiU, dai; vaijas dc
iffeiilu fiscal do Imposto do cunsumo;
tendo parecer da Comuileaão do .Klnati-
çae, cuiilrarlo a emenda em »• e aovsa
eiiicuvlut, da mesma eonimlaaio.

1'ALr.V DU NUMERO
A' chaninda, feita liara a votação d)

projecto que aUuiltle a rcslstrar som
multa u.) naselincntos occorrldun no
Brasil, desde JSSII utti agora, respondo-
ram upcuas *i3 deputados, ficando veri-
ficada u fulta de numero pura o prose-
guimeulo das votações.

LIXPMCAÇAO pessoal
Hsguladau as niaterlas da ordem do

dlu, u sr. Arthur Caetano oecupou a
tribuna, para, ein explicação pohsoal,
concluir- o seu discurso Inlerroinpldo
com o final da ordem do dia

Presidência da Republic.» ^ „
NU CATTETll

Os mlnl»tro*i Felix Pacheco, João
Lui-j Alves, Setembrlno de Carvalho,
Miguel Calmon e Alexandrino de Alen-
car estiveram, liontem, 4 tarde, coute-
rendando com o dr. Arthur Bernardes,
sobre assumpto:, quo ce relacionam com
a administração ¦dos departamentos a
seus cargos.

O presidente da Republica ainda re-
oobeu, uiu conferências, o dr. Alfredo
ilú, Interventor federal uo Estado do
Amazonas, dr; Alaor Prata, governador
du edade c marechal Carneiro da Fon-
loura, eliefu de policia.

AUDIÊNCIAS MARCADAS
O chefe do tlütado recebeu, hontem,

á tarde, cm. audiências previamente
marcadas, u dr. Arnoipho Azevedo, pre-
sídenle da Cumaru dos DeputadoB; de-
uutado Herculano do Freitau, "leader
da bancada paulista, dr. Clodomlro de
Oliveira o dr. Josó redro Xavier da
Veiga.

VISITA
O dr. Orlando Guerreiro do Castre

esteve, liontem, ã tarde, cm visita ao
presldento da Republica, por ter regres-
sadu recentemente du Europa.

ACÍUADECIMESTOS
O dr. Waldemar d», Bllv» Moreira

agradeceu, honum, ao dr. Arthur Ber*
nardes a suu nomeação para o cargo
de juiz substituto federal da 3» Vera,
na necçílo do Districto Federal.

s artes e o Radium
Accentua-ss o grande suecesso do Radium, preparado garantido

para pinturas lavavsis sobre tecidos de qualquer espécie

AVISAMOS OS SRS. ARTISTAS
que acabamos de receber estofos completos e preparos avulsos

¦ ¦ para os seguintes trabalhos:
PYRGGRAYURA -!- PHOTOMINIATÜRA -:- LAVAVEL

Piastíea, Oriental, Oleo, Aquarella, Tarço, Bico de penna, Es*
maite e Japoneza

LIVROS L'ARTISAU

Barbosa, Freitas & O.
Jto. Rio Branco, 139

O REMÉDIO
UNIVERSAL
Para a Saude
e Felicidade
de Todos,

^^)^7r^^^KOmm^

7a8—^S^g/j)
PILÜLÂSdeVIDA• do Dr.ROSS -
O Remédio mms Acreditado do

Mundo desde 1890
Fará a PRISÃO DO VENTRE
BUJOSIDADE e DI5PEPSIA.

THE SYDNEY ROSS COMPANY INC. NEWARK.E.U/X.

CO.VUTE8
Os sr». Horacio Plcoiiulll, Annanüo

llangl:i, Munoel Lotli Pinto Carneiro,
Adol.iio Anionio 1'edroüO, llleerdo du
íiouaa VcIiíu o urluudo Ribeiro, directo-
rea da Umilo dus Linpreicadus no Coin-
murulo do Klo de Janeiro, convidaram,
lioiilciu, o clitvfü do lüitato mim, a sou-
nao solemno quo so realizara na pro-
xliiiu «iuli.ia-telr», UO do corrente, au•lu liora*., uo uiilio nobre do oz-pulaclo
do Mln.sterlo da Agricultura, cm liomc-
uafcm au " IJI.« ilo Empreitado no Com-
mercio", uu ijuul deverá, icr cutreRuo a
«;, cn. o titulo du coclu honorário da rc-
ferida Instltuluào.

JLLEt.RAMM.VS HliCUUIDUS
O dr. Arinur 1'ernarues recebeu, lion-

tem, o*i Ecguinuü lelesrsuuuius:"Maruuliao, si, — Km nome do Esta-
do o no'meu próprio, fellciio u vossa
cxcolleliolfi, u u llepubliua pelo fracasso
ilu leuiativa de revolu quu ou Impa-
tilotuu do sciiipro procur.iram levar a
effeito nesau capital. Fcliiiucntc, vossa
cvcullciicltt, umparado pelas forcas ar-
mudas do palz «s pela opinião sensata
du tiuvãu, tum repellldo | cum cnerüia
esses movimento-.- quu tanto prejudicam
us tiostiob creu.lus du povo clviilzado,
Atl"'iclo«i3 ciiniprimenlos. i— üodofredo
Vmnr.a, presidente do Estado.""uMauelò, 21, — Sciente dos detüllics
da conspiração descoberta o abortada
iu tiiadruguua do 21 du corrente, apte-
sento u vossa exccllencla u seus dignos
auxlliares uu governo da 1'epubücu, fc-
licitaijõea nossan u de lodo o Estado du
Alagoas, pelu cslto da felm diligencia
levada u offclto. dc par com os protes-
tos du noi^a Immutuvcl solidariedade
cm muls esso transe da vida nacional.
Tenliu sallsfui-ão do renovar a vossa os-
cellcncla o ofterecimenlo dc nossa for-
Ca publica para qualquer emergência.
Attcnclusus taudir.òes. — CosUi líego,
governador,""U.o, -1. — Em meu, nomo o em
nome da bancada c.ithariuen3c, Uu Ca-
maru, venho «presentar tt vossa uxccl-
lenula nossas mal» «fluslvas oongralu-
la«;0cs pela prumpta o radical juaulaijão
do movimento subversivo que alguns
elementos descontentes pretendiam luvar
a effeito na madrugada de Hl du cor-
rente, o slrve-ino do ensejo para com
as nossas inalo respeitosas saudaçOcs,
lho reiterar ,-« «cenrance da nossa àb-
culuta solidariedade. — Deputado Adol-
pho Konder.""Cuyabá, HÜ. — Cumurunlco a vossa
cxcelicnc.a que hoje, As lü horas, trans-
mltll o exercido do cargo de proslden
lc desto Ectado au meu iiumedleto
substituiu legal, dr. Estewio Alves Cor-
ria, entrando nu goso da licem;a que
mo foi concedida pela Aaeembleu Le-
glslafiva do Es.t^du de Matto Grosso,
para tratamento do saude. Attenciosas
saudações, — Pedro Celestino."

Üs srs. Manoel José Ce.xeta o llcr-
nieneglldo nodrlgueo telesrapharam ao
chefe do Eítadu, communicando-lho a
orBaiili-aiíüu em SanfAnna do directorlo
pulltlco filiado a" partido popular de
Patos, delle fazendo paute tambem os
srs. Lázaro Mendes Costa, José Vieira'
Machado, Ernesto Mendes Coeta. o Pe-
dru r.icardo Ca.xeta-

DECRETOS ASSIÜJTAJJOS
Na paste «le Fateade

O presidente da Republica, asslgmou,
liontem, us secuiutes decretes:

Promovendo a 3* escripturario da De-
iegeeia Fiscal em Pernambuco, o 4" ea-
cripturarlo José Ferreira da Silva Mu-
latinho;

Nomeando 4° escripturario da Alfan-
dega de Porto Alegre, o chefe dos of-
ficiacs aduaneiros extlncto, da mesma
alfândega, r.icardo Pereira de, Macedo;

Nomeando o 2" escripturario da Al-
fatidegu. d« Porto Alegre David Cunha,
para exercer em commissão o logar de
lnepector da Alfândega de Pelotas;

Nomeando 1° cscripturerlo 'da Dele-
gaclu Piscai no Piauhy, o 2" da Dele-
gacia Fiscal do P.lo Grande do Norte,
Álvaro J3oi-gea; |

Transferindo o "J" escrlpturariu da
Delegacia Kiscal no Piauhy, .Sócrates
Barbosa Garcia para o logar üe 4o na
Delegacia Fiscal em Pernambuco;

Promovendo ha UoloKacia Fiscal do
Amazonas: J" escripturario. o '-• Via-
noel do Lago Albuquerque; a 2' escri-
pturario, o S* Boanerges de Aruujo Cob-
ta; a ü* escripturario o 4" Paulino José
do Carvalho; e nomeando 4* . ctcrlptu-
rario, o S* offioial aduaneiro, extlncto,
da Alfundega de Manáos, Pcrjiandro da
Sllva Nogueira;

Nomeando 4" escripturario da. Alfan-
dega de Porto Alegre o 2- official adua-
nelro extineto, da mesma alíandega,
Nicomedcs Domingues da Soledade;

Nomeando conferente da Alfândega
da Parahyba, o U* escripturario da
Deleiaoia Fiscal cm Pernambuco, Ama-
ro Bezerra Nunes Cavalcanti;

Promovendo a 1" escripturario da Al-
fandega de Parnahyba, uo Piauhy, o "°
José de Araújo Mavignier;

Promovendo na Alfândega de Porto
Alegre: conferente o Io eseripturario
Marcilio Franciisco da Cofita Freitas;
a 1* escripturario, o 2° Jullo Augusto
Wildt; a "• escripturario, o 2o João
Francisco Ricardo Meteke; o a 3° ei-
cripturarlo. os quartos Joio do Prado
Jacques Nelto e Américo Gomes de
Mello.
No Ministério da Fazenda

Devidamente assignadas pelo ministro,
foram enviadas ao inspector sonil dos
Bancos a3 cartas patentes d» firma J.
Frizzo & C. (Casa bancaria ZaniboOn)
com séde na capital do Estudo ilo São
Paulo.

 Itamelter.do ao Tribunal dc Contas
o proeeaso referente «o pagamento a .1.
E. 'rtienipsou. da importância * de léls
99:6üU$. preveniente «lo farneulnicnlos
de 18 machinas de calcular li Directu-

ria do Patrimônio Nacional, om abril
do coiTeula anno, u ministro collüllou,
pelas razüca do parecer, recoiiKlde:*«;áo
do acto do mesmo tribunal, rejusundo
regluU'o â alludlda duiiiesa.O contador "geral da Republica
designou - o guarda livros extranumera-riu Pcrclllo do Carvalho para servir
Junto A delcgacl-a fl*c*l cm S, Paulo
(scuuuu do iiartidas dobradas).

No Ministério da Marinha
Vol cxuneradu o caplláu dc cor-

vota uiedluu, dr. l<'ubiú Alves do Vascon-
celloe, do cargo «ie Intitruclor do padlo*
lagem o primeiros suucorrus da Esculu
Medica da Armado,Vol nomeado o capitão dc corvota
iiiudluo dr. ümviildo Palharet, paru co-
adjuvanto dn uliniu.i cirúrgica du lios-
pitai Central «iu Marinha, o liistruutor
du leis e regulamentos, padiolagt-ni o
primeiros socuorros da Escola Medica
du Arinadu,

«Jbtuvo 90 dias do licença o prl-
meiro tenente do Corpo dc. Armada Jo-
sé Coutlnlio Pereira.
No Ministério da Guerra

Serviço para hoje: official dc dia d
região, 1" tonento Joãu Antônio Culvet;
auxiliar, 2° sargento Carvalho Itocha.

-— Serviço pura amanhã:
Offlclul du dia ã regiãu, capitão Cruz

Monocl Lobo; auxiliar, sargento Ce-
les tino Araújo,

O 1" tonento do 3° B C, Adiiaury
Sampaio Plrasslnuuga passou ti d.spo-
slo,ão da ü» circumscripção de rccruux-
incuto.

No bolotlm de hontem, o gcucra'
Menna Barreto fez us «guintes recom-
inundações:

a) — Apresentação d« officiaes. São
dispensados de sc apresentarem, n-.-ste
çi. U., todos o» officiaes nio pertenceu-
tus a esta região;

b) — Recoblnienlo de corresponden-
cíu. Toda o qualquer correspondência
que não seja destinada a esla regiãu,
uão devera ser recebida.

Foram transferidos:
üs primeiros teucntes'"Carlos dc Ma-

galhães Freouclcul, da 1* bateria isola-
da dc artilharia du uutíta («Jopauabuua >

para .o regimento de artilharia mlxta
i Campo üraaido) j João da Cosia Kou-
beca, do quadro supplemenur para o
ordinário, sendo classificado na 1* ba-
teria Isolada dc anilharia oc costa
(Cupaoabana) ; Artliur da Costa c Sil*
va, do !« reglmontu do Infantaria iSwi-
Ia Manai, para o IV» regimento do In*
fantarla íJulii de '.''cru* ; Walter du
Ollvc.ra Fcrrelre. do 10* roíliueuto de
Infantaria, para o <j*> batalhão «le cata.
dores; Nelson do üllvclr*. tjaiuiulo, d,**•18* balHllião do caçadores (Aracaju')
liara <> ti* balalhãu do cauadorcj; IdUr
rico ltibclru Itlnsso, du S* regluicato
du infantaria (Vllla MIMUr) P*ra o
lü* regimento do Infantaria iBello lio-
rlzontci ; Orniuz Vieira, do 2' res'-
menu, ric Infantaria, para o 5* (L/)rena
o Pliidul ; Ucmusihenc» Tertullano RI-
beiro, do L» regimento dfl Intentaria,
para o -° o Aristóteles Ribeiro, do IU0
regimento «ie Infantaria paru o 2:

Ü 1" tcneule Joaé Corrêa do Mello
foi julgado preulzar de mala UU dias Wt
Ilceiit;u.
No Ministério da Justiça

Foram concedidas as segui.it-a 11-
ceiujas: dc «1 inoues, »o dr. Pedro Eu-
genlo Soares, medico auxiliar; uo dr.
Roberto Cotrlui, lnspector do Sanea-
inento Rurai desta capital; a I.iuirer.*
tuio José Corrêa auxiliar du escripta
da Saude Publica ; du 3 mezes, ao guar-
da' civil du 3' classe, Heitor Avanlwe
Nogueira,
POLICIA

Está dc dia à Policia Central a 1*
delegacia auxiliar,

GUARDA CIVIL
Serviço para hoje: dia ã séilo cen-

trai, fiscal Domingos o ajudante Soa-
res: ronda geral, fiscaes A. Almeida,
Ovidlo, Santos Netto u Nicanor o aju-
dantes Noronha c Siqueira.

Uniforme, 3".
Foi excluido da corperacão o

guarda 673.
Por transgressão disciplinar, foi

suspenso por 10 dias o guarda COD. _"Cumo parecer ao sr. almoxarlfo".
foi o despacho quu tiveram as pali-ücs
aus guardas 484 c l.HGS ; a communica-
ção do fiscal Muniz de Souza t»v<, o

«litpaclio segulaic; "providencie o sr.
almoxarlfc",

Apresentaram-se pramptos para o
eervlco oo guarda-s TS7 o 1.-B7.

Terminara hojo: a suípcnsUo dos
guardas .1.291 o 1.361) o a dispensa do
guarda 1.1141,

Perdeu oe ?cnclnientos correspou-
dentes ao «IU de liontem o guarda 1.36ti.

Os fiscaes dan 1*. 3', 4«, 6», 6*.
7«, 10', 12", IS». 14>, 17' 0 30* íccyoes
devem fazer apresentar, huje, um 10 llll
hora*, li sede «.-entrai I guarda cada
um: a séde central concorrerá para eaa*
serviço, quu teri a cuopartlclpacao do
fiscal M. Almeida c do ajudauto SI-
quoirri, com S homenn.

Foram dispensados do serviço i-cui
vencimentos: hontom, «.s guardao r."0.
1.2711 «. 1.333; hoje, os guurdaa 71)7,
92» e I.0D6 0 pur 3 dias, o (,'Uarda C09.

1'us-iuu a proniplo da 4* dulegijla
auxiliar o guarda 6u9.

Devem comparecer, amanhii. As
11 horas, ã eci-returla, os nuardas 229,
705, 431. CH, 972. 1.0SÍ) e 1.0S5.

Fórum transferidos os seguintes
guaruat:: tln Contrai para tt H* soc.-ão.
o de 2" 7ÕS u para n 7', o de egual
classo nOO; du 7' para a 30» o de tv-
serva 1.359 o vloe-veriia, o do e«;u.i]
classe 1-291: « d' i1 rara a 13', o dc
3» classe 1.153.
No Ministério da Viação

Por actos de liontem u sr. Francisco
Si removeu o pagadur da L\ V. Si«j
Luiz a Therczina. José Martins Affoii-,-,
para cl-"-ial cargo na E. 1". Noroeste do
Brasil c nomeou Itayinundo da Co?ta
Fernandes Filho para o prlmeiru dus
ruíerldua lugares,

—. Ao seu collega da Marinlia, o llll-
ulalro enviou hontem seis plantas com
estudos de correntos cm vários punius
da bahia «le Guanabara. Aecrcscontju u
sr. Francisco Sá que os estudos consl-
gnados nas referidas plantas foram uf-
fectuados de 1904 a 1910, pelu Inspecto-
riu dc Portos e. com o aterro da zona
oucupatlu pela Exposição do Centonurío,
quo alterou o rcjrin.cn das corro-itea*
muito pouco poderüo servir (a 13jso *-**
Defesa Minada,

Reiipundeiido a um telegraniin.i do
governador do Estado dc Pernambuco,

rehiuvo :i necessidade «te material •.«•¦
ctuanio jiara i« uxocusln d<> sorvlco» no
l*orto dj Recife, o ir.inl«!cro declaro**
quo a Inspeotorú, do Porios Ja pr»"1..
denciou para que ««-Ja posto ii «Ilhpt»*
Cão d-.qiii'!'e K.*.larto ii cujo cargo esla I
oo aJluiildos servidos, u material «ln
quu puder «lispor lio moraenio actual,
a mesma lli*,Bet'tor'.a,
TliUEORAPHOa

o dlroctoi* dispentou ***lerl**»n*an*o
Barcellos, do logar de auxiliar iv ,-¦
Uçoes, intcrinu, por faltar cjr.ttaat' •
incute au serviço, prejudicando " lr.«
lego; Orlnndliio Ninie* «Io Sousa, du
cargo du diarista U;« estação .ie Sún
Paulo o Uuduxlo Uaudin Bandeira, *»
lugar do au.Niltar do estacúcj.

So Conselho Municipal
lluiitcm, per falta «ie numero, uiu

liou;*- Sííi-siü.

Na Prefeitura
u prefeito cxoshirou. :« pedido, e'o lo-

gar «!* chefe dan machtnuo «iu mele-
douro do tí^Tita C:u-, u tr. Antônio
Porto.

— i) prefeito concedeu as Sííulntfa
licenças, de tres mezes. ü profejíoru
d;« Kscolu Normal d. Symphronlii Paul»
Burros, co conservador do gnblne:e ilo
pliysloa o chlmlcn do mesmo estabeleci-
mento, Horacio Assunipção iMnioj a
mestra da tl«c-,la Rivadarla Corr-ia, í-
Marlu Pinto dc Miranda; A adjunto »-
2" clusse lüdltli Araujo e de trinta d ns
ú adjunta de 1* classe «I. DJanliu dc
Azevedo P.aboeiru.

 O director de InstniccSo acsl-
gnou, hontem, u-> uesulntea ttCtos:

Diiuianondo as ndjunte»! Rufli Vall.i-
daros Correu, rara n -I* escoai inKm
do 13» districto; Jos.-pliina d:i Cru^- >..:•
«•luiflo d.: Araujo, pura u 5" m.xta d"
5»; llercllia Culii Castro Castello Uniu-
co, puru a 1" feminina do J0« o Coritia
Ferreira Campollo Guimarães, parj n
13» mlxta do 11*.

Transferindo a adjiwit» Leonl na
Cordella Pedroso ps;-^ u 4" ír.i.-.Ui uo
Vu d ie tricto,

D.sponsando as substitutas «;^ ndjun-
tas: Ülkln Montelru dc Moraes, Ijucllle
Bustos du Miranda. Maria Corlnthia. «U
Silvn Roma o Deoilndii Josó Araújo.

MAPPIN STORES ECONOMISA 30 CONTOS
POR ANNO. USANDO CARROS tLWj^f;

Marinha - Exercito -Marinha
Mercante - Reserva Naval

Escola Naval
A "Aaaociacâo Militar do Brasil" parti-

clpa aos seus camarada1 que em vlstn cio
seus fornecimentos directos de casemiras
Inflezas dos melhores fabricantes e ou-
trás matc-ias primas, resolviju D1MIKUM
ainda mais ss tabellas de PREGOS da sua
•'Alfaiataria Civil o Militar" :c com pra-
zer os convida a uma visita.' — Rua da
Carioca. '-'0, 2», C. 3973. .

A maior parte das casas impor-

tantes de São Paulo jâ substitui-

ram os seus vehiculos ú tracção
animal por caminhões Ford, tor*

nando assim mais rápidas as suas

entregas e dando maior satisfação
ios seus freguezes.

"Economizamos 50 contos, por
anno — escreve-nos o digno geren*
te dc Mappin Stores — usando 5

caminhões Ford, que provaram ser

as unidades dc transporte mais eco-
nomicas c satisfactorias para entre-

gas na cidade e arredores.
Tivemos caminhões Ford que

resistiram durante mais dc seis an*
nos de trabalho intenso.,

Se fossemos usar carroças para
os nossos serviços, teriamos dc

quintuplicar o numero d* vehiculos
c do pessoal para dar vasão á gran-
de quantidade de pacotes que preti*
samos entregar diariamente.

E nas épocas dc liquidação os
nossos FORDS nos permittem fazer
entregas dentro dc -4 horas; com
carroças, talvez só a pudéssemos fa-
zer no praso dc 8 dias.

E', pois, com prazer que attes*
tantos o alto serviço que nos prçs-
Iam os carros FORD."

Dr. GEBHÂRD HROMADA:
cirurgião

Antigo primeira assistente, eo Pro*
feitor Schnitzler, Vienna — Antl-

-ge* aselstento' do Profeiser Payr,
Leinzi".

ALTA CIRURGIA — MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS —- DIJiTHERMlA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Consultório' Asser.iblca 19 0 — Tel.

Central 3301 (1,30 li. ti 4,30)
Residência: Avenida Atlanl.ica, 228

Tel. Su! £35

AGENTES AUTORIZADOS:
L gm | ELOY BIPTISIí S lia.

RUA FREI CANECA, Ií! RUA DO SENADO, 165-167.

r>U.E.[0iiiiii8[íialS.tliist0H II, Hl Ho. Ità

L lll s Oa. ü.
RUA S. CHRISTOVAM, Ü63-S65

l.bltuii, mil'
RUA 13 DE MAIO, 67

RUA DO CATTETE, 134

CAMINHÕES — CARROS — TRACTORES

f%A**********************A**********>

I - MOLDÜRáS ' 
jlEM TODOS Os ESi'*i'L05

FABRICA: I •
C7 — RUA DA ASSEMBLtA -- C7

tSfá)7*cC
FAZEM-SE QUAESQUER TYPOS DE "CAROSSERIE"

,j^*ta»iraja*ãT*I*à-^aTa*******à-«******^
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do DR. EDUARDO FRANCA
pra o tratamento externo, effleaz. cie feridas, darforos, suores fétidos, queda dos cabatfas 3 fiajqyer

moléstia da psüs — Unico remédio brasileiro adeptado na Europa, na Anirisa
do Norte, Argentina, Uruguay, Chile, etc.

OS DOIS JÜHTOS REPRESENTAM
0 IDEAL DO TRATAMENTO

Preço de cada um, 3$500

CAROBA e BlüANACA', de HolEanda
^preparada 

pelo DR. EDUARDO FRANÇA
0-reJ des depnratívos para o tratamento interno de syphilis.

impureza do sangue, rheamatkmo, feridas, dores, etc

Únicos depositários no Brasil: - ARAUJO FRETAS & C ** Rua 4os Ouriv^ 88 e 90 e S. Pedro 94 - Rio de janeirog Na Europa: C. ERBA e A. MANZ0N1 > Milão - Italia

\ Jl



r ",W™

th'*

O JORNAL — Domingo, 26 dc Outubro dc 1924

Sr
&*•* NOTAS MUNMNAS I
A.N.MVURSAUIOM

ej dia de lunmiliR * multo algnlfl-
. .it Ivo para uu nouatui rodas suclitoa
,< desportivas, porqoe 6 o da data
uiiiiivcruiM-la do dr. Linneu do Paula
Mealiudo, propufrnador do desenvolvi-
inOlilo du criação nacional • preul-
dente aclinil do Jockey Club. Por
oasa motivo, Hindu quo ailountando
rstu datu, o Joeliey Club offereceu-
llie liontem. noa seus culõca, o baile do
iiuc ua "Ultima hora" damos noti-
ul*.

Ka::i)m annoa hojo:
ti dr. Uviirlieto d« Moraoii, advoga-

ri„ uu foro desta capital o jornalista
tio nomeada.

A menina Nair do Rego Barros,
ililm tio or. nego Barros, íeur****i«*lo
üa ISmpi-CUa Tlicutral , JosO l.uunilro.

O ser. Arlatldoo Sorzedello, fun-
iMioaiii'r, do g.il.lnclc da Inspectoria
da Alfândega desta capital.

... O sr. Prodcrlco Augusto do Al-
i.iiqu'*:qiif. Mello, tuticclnneirlo da

Sul Mineira do iOlootrloldado.
—. A menina Hcdna, flllin do dr.

Humberto de Oliveira, auxiliar do
ministro tia Fur-enda, e sua esposa
d. Hilda Pinheiro Corria.

ej.menino Newton LcHtnit'', filho
il» tr, Freelcrleo Augusto do Albu-
Ulierque Mello o sua espnta, d. Ju-
tlilli Ferreira tlu Albuquerquo Mello.

O sr. Joii.o Antônio Porolra
1'iiarte, funecionario do Correio tic-
retl, o sna, espusa, d. Christina da
Motta Duarte.

A sra, d, Alice Sayão do Carva-
,leo Araujo, esposa do dr. João Carv?.-

1 ho Araujo, director da Central do
.Brasil.O tir. Osório Mascarenhas, cllnl-
oo nesta cupltal.

Transcorreu liontcm o annlver-
•ario ila menina Marina, filha do* sr.
Jorotiymo Corrêa da Silva, Industrial
c conimerelaiito nesta praça.

Fazem aiiiios: amanhei
A senhorita Corlna do Araujo Cal-

jMaria Cândida Carvalho de
Freitas

Josò do l''reitas Caldas, ca-
pitíio-tcnento dr. José Car-

' valho do Freitas, dr. Luiiion-
uler dc Freitas o Francinel
R. de Freitas o filhos, Josc
.Nogueira "Valentlm c Aline-

riiiilei de Freitas Valentlm e filho,
o Leonclo Freitas, pesarosos, parti-
eipain a seus parentes o pessoas do
suas ralações que falleceu liontem,
sua esposa, mão. sogra o avó, MARIA
CÂNDIDA CARVALHO DE FREI-
'.l'ASj, o us convidam para uuompu-
iiliar o enterro quo sairá hoje, fia
lll horas, da.rua Dias ila Cruz, lliili,
.Meyer, para u cemitério de ,'. Joãu
Baptista.

¦ CABELLOS
A Iam.-Su Brilhanto .6 o melhor espo-

rltleo para ns affeccóés eapillarea. Nào
pinta porquo niio & tintura;* não quei-
rua porque mio euiitem aaeo nocivos. B'.
uniu. fórmula scientifica do grande bo-
tanieo Dr. lirouud, cujo segredo foi
comprado por -00 contos do rtSio.

K' íeeotmiicudada pel03 principaes
Institutos Sanitários do estrangeiro e
analysada o autorizada pelos Depar*
tsnicutu3 de Hyslcne du Bra3ll.

Com o uso regular da Loção Erl*
lhante:

1» — Desapparooen- completamente
as cuspas u affecções parasitárias.**- — Cessa .*.. queda do cabello.

V> — oí cabellou üranebo, deuooiadoíi
ou grisalhos, voltam a. eOr natural pri-
mitiva cem ser tingidos ou queima-
dos.

4° — Dotem o nascimoiito de novos
cabellos brancos.

5" — Nos casos dc calvicio faz bro*
lar'novos cabellos.

6a — Os cabellos ganham vitalidade,
tornam-se Imdus o sedemos o a cabeça
limpa e fresca,

A Lotjiio Brilhante é usada pela alta
«ociedatle do S. Paulo o Rio.

A' venda em todas as Drogarias,
Porfumarias e riiarmacias do 1» or-
dem.

CARTOMANTE
D, Maria Emilla, et celebro e l« do Bra-

sil e Portugal, coiisugriidii pelo povo a
mais perita, a tilllma palavra Ua cario-
maneia c em sciencias oocullas, eis pos-
soas do interior consultas por caria; se-
ríedeielc e rlg-orusò slg-lllu; residência á rua
flo **). Juelo ii, 50, em Nictheroy e cai.va
postal l.tiSS, l',lo de Janeiro.
n— - ¦¦¦-¦ ¦¦-

deira, ajudanto du despachante adua-neiro,
— O menino vTa-*lii**ton, filhinho

do..w. Sottor TraJ****** do Oliveira,mitigo funcclonarlo Postal.
1'llUCLAMAS

Na Catliodral Metropolitana serdolidou hoje, il hera da missa dominl-
tal, os seguintes proclamas do casa-
mentos:

Antônio de Souza o Silva e Maria
Esthcr Bozerra; Juti- Ayres do Na-«cimento o Georgina Barreiros; Josóriuhu Fragoso o llelltu tio Moura
Castro; Manoel da Silva o Itulltlia
Esteve» do Castro Silva; Uilmundo
Alvos Pego o Maria Carmen tlu Car-valho; Manoel da Silva Barbosa o
Flora Damasceno Braga; Achllles
Astuto o Corlna Mileno do Araujo;
3-Irmlno Silva o' Julla Selva; Oerma-
nu ftoso Fornaiides o Üeny F. Torres;
Fredorlco Mulneiitl o Maria Tolxelra
da Silva; João Uaspar ti Cellna Mar-.mus Ribeiro; JosC Luiz Santiago
Fcntes o lüstlior Grtidll Boserlier; Os-
waldo Cândido do Almeida n Floriu-
da Marques; Arllndo CJoucalveu o
Maria da Conceição; Sebastião Silva
o Cnrlota Rodrigues Cunha; Antônio
Molra o Emilla Itosa íl. Branco; Au-
gusto Cardoso Lucila e Atlelaldo

Conceição; Francisco Oomes do Cas-
trti o Juditlt da Silva Pontes; Oodo-
Credo Durando o Niidlna Cartllm; Ju-
Ilu Alves de Amorlin o Heloísa da
Costa; Maneei do Moraes u Eulalla
Conçalves do Aranha; Vlctor Mar-
chus e Enoy do Souza Cántiirliia; Ro-
cerlo Clemento Vllarto o üildu Ger-
vé dos Santos; l.itijs Menezes o Flo-
ilsbollii Fcrreii-ii. do Oliveira; José
SanohòS do Oliveira.o Lucla Ferreira
Mves; João .Francisco o Adelaldo

Luiza; dr. Manoel Gavler do Vaseon-
.-i-ilus Pcd-osa o Cccillu Suuza Itiui-
gel; Domingos Jullo Ferreira o Lu-
dc vinil Posa Pereira; Américo Gomes
dn Costa c Leopolillua Thorcz.i" Ma-
thililc. Marques; Jeronymo Leal o
Maria do Castro Nascimento. ,
NASCIMENTOS

Cliainar-ue-fi. Lúcia, filhinha do
casal Atalmlri. Mourão doa Santos
Cd. Sophia Mourão dos Santos, quc
hontem veiu alegrar lar de seus
paes.
MAMFESTAÇOES

Cuininemorando o anniversario na-
tallelo, ante-hontem transcorrido, do
capitão Haul Gom-nlves Ribeiro, ins-
pector dc vigilância da l" delegacia
auxiliar o chefe da Policia fio Cães
do Porto, os seu3 amigos c suborill-,
nados prejstaraui-llio significativas

homenagens. ... *- •'
A sôdo da Policia tio Cáes do Vor-

to usLôvo oniumuntada -dc flores u i*c-
plcla do possuas amigas que o foram
saudar, dantlo-lhu provas ,1o cstlnia,

Duruntu a noite, ao lar do homena-
geado compareceu uma "comnilssão do
funecionarios da policia, «uo llio ul'-
fereceu uni mimo, recordando ou
serviços prestados pelu íncsiuu no
desempenho ilo suaa funcçóes.
UOMEi\AUE.\S

A G de iibvo/nb.ro próximo, data do
nascliiieiitò i/u Ituy Barbosa, reali-
zar-Bc-á, na Liga do Defesa Nacional,
uma seeüão cívica em liuiueiiagem ít
memória daquelle Inslgno brasileiro.

Fal a rei o os srs. Pinto da Itocha,
Castro Kcbell,,, Kvaristo do Moraes.
LUysses Brandiiu e Borja do Almeida.
CONFEUK.VCIAS

A escrlptoiri d... Franclsca. ISastus
Cordeiro, fará .lioje uma, conforeilolu
liftrit os ciiferiiíoJ" n»o ac adiam uo
Hospital elos Lãzaeros.

Essa cinfereucla' terá logar no sa-
lãd" nobre "dü "viiferldu Hospital"
ClARUiO.V-PAnTy

Xo líul,'l Tijuca haverá hoje um"i.arncn-iiaity", das 11. lin 18' huras,
orgaiiizatlte) por um grupo dc scuhori-
tus do bairro da Tijuca. Tocarei uni"jaza baíid" e haverá dansas.
CIIÁS-DA.VSA^TKS

Os êlr"ui*glSõs'**''déii.tlsta3 de 1024 lo-
¦ai-áo u. offéllt'. nu rila.ll.do mez pro-
ximo, n'os salões do ÁmürluH P. C
nni elegante châ-dansante, em bene-
noio dei Assistência Dentaria Infan-
til. Tocarí- a orchestra Audrcozzi.

— A gerencia ilo Copacabana Pa-
lace Hotel offerece hoje, ás 10 horas,
á elite da chiado, um chi dansante,
nos luxuosos salües Luiz XVI.
FEBTIVAES

O feslivui tle caridade promovide
pelo Centro Mattogrossense, quc st.
devia 1-ealhni- nò dia ti do novembro.
cu beneficio do Hosviital dos Laza-
io.í ile Cuyabá, ficou transferido para
o dia 2- do mesmo rness.

t) ingresso dos soeion será com o
recibo i!u lespeetivo mez e todas as
outras pessoas mediante cartões do
beneficência, ¦•'

O brilhante orador, dr? P.apbael
Pinheiro, fará unia conferência sobro
lliema caridoso, a pedido do eminen-

A MISÉRIA NA ALLEMANHA I ASSOCIAÇÕES

te escriptor ur. Coolliti Nolto, a cou-
tolho módico Impedido, n&o podendo
por isso realçar como desejava, com
sua palavra íervorsa * omio bello gaa.
to caridoso em favor dos Infellees
portadores, da mais Ingrata das mo-
luitlaa uhronlcau contaglosu,

Tudo fax e.iptiar quo uma Inicia,
tiva, amparada pelo auxilio presti-¦rloieo de dttitlftulas senhoras, soja
multo propicia o seus favores to mui-
indiquem em messea generosas do
Ir.iiericonolu, para que o Houplt.il dos
Uizurou da bl-eeittenaria cldado do
Cuyabá ffose os frutoo dou bons co-
rii;ics. .

No salão, tio Club Gymnastlco
Portuguez, rcallza-se hojo um fostl-
vai om botiofielu das crluti*;us pobres
das escolas do r,° districto, toccorrl-
AttH pela "Caixa Escolar Olavo Bllac".

O programma 6 devoras uttraento,
FESTA»

Reglstra-so amanhã a pa.iangem do
JO" annivertarlo do caeamento do co-
ronel Francisco Rabello, negociante
em Coité, nu Estudo tio Ceará, com
a sua capota d, Maria Magalhães Ra-
liellu.

Tor esto motivo cslA cm testas o
lar dos estimados çonjiinges, paes do
sr. José Rabello, gerento da casa
Sotto, desta praça.
HOSPEDES E VIAJAJtTES

Acompanhado .ilo oua familia, rc-
grossou da Europa o dr. AnierlcO
l.inloff, advogado o Industrial nesta
capital.

.Encontra-se nesta capital o ln-
dustrlnl allomão flr. Walter Wessol.

Chegou da Europa o r,r. G. R.
Iveson, representante tlu Lloyd Dl-
reetory, do Birmlnghan o Londres.

Passou pelo hosbo porto o pas-
scou por alguns pontos da cidade, o
sr. Leopoldo Luganos, rcductor-chcto
da "Nacion", do Buenos Aires.

Chegou de S. Paulo o dr. Eloy
Chaves, deputado faderal por Sâo
Puulo.

Chegaram do 9. Paulo os drs.
Aithur Nelva u Alberto Betim Paes
Leme.

—¦ Partiu nara o Estado da Bahia,
ondo vae, pela reilaec&o du "O Paiz".
proceder a um inquérito econômico
iiaquullc Estudo, o nosso coliega do
imprensa dr. Victorlo do Castro.
EM ACÇAO D13 (illAÇAS

Jui.llosos com o restabelecimento
de seu filhinho Odilon, seus paes, o
tenento Olyntho Pilar o senhora, fa-
zem celebrar m lesas cm ac,;ão do
graças nos altares da egreja de Sau-
to Affonso, á ruu Major Ávila, tci*i'a-
feira, 28 do comute, ás 9 horas.
1,'AtLECÍMENTOS ...

V. MARIA CÂNDIDA CARVALHO
DIS- FREITAS — Falleceu hontem fl.
Maria Cândida Carvalho de Freltae,
esposa do sr. José du Freitas Caldaie.
O enterru sairá hoje, ás 10. lioras,
da rua, Dias da Cruz -66, uo Meyer,
pnra u cemitério du Ü. Joãu Baptlsa.
MISSAS

Rczain-so as seguintes: _ ...
Amanhã:
Na egreja do Sãu Francisco dc

Paula:
no altar-môr. á« S horas, om suf-

fraglu da alma. tio ccroucl Adolpho
Schlmitlt;

no mesnío altar, áo 0 lioras. eni
suffragio da alma do Arcillmedeo dc
Pastos Peixoto; ¦ • •

ás S lj- hòrat". pelo repouso eterno
da alma de d. Marli*. Polônia;

no altar-mór, ás 10 1|*J horau, om
ítilfragiu oa alma dodr. Hercilio
Luz. governador do E. de Santa Ca-
tharlna;

no mosíno altar, ás íl horas, em
¦juffraglo da alma dc Llcinio Dias.;

na capella do Nusoa Senhora das
Vlctorias. áa n 112 horas, cm suffra-
glo da alma do Agostinho Fernandes
Godinho; . . ... '

Na matriz dc Nossa Senhora da
Candelária, altar-môr, ás 0 1|2 lioras,
eni suffragio da alma ile d. Maria'
ChSeliprro da Motta Nabuco; ....-*";i íriátrii* de* N; S. da Gloria, 5s
f; horas, etn leuffragio da alma de
Luiz Aguiar Neves;

Na matriz elo 9. José, áa S 1|2 no-
ras, em suffragio da alma de José
Gonçalves;

Na matriz do Santíssimo Sacramen-
to, ás 10 horas, em suffragio da alma
do dr. Arihur Eugênio dos Santos

Na egreja dc N. Senhora do Terço,
Ss 9 1|D horas, por alma de dona
Joaqulna da Cos-ta Gomes;

Na egreja tle N. Senhora do Parto,
ás 9 horas, por alma da viuva Fre-
tlerico Rleken;

— Na terça-feira:
Na matriz tia Candelária, ás 10 lto-

ra?. em stifíraglo da alma de d. Car-
men Barreto Roselii; "¦¦

I Na mesma matriz, ás S I|3 horas,
I tm suffrasló da alma do coronel Al-
1 berto R. Rosa.

AB DÁDIVAS URAJILBIIIAS
Dlalrlkulcdu *"«*•¦ Houledado Fraslulna

O "Berlluer UUm ..nic-tti*' d Her.
llm, eni 3 de sttcmb.-u, publl.ou a te*
sulino nota-"A Sociedade Femin.na Alltmtt dU*
trlbulu, lioti.cu>, a i;''itr, noj i;,im,-,..-,<.
ualu, um iraiii.poiíc de Vl\*rc- briuUei*
ros. Cerca dc mil iKCvssltitd.,*,, tíri po
|iula<;3o de Herllnv er.tro ou qcne;, urai:
<lo r.umeiu Je VítífAnç» > orph.*c« d<
suerrn, ptnlcrnm «et* (¦o.it<-.*n*,uJ,,- fet.-
umente, Coti oüíu .illetr.bulcio lermlm
lemporRrleiir.fiU.* u IfratldlOM *iC*;ão •'(
auxilio a pebroxii tieiciii do biuj.ejlr"
sr. coronel Ouol.wr-N-Itto,

A di-elribiil<,ào dus dádivas "JUP con-
slütlum om \lvo.*ca Jo t"Ja a *-a|wal«,
reve«tlu*so dc "*na itutlvldído coriilce.
l1ruluc,.*'^ii ttrtl8',leils' (.'.iram' eôtn qu'
uriu-sll-ts ccntuiurcó do ntpãvb-íhâcf! eu-
queeowem ts niUerl*'* dj sun exi-àtcn
ola duranlo Olguindí liorus, proporcio*
nondo'*!hes c-.nforlo ..'u"il. fi ri** ali.*
cugfwj pronueielu.i.iti rcflectia-se a sra*
tldao «'lenií*. puii com t, ca**li'..*o pov
brasileiro, iSuprosaio especial „:i trrat.
CAu do povo ulli-nio iiianlfóstOii-« co'.-.
a execução 'io hvrnnc bnuflulro wgulat
pelo hyr.ino «llamlo,

Do Inicio ¦> c-'ltáo Frelst T.f-èou f*
presentes," entre elles u coronel Gaelzer
Netto c csaut.t, u senhorita ilrondke,
nrfcioEa iiuxlllar do coronel o o or.
Kube, deputado r.elo Rel-li, '.*io repr,.-
sentava 0 nmrenhul I.tulondorWi è* quu
tronsmltllu .i'S Kii,dttcíi>--s. ApiV un*a ai*
locução da reiihorliil1**, Zandor, presi-
dteitH da Soeleiluií* Feminina, o rr. ço*
roeiel fl.nlztr-Netti), cm )i'Biimus palu-
vras, desareveú cnmo, tendo lido ocea*
slíu, do oonb-cor e estimar o pt-,1) alie*
mão, reconlüeãt a lula eir qtn <****»
í,o deboto pa*a oHcr o pelu de eu ¦;;. dlft,
o resolveu trazer auxilio na nMflVR "'
suns furcan. E teimlnou anevtraiino
que não den»n.'irla emqunnt. neo r:-
novusse a remc:..va que ora findava, tra-
zeutlo .-isslm no futuro uo P»* " aüemao
o sol á sua penosa oxlstenola."

»s»**>«*>ys^%»-*-*^^

CONFERÊNCIAS
A CAPITAL DA REPUBLICA

Quarta-feira próxima, o d;*. Luiz
Marianno de Barros Fournicr rceili*
zurei no Club Mililai- uma conferen-
cia. cujo thema serft "A mudança
da Capital Federal pura Go.ni**:."

•O aasuniplo, se bem que j,i bas-
tanto ventilado, «ei"V tratado, prova-
velmente, por um aspecto novo.

A TUBEBCUIjOSE
Realizar-se-4, amanhã, á3 17 ho-

ras, no edifício da . Escola Normal,
a conferência- dodr. Plácido Bar-
bona., sobro "A tuberculoso".

A conferência st-ril Illustrada com
projecções luminosao.

LIVROS NOVOS
ESTÂNCIAS D'ALMA —• 1*.' o ti*

tulo do um livro de poesias contendo
fiatyras, íiüríiórisilló o scntimcntalis-
mo. cd. da Livraria Leite Ribeiro, e
do quc 6 autur o general engenheiro
mililai- Leopoldo Durtas du Amaral.

tíáo 180 paginas contendo o gene-
ro poético que uc ciuiuncia na capa
do livro o destinadas a agnidar a
todos os paladai-cs literários na uua
triplico feição.

Do livro o do -íue nelle so contem
dirá o nosso critico literário.

sikii-jdadi; BB.vt)noE.\Tr, rno*
TFXrrOR.*e*. DOS INQV11JNOS

Tondo estu Hocledeidn do rca!l:ur
uo pro.vlino ala 1," dc novembro,
uma nesembléii geral ordinária, do
aí*3ord<*> com o artluo üe) don eti>it'i-
tos, afim do ser lido o nppro*..«lu o
parecer du commlsuâo do contas o,
bom assim proc-Mcr a eleição pana a
novu h.te.ilnl.-etraçeio, convida a todo*.
oa sócios (i comTorocorím r.a sédc
soolll a rua Senador Pompeu n. 1*11
.-obrado, ús 19 liotau do referldu
dia.
.-issooúçAo de co>ri'.\yui.\s

:i):E SEGCKOS
Na aanen.blf-a geral quo «ela Asso-

clucãucftectuou tio dia 'JI, na sua sé-
do rtoeliil, -depobi do tratar-se dc <il-
versos assumiu ou quo liitcreitf.tm h->
Companhlau do Seguros, fo-.-ee a
ololv&o do» cargos do 1* o ü" tliesou*
roli'011, sendo eleito porá o primeiro
o O'. Octavo 'Nnval, illrtctor da
Compaiilila "Vai-ojlsln»" e para o
tegundo o sr. Arllntlo HaiTOSo, dl*
roctor da .'Companhia '."Brasil".

A eleição' destes cavalholroo foi
muito '-iiinliiuilldn.

r«i>i#MMW*iat*tfMM*t>M*wiy*'a,Ma-***>^^

Jardim Zoológico
• O atlileta Marcello CÀcercu apre-

sentará hojo ao publico, no campo
do football do Jardim Zoológico, o
senoaolonal aelo dc Jolsai* pausar so-
bro o aeu corpo, sem apparelho nem
antoparo *do *qual'iuer natureza, um
automóvel cheio dc paiwugolros.

Este acto scii oxlilbítlo úí 15 1|2
horat).

üerâ. mantido o preço do 1$ pelo
Ingresso no Zoológico, e, franquea-
dns as (irclilbancadas do caanpo.

Não vigoram hojo, oa cartôee do
ingresso permanente.

PUBLICAÇÕES
MUNDIAL — 'Revista anrentina,

editada om Buenos Aires, o quc.
como o seu titulo Indica, sé occu-xi
do todos o« acontecimentos mun-
dlaes, Inserindo numerosas gravuras
Intercaladas no texto, o de feitura
artística.

E' agente geral no -Brasil, da "A

Mundial", o sr. Orestes Acquarone
Filho,, estabelecido 0. rua Andrade
Neves '112, Nictheroy.

DESPACHOS E SENTENÇAS —-
O dr. Sllvino' Bezerra enfelsou em
volume <li\-orsaa das decisões profe-
ridas liou seua primeiros cinco an-
nos-do Judicatura, como juiz. no Na-
tal. E" U'iti trabalho do bastanto ln-
tei-esso para as lelras jurídicas.
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O GHR0N1QUETA PARISIENSE fita o
fi  P
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LENHA
A matroa oubicoa, Ulhaa, «chu • «m «•
coa, para o»»as di família. ¦ preço» rt-
zoavela. — «eaiUm^a pedidoa pelo tale-
phona V. 626 — B. »le*jrl«; 30 — Fonae-

ca, Mandei * C.

pratica o
resistente
macbtoa ^

issrevs?
üoisa

c»Tt °m Ot- lmpoH«lor«» • CominlMarioi»
i* **> Tel«t». H. S326

RIO DE JANEIRO

Ex-na. Sra.

sm M0ÇA...„
c uuia grande ventura. Moça e bella -- suprema satisfação!

E', pois, niisler, tralar dn pelle, base fundamental da belleza feminina.
Para conservar a cutis fresca, rosada e transparente, dotada dc cpm-

plela uniformidade e absolutamente destituída dc qualquer, macula,
basta u uzo diariu do

incomparavel producto de toucador que, graças ao seu suave perfume
e uotaveLfadherencia, tem conquistado a preferencia dc Iodas as Excel*
lentíssimas Senhoras cultuadoras da belleza.

Esse fino pó dc arroz deve ser uzado só, isto é: sem o emprego dc

pomadas, pastas ou cremes.,
E' encontrado uas cores: Branco, Rosa, Piachel, Carne e nas ulti-

mas crçaçõcs de grande moda: "Mauresque" e "Ocre-Rosado"

PERFUMARIA MENDEL

Mereedes Electrica
"Archlvos de aço "Bloaner''

Planoe e »nto-piauoa "G. Steinwej;**'
Çalanças, Gramopheiies "Anker", Moveis,"Machinas 

do Calcular, Hadi-eMelo***»»!», cte. .
VN1C0S REPKESKNTA5Í-EB8 PARA O BRASIL

SEVERO DANTAS & C. - Rua São Pedro 27

Declaram os augurlos da moda qu2
a fita vae novamente ser multo aipro-
veltnda nos enfeites dos futuros ves-
tiJoe claros do verão.

Como ornamento nüo se podo re-
.leniente sonhar nada de mais leve,
dc mais mogo e de mais gracioso.

As fitas modernas, alias, de lama-
nha variedade o tão rica fantasia,
são anteu .galões do que realmente
Citas, dundu á toilette uma graça
toda especial do facclrice.

rara crianças c menina* a titã. é
o motivo decorativo ideal.

Nos tres deliciosos vestidos que
reproduzimos, as leituras poderão
verificar a verdade desta, aflserçfio,
notando o chio. a elega,noia tão Ju-
v<*nil com que so àpresentani •"•nfi-
tadas" au tres bonitas figurinhas da
Bravura.

O.primeiro vestido 6 de Georsette
cór do marfim, tendo per unlco en-
feite gommos de fita do* setlm preto

formando colloto ha frente do cor-
pote, avental nn saia e subllnhandu u
tira larga da cintura.

Do cambraia do linho de c6r on
do llnon branca o modelo 2, quo um
avental tle preguinlieis horUontacs
abro na frente, é todo "festoné" de
largos bicos arredondados orlados
com uma "nicho" do Qta "verde ou
da cAr que melhor combinar oo cor.-
u-.isiai* com o linon ou a cambraia
escolhidos. ,

Só admlaar:*Kl para nesse*, mntto
magra o madsle 3 consta, -de um -fun-
do dc n i i—igüna caru.1, cuja sala «o
rornbr-* de oitien birtiado» muito fran-
zidos superpostos dc ura. fita da
ii *n c&r. p<M*.'in, um poue» mal»
carre*r»aa, píentída pa beira, dB anui
marinho.

O mesmo hataule repete-se «o -re*
dor da cola, fnrnundo mantrulnhai"*.

WlíWSi.

VESTIDOS DE UNHO, DE CAMBRAIA. DE MARROCAIN e ntns te-
cidos da moda para verão, CHAPÉOS MODERNOS DE COMBINAÇÕES
ARTÍSTICAS, PULSEIRAS DAS OLYMPIADAS, BRINCOS á "Ia
Garçom»,,, Collarss de crystal, Bolsas, Carteiras "Império,,,
Trousses e outros artigos da moda por preços mínimos, que fazem o
encanto das senhoras e são o grande suecesso da moda em Paris,

REAL MODA
80 — URUGUAYANA — 80

IOE IOBOI

MEIAS E LUVAS
BOLSAS, CARTtUUS, LEQUES, RENDAS, FITAS E ARTIGOS PARA "•RESEN*

TES — 08 MAIORES SORTIMENTOS, PELOS MENORES PflEÇA*
O >— —^ AS NOSSAS MEIAS MO AS MELHORES O

I / / / 1/ ü a i ü /**i /¦*¦*, hjê e-y e* 0

RIO DE JANEIRO
Rua Marechal Floriano, 10!

DEP. EM S. PAULO
Rua General Carneiro, 51

10 VÁ MAIS ALEM
V Ex. encontra o qna deseja e por preço mais barato na

CASA CRUZEIRO
PORQUE LHE PODEMOS yENDER MAIS BARATO?

a-ocauo somos srandc.9 importadores daa melUorca procoden-
cias todaa as mercadorias do nosso ramo do negocio.

.Forque estando uni tanto fora do contro da cidade, nao pa.-
-an os LUVAS, nem tomos outras despézas das casas dc luio. .No

emtanto V. r.x. encontra na Casa Cruzeiro, ou mesmos artigos das

casas dc luxo, por muito menor provo. ; '.¦¦'

\ nossa secção de lunf.a**. ,>oruelBna=e, orjstecs, metaes finos,
artigos dc uso doméstico, trens do cosinha. artlgou para presente;*,
filtros, apparelhos do jantai*, dc chá. do oa£C, do toilette, etc, etc,
devo satisfaner o flnu susto do V. I*.**;. , . , . _

\ posta secção do ferragens em geral: tintas, oleos, vernizes,
artigos parn meehanlca, c tudo o quo pertenço a este ucsoclo, cota.
bem acreditada como a melhor o mais barata. ,-. .. r

¦i 38
II '
OBEOl——

LUVARIA GOMES
ESPECIALIDADE EM LUVAS FANTASIA

— RUA RAMALHO ORTIGÃO — 3*
<A.NTIÜA TRAVESSA S. FRANCISCO)

¦saoeaoBa*——uoaoe

NÃO VÁ MAIS ALÉM
importação m\t Cruzeiro & C. exp°rtacao

5 e 7 —¦ Rua Visconde do Rio Branco — 5 c 7
Tel, C. 2700

Im 

K CAPACIDADE

lotai das nuuhinaò
frigoríficas SABROE
inslaüadas em uzinab
de laclicinios no
Brasil, ultrapassa
700.000 calorias
por hora,

PEOAM ORÇAMENTOS k

THORVALD JENSEN & Cia.
UVA GENERAL CÂMARA, lOÍ

CAIXA 1263. — BIO.

- -- — "•"IMBHMMMMMMMMMHMMMMMMMMBMMMHBMBBBMraTaBB

Prefiram AGTSA PU-RGATIVA
DE

SIR JAMES MURRAY
EGUAL AS ÁGUAS DE

RENOMBRADAS FONTES EUROPEÁS
WBMaTal

OLEOS LÜBRIEICAÍTES
tSPCCIALISTAS 6 GRANDES FORNECEDORES DE USINAS, OFFICIHAS,

SERRARIA3 E FABRICAS

van ERVEN •& C
74 - RUA THEOPHILO OTTOKI - 74 — RIO

¦KMMMMMMHBMMDnMMMMMMMMMMBMMVaMM

Cuidado com as tintas qne estragam as pennas...., §

a Tinta Sardinha i
c a unica de absoluta confiança, porqut tem 46

annos de uso em todo o Paiz.
¦BBHHDBHHBBBHBKaTOBWVEH

^,i*^mgHae*)-*|^HfBMJ^BBi^HHHaaWHBHBHBt^HHBHIBBH^.

ÍGompanhiaNaGional de Electriçidadel
I Para as

fm-m

COFRES NASCIMENTO
OS PREFEIIIDOS

223 —. BUA GENERAL CÂMARA — 223

USAR 08 PRODUCTOS DA

PERFUMARIA MENDEL
E' EXUBERANTE PROVA DE BOM GOSTO

DR. I. MALAGUETA
Medico — Rua do Carmo 5

Tel. 2€52
'/

45 - RUA DA QUITANDA - 45
Distribuidora dos fios isolados "Nevam para tempo e magno-

ticos para isolamentos.
MATERIAES PARA ELECTRICIDADE

INSTALLAÇÕES ELECTRICAS
RADIO-TELEPHONIA

FERRAGENS
Peçam praças da artioos • InaUllatS»» — T«l*ph»na: NORTE 72S0

Ex-mas Senií©ras
Quebradura Umbelical — Ventre cahido — Rendidura

— Descida das vísceras
No grande estabelecimento do oojheeM»

Especialista Fruteaaor Lanar lui, á ATenitla
Uoinca Freire* lü-l. por vlmm da ruarmaiin.
os senhores e sonhoraei doentes eticontmria
maravilhosa faixa para -.-oníciKoio o trata*
mento da mais violenta quebradura oo v«a-
tre cahido, danOo ao corpo tórma eibelt» *
perfeila elegância feminina.

Cinto cleetro-oríhoi>i;dlco para tr»*aaie*i.
to de Hérnias insuinaes, quebrmloraa, ren.
didurau c descida da*: vlscera-i, para ho*n*-n,
senhora u crianga.

O Professor Lazzarinl estari. peanalaas*
ta e •-ratuH.amente ás oraens do» aenhores Interesüados. Pede-sc aos a-mlo*
Tes medicou de visitar-nos.

Faixai especiaes para obesidade, rins moTcli. ventre earto. descido, ute-
to. Faixas especiaes para senhoras grávidas o operadas. Dama especiiiiit»
aisitara as Exmas. senhoras. ¦_

C*ta*.*è;os iilustrados í diaposiçío das pcasoas residentes longe «a ca-
Bltal, que podem tratar-se por correspondência. — Aberto du 10 da raaahl
ts 6 da tarda. --. NSo esptrar para amanh*. augmentairio a Herals diária*
-Benta*

¦¦I
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M O JORNAL — Domingo, 26 dc Outubro de 1924

Marcado d* Cambio
• d* Titulo* O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS Comtntrcio- Cttitittlca.

Todos os Mercados

•ML', 28 DU uL-i-Umo DI3 1024,

MERCADOS ESTRANGEIROS
•" Descontos, Câmbios c Cotações

-ÒSDhBS, 35 do outubro Honlem ¦ -".* i nlcrlor

riu Banco da Tn-rlatorra e
DO Tfliuco (In Kri.ni-ii ,
Ho Briico ila lullii
lio nnnoo »''• Ifooiinnlin .*Tio Iliuion 'I». Allemanha (ouro) . . %
Km I.OUíil**:., !! nititcH
Em Novn York, 3 magos m

CAMBIO l
T.or.dr"ii D/B-nisèlIns, A i-iela, £..-..
rlcnovR H/r.nndre», A vIbIk, por C. . .
Jliiilrlil fUnidr-r, ;, vl«la, p^r £ . . .
LlAhoii i''Londres, fl vlstn ft/conipra)

por 
I.,.sti-.il n/Londrea, ú vislu u/venda)
„ por í 
r,*r!-i ii L-omlreu, f. vleln. por '..,..
Pn»!» K.MInlIa, (,. vinil, pnr 100 T.r. . .
1'nrli r H-tiiiimIui, ii vlul.'!. por mo T»,
V, Vf»r!', üT.oii.lreii, íi vlatR, por C. . .
>. Ví»:'*< :-'i-n-'-, iu!. luinoarlo, por V. .•».. vr»rl( ¦- Oenova, io hanearlo. pn- t,,
N. lorlt c/Mu'lrli|, I. lol. por lon p. .
J., Vor'< f-*'-<"'• iT'!:ini. por 1011 li*.> . vor', R/f!i|iHKii, lei. banc-irlo. porlT.3
;#. v.ir!, n Tlerllm. I. tcl. por JI. . . ..\. Tnrli (•/nnixellH!*, por I»', . . . -, .

Tf'l'1.'1,0.1 UnASILlülROS:
I t'1'CIYIC.V.»

iriiiitltiiir. 5 C!
Jfovo Kiniiilitcr. 10M. \ 

'. 
\ \ 

'.. '. 
\<-,»;•-. •-.*,-, ir»io, -I í»

..'•; IDOS, '. -*-,
r,Vf<(/' icn:

r»'-!i'>io l.-fiiieral, r. •*¦,. . ,, .. .
«ello Mnrli-ftnlt. 1005, (i *~- . . . . 

'.
'y .'.'jn •'-. Rio. liou»- ouro, 5 «^ . . .J.»l:i-I-, dn Bahia, emn, ouro, 1013, 5 Ti

TITI I.OH niVlüRSOS:
1!-:i.ii iiniin-;,;,. i*.»ominon Ktoek ....r-rusllliji- T. Mshl&rower C. Ltd. Ord.N Pnulo „-.- *-."<v Como. Ltil. Oril. . .*J..»opol-TI-»p TíitMvii-. Comi». I.td, Ord. .*niimniit Cnff-VC'. Uri. 7 V-. Clon,, Prof.-M. ./ohn d-Ki-r:--» Mlniiif** Ord. . . .-
pio Fiou»» MUI,* Sr. CirauiirlcH Ltd. '. 

.Tflidon ,-* K. \nierlcan Bank.Maia Kcal ini**,»/,,. Oril, ...... i
TÍTULOS HHTKANCHJROS!

l;m. dn Cucn-u IJrllaimieo, 5 %. 1527/11I o::.-'.j|f. ;; y, '.'*,..,,
r.eni»» T»'con«also, -I ri . .Remo Krmicujsc, II •;, i*Bolsa (í.i Paris)Jlonlo l-rançalsè, mis rinte-írnll-sado) .-Kentc (.'raiiaatoo, 5 r'„ (Bolsa do ParisV

-I 4 'i
« '¦', O 'i

C ¦'. ', D ¦'• ri
« 'n .11 ¦"-.
N 'i ', S r\

!'. "i l II f-l
3 Ci 3 íi

V, 0.1. TO H3.-BH
i.. j «ii,."ti jos.nn
l*. 33.50 33.30

IJoO.- 111,00 111.00

Hlo- jio.no íio.oo
1»', SH.1D Sfi. IV
v. su. ia ss.tiiV. 'ibl.ir, UB7.2Õ
S -i.4S.i-; -t.iii.iw
i.'iit. ;..'*i.T.'i fi.sii.sn
i'!«. 1,113.50 1.31.7.*.
Ot». 'i::.i3.a" .::. -14. '*"
ÕIS, 8ll,'JS.0il (II, '.'II, oo
O.*, 10,24.00 111.24.00
fita. 0,00l).OO»,0'.'*l (1,000.000,021
C!d, 4.1,0.00 4.80,78

S2 i\ i V, r\
1'- \k 72
<:i 41 "X

¦S-i Vt 58 ',i

fi^l M
08 'HS
71 71
31 31 íl

r.o
11.4

28
II
10
80

8
03

.IS

711

¦02 fi
57 U
52.05
r.o. on
51.0,1
63.0J

1.16

2!)
11 íi
13
Sn

S 'á
03

103 •->;
57 %
53.35
51.20
53.30
«3.7Ü

IWl.YDREÍ*. 35 <Ic outubro.
Taxas cmiiblacK t*tio vltroraruni nesteoc liontem, c nu corrospondciilea no Uia i

S/Rerllm, !i vlsla,'-nor £ M .S/Ameterdain, A visla, por £ l»'. 
'. '. 

.h/Gênova, ü. vlsla, por ti.'l/Madrid, A vlsla,  r. T. ,.-
•ylienia, A vlstn, -m,,. E V. ).,-..h/Parls, ii vlsla, por £ l»'i 

'.'...

S/JrV011*»-4» n visi;,. iior t K ....S, Lisboa. A visla, pnr £ 
h»/,\ov:i Tork, ii vlsta. por £$....

BFJRNA, 33 n*-; oululiro.
r.ixiiB nue vigoraram iictto mercado

Jioiidciitca no din anterior:

1'arifl s/Bern-i, fl, ,-lsln, por 100 frs.Londres s/Bornn, A vista, por £. . . .

mcicado, por oceasião Co fechamentointerior, sobre aa seguintes praijau:
lio» tem Anterior¦• '¦¦ : ¦•¦ • . •¦ nom. nom.

11.44 U.4-!
.* 103.85 103.55
v 33.47 II-1.47

 23*.'35 33.30
........ S«. üií S6.15
•••*..- 

,a;i*7" 03.70¦••«>¦• - U/li'- li 5/ü'J
*•' • * •• . . 4.13.13 4.40.63

no rechanioiilo de liontem as corroo-

Montem Anterior
** v v 358.30 367.35
* . . 23.30 '33.40

Mercados dos principaes
produetos

GAFJ3'
NOVA TORK, *.»5 de outubro.•' O mercado do eu to a. terniu. nesta

pra.»», liontem, fceliou estavol, com alta«c y a "t 
pontos, cuíüiido-tíc cm centü.

poi* libra;
-->. Hojo Avl.
Para dezembro . . .- -. 10.4.1 10 ?,C,Para mnrço II).o:; 10.81' '"'a maio  18.60 18.4S' ".'¦' •illll"> 18.13 18.03
__ I¦ciultt" ftnbütut

¦ao dia d-» hoji ..-..-. ::o.non
No din anterior 60.000

NOVA VOItK*. ••', dn outubro.
O merendo do cnM n tormo, nesta

pi-aça, fl»; in íiorns o ;:o minulos. manl-
festava-ic rfilavcl cnm alta do 13 a 15
maios o baixa de 11, cotando-so cm
ecnt.s, por libra:
„ 

' 
Ho;o Anl.

Fará deacnibro . , . . 311.35 10.36
Para janeiro 18.00 18.84
1'ara manjo I8.li*j J.S..18
J'iu*n maio ...... 1S.10 1S.03

NOVA VtHtFC, 23 de outubro.
O merendo ilu c.-i r.í disponivel, nesta

pr:ic;a, fechou, liontem com alta. dc Vt
liara o café de .'Juntos c eom alta dc !i
para o do Rio, vigorando, por parto dós
comiiradores, as eolayões «csnliites:

üo i;io:
liontem .1 aí.

N.O  si i; «1

CASA BANCARIA
EDUARDO PORTO & C,

44 — RUA CANDELÁRIA
Paga juros t 5 "'-

44

em contas
correntes

7 % a prazo fixo
de 6 mezes

com talão I 8 % a prazo fixo
de cheques* de 12 mezes
Admlnlstra<*fio do Lcns, compr» o venda

de titulos, saques o cobramjtis
DESCONTOS A TAXAS BANCARIAS

N. 7.- . .
Dc Santos.

n:1: ¦•/.•:••.•.-. 
^Il.VVRK, 23 dc outubro. 

'
O mercado do café n termo fechou,lioiitoin, calmo, com alia dc frs. 3 '4 a

20 *i' CO íi

25
23 i>4

kiloi
Vi, cotando-«o cm francos, por' 50

Bontem Ant.•Í7S i'. 471 «
456 ",S 453
430 1\ 43li U
424 Vi ll-l

Hticcas

1'ara dor.embro. ,Paí'ii iimrys, .
Para maio . , 

"

Para jullio . . ,
VanHan

Nn dia dc hontem . -.- . .. 1.000
No dia «interior ..... .i I 0.000

'HAVRE, 25 dof outubro.
O niíi-ondn do' café a l»ririo abriu,

boje, _ estarei, com alta do frs. 8 V,- " '"í, cotando-so cm francos, por 50

Bojo Ant.
484 *>i 4 75 >',
¦166 U 4,i6 il,
ns 430 •••;'
433 <,!• 424 U

íSacaan
. 3.000

1.000

kilos:

Para dcaembro.
Para março". .
Pará maio ,
Parn .iulho . .

Vendas
No diu do bojo
No <lia &ntertor

JIA.VKE, ^5 d-e outubro.
Uslatistiea semanal do café no Ha-

vro:
Coleção official Francos

No dia de hoje . . .- •. ... 500
Na ni-mana anterior. . . 485
Km i»i,-ual data do 1023 . S60

Café do Urasil:
No dia dc boje . . . -. ••• 243.000
Na semana anterior. . . . 232.000
Ü111 egual dnta Uo 1023 . . 140.000

Café tlt* outras proccdcacias:
No dia do bojo  13G.000

JAYME LOUREIRO & CIA.
IMPORTADORES — EXPORTADORES

RUA THEOPHILO OTTONI, 1
Telephone». Norte oaoi

STOCK — 1'HEfjOS REDUZIDOS
Óleos de Coco, Andireba e Copahybt, Ce-
ras de Abelha e Carnahúba, Borraohi fine,

Pari e Mangabeira, Polvilho, Resinas
Jatobá e Angico

— --- ¦¦ ———— -. .—__^.^

COMMISSÕES, CONSIGNAÇÕES E REPRESENTAÇÕES

16 — RUA D. MANOEL— 16
CAIXA POSTAL 72 TliLHPH.: NORTK 951

REPRESENTANTES DE i
PAULO tfENEGASSI — de Porto Alegre — Exportador doFarinba dc Mandioca "DOURO", "SAGItBS" o "SA-•J.'l*lL-n".r.l3" — l»'oíjão preto "JJOU-llO"., "SAGREÜ" odo cúrets — Arroz "SATEL.I.ITE", "JAPOXHZ" u ou-

trus quiilidadós — Alfaia imiirousada, L'.*utilliac, Poi-
vilho, Alpisla, Cevada, otc.

KLSSELEf, VASCONCELLOS & C. — Porto Alegre 
Uraudos cxporludoros de nn-oz do diversas tiualidíides

H. FETT !K?.7AOaC Estrella (E. R. Grande do Su! Kalirieantes cxiiortaíloros du deliciosa Banha "NJ3-
lliilXA" e da Manteiga "PRECIOSA'; em latas, mar-
oas iirotniiidas eom medalha do OURO na Exporão
lulernaeioual do Brasil — exportadores do CKUE-\Vtí
e FUMO E.M FOLHA. ' 

'

RACHE, LEITE & DUHÁ — Rio Grande do Sul (E. do Rio
Grande do Sul) — Exportadores de "SEBO". "XAR-
QL-K", "'CEREAES" o outros uftigos do Estadu.

MICKIELONI, MENEGA3SI & Caxias (E. R. Grande
do Sul) —Exportadores do VINHO RIO GRANDE
marca "CRUZEIRO" — Bolsas o Chapéus do Palha.

Nn rom:.;.a nnlorlor, . , . '160,000
lím 'iifiiiil data de lD*l'l , . 110.000

l.OMillKS, M do outi.'oi*o,
O moroudo do ctfe a tc:-r,*.o, nentii

praça, liontem, iin 11 horus c tIO ml-
niitou, umnltcstDvi.-fH) firme, o Inultora*
d/j, octnndo-i.o por UU !lhri.«:

Unrii-.i.x Anl.
Hara flcüombro, . . . P7.o 117.0
1'ara mai.jO  114.il 11 1.0
Para mulo  nlcot. ujeot.
Paru julho  n;oot. n,cut.

MANTO.»*, t:,". dc outubro.
Ü mercado do eaf* dlnscr.lvel, hoje.

maiilfcfct-ia-^o MtlHVCl. co'.a**.do-'i,i por
10 liilou:

Ho;'o Anl. A.';ias,
Typo 4 . , . . -tofiion (ojnrio ^7*000
Typo 7 , . . . 3S»»no *i8$000 -J5?0'*0

Bntrudaa até ús 11 hohia:
Saccas

N'o illn 'tio linjo N6.'|-J'J
\o din. imterlor il.omi
Bm «suai data do 1053. üi. 108
Üohri» «ifua —

/>'j*f.-;lriu*<n.'
>.'o dia do bojo 1.SI 1.7-15
No dia anlerlor 1 .aim.»-.'.".
Um psual duta de IÍ23 . . 7Sii.Si*.'

Náo hoin»'.
SANTOS, -;0 ilr oubobrr.
O meroado de caíí a termo, wa-* novn

liaso, nonta t»ra.;a, fechou, liojo, firme,
cotando-se o typo <, por 10 l.iloa, por
parte dou coinpndo.-ca:

Uri)-- Ant.
l-a.-ii outubro .... -12S000 1 *iS-lT.S
T'.*un iiovomhro, . . . i::y.\i» -Uífi.-.u
1-a.rá rtc«intji*o. . . . -ISfrMÒ «Í100
Ví-nrlais Havcda

No dia dc hoje ilB.OOO
Nc» dia nnUvIor ..... OS.000

,1. PAUl.O, 'J.'» dc outubro,
Entraram, hoje, ntain eupllal c cin

.lunillahy, t'0,001) utueuii dc iinfii, con-
tru IH.ono uo dia. anlerlor •: IIS.OOO no
incstng dia do hiuiu paucajo.

Em Jundiahy:
Hoje Anl. A.vos.

Pela K. PauIlí.Ui — —
Um ,S. Paulo: .

Pela Sorocaba-
11a, et»-. . . . -iü.000 2-1.000 -18.000

AT/GODAO
JUNDIAHV, üü de outubro.
ti mercado do alftodâo dleponivel c

-Jn termo, jicsta. praija, ás tü horaa c
3') minutos, manifestava-**! calmo, com
baixa du 1- a 17 pontua, güsltii discrl-
minada:

No dleponivel brasileiro, baixa do lii
pontos.

No disponivel americano, balia do 17
pontos.

No americano a termo, baiia do VS
a 14 pontos.
Cotações: 1
Penco por libra:

{loja A nl.
Pernambuco "Fair". -,- I4.n:i u.Hõ
.Maceió "K-iir". . . . ]4.13 14.00
American "F.iilly" Mid-
dliii-r  13.^S J3.45
Opções:

Para .ia-nelr.-i ..... 12.87 13.00
Paru. miirijÀ. .... 12.91 13.05
Tara maio  12.0:1 13.'IS
Para julho  12.X<j 12.03

JilVBRPOOT., 25 de outubro,
O mercado dc alpxiãü melhorou -dc-

pois <]a alxrtura. Houve pedidos dos
eommcrciantcü, de\idü a avleoü do -Nova
York. Baixa. <te 12 a 13 -pontoti para o" Amariemi p-ntureii", quo era cotado cm
pence por libra;

Honlem Anl.
Para Carneiro . . .. -, 13.00 13.12
Para marco, .-.-.. . 13.05 13.18
Para maio  13.01. 13.111
Para -julho  12.03 13.00

NOVA YOR1C, 25 de outubro.
O mercado do algodão afrouxou tle-

poia dü*- abertura, e continuou mate nc-
ceasivcl durante o dia. Aiiteclpa-so <iuo
a reportagem do "Bureau" »eja favo-
ravel. Baixa, do 20 a 28 iiontos para o".Miieriean iKutures", quo era coUdo cm
cents. por libra:

Hontem Ant.
Para janeiro . « -.- -. 22.70 22.92
Para março. . .• . . 23.00 23.22
Para maio  23.20 23.10
Paru julho  228S 23 ..'10

NOVA •VOU.*.-, 25 de outubro.
O mercado de algodão apreaenta um

caracter normal. Os baixistas vendem,
Anteoipa-8o uuo a reportasem do ".f-iu-
reau" seja favorável. Baixa dc 17 a 23
pontos para o "American Kuturea",
¦"jue era. cotado em cents. por libra:

ffojo Ant.
Para janeiro . -. v . 22.53 23.70
Para, inuiv.o  22.77 33.00
Para maio  23.03 '23.20
Para julho  22.71 22.38

PERNAM-BUCO, 25 do outubro.
O mercado dc algodão, hoje, hh 12

horas, munifestava-so firme.
tíntradãs l'ardos

No dia dc hoje —
No dia anterior 1.100

Desde Io de setembro p, p.:
No dia de liojo 12.SOO
No dia anterior 12.500

Existência:
No dia dc hojo , .* -. -. 0.000
No diu anterior . . .. -..; 0.000

J^rimeims sorte*:
Proijoa por 15 Uilos:

JfoJ-i Ant.
Vendedores ...... retrah. retrah.
Compradores. . . . . 73$000 70J00O

Embarques:
Não houve.

ASSUCAR
PERNAMBUCO, 25 dc outubro.
O mercado dc afisucar, hoje, ao meio

dia. manlfestava-so firme.
Entrada* Saecos"No dia de hojo .... 10.000

No dia anterior 22.000
Desde 1" do setembro p. p.:

No dia. de hojo  ."75.0011
No dia anterior  457.000¦BxliteKciá:
No dia do hoje ...... 105.000
No dia anterior ....-.- 170.000

COTAÇÕES
Usina superior o 1* 15 Uilos

Hoje 12S800 a 13S300
Dia anterior .... 12$S0O a 133300

Segunda:
Hoje  11 $800 a 12J300
Dia anterior .... IlÇSÜl) li J2Ç300

Crystaes:
•Hoje ..... 4 v . 11ÍG0O a 125200
Dia anterior .... 11Ç300 a 12Ç100

Donieraras:
Hojo *.- . nlcot. n'cot.
Din anterior .... n|cot. n oot.

Terceira sorte:
Hoje  njeot. n'cot
Dia anterior .,.-.¦ *u]cot. n]cot

Somenos:
Hoje ...»,.¦.• n[cy3t. nlcot.
Dia anterior .... n|c.*)t. njeot.

Pru toa 6CCCOS:
Hoje msOilO a 11S2H0
Dia anterior .... 10.>000 a IJ52OO

TRIGO
BUENOS AIRES, 25 dc outubro.
O merendo do trlRo a termo, nesta

praça, fechou, liontem, ãc-üossivcl, com
baixa de 5 11 10 centavos, cotando-se
por 100 kilo-*. postos nau docas, cm pe*
soa papel:

Honlem Anl.
1'a'i-a rieaemhro 10.nO 15.70
Para fevereiro. ... I 1.9.1 15.00

PRAÇA DO RIO
NOTAS CCMMERCIAES

CAMBIO
lSratn, hontom. ma ir. n nltnnrinritd as

ooiKüi.iV-* do mercado dc cambio, quc
apresentou uni aspecto dc alta nnüci ac-
cenluada.

K' ipic a proeiirat- do bancário para
remessati corria moderada o t*c torntt*
ram mais abundante-i na letnui parti-
cu litros.

Os bancos declarai-ain fornecei- loiras
a fi IjlG d. c compravam :» pra.20 n
6 3:32 o a virta :t ti I;S ,|. Km irnui-
da, ou pouco depois corriam pnrn .1
bancário « taxa de 0 MG o fi 3j;:2 d,
assim tendo permaneço!do o fechado u
mercado em- boas vondhjAcs do c.-tabili-
dade. com dinheiro pnrn letras promptat!
u G ò]32 c 11 prazo a. li ljS d.

Os sòberálioa reéularnni n -iSÇõDO c
a libra nsp.»: n lOJSua t. iijeiui^

O dollar cotou-Pc de 8SS70 ;i SJ380
:i \\dta ti de 8$7yú a S-?0r*u u pra:*'».

5?130Maiví. da renda. ,
¦tiitti-ln '-,->r 1,*000

coi*6H(i) , . , ,
ÜUllKIIli.l

rn/ci-ouro.»•Por IÍ0O0, ouro. ,
HúífVt +l(tifti;

CalY-, | oi* ir.uico ,
Hlo tiu 1'rala:

Chile (pc-.o ouro) .
li. Aires (papel) ,
U, AtrtH (ouro) ,
il.iiilevliléo. . . ,

Por eatvsTainir.n :
Pruriis

lx)!idre*ti
Parlfl
Italia 
Novn Yor'*. , , .
BolKlca
Hespanha ....
Suliisa
Hollanda

OS VAI.ES-OCKO
li llanci» do P.raall colou o dollar u

vinte a sSí-Stj '¦ a praso ;t sçüôo.
liitfo banco fornoceu <>& S'»!ofi-our/) rary

n. Alfandeu* á rui:*.- de 15'.K'I papel por
15000 ouro.

Bolsa dc Titulos
i.i mercado de' títulos runeclonou. hon-

tem, cnm um movimento pouco Inuior-
tanto de negócios, tendo ficado frucatj
an ap<>llues ueraes.

Aa munlcipiicj. piirílil, rc-jularani os*
lavolfi '¦ firam ii-irijeíadim imi «cala màln
ou ntonoíí dosem olvida,

iv; dfníaf.s iwtp-i.s em evidencia, uoino
acyõeti dr» bancos e contpanlilaa repula-
ram d"-stltlii<las de llítoroste, pois uâ»
ncciisarani ucçoclos do maior vuilo, lu-J-j
como .-.-1 v'* lideaulc;

5133 a ' «110
50'5 a 5053

-15001

5187 a 5170

1509o'
35270 a 35320
7?tSO a 7Í50II'.*ft>õ0 a SJ.»70

.1' rijífi
15/10 a 3 U3/6-I

$1117 II Ò475
S2S0 lt Í3IH

SJ310 11 9*030
5120

.•"(.; 15205
-A' IS7201 15020

Vendas fculí.i.luti honlem-
Al'01'.lÜBS

Federacs: ,
lJnlformlr.*.<l,i-!, 5 '"- • i. a 7S050OO
Unirormli-ii-clãs, .'¦ % 73 a 78-ljOOO

trivcrmi.»» tlmlevàeá;' ¦•
Do 2005, nom. . ,- ,1a S20S000
De I :O00J, nom. . 134 a 77850110
l'»n l:wn*í, non. . r.50 a 6r.2«no'i
Do I inOlU. port. . lur. I1.65IIS000
Do UOOOS, <ia«t, . 50 a 0505000
De 1 :0II*0Í, cant. . .- 30 a «555000
Obri-r. d" 'ITiesouro .- 130 a 0155000

Munáoipuct};
lünip. 1906, port. . -- 7 a 1565000
Bmp. 1914, port. . tf 3.1 a 1485000
Kmp. 1014. porl. . .» 3 a 1-185500
lOmp. 1017. port. ... 24 a 1465000
Dec. 1.033, S 'i . .- 22 a 175Í00O
Deo. 1.033, 8 co . .- 30 a 1755000
De<i. 1.018, 7 Vo . jj'1 80 a 15u?iJ00

BsUtdúacs:
Mliiat». ri-' l :0005 ... 4 a 775S00U
Rio, do 100J, 4 % 7 a 1005000

ACÇOES
Companhias:

Cotrfia*.i-,-a industrial 20 a 2555000
DEBENTURES

Kluniliieiisc Kool-Uall*. 100 a 705000
liocaa da Uuhiii . 60 a 125S000
Hotelá Paluc 40 a 1985000
Mestre & BUttgé ... IT a 200?000

ALFÂNDEGA
Ao director dá Reucitii Publica forani

encuinínliudo.s ca proccüsotí dc recurso
em ijuc são liitcretci*i.daa us seçiiilitcs
firmas Ti-ii-ssardi & c, o Soõledádo de
Motores !>eusta "Otto Legitima l*td.",
dc tíatiLos,

— Ao rlirector ila 11e«posa .Publica
foi encaminhada a demptitítra^ão do cre-
dito. lia Importância dc -135153. preciso
para oceorrer ao pagamento da diffo-
roíuja dc venciine-itou quc contiictc iu)
3*» encripftirarlo da Alfitnd.iça, .lúdoco
Malta Qulniarãcs, iior ter servidí», du-
rnnto o ínOH dc setembro findo, como
ajudanto do Ouarda-^nón

'Manifestos dtatrlbuidos: n. 1.521, va-
por italiano "Cerfá", do Oenova, ao cs-
cripturario Louroiro; n. 1.522, vapor ita-
li ano "America", do Cí-enova, ao escri-
plm-arlo Sglanos; n. 1.523, vapor Ita-
liniio "Pineio", do Oenova, ao cnoriptu-
rario Carlos Ura; n. 1.524, vapor alio-
ínão "Arpoutloa", de llambarjo, ao cs-
cripturario Kolantó.

RENDAS FISCAES
A.lrf'AN"DHXl.V DO RIO DB JAj\ZIRO

Renda arrecadada hontem. 25 :
Km ouro  180:04*5339
Bm papel. . . * . . 152:9515023

Total. . é . . 371:9055363
Rusda arrecadada no 1*.

ul 25 tio corrente . . 8.522:7685589
lCni egual -periodo dc
1933 6.293:2685363

üirferomja a maior cm
3124 2.229:5005327
l.-BI-BOACiA TIO THKSOORO DO
1JSTADO DK MINAS UlORAKí! NO

DISTfLICTO FlCDURAIi
Arrecada^*4o do dia 21 77:6805700
Do 1 a Jõ do corrento. 11.015:-1425*100
Ern esrual rjeriodo do

íuiíid jraasado. . . . 1.52-1:7445200

Dííferen*;-! para mais cai
1934.  1.120:0075900"PAÜT.V 

MINEIRA
Mojltlcacã,-) que tottreu a pauta ml-

m»ir.':.. referente aos soneroa abal.\o dc-
sisTiaflos-:
Café cm -jrão, lãlo ..... 35550

Gêneros de consumo
CAFE'

O mercado de cafí, csleve, lioulem,
cm condições do firmesa, -inantendo-Ko oa
vendedores intransi-íeiites nas suas ide-an
da ultn.

Tambem foram favoráveis aa alterna-
tiviis ap.terioretí das bolsas do comíunio
c a. procura declarou-se mais activa. de
sorte quu so realizaram vendas maia
destü.volvidas na taboa para erporUnjão,

O typo 7 cotou-se a 5354(10, por arro-
ba, tendo í>ido collocada;*: 8.45u saccaa
«elida 3.100 fechadas do mnnhi e 5.363
¦i tarde,

O movimento de entradas c cnibnr-
(mei foi regular, feeliaiido o mercado
firme.

Movimento estatístico
NO UIA 21

Entradas Baaeas
Pela Leopoldina .... -.- 15.9-18
Pela Contrai  1.385
Por cabotagem ., —

eularniente estável, :n.« um ir.ovimeo-
lo apreciável de ne-roclos.

As «iilrad.i.» foram d«iien\.5lv!das c
»a lal-iKK moderftduo, tendo fcchuoo o
mercado tr.n bon« condi* '•**.

OOTAÇOBS DK liu.Vflí.M
Precoa pi»:* lu hios;

Scrtftui B55000 u 62SM1
Prlmelrau sertea. , . 5G50W> ii gosoco
Medianos '. 535000 K 665000
1'auHsia 5C5000 U 61501")

.^Ierclido éjtavel.
MOVIMIi.NTO DO DIA 21

ICnlrada.1 Farda*
Nn dia dt* liontem, . . . 1.721
Saldas 811
lixlstenda ........ 9.391

ASSUCAR
Ksee mercado resrulou, hontem, ainda

activo, niAti nfio UCCUKOU alterarão dc
prei*o3, ficando cem o stoclc om dc-
cil.lio.

COTAÇÕES DB irONTUM
Pretos pnr 00 kllos, cif.:

Branco oryslni ... — 625900
T»* roolrii fcorle —
Sesundo íiiuto. . , . 615O00 a 025000
TÒroolro Jacto. ... —
Ddinerlira» r.75000 a H85000
Masoavlnlio 575000 n 595000
Masuavo 505000 a 605000

Mercado calmo.
MOVIMENTO DO DIA 21

líntradaa Suecos
í.'»i dia dc lioiitciu 3.SIS
SllIdllU .'..027
lÍ-íl*tCUClll -11.3'J'Í

MERCADO A TERMO
Uegiilarani, Itouteiu, no mercado, do

amiucnr, :».« ulir.lien SC*,-tlllltCU:
2Sa l» Uolij.:

IVud. (;.'ii'i.iii-.
Outubro ..... 015900 605500
Novembro .... t.7550" 585H00
IDezembro . . . •¦ B55200 615200
.lu.io.iit.  515500 545000
Kcvorelro .... 5-15500 515000
Mar«o  51Í5')0 515000

Mercado frouxo.
Na 1> Boltíá:

Outubro ¦ OlSóOn r.USOOO
Novembro .... 375300 565000
Uozembro .... 54560o 535500
.lanelro .... . 515500 535.M*
H'«vero"!ro . . . .- ,'.15500 6115500
.Mari;i  5I52,.»0 5352O0

Mercado frouxo.
Vendou iíacaoi

N" I- llolca. . w v v '• .* O.OUO
Na 2' Eolsa . . . a . . 1. 1.000

Tolal 7.000
CARNES VERDES

MOVXMBNTO DU HONTBM
l»'orani rejeitados: 15 7|8 rezt*-..
Knruni vcndldutj para os subúrbios:

153 2;-l reiMis e 20 1|2 porcos.
li'01-uin abatidos houtem:

Itezes ;.» 917
AMtello.» *.- 53
Porcos  305
Carneiros 50

.STOCK NOS CURItAfc.3
Foram rr-eolhidort liontem aos ourraes

de Santa Cruz, afim de scrcui abatidos
amanhã: 800 resses, 25 vltello**, 100 pur-
cot c 100 carneiros.

STOCK NOS CAMPOS
A direciona do Mutudouro continún a

uão fornecer ao Entreposto de K. Dlogo,
a fiiiHiitldadc oe fiado cm slock uou cam-
pos do Santa Cru/..

ENTREPOSTO
Forani vendidos no lOntrcposlo de SAo

Dlogo: 74S rezes, 52 vilellos, 284 l]2 P«v-
cok c 50 carneiro**, pelos tesuintes pre-
<*os :

Kilo
Tteiscs . -s- v -.- .- r.i — 15300
Vitello.1 . . . v . — 15«00
Porcos  — 35000
Carneiros .... —• 25600

Centro Commercial dc Cereaes
Cotações doa principaes frenero-B ali*

mentidos n dc consumo, durante a kc-
mana finda liontem:

AKKO/*
Tor 60 Irilos:

Brilhado do 1" . . 905000 a 925000
Brilhado do 2« . . 8450l*> R 865000
Especial'. .... 88500(1 a 905000
•Superior  S35000 a. 855000

Bom  72SÍ00 a 765O0H
lUtrular  005000 a 6»}ooo

ASSXICAn
Tor Itllo 1

Ile finado de 1» . 15230
Iteflnado .ie 2« . J S-SSD
n-finado de S» ¦,. J51S»)

ÜACALUAO
Por DJ kilos:

l*pe«lal líiSOOO n 1705000
Superior 11.05000 a l'J050UO

UATATAS
l»or Itllo:

l*»|yelat**-*. , . -, 5500 a 5540
Ueeularcs  5100 a 5410

BANHA
Vor caiia:

Especial 22S50Ü0 :i 2235000
t-AKNE.DE POUCO

Por Itllo:
Carne ealb-.ida. . . 25SOO a 35000

XAUQUK
Per kilo:

Mautit do Rio da
Prata  2550O b. ."5'ien

Flipeclal  35500 a lijmiu
Superior  25601) a 55700
P.'*0-ulHr  25300 a 25Ò0J

IVMtINHA Uy, aUNDIOUA
l'ni» 50 kllos:

lie l« qualM-ulo , . 335000 a 315000
l'e ".' 

qualidade . . 305000 a 32S000
lt-» 3- ijualldado . . 2S500» .'. IIUS000
Clrosiítt  "o;?oo a 3.5000

FEIJÃO
Por 60 kilos;

Preto cil»ciai. , . ÍS5000 it 905000
Prelo rcsulur. . . 855000 :t 865000
.Mulatlnho  735000 a 825000
ririiiicu commum. . 8Ò5Õ00 a 8250011
Moiilelga  705OOU 11 905000
Cúrea uão Cípccifi-

cadas. ..... — -.. —
MILHO '""

Por 60 hiioa:
Vennolho hiiperior . 315000 ,-t 365000
Misturado o reirular 30500U a 325000

TOCCIKUO
Tor kilo:

Coninium  25300 a 25700
Movimento do Porto

LWITiAOAS
lie Gênova — o paquete italiano"Plnclo".
Ue. lieclfe — o paipicto nacional

-Mantiqueira".

De tJ:r.o\a — o vapor lu.iiano "t)*.-
reio".

|>e (,'eiova — o pRí|USl« Italia.***
" Amenra".

l> Montevldéo — o paquete nneioii*."Santos",
SAÍDAS

P-iia lluc.1* 'i Aires — o paquete ítn
llano -Amerifii",

!'..:*j rmenoi. Aires — 0 paqur.tc !t«-
lliitui "Plnclo".

Pirii I,:uape — o p.*ntucie liudonu
"Plr.ih*.".

Pura lcuupe — o paipietc uac.ouit
"Cie, Lourenço".

VAPORUS EJSPHIIADOH
|.'ioriainipo|!a —¦ "ilte. Viiacinicellii" '.'t
Santos — "1-arnitliybn" "*¦
Portos do Sul • • " Btlia" -'
M.ivrs- e ei-os». -- "Eiibíc" .... '.'»l
Hlo d.t l»r;.|a — "P. Chrlsiupheríien" Vi
P.io .i.i Prulii — "Taormlna" ... 27
Hahibmyto o e-it*-;. "Oolh"»", . "7
p.i.i ilu !''*ju — "Bulvcilere" ... ".
Ilio da 1'raln •-- "Dam ".,... 2S
Ixindreu e <-»cs. — "Hluli. IMpi-r" üj
Uverponl e oj.u. — "Oropena" . >
l'orl'.ti .Io Norlo - "Cunip-lrn" . '-»

\ Vi*ÒP.Erel A SAIR
Porto Alegre e es.**. •— ".lat-uhy" 26
((¦olslnsfotvi — "'' '",hribi'..pncrí)C:i" !.*fi
lti<» da Praia " Eiibéo" 26
Sanlos — "P*u: Harbosa" .... ">;
Reiclii o eJica — "Santo*." .... "*t
Port.».. uo Nort- - "Victoria", . ' ¦'•
Hatnblirpo "Parnahjba". . . "•'
lieuovn ¦ 'fccí. ¦ "Tiionnlnit". . '-'
Itlu .In Prata * * "Oothn". . . "•'
PtiVin AU*j;ro c «:iV-. --¦ " I tiipuliy" '-'. t
I'.ele>i c eses. -• "ItaBlba" .... "7
'Prleslõ c '*i'i>. •-• "Belvedere". . "7
Ilio dn Prata - • "cliuliti Cfsare" t'1
P. Alegro e «-*.*. — "Cte. Cat-ella" '. <
P.io Ha Prata -• "rilpli. Plner' . 23
Ciillãn u .*.•..¦.»». — "O•••*.•'»»¦•<". ... 2S
Pelotas " enes, "'••' luba" ... 2»
Ulu Llrando — "Mantlnuclra" ... 2.1
JjlvcriHiol n esca. • "Darro" ... 2S
Pará c '-vi. - "Sallies" '"-

PRENSAS PARA ESTAMPARIA
'lemos rm stock varlaüo Sftrtlniontfl «

lire<;os do oceajUo. \. Oon-jalvcs ft nar-
ros. ruu l'r.*l tianeca 11. 4 5. 'rrlcphcnr-

.Norlo '.'^'''O.

Companhias Francezas de Navegação
Chargeurs Réunís e Sud-Atlanttqac

Si
O PAQUETC RÁPIDO

5J

fisperado do nio da Praia em 31 üo corrente, sairá 110 mesmo ttl» com
ilistlno a:

DAKAR — LISBOA (via Leilões) — LEIXÕES — VIGO — LA P.1LLICE
e LE HAVRE

CAMAIlOTfcá Uii I" CLASSE — .!• CI.ASSK PilüUiRliMllA — 3- CLASbi;
LOJI CAMAItOTKS c 3' CLASSE SIMPUiS

Agencia Geral das Companhias Francezas de Navegação
Avenida Rio Branco II c 13 — Telephone: Norte 6207

OURO!!
Prata - Moeda — Brilhantes

CAUTELAS í
Compram-se do MONTE SOCCORRO e ds
outras ouii QUEM MELHOR PAGA é o

SYNDICATO NORTE-AMERICANO
RUA 7 DE SETEMBRO 162 - 1"

TELEPHONE CENTRAL 50S3

— DIOXOGEN —
Nio é a agua onygonnda mais barata

E' A MELHOR

Total . . ...... 17.333
Desde o dia 1«* ..... ,.; 031.273
M.J-diu 11.272
Iie»:.-.- 1» de julho . . . 1.087.713
Média 11.076

HnibttVfjwo!
Pura 11 Uuropa .¦ 1-1.242
Parn os listados Unidos. 2.010
Para o 'Rio 

da Prata ... —
Paru o Cabo —
Por cabotagem ]2õ
Para o Pacifico —

•Tolal .17.347
I >-*sde o dia I» 3)3. '.37
Desde 1" de jtilli 1.033.323
IC-m egual data jc 1323. 1.631.300

Jtía-i-tctickt;
\-, mercn Io , 

'. 
. . ;- 241.03,"

Em -egual dala dn 11123 . 403.870
C'0'L'A'.'Õ12S

V itpotí Jrrvha
Typo 3 . liOSOOOTy|*0 I , . r.-isuoo
T.vpb r, 015200
Typ.* li '. . 535300
Tt 1 -1  . D2ÍS00
T; i*o  . .: 52Ç100

\'ciidaH 1 saccas) . . . . 3.3tiü
•Merendo firmo,:

^auta .¦ 35100
NO UJA 23

Tciiíifiy Sntiuti*
Pelu. manhã 3.100
A' Urde Ú.ySlí

$_%,
SReidos Limpa METAts_a

OGJTWbTODEDOâO'
OE TODCô 05

to nicos.
é.

COKTENDO SS! % DE PHOSPHORO ASSIMILÁVEL,
EXTBAHISO DAS SEMENTES VEGETAESÍÍ

I

mÊ—t—mmsmmmTM—u

' <WBB— " 1" 1ma\~m~*3m\,
AUTO PROTECTOR"HALLA"
PREVENIR E' MELHOR QUE P.EME-

DIAR
MOCIDADE — Aeautelao-voã com ai

MOLÉSTIAS VENEREAES, usando
"HALLA" . 111 blsu-iKM

EMPIlEütl 1'HA'I ICO, KI.MPI.ES, SE-
CUItO E ASSEIADÜ

Approvado pelo D. N. S. P.
Introduzido cm todo.-, os Postos du

Assistência na Allemanha
liEI-HESENTANTES UEIIAES

JOHN JUERGENS & Gia,
120 -Rua da Alfândega- 120

^

FALTíl SE PBOSPHQRO
í causa da ANEMIA, da NEURASTHENIA, da DE-

PP.ES3.-.0 NERVOSA, otc.
"A PHVTINA representa, por conseguinte, a ma-

teria nutritiva phosphorada natural no o.itado maio
concentrado o satisfaz ao meamo tompo a todos os
desojos dum predueto ntedlcomentaso." — (Prof,
A. Cilbert e Dr. S. Postofnalt, no "L'Oeuvro medi-
co-cirurgicalo", n. 36, p. 43, anno 1003).

A' venda nas drogarias e pharmacias, em com-
primidos o granulada.
Lnico represeutanio para o Brasil: UERIl. SCTU-

DACK li ti. Caixa Po.ítal 237, Hlo.
fabricantes: í*oelct6 pour 1'Industrlo Cülmliiue a

uilo — Basilòa — Sulssa.

%%£#&

I
I
II
I

'li

Total 3.I33

S35'-'0n
335500

BEDIN & OLIVEIRA — Porto Alegre — 'Exportadores dos
tlaliolosòs vinlioa "GUANABARA" c "t». PELLEGUIN-j"
(Tyiio Barbem).

ANTONIO JÚLIO & IRMÃO — Porto Alegre — Exportaüo-
rej dt: Alfiifa, Cereaes o outros artigos do Sul.

JULES REVEZE & C, Ltd Vianna do Castello, Portusal
Expoi-tadüi-es do Vinho Vordo "DEVE25E ".

ASEL PEREIRA OA FONSECA, Ltd. — Lisboa, Portugal
Exportadores, de Vinhos'generosos, de nic»*-:*, Licores,
Vermoutlis e outros artigos.

Os banccti uf"i:cárani, hòntcm, aa kc-'
guintes taxas:" [
Praças .-j ,io di".i

Londres .....* 0 1 -*33 it tí I iG
P.l"i*> ?4«l :i S '(JT
Novn Tork. , . SÍT3»i SiOíü !
Priifo» .1* t*.'5í« ;

Li&ndr-cs ...-,-. 331 "^ t; ,j
Pari»! S!n3 547i> '
Italln .<:is.*> 53(111 ;Po-LU***.'! .-.tTil it S3S0 !Novn Vork. . . S?S70 it S.-PSc
Ca;».ad4 —. Si SS»)
«uisi-a 1572.". IS740
Hespanha .... istüõ -s72.1
•'itpão 354S0 35500
Suécia 3S3S0 it v{!00
Dlnamarea .... 15540 11 15550
Noruega 15280 15300
Wollai-ida 3J500 3 5333
Syriit s;bs
Bolgica sii'7 ji:;*;
Sio-.ao.uia .... f271 -i 5273
Allcmunhu por tri.-

113o de marco*;) 7J000

Proijes ixil.i airuba:
Typo 
Typo 7 cm 1023 . . . .

Mercado firme.
MEIICA.DO-Í3& TJBB-MO

O merendo de cul.» a terni*.», ,-e*-ulou,
liontem. du teguinto forma:

Opçõea:
Aucrlma Vend. Compr.

Outubro ...... G-ISôOO I51S000
iVovombrõ .... f.ISlinn 535050
Deaembro . . r. isouo - 535950
.laneiro  ,*. U2õti :.l5ii"'.i
Fevereiro .... 515350 DISOÕO
Mnrco  0l$"»'."J 0-15100

Mercado fi"me.
l?ech(M*cnio:

Outubro  545200 53J9IM1
Novembro .... D15000 jSJSC.ii
Dezembro .... 545».)'i 535800
.laiiviro  545100 535200
p-everci.-o .... 545500 545250
Março  ilfStiO 5:53'.»0

Mercado calmo.
Voados .Snccne

Xa I* I-íol-sa
.\'a 3-» Bolba

lá. Ulu»
IO.uijü

Total  33.000
E-MEAnQUES NO LHA 25

Saccas
Total 14.730

AI.ITODAO
O mercado do algodão tuncciooou rc-

mTrTL-i\OJis~F'

ULCEH|CID^l
DOENÇAS DO ESTÔMAGO

INTESTINO E NUTRltViO
DR. ERNESTO CARNEIRO, COM LONGA

PRATICA NOS HOSPITAES OA EUROPA
S. JOSE', 63. C. 515. DIARIAMENTE DAS

3 AS G HORAS — RES. S. 2344

A' DISTINOTA SOCIEDADE
DANCING

a*» qulnlas c sabbados, úm 8 á I bo-
ra com jazi-band na .\cudenila do
L'au-13 l.ai'ço du Machado, 315. Pho-

nc licna .Mar 808. Ingresso 5Ç0OO,
senhoras não pagam

Pror. A. Machado, ciuina cm io lt-
<*0cs a= densas moderna.-. — lh-õca
particulares o collcclivas todos os

ülas ua Academia dc tiansa.

__m*mmm-Prata Moeda isracions.l
ílompra-so iiualquer iiuaiilidade, pag-a-só o te-ruinic agto:

RF.PU5LICA, 40 » ¦» — IMPÉRIO, 70 •|» — COLONIAL, 200 •!•

Notas da Caixa de Conversão, comoram-se; paga-se o melhor a?io
BANCO BRASILEIRO DE DEPÓSITOS E DESCONTOS

Síde etíi cmistrucção, rua da urandega ri. no — fc6dc provisória, tia Filial,
AVI-i.MDA ItlO nilA.NCO 11. II

-LOTERIA DO ESTADO DO RIO- 
"

SYSTUMA Dli LUVAS VI LISI-HKUAS — PISCALIZAJJA I'KLO UOVlin.NO
L'0 I3ST.VDO — UATItAcrôüS A'S 15 HORAS

DEPOIS DE AMANHA

3 0:OOOSOOO
I INTEIRO, 2Ç400 TERÇO, ÇS0O

SEXTA-FEIRA 

•SSrOOO-SOOO
INTEIRO, 1Ç60O -fl--IOi jjaoj,

 \ E.VDE-SE E.ll TODA A TARTE 

(Couccísiona.-ia: 

COMPANHIA JNTEGHIDADE FLC.MINENSB ^
itua Viücbndo do Rio Branco, 4!3 — Nictheroy I
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GE
O JORNAL — Domingo, 2S dc Outobro dc 1924 'lt>
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Theatro, Musica e Cinema t= W****A**m*é****++\

IWMMMMWVI

(Conclusão tln 7.' pagina).

Xo da noite roproíenlar-ae-il a co-
niodla "A ventolnha", ijuo ainda, tan-
¦io fe» i'Ii* liontem.

AmanllO, mala uma repreacnta-jíio
i-io "A vontolnhu".
UIA CARTA DA AtTTUlZ MARIA

CABAIjIjI?
A actriz Maria Caballí, "estrolla"

dn Companhia Veluuoo, iiiibsou hon-
leni pelo Rio ondo uo -demorou al-
r.imiui honiri, tendo sido alvo do va-
riuM manüoslaiiôu.*) o gentilezas.

Como o. curta estada do "Maual*
lia" lido pcrniltlsso f|tio a estimada
urtlsta tlaesso (lomorudu.i vluitua a
«ra. Maria CahatIA escreveu- ao noa-
no comiionhelro sr. lailz Palmorlm
d neguinto carta:

"Estimado amigo. No podlemlo,
pur iiiutcrlul fulta. ide tleinpo, saiu-
,lur ii. Ia Transa quo tan buena h»
«ido «lempro parn conmlgo Io ruenè
Iiim «iludo a Iodou on ini nonibre
pidlondo al iiiismo tleinpo quo lia-
••iiii Ilegal* al corazon dei publico dc
Rio de Janeiro toda« lanpalabras de
-irifio quo muy justuinonte merece

rio ml parte. Plcuso volver eu ju-
nio. Poro bania ontoucos lo ruogo
para quo lo plda do ml parto quo
nu so olvitleu iniinya quo yo nunca
mo olvido dei Bruuil, de inla amigos
lan -ítalos y de Ias bellezas do estu
liudad que lioy vuelvo a ver con
tanto piocer. Dc!*de Montcvldco cn-
viaré larjctau a todos los poriodistas
eu pruoba dc muclia gralitud quo
les dobo. Su afoctuosa amiga (a.)
Alüria Cft-baJlâ".

Ao bota-fóra compareceram mui-
•los jornalistas o admiradores da les-
tejada artista, que teve sua cüblno
c.ifeiuda cum muiluj cçslas do (io-
rou.

MUSICA
O Ramo ARCAXGEI/O COKKL.U

l*'ui 'transferido para dal» quo será
brevemento marcada o 21." concor-
lo dessa. Instituição, n*uc «o devia
roallüat* lioje, na Associação doa blni-
pregados no «.'011111101-010.

faOClKUADIO DE CLXriillA
SMJSICUi

Rcaliiar-i.c-ii, hoje, íis in liorad,
lio Instituto Xacional do Musica, o',',',:' concerto da Sociedade do Cultu-
ra Musica. Constará, o mesmo dc
uiu-aicaa licapuiiitolaa niodeniiuj, ¦

qun 11. TlòvÒIÜfiSo Sovlotlüía obrigou
u fugi.* da pai ria para as rc-ulôcM da.
Amerloa om busca du meios puni ga-
11 liar n vld.i, 1J aqui esU a prlrictwaUuiferilu, And.*ci\*a, que upparecorá
iiiniinha uu pa.li)o do Parkieliiio, ox-
lilbludo a nu», boliosa radUulc, a huu
magnldc.i vou o clegartUclniw tol*
tctten. Na tíla vor-so-á mais uni'»
obra prima do "Warner Broa' ín*
titulada "A egrejlnha da a.dela", lil*
um 'fllm o-jplen-.lldo. dcujes quo a
gente nunca caquecc. o t.'in a Intor
preUil-o um punhado do estrclla-s
entru na Muacs Ülalrò Wln*'*Mr, Ken-
nelh Wari.an, Walter Lon*,, Hobarl
:6o«worth »¦ -Uyrll ChodnH.k."TreM~.tPllO". NO AVENIDA

Um uHinKiH i'::blblçO"í*, o Cinem*
Avenida d-arà hoje o a.lo-ivel flln
da Paramount. "Voniur»*so confll-
cio", ot:i'.:i delicada o «eniin cila po
llcula ci.11 quo a formosa Dorothy'Dalton tem oceasião de nvntíeetar
seu talento dc actriz. Como cunvplc-
mento dõ programma ?*h*bli--so-â
um desenho animado da -'arairouul
com o Camopo "ártica" Oato Fellx.
Amanhã veste-se -de gala" ti Clnom 1
Avenida pnra exhlbir o smndo' s'l-
per dn Paramount. "Triu- nho', (Utn
grandioso o omoetur.ant-wnn do iu ¦
«Igno mestre da cinor «íographi'
americana Cedi B. Do Mille o cro
que entram Lcatrice Joy. Rod La
Kucquc o Georgo tV.wc.Jt'

Cinematographia
•TUDO PECiO DINP.VnUr'

Tor oontrulu leito com Blokttroh
& O., 11 Odeon .**erú o exhlbMor. ua
Avon/d*, derffcc trabalho verdadeira-
mente formldavol do grande dl't)nlu
ulleMão iKnill ilennlngu. «üo novo
partes du um fllm qua uomeça cm
oomc*ia, acabando cm um drama
ciíipolgantc, o jquo 110» mostra os
recursos admirável* daquelle actor.
ti' uma obra prir.-.a, uma super-pru*
¦dueçãu úa valor. '

Informações c boato»
•Ú árttetà sr, Carlos *Sunt08 reali-

zará sua Cosia artística no prorimo
dU 31, com uni capectaculo magni-
fico o «uni duvida dos mais lnterea-
•santos da temporuida.

iBm 1* rcprcsenlação «ublri *4 «••¦c-
iui a comedia "Aventura.) ile 'Ra-

t'«cl", poya quo 6 considerada como
uma fabrica dc gargttlhadii« v ua
qual tom o sr. Alves da Cunha um
do «eu.-i trabalhos mais perfeito-.**. Nu
represcntai;fio tomam parle todoa oj>
artistas da cõmpanlila.

Será ainda roproaentada, nossa
nolto o pola unic-i vez, a tão popular
comedia em '1 acto, "A cela doü car-
deaes*", com cn i:rs. Carlos IS-intoa,
Alves da Cunha o Henrique Alves.

IPara, cuso espectaculo o«tãu oj bi-
IhctcH U venda -desdo Jj..

*,** Intitula*!» -- "A volu <1o
Mraslas", n nova uúinedlu que o i»i*.
Arm a 11 ilo ".ionzaROj 'autor do **Mlnl»*
tro do Supremo", vem dn concluir c
quo (oi jix entregue ti. Bihivreta do
Trlanon, devendo itubir Vt acena apflo
"Voao ¦ia artlliclo", cujas prlmelru*
ropreacnucéeu ca4o marcaduj para
tenja-feiru pro\ima.

•»• -rkca li^.i r-*»o-íii amanha, uo
Trlanon, utn feíatlval oommemorati-
vo daa SO** o 51* reproaontaijôe» (lu
co mori Ia do m. V*xi'o uMagalh&eà,
"Senhorita l**ulll!dudc", 'ICsso *fv«'.i-
vai constarft d»« ultlmaa ropresonta-
1,'ôc.i da i-élorliu. P«'.'a o dc um acto
vnrlido.

• ?• Continua com Snlorcísc a ven-
da dc lillhele.i para a tesu artlallou
do sr. 'AlvtS da Cunha, que 110 dia
2S oe realizará. 110 Theatro Urico,
com « -1' o unlca r,epre.*iont.ii;íio da

ueiobro peça do Dumaa í-Mlio,"Keuii". Ne«i.t poçai cncarniindo o
protitKónUtu, tom <> s***. Ãlvâs di
Cunha uma du uuas malorc* cria-
*J'Jl'M.

• 1» rioaüi.-a--*' lioje, om vesperal,
no licurolò, uni fos*.i*-al ini benoflolo
du. "Caixa funerária dos 0f'lclM8
do Corpo Cc DombolroB".

U-na fe.-iLi ter.l. em um acto varia-
olo, ji concurno dc vario;; artistas dos
nOHJOS thvatron, entro cs quaes ns
ü.:íxa. Aiacy Oúrtoii, Nair Alvc-j, Co*
Ila csanallt. Mánoeln 'Maiheud, Hcn-
rlqticia Brieba. Marí-i Kuy. Tiieb*
Doruli. cr«. Alfredo Bllv.i, Kranci.-.-
co .Uvcs, Marüno Vcifia. *<JhftVMi bd,
Mhík e AKredO de A:i>U(iuer:|UC.

O poeta sr. ''.'atull') Coareneu Ulra
um ipooma do aua auioílú, ^

Espccluculos para noje
(l-JM VEiWBKATi 1". A' NMTK)

PALÁCIO — "Alma f.-.rio" (em

VOtfperall o "A ventolnha ia nolto).
TRIANON — "Senhorita Futlll-

d.*de".
JOÃO CA1ÜTANO — "Stracclna

l*|i".
REPUBLICA - "Aqui drll-R^y!"
S. JOSB' —¦ "Olha o Guedes!"
IIKCRKIO - " V Ia. Gurgoiino'.
CARLOS GOMILS — "A Ilha dos

amores".

Cinemas
" 

AVLN1DA — '
cto".

PABISIBNSI3 -
mulher".

ODE10N — "A
"A màrlyr".

'Venturoso confll-

- "Mulher contra

linda hypocrili" c

UlALTi) — "Os durou aan rua*",
PATHi*:* — 'ChammM anlcnton1',
ckntral — 'Martyrlo; >1j unu

esposa". ..,
iivis -** "Snnsae nobre".
IDEAL — "Vinho capltoto".
AMERICANO—"Pecci-ac» tio ?*'

ris".
PARIS — "O cxprMM íí".
HADDOCK LOCO — "O orphttJ

do Klamires".
'PI.IUCA — "N,* corac"io ío T«*•ent" e "A aventureira dc àfont»

Carla" II' cpljodloi,
RRASIL -• "A fonte Jco amor*»»"

o "Paris ln nult".
AMERICA •— "Broaútt'.-*.;* -Sofl-

rada".

¦uiuiiiiiuimi 11111111111111 11111111 iiiiiiiiiiiiimiiiii 1111111111111111.

I Copacabana Casino-Theatro I

IHOJE

DE
0 CINEMA

CINE-THEATRO ESPECIAL PARA FAMÍLIAS
TODAS AS NOITES UM NOVO FILM

- DOMINGO, ás 21 horas -

DIS DAS TI
Film Extra da Paramount, por FRED. STONNE

HOJE!

Programmas novos
"A MARTYR" li! "A VüLUElt

SELVAGEM", SO OI»EON
\'o 'Odeon continuará :t aer e-Jtli 1 -

liido. anianhã, o film ciiiocioiiant",'¦'A mairtyr", do quo torernoa o «ec
cegundu -capitulo •— "O fruto do
crime". U como ha mi*ila tompo
nãu vemos um trabalho de Clara
Kimball Young o Odcun resolveu
laaer uni« reedição, om 'dois diaí
apenas (6egunda o terça-feira), d'.*
um dos eeus melhores filine — "A
mulher uolvasem". E' para matar a*^
eauda-Ucs.
"A EÜllEJÍXHA 1)A AUDJSIA", NO

iH*üU4>IENSE
"Não 6 uni ibluff como niuilos nu*;i

l>or ahi têm appareeldo' o Rio hos-
peda, de facto. uma aulhontica prin
ceza. russo, da faimiliá doa Ronianoff.

no Theatro Joio Caetano (ex-S. Pedro)
03 bilhetes psra esla cõmpanlila ven-

ilciu-so ua Locacllo Theatral. no saguüo
do "Jornil do Brasil". Tel. C. JSUI.

PALÁCIO GLUB

VJ^>,',^ elegante e applaudida
"Vtdelfe" itiliv»

Orando Successo
ile todas as artistas do attrahente

PROpRAMMA
Ofcliestras: Blues Banãs Harry KOSAHIN

1 POLTRONAS, 2$000 - CAMAROTES E BAIONOIRES, IOSOOO |
GRILL-ROOM — Diner e souper dansants todas as noites |

Pan-American Jazz-Band i

THEATRO MUNICIPAL
Sabbado, 8 de Novembro de 1924 - MATtNE'E A'8 16 HORAS

ÚNICO CONCERTO DA PIANISTA

D

O VERDADEIRO, O LEGITIMO

il.
ANTONIA

[' PRENIÜ) 00 CONSERVATO-
BIO DE PARIS

Com o coiKurso da orchestra da
Sociedade dc Concertes

Syniphoniiios do Rio de Janeiro,
sol a regência do

MAESTRO
FRANCISCO B^ÁGA

BILHETES NA BILHE7ER!» DO THEATRO
Piano "BlUthnor" di Casa Arthur Napoleão

<WW'^^^^^^MN^WV^MMMMWVWMAMM''^r^MMA'^^VM*'^^AVM^AMV'

. é o das consciências límpidas e fortes. Isso nos ensina

AMANHÃ
ISTos Oine:m.a.s

mim:
Jhmêmta

em uma super da Paramount, o grade mestre

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiirnnri' r-ai

O I M E^gR I A L- XO G
I/rainu piiáslõiial,

HOJE - DOMINGO - HOJE Amanhã
GRANDIOSA MATINER DEDICADA AO

MUNDO INFANTIL COM O aELLIS8IMO
FILM

08 HERÓES
DAS RUAS

Educadora • moralista pagina da «idi

do lar, concepção da

WARNER BROS
06 CLÁSSICOS DA I ELA C O

Repórter

— Segunda-feira —
TRES FILMS EM UM SO' PROGRAMMA !
m^roe:ljI-!.á.

Amanhã

Programma
MATARAZZO

QUARTA-FEIRA, 29

mm d. m Èm$

n dói- ilu iniillier
SUAVA CALLONE,

(iue ama, em siM-í cpinnioventw parlj.3,
èspcraiiT;Srtiy ffei-arío" uuva.

O MAIS PALPITANTE E SEN8ACIOKAL DE
TODOS OS FILMS — O MELHOR TRA-
BALHO ATE' HOJE, DO FAMOSO GALA

DE GRIFFITH

O GUIA I.NTITULAUO TLLA FII1ST NATlO.\AL

Uma saryallm.ía üc meu r.ora, pelo formidável
modernos, o

CLVDE COOü, u '.'Cl du: COinlcuS

UMA UAIIUALUAÜA LM DOIS ACTOS UA

KOX KIl.M

Pela Grandeza da Raça
i:*Iic**taculo tnaravllhoío ae duar, mil crianças em cxercicloa — Ilcportasein di
Hotellio Mim, üocuiiM-ntaiidu a tetta daí Escolas Munlclpaes, efreciuiiüa dointngo
passado; no Campo il» liolaloó-o. — Lma siiccnssilo de quadros cnipoliriinlns que c:i-
ihciii aj nossas aluiu.*1 dc eonsoladora Impressío. — Assouiaudo-se u obra ii*.i Lxnio.
Sr. Ulreelor da lnsti'iici;,1o Publica, a empresa do liiallo fará, duranio u seuiana ln-
telril, ;.U 'ii de abatimento no prei.-o dos entradas, aos alumnos das escolas mu-

nicipaes.

miii,0 mm
UMA HORA DE SENSAÇÃO E INDI8CRI-

PTIVEL ANCIEOADCI

Sô no RIALTO
Quarta-feira, 29

que tem a ralorisal-o a interpretação soberba de

LEATRICE W
eRODLAROCQUE

EMPRESA THEATRAL JOSE' LOUREIRO

THEATRO REPUBLICA
COMPANHIA PORTUGUEZA DE REVISTAS

HOJE, em matinée á* Z 3|4 • em aolrò*
•l 7 3|4 e O 3;*»

A ILUSHA PAS lUiVISTAS

ÍI DELREI
•ji feira —- KADO CORRIDO.

PALÁCIO THEATRO
Companhia Portugu-u ALVES DA CUNHA

BERTHA BIVAR
HOJE — Em matinée as '£ 3 4 HOJK

ALMA FORTE
Notável crlaçan dc ALVLS DA CU.NHA

EM SOIREE, áa 8 3;4

A VENTOINHA
AniaiillS — A VENTOINHA — Litlma ie-

pr(.ientai;5o.

TERÇA-FEIRA, 28 no THEATRO LYRICO — Festa artnrtlea de ALVES DA CUNHA,
eom a peça "KEAN".

,m***m *mmm*mmv****r* *• ******

THEATRO LYRICO
v^^VVVVWVVWVVWiVIrtW

ESTRÉA
NA PRÓXIMA SEMANA

MODERNA COMPANHIA DE REVISTA

VIVA AMOR!
SCENARIOS DESLUMBRANTES

Luxuosos vestuários
NI«iH **<M**m

lia** ÍWHMIM.WHWWMIWIWI ****** m**M*****m****m»****n****-*f*
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ULTIMO DIA de visão encantadora dessa artista formosíssima c elogante

Katherine Macdonald
nesso Tilm lindo do PIIOGIIAMMA siinuAUon

A LINDA HYPDCRITÃ
Xo prograinuiai o licllo iraüallio instrucllvo da i*'OX 1'II.M":

A BRETANHA E OS SEUS ROCHEDOS

AMANHA — Um novo programma magnifico! — AMANHÃ
„M™Wo, A MARTYR

Com o seu 2° capitulo —¦ O FRUTO OO CRIME
e uma ni:\ri*Anii:.\o desíía outra autista formosíssima

CLARA KIMBALU YOUIMG
Lm uni dos rilnis cm iiuo encontrou maioiís trlumpuoa

A MULHEU SELVAGEM
^NOTA

Eitt» programma ser* exhibldo apenas a OIAS, SEGUNDA e TERÇA-FEIRA

QUÁnTA-FEinA ••- U rornildave
grandioso — TUDO PELO DINHEIRO.

luLiallio dc EMII. JKMiMJS,, em um tiliu

ttS^/rttíJV

Vl\0
AWO*

\>V** Qsf»

Ov»Í^«V
Hoje,., BETTY COMPSON

KASCikÃKTE, EtCLLPTUIlAL V LINDA, ^O MAIS EMPOLGANTE DOS SEUS
TRAJ3AI.110S

MULHEII CONTRA MULHER

te/i*"«
l'n

'«Jl
H,

PARISIENSE
EMP. 1'Ü.NuC, UIMÃO ü Cia. TEL. CENTUAL 123

*JV*rS**l*\t\t*S*l**f***Am0**>J*^
>>'^»VWV'^^WVWVWK<MWS<S^^A^MAMMMHWMM^MM^MA«

Na tela,,. - 0 FILM DO AMOR
O A.MOIl SOR TODOS OS SEUS ASPECTOS: PLT.O, MEIGO,

DEDICADO, ARDENTE E BllüTAU ' .

db í

i§r§]iiM
da Aldeia

UM TRABALHO PRIMOROSO OA •'WARNEIt EHOS", US
CLÁSSICOS DA TELA, COM

Claire Windsor, Kenneth Harlan, Hobart Bosworth,
Walter Long e Pauline Starke

^^^y^S^AAAA^MM^^

Amanhã
VVVVAVVAV/»V,*'AVV,vVi*,^^|

NO PALCO: A's 5 hs. e 9,20
ESTRE A OA LINDA PRINCEZA

EUGENIA
ANDREWA

UMA AUTIIEMTCA REPRESENTANTE DAS FAM1LL\S DO:

C-IAnES, QLE A REVOLUÇÃO SOVIETISTA 03R1G0U A

EUGIR PARA O CR-\ilL.

DELICIOSA VOZ! ELEGANTÍSSIMAS TOILETTES!

EMPRESA DE DIVERSÕES

IDEAL PRADO
16 — Rot Visconde do Rio Branco — CT

DIVERSÕES NOCTURNAS A'S 7 HQI-
RAS DA NOITE

JAZZ-BAND
Bar de I" ordem

ARTISTAS e DANSAS
VARIEDADES

DOMINGOS E FERIADOS MATINÊ lí.
ENTRADA, 1$O0O

CINEMA AVENIDA
hoje:

Ultimas exhibições do belllssimo film

VenturosQ confe
com a adorável

DOROTHY DALTOff
EXTRA: DCiCiitiüs animados da Panuivtwfc

AMANHA

TRIUMPHO
super da Paramount, traliíilho = 'Jiiliiu

CECIL B. DE MILLE
cum 03 lnü?iies aril-tas LEATRKJf:

c RUD LA ROCQUB
iràV

--- RECREIO ---
Dlrecrilo arllsllca I'. MAIIZUI.LO

A's 2 3|4 - FESTIVAL
Em beneficio da Calaa Funerária do!

Officiaes do Corpo de Bombeiros

A QUERIDA REVISTA

A' Ia Garçonne
Grandioso intermédio

EM QUE TOMAM PARTE ARTISTAS Dl
TODOS OS.THEATROS

Empresa íia.ngei. & C.

Abrilhanta o e-ípt^taculo a Banda d'
Sorpo dè Bombeiros.

A's 7 3|4 - HOJE - A's 9 3|4
O GRANDE SUCCESSO DE HONTEM

BANCANDO 0 PROFESSOR
MOZART

• OVO E HILARIANTE QUADRO com ciue
Tol ampliada a revista' K Ia Gárçorínê")

Vs T 3|4 — AMANHS — A'5 0 0|*t
3ANCANDO O PROFESSOS MOZART

THEATROS DA EMPRESA PASOHOAL SEGRETO
™=- .— 

CARL(}S fi0MESJOÃO CAETANO (ex-S. Pedro) SÃO JOSE

Grande Companhia Italiana de Opcretai
LOMBARDO CARAMBA • Tournée LIDELBA
INES LIDELBA em 12 papeis da revista!

HOJE — As S 3 4 — HOJE
Em matinée, âs •-> 3|í. a revist3 dc fran-

tíe inontasem
STRACCINARIA

A* noite, ás 8 s;*i, oulra representario da
STRACCINARIA

No final do I» acto dc STRACCINARIA
fa--sc-ã lares,distribuição da pandelri-

nhós na platéa :
AmanhS, scg-unda-reira. ás 8 3;*i. ulti-

ma rejircsentaçio dc STRACCINARIA.
. 1V:-t;a-feira, -c-a!a d'onoic da
breite" INES LIDELBA, com

HOJE, DOMINGO - 2 E8PECTACUL08
As 2 314 — Grandioso festival de Prof.
ANTÔNIO ISQUIERDO, dedicado á "Uniio

C. das Chauffeurs"
-LHA O GUEDES!

c um ACTO VARIADO em quu lümar.io
parle diversos artlít.i»

A' NOITE - As 7 3|4 • 9 34 - A' NOITE
DUAS SESSÕES

OLHA O GUEDES!
No dia T, Seccos e Molhados, revista (io ;

grande espectaculo. oriplnal de Luii Pci- j
noto e Marques Porto, com musica rte A. i
Pacheco. — No tlla 00, fCíla artística da
appluadida actriz Nair Alves. — Vi dia
31. fe-ta do i" Ccntcn;r;a üc OLHA O

SCUGNIZZA. i GUEDES i

iftrtj-iij-VV-U1^"- ¦w» ¦ - ¦**'*¦*¦* ***** ***+•**'*** ******

COMPANHIA NACIONAL OE BURLETAS
GARRIDO

Director — Amtrieo Garrido ——
HOJE — AS 7 3 4*9 3j4 — HOJE

AS 2 34 — MATINEE
A appUudida "soubrctle" brasileira

ALDA GARRIDO
e 5cu conjunto artístico na Interpretação

da no\a burleta d>- Freire Junlor, cm
3 actss

ILHA Ü0S AMORES
GR/WDE SUCCESSO DE TODA A

COMPANH IA
TiE~VEIV.ü, urigmal deA seguir:

t. Tires e J
SOL
Santo».

ELECTRO-BALL CINEMA
EMPRESA BRASILEIRA DE DIVERSÕES .•. 1 •===

SI — RLA VISCONDE DO RIO BRANCO —- Bl
A MAIS POPULAR E QUERIDA CASA DE DIVERSÕES DESTA CAPITAL

Sessões cinematographicas com films do* melhorea fabricantes nacionaes*
— HOJE • estrangeires — HOJE —*.

A BORBOLETA AZUL
Hojo t tedas ss noites, ás 6 e ás 10 horas. — Sontaeionao» torneies du£lo£,y

disputados pelos melhores artistas do Electro-Ball.
 Vencedores do partido do dia 25 — ARAGONES t MTTHUR* *=^^.

"ÕÜÍNTA-FEIRA~3C, 
*. •»«"horas — Extraordinária matino» eom um tojn^

em 20 pontos aiar>ta^*'pelos invencíveis campeões do Electro-Bait
"L

AO ELECTROí7~.L Cli.eMA — 61, Rua Visconde do Rio, Branç*^ *â\

\ t ? » /
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n O JORNAL — Domingo, 26 dc Outubro dc 1924

GRANDE NOVIDADE
Teleroiiuiiu" recebido* hoje, lüfoniiaiii

que a "4 PaiMétlr* laltal", quo pa*»* o
«.rtertUu roupas em 15 mlnutoa, mudou-¦¦-n pura n rua urujruaytinu u. 71, 1" uu-
dar (Elevador).

Nariz, garganta e ouvidos
Ur. BatoaHilHo César da Silva, «x-iaíU*

tente dns Piora. Klltau Brulil, com--prati-
ca set hoapltaet üo Parla. Berlim e vion-
ua. Coneulut, do . as li. Carioca, 31, Ia
andar.

PIANOS _talltmlcs • Planes de cor-
crujadai com cepo do

metal, u troa pedae*. ra-
hrieedes com madeira" do palz, estando
por Isto Itantoá de cupim; quanto i ou-
rabllldado, 0 Incontostavel o com voiod
rem rlvaos; vcndcm-so n dinheiro ou s
lircstacors. Lux li Carneiro, Avenida •:&
du setembro. 1MI| lei 3.S!*8 VUla. Ua-
poslijSu, casa cario: uornec.

FRAQUEZA GENITAL!...
Medico espocliillsta cm muieíiias ucr-

vosar, tom uin trutameiilu crfloaí. rápido
o baralo, liara cum da fraqueza (¦enIlHl,
efiROtainoiilo iiorvoío, cm ambos oa sexos.

Peçam rocòltaü para a caixa pontal
ii. '.'.oi'.', uo dr. lí. crúü.

^ iAAW¥V»/A*VWM»AV>>»i> *0W*0l**t ****************

AS aVl^ES j
Qnerels u nando (lu vossuy filhos? \
yucrcb vèl-us fortes o sadios í

Uuu-llies t

VERMICIDA CRUZ
que 6 o melhor remédio para ex. \
pulsai" ofl vermes (loinbrigaa), <
que sio os perigosos Inllülsoa da <
Biiude das crlai.gae. 5

Depois Ue o usar, ua crianças >
tornam-te alegres, o somno soco- i
gado. desappareuendo ao convul. \
sòeá, uollcas. etc, Urogarlaa >

i phant.aoiaa. '

i Rua do Livramento, 72
1'CLiO tJOliKBIO, '.'•'JOO

,1jij^njtf>jnr>jr»ririna**'f*~'*'**!•*• —i~i~ u~n~i~r nnri }

*VUltimas .Noticias

yUf Lixames e
IOS i^ Pho toara.

pliiu.s das
iloeuynu du estômago, intestinos,
pulmões, corauao. rins, etc. — pelo
DK. BBJfATO DE bOlJZA LOPÜtí.
)iruf. da ÍTticuldudo. l*rc(;o= uiudiuos.
Kua ti. Josc' 31» — l)o 2 as is.

Costa Braga I C.
CASA ÍUKDADA KM 186Ü

Ghapéos por atacado

Tel. I 1442
SECÇÃO BANCARIA

Tcl. N. 2358

TEM CASA FORTE

72,111S. PEIO, 72

Administração, compra o

veada (le apólices, papeis do

credito, prédios c terrenos
bem localizados. — Opera om

descontos e demais operações

bancarias. Aceita depósitos cm

couta corrente e u prazo tivo
as melhores tuxas.

Dr. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL Bí.0 JOAO BAPTISTA)
Syphilis e moléstias dos órgãos {jenlto*

urinamos. Consultório: Visconde de Inhaú-
ma, 82, próximo a Avenida. Oas 10 y-j ás
18 hcaa. Norto 4.164

IOBOI aoiao:

VOLTIMETROS
AMPERMETROSJ

? •

NO CLUB DA BOLSA

UM ALMOÇO OFFliRCCIDO .\0
Mt. CAHLO& UU CAMPOS

UANToa, ti, (Hi) — Promovido pu-Io alto comnierclu desta proeu, reali-
aou-uc, lioje, tio Club da I.olsu. um ul-
liioeu offe.-' cuio ao dr. Carlos du Cam-
poe, prcsidenlu do Ef.ndo. ijuo aqui
ohenou di 11 horas, do automóvel,
aconipunhudu pelo dr. Murlu Tavares,
aedretarlo dd Ruuida,, c seu ujudanu
du ordens.

ti. ex [oi nicebldü, uo ontrar na, oi*,
dade, pelo íonado- Aitvcdo Junior, xu-
lorldados, iDumbroí da commlsiüu pro-
motora da liuiucnasem t uutrat. piíssuusaradas,

Trocados cs cumprimentou, dlrlaiu-t»:
a i.-':, iMtru o edifício du Bolbu, oend-j
recebido i tvjru, p*la dlrectoria e por
isrundo numero du eomincrclante.s u cor-
rotoreí, ouvlndo-oe; nossa oecaniAo, pro-lu." raiij miIv.! dc nulmus.lX'|X»lu du iwrcorrur tudas v.i depon-
dencias clu novo club. onçaitilnhou-tse
ü ox, pnr.i v talLy nobre, cm que fui
torvldo t. . íiuuijíp. tíurantu o quul reinou
u niulor eurdlallditdo.

o aenndur Asevedo .lunlor pronunciou
o discurso du *uuí':u!ão. respondendo o
iii*. Cariou üu Cu.nn.oa, i|iio a(»ntUoücu a
liomemijfim i|u« lhe era presladn,

Terminado o almoço, màmiYurftní-uo
ns convlviis cril uiiimuda palustru uo
s.tlâo ilô iC".:rpt;ü.o. (findo o rft\ C'arlod
dn i.'univos ruürcssudo á uipiial úa 16
1IUÜ.U.

! Uma criança queimada
Ko Interior da casa do n. 9. du

rua João dc Muttotí, ondo vcsldu u
sr. '.laxiuiu Franco, a menor Maria.
do 10 annoa ilo cflladc, sua Clllia lol
vlctlmuda pela u.splosão elo um lo-
(Tarelro a álcool, resultando receber
iiui-luiudur;ts cm varias partes do
corpo.

A IiitclU menor fui medicada pela
Assistência do Meyer e Internada no
Hospital llahnémáueano.

a caíwShÍ presidSl nos
estados unidos

Nü\.V 1*0KK, 25 (U. P.j — U
eundidaiu du partido dcmoci-ata a
presidência da Hepubllca, sr. Davls,
üstii Cüuuentruitdo todoa ua acua câ-
lonjoa em Nova York, afim do con-
iiulstar ua -ÍS votou eleltoraes riossu
Estudo, (|Uo valem inultu mais que us
de lu JJblacluij pei|uonos do Oéste.

Oü aiiiisji-^ do si'. 1'Javiu dizem acre-
ditar ser possível, medianta intensa
propaganda adquirir tiUffioiente
lurçti nu interior du Justado do Nova
York. com u apoio do presidente do
Estado, sr. Al Sniltll, ou por inter-
medio dc qualquer organização de-
mocratica vencer no Estado, ganhan-
do a eleiçãu na <Jamai-s,. no caso eni
quo elle propriu uão pudesse nor
eleito.

Ãccrcsceutam os amigos do ur.
Davis. que têm cuuitanga em quo o
sr. Coolldgo uão ganhara a elelijãu
sem u Estado de Nova Yorlc.

o novo secretario da embai-
XADA FRANCEZA

PARIS, '.'ã (A.) — O sr. Hoppenet,
secretario da legação franceza, fol
transferido para a embaixada du Rio
de Janeiro.

O México e a immigração japoneza
WASHINGTON, ^5. (U.' P.) — O

deputadu iior Califórnia, ar. tífting, de-
clarou hoje quo o Ministério das Rela-
çôas Exteriores tinha acuedldo a uou
pedidu, no sentido tle ser aberto um
Inquérito a respeito dos planos de co-
Ionizarão que se diz, teneioaam reali-
atí-r üíí janonexes no México,

•ãi^^-^VMâitttjfVWvsAAAAAt^AAAM

A renuncia do Tsac-Kun
LONDRES, ÜO. CÁ.) —. Telegrapham

Ce Toklo eomniunicando que ali chegou
a noticia de que o presidento da Re-
publica, Tsac-Kun. renune ou o cargo.

A CONFERÊNCIA DE ALCÂNTARA
CARREIRA

Realizou-se, hontem. âs 21 horas, no
Theatro Lyrieo, u coiifereneia do oscri-
ptor portuguez Alcântara Carreira, so-
bre "Portugal, terceira potência colo-
uial üo inundo — A sua moderna ge-
ração literária".

Antes do ouriferenclsta tomar a pala-
vra, u Orpheon Portugal executou va-
rios números do seu repertório, sendo
multu applaudldo.

A assisteilclo. foL numerosíssima,
aeluuido-se presente o dr. Duarte Leite,
embaixador de Portugal.

ISiupõu, o sr. Carreira düjes a sua
formosa conferência, que fol vivamente
appluudíâà.

Ao terminar a festa, foram executa-
dos o.s hymnos portuguez o brasileiro.

CLÍNICA SÓ DE SENHORAS
Tratamento sem dôr das eólicas uterl-

nas, lalla de regras, corrlmentos; nos ca-
sos indicados nppllca '"tratamento seguro
para regularizar os atrazos menstruaes
j>em operação. Dr. César Esteves, rua 7
de Setembro n. 213. Tcl. Central 1591,
,1c ti ai 11 c du 1 as i.

'St***?

lompannia Brasileira ds Electricidadc Hmm
ÍU üo

EÜCF.IPTORIO. DEPOSITO tt
13 VBNDA3 o

° SS Kua Primeiro Uo Margo 88 í!

KIO DE JANEIRO (I
ocaor-,. ¦ — ..ronoL—;'

NÃO SE ESQUEÇA
Incluir hoje na sua nota dc compras o

remédio necessário para ricos e pobres,
que deve existir em todas as casas. Nada
superior para doenças da pelle. eezenia-,
frieiras, omplugens ou golpes, escoria-
i;üoí, ulcoras uiitlpas, etc, etc. Nao suja
á roupa nem se conhece a applicação. te
preza a saudo o quor poupar dinheiro
compre hoje mesmo uni vidro de DERMO'.
e leia o livro que o acompanha, citando
remédios para varias doenças dlITIcds dc
curar. A' venda em todas as pharmacias o
drogarias importantes. Exija DERMOL do
pharmaceutico Henrique E. N. Santos, e
nao aceite IniÜaçOos baratas.

PENSÃO YPIRANGÁ
200 — RUA HA3D0CK LOBO — 200

Dispõe dc excellentes commodos com
optliiiu pensíío pira famílias o cavalhel-
ros dc tratamento u preços sem compe-
leucla.

A FUHDACAO DA CASA
DE CERVANTES

— ¦ m - -

COMO DECORREU A CEREMONIA
DA NOITE DE HONTEM

Em sessão soleimc, verlílcou-sc,
honteni, ii noite, :, iniKillaoaõ da"Casa do Corrèlitüí", o novo centro
cultural rcccni-lundiuio iic-ki- cida-
uo, por Inltrlatlvíi dc cfi>mentoã <U
deslmiue da uolunlu lic«pun'hòla o dcintcllcccuuco patrícios,

Presidiram u soiemnldudo dm »rs.
m-lnlitro da Mcspanlm o,' Modclron o
.Vlbutiiierque, presidento da Acado*
mia Brasileira du Lutivis, lomiiudo
parte alndui na mot.i qun dk-igiu o->
trabdlhos da uoisâo, ca $,\i. Barbei-
ra, presidente dn "Casa do Cervun*
tes", Miiximlario Orilio, .ministro duColômbia; Dleti ,;,? MoUllut, nrlnlstrod<i Bolívia: lliuiici l/j|.< iiúVuaul, se-cretario da Embal.vJtla' du i.:lille;
Uamiro Penlodo, lionsúl de tlcspa-
niin: Pedro Cloytia, colisul da Ar-
geiillna: dr. rtuplniol PJnliolroi Car-In?- do Miranda, Hecrelarlo da Emb:ii-
xada Heapanliolu: Er.cSiiTogifflo dcXegnclos du Equador.: se iretàVíb d.i
Emlialxada Argentina; jréprctientan-te-s üo chefo dr- policio ij do profelto.A í.;t!,:i dn Câmara Hespanhola dc
Comnierclo o Industria, onde sn rea-
lizou u u.cto, estava ajrtlstleiunonto
oriiiimenlaOn, soores.iinclo, c-m mel'"
do inullorf cravos roxos, ao centro.
o retraio du rol de Hespanha, oncl*
mado pur um<v coroa real juncada
d-3 'poqtieninatj Jampadaij vcrmulhcic
u iimarcllatí.

Em todo o «ontldu da largura da
Sala. sobro n mesa, Tiav|a uin .dlstl-co, em flores naturaes. mriaroilas c
vermollias, ou:n as paioytjas — "Ca-s-i
de Corvantos". Kob o retrato do rei.
as bandeiras liespanlioki o brasileira
mo.slravam-6o cntrelaçadíis.

Era numerosa a cuncorrcrieia
«luaudu o sr. mitilatru da Hcsjianlri
deu nor aborta ;t cet*iáo, falando o
nr. Medeiros e Albuquerque nut> tra-
duziu a sattófaçâo dus intellectuacs
brasileiros i-om a iiiü.üpúraeâo du
novo centro cultural o fez o «lugi
de Corvantea y Saa\edra. u lminurtal
autur do D. Quixolc.

A seguir, o secretário da Embai
xa*lu Hespanhola, dr. Cariou do Mi
landa, pronunciou eloqüente disser-
taijão sobro ou metivos da uolcmnida-
de, pondo a assistência au corrento
da evolução da idéa. que. naquelle
momento do alejrriaa fnaternaea, t,c
concretizava.

O sr. Kaphaol Pinheiro, na quall-
dade da orador uftieial, tratou da
ubr.a. du Cervaiites como um dus
vuais b.ellos monumentos da litera-
lura universal, culloeaivdo-a au lado
da "Imitação de Clii-islo" o da "Di-
vina Comedia'*, como uma das tros
maravilhosas bibüau Kigaíi da liu-
manidude.

E. em phrases eloqüentes, fez a
psyciiologra dos humanus- cutnu typo
mixto do 1). Quixolo o Sanuho
Pança.

O «r. Faustino Silv-ela. cm nome
da "Casa du Cervantes", agradeceu
a presença dus numerosas pessoas
que compareceram ao acto e, clielu
dc enthusiasmo, perorou tratando
daü proveitosas conseqüências .quu
para hespanhóes e brasileiros trará
O novu 'centro cultural.

ü sr.. Marques Pinheiro, quem
primeiro teve a idéa da fundMyão
da "Casa de Cervantes", orou enal-
tecendo o patriotismo doa hespa-
nhoeu que logo tomaram o patroci-
nlo da mesma, terminando por di-
zer:"E* o amor quo nasce dia intelli-
gencia aquelle que nos prende a nos
brasileiros á Hespanha.

Para quo os brasileiros mais a
queiram e mais saibam amal-<t,
é <|Ue so funda, hoje, aqui, a "Casa-
dc Cervantes' .

13' portanto a "Casa ie Cervan-
tes" para bwsilrfros o hespanhóes,
toda "a Hespanha, encravada uo co-
ração do Brasil."

Todos os oradores foram multo
applauíiidos. bem como ò sr. Euia¦Palmeirim. que recitou uma poesia
ao gênio hespanhol encarnado ua
legendária figura de D. Quixoté. '

A tercinonia leve inicio com a
execução dos hymnos nacionaes.bra-
süeiro e hespanhol e terminou com
a execução da Marcha de Cadiz c
Protoplionla do "Guarany", ;>or or-
chestra.

Dopoia de servidos doees e bebidns
finas aos convidados, houve animado
baile, que se prolongou até á nia-
drugadn de hojo.

A SITUAÇÃO DA ALLEMANHA
A APPLICAÇÃO «O 1'Ij.V.VO

UAWES
BERLIM'. 25 (U. P.l — Respón-

dendo .ás crllicns feitos ao governo
pela àcellaçno do piam'/ Davves, que
viula a soberania da Aljemanlia. de
vido ã intervér.eàí) 'estrangeira. o'
ministro das RelnçOes Exteriores, tr.
Stresemann. pronunciou, hoje, um
discurso em Hamburgo !»m que disse:"O unico meio do evit?-.r a appiien-
ção do plano Da-,res Uiria sido ter-
mos forca bastante para impedir i|uu
nos olVrigasscin' a aceital-o, porém,
desde que tlnliamos (iue escolher en-
tre n plano Dawes o « política dc
força da França, que óecupa o ler-
ritorio aliemão. e tem tias suas mãos
os recursos econômicos do paiz. nús
fomos forçados a preferir a pulitie-i
nacional basearia nos factos, não lio-
dendo attender a considerações de
ordem sentimental".

0 NOVO GOVERNADOR DE SANTA

UMA FESTA DE HOME-
NAGEM NO JOCKEY

; I CLUB
GOMO CORREU 0 BAÍLE DE HONTEM

Deswla daqucllü memorável bailo rta-llüado liq Jueluy-Club, u com o qual Jo
abrlrum ;«, testas do Ccutunarto, uãocoiijeelurava nltisutin nuo lograisc uiiiesu-.u Kjeiedailu promover lâo cedoalguma fvsiii qua rtcultasse mais bn-mani.: aluda, li fol todavia islo o que<ki yiu liontem eom o bailo offerecido
em liomenascm á sra." Linneu d* p.,uiaMachado, quí táu relevantes scrvi.-u,,
preslou á-iuelia' imitltulcaõl eraçau 

"i.o
aeutlulislmo o espiritual apoio a dei.-
g;i':ào quo estevo em Jlueuos Aires e j'uitauüa:-. ^ui nome du iiusso, o club deegual iiomc. •> ... ?

Ao ladu uu dccuraijâo C tuir.ijcm dc uísullenlcr ii o/íIliii de todos oí serviços.orgaulaadòúi com multa proeitào c Va-
plaea, nos ditterentos andards do for-njoso edifício, u que pcrmlltlu, í.-.':ii du-

| vida, iiiH-, uyeflgr, du abUndujiciu do*
I liarei, dus oiaius de cdjiyldddos iiuo Iame vinham, dejelam c tj&bluiu eáeadaii.is

e elevadores, a.Medúr daqiKI'.,. lumullo d;i veetldos ricos ii de Bruy.ílas brancaj, n
I circulação np, operasse ik-iaTogada pur! tudos u' snlòes. H.ve eju-t, era um dos
; lua.^ uo:iuoiTldoj| uqücHõ c;.i qua teencontra a "muquctte" do futuro Idppo-dronio «lü Cluvca. Jú que fol ul'.l que

INFORMAÇÕES ÚTEIS

prLinncu 0.,- 1'aul.i Maeln._
delito lioMocltty Club, repebeu n ma.o-riu dos cumprimentos dv'jitus- auiigu,: uadmlradoros, c q«« -multeis encontrar iu
niomcntoii .dtí. enlevo, sento do orgulho,cuntemp.a-.ido' c:n i ilnluturja a tniaeuin,«s plaulas .o (losi-nhos ila construcçãoque Ji vtjo tãu f.deiintadi) c tio Impor-

melhoramento }:opfesouta paru "tanle
iiosm cldadu, .\ sala Üò prcsldeutu Iam-bem era multu proeuradii, porque n.*ioIiovl.i quem a não reeomriiendasso a i".l-miração geral pela escollia das lilídas
rosas brancas do que a ndoruaraiu. ussalSus de dansa receberam' uma dec-
ração tãu d serelu nua nto I artística, veu-do-so aoui c ali u-: mal:! reras fiureí.eai::-ii, do cestas dl) estJ"úo, prVias aos
lustr. s do lua Intensa. }>'ão obedeceu,
porém, a esse crUerio ajornaincntfiefloUo tci*!vi;o, d>: onde ce aosa- tãu lindavista da cidade. Nfio oblídeeeu n esto
critério; porquantu todas as luzit da
Installação i>crnianento"íorani apagadas•- iaibstiluidací poj- iioqucn nus lompasde fantasia, dispostas pelei) quarentamecas du serviçuSSa ceia,ir. valcudu c'-da u:"a por um- verdadeiro mimo il»
nrle, iá pelas suas aitniçocs de sela
ou gazç, jã pelop objectos de cryst.il
ou i'ui«!lana que as suiitlhhain sobre
aa toalhas cobertas de flores, e ondo
os convidados pnasaram os instantes
mais agradáveis da lesta,' entre bebidas
finas, manjares dei cados o rodas dis-
cretas du conversação.

As dansas eram marcadas por duas
c»*v (entes onoheqtrasj. ele repcrttorlo
muito moderno, o que ejrplicava, em
parte, a animação constante de todos
Ofi ]w.roH, o o pr<tzcr que itJiiitos bti»ti.iui
cm úproclal-àb*, otj£ervaiido-Ihes oa plroao movimentos numa confusão de silhue-
las eleguntlsstmas, de toilettes finas,
de joi.is « riu instes do muita belleza.

A' hora em que escrevemos estas li-
ulias u fesla prosecrue -quasi sem esníu-
reclmento o o dr. Linneu de Paula Ma-
chado, bem como sua exma. senhora,
em cuja honra «o celebrou o grainie
baile, ainda- recebem as maiores de-
monstrações do cozinho o apreço de to-
dos us convidados, sócios o admirado-
res. — X.

0 NACÍONALISMO NO HINDUSTÃO

O TEMPO
PivvImWs du BnleHm da Dlrectoria

do MetiNirologl-i pnra u prrindn de
18 horaa do dia *J5 itó 18 horas
do dlu S6:
DlhirluCo Federal e Nlctliemy —

Tempo: aineaçudor com chuvaa.
Temperatura: noite mais fria; cs*
tavel do dia. Vcntou: Ue sul u leste,
frescos.

Mstado do lUn •— Tempo: amea*
çador com cliuvuu. Temperatura: cs-
tavel.

Tendência Ki-nil do tempo após IS
horns do dlu '...*>: Ainda perturbado.

Ksturios dn Sul: Tempo perturbado
eom chuvas esparsas, prinelpalmon-
to no littoral. Temperatura: ts-
tavel. Ventos: dc sul u leste.
PAÜAMISSTOS

1'rcfcilura — Amanhã serão pagas
as seguintes folhas: Titulados da
Limpeza, Publica-, Hcrvcnles do cs-
cola (prédios do ulugucr); Opera-
rios da U' Circui]iucrlpção do Obras.
COKKLIO

. .Usta repartição expede. incJUs pe-
los seguiiitca paquetes:

Huje:
"llnglbá", para Uahía c mais por-

tos tio Norte ate o Pará, recebendo
objectos para registrar atú ás lü Uo-
ras, Impressos atú ns 11), cartas para
u Interior ato áu 10.30 o com purte
duplo ató ãs 20."Uuliec"". liara' o Ulo da Prata, rc-
cebendo objectos para registrar alu
ás íl huras. impressos ale ás 11) c
cartas ato ás ti,

— Amanhã:"Itapuhy", para Santos, Ulo Gran-
dc, Pelotas o Porto Alegro, receben-
do objectus para registrar ale ás IS
horas do huje e, impressos ató ús
7, cartas para o Interior ale as 1.20
o com porte duplo atú ás S horaa,
du amanhã.

1
A

rui iiilil

RAIOS X
Apparelhos do grande potencial.

Ijxaines o |>liiitograpliins
DH. VOX UOtihlNUKK DA UK.\Ç\
(VAcndenila, du Mcdlciua, chefo do
w-r»1ex> de Ualus X lut Ucncflcutiuia
Portugueza.

Itodrt«o Silva 5, ús 3 1|3
Phoiics b'i* Sul e :Mõl Central

PNEUMATICOS
Grande Stock

MOREIRA, LANO. & C.
Suecessores de

MOREIRA BRAGA & Cia.
Rua Evarlsto da Veiga, 24. —>

Phones: 84 e 4196 C.

VIAS URINARIAS
Curi rsdical da blenorrlugli. Exame

dlrecto da urethra. Tratamento das mo*
testias venereas pelo Dr. Belmiro Valvcr-
do. -_ Largo da Carioca, 10. — Da 1
ás 6.

QR. ESTEVftWl REZENDE

FLORIANÓPOLIS. '.!"¦. (A.) — O eo-
ronel Pereira de Oliveira.- governador
du lísladu, utísignou húje o primeiro
neto dd m;u po verno, mandando pagar
tudo u pcáüoul o todo u funcclonalismo.

VAIIIOS CHUPE!) PKESOS
OALCUITA,-'Jã. (U. P.j' — A policia

prendeu extremistas notáveis desta ei-
dade, entre us quaes os tenentes du lea-
der tívvarnjlstn Or Das, cuinprimlo as
ordens rapidamente adoptadas peln vice-
rei, nfhn de evitar o desenvolvimento
em Bengala da campanha de àiiarchia
e vloelncla.

Annuncio-se que o próprio Das está
sendo vÍA':.uIo.

l^MAMM^l^^lAMwv<JV1MM

Mal irremediável
O AUTO 7.00!) VKZ CM.t

VICTIMA
Ao passar pela rua D4 de Maio,

esquina da. rua Victor Meirelles, o
automóvel 7.Ü09 colheu - o sr. An-
tonio do Andrade, brasileiro, de 52
annos de edade, casado e residente
nesta rua n. (15, pròduzlndp-lhe' va-
rias contusões pelo corpo alím dé
fractura da clavlcula.

O motorista culpado fugiu, em-
quanto a yictima recebia os soecor-
ros da Assistência do Meyer, depois
do (iue íoi Internada em um hos-
pitai.

*'NAAA*^«^^*»Vr*j<V'V''VV->SrW'ti«VVtit

Com água fervents
Foi preso e autuado etn flagrante,

pela policia co 11° districto; o indi-
viduo João Cardoso, portuguci, com"•! annos dc edado, morador á rua da
Gamboa 57, por ter, apus rápida dis-
cessão com a esp>sá, Barbara de Je-
sus Cardoso, derramado sobre esla
uma panella contendo ugua fervente.

A Assistência medicou a victlma e
o aggressor, que. rec,ó-'ocu, lambem,
algumas arran ha deias.

FALLEESfWiápLITICO
PORTUGUEZ

LISBOA, '.3. (A.1 ~. Falleceu o ex-
senador Fellppo Malta"; propasundlstu
repuhllcüno.

o passamento do velho democrata
causou geral pezar. sobretudo no cir-
cuio do eeus antigos companheiros de
lutas pela implantarão do rk;i:r,cu re- I
publlc^uo.

•>m\*>*****i***^^^Í0**mm****jV^0t I

A GÜERHA DOS MARROQUINOS i
MADRID. 26. IV. P.l — Noticias

recebidas dc Marroéqà! dizem (;ue, 11a
zona oriental, as posições de .Sendra,
lzen e Laseu soffreram vioicntitsinio C-
roleio. I

Xa üona odcidèntul; a columna do jgeneral làerenguer lnstallou um posto
avançado ua estrada de Alrr.nlau. '

A columna do general Gongora forli-
ficou us i»J:tos recentemente becupa-
dos. I

GAKGAXT.Í
NARIZ, B
OUVIDOS

Iilx-mljuuta d»- prol». XTclntraerlneb
(jrr*»ninnn, r.ixaow, cm Herllm a

Neumnun, cm Vienna
TRACHEO-ItRONXHO.ESOFlSA.

CiOSC01'l.\
Tratamento olrurgieo da ozena (te
clinica do prof. üeiffert) e daa da-
cryocystites (operação de West.)

Consultório: Rua do Carmo. D, e3q. tíio
José, d3 2 lis 5. Tcl. C. •'65'.'. Resi-

deneia: Regina Hotel, Ferreira Vlan*
na 29. Tel. B. M. 3752.

o auto-planos
ullemíles — Pc-
çalil preços e
catnlogos a It.
1'errêli'i» t C.
Uua íi. Francls-
co Xavier, 3SS.
Telephone Villa

3£iCS. Dá-se grandes prazos.

OPTIC* MODERNA jj

PIOS

Vae mudar-se para a Rua 7 de
Setembro d. 17S -

LIQUIDAÇÃO
dos salvados do incêndio

APROVEITEM QS PREÇOS
Voil fantasia, corte  tiJõUU
Voil buissut côrea Usos.
corto  D$500

Crepe Georgette, fuutasla,
curte ÍUSOÜO

Crcpü Georgette, cures Usas,
corto . .,  . ,j íusoog

Opalas,- Cambraias
e-Organdys

Orgnudys suissos, Iarguiv.
IÜ0 oi  5SÕU0

Cainliruia branca, liaa, lar*
gura 100 c|  ajOOO

Cnmbraiu do liiihu, saldo do
cores  C$3üu

Cambraia de linlio branca. ,$8UU
Opulu suissa, todus as uórca G$500

MEIAS
Meias pura seda, para tu*

nhora, todas as cúres . djõül)
Meias dc «cda, para crcau-

ra. :i 1Í50Ü
Galões e ruelis du seda, a í-UO
Kciulus valuucicnni', puya .. 1S-UU
l'ílas. i«;i*ii com IU metros,
licç.11 1SUUU

1'itús, laiija iiara lalia ., .. ".íuuu

Só até o dia 81
do corrente

tíO' 5 DIAS DE TORRARÃO

Drogaria Baptista
Veadas em aroaao o a varejo.

Procoa baratlBSlmos. — Rua 1* dt
Marco, 10.

P IANOS — uovoa, olluinlcs, dc primei-
ra rlaste, 3 pedaes, em rica.-, lítixu,
ed uu cosa FHEITAI, n.io comprara
tem unia \UI',a u nossa casa, voilillJ
a prato o u dinheiro, troca-se |« r
usados; rua ArcllUt Cordeiro, .3j,
Meyer.

DR. JOAQUIM VIDAL ^"^Wõ
Aüsiíj — Com pratica nos tlo.-p. -Jc Paris

o Londres
DOCNQA8 doa olhos, eparatiea daa caia-
raota», astrabismos, taco lachmal, detor-
macoaa daa palpebraa, etc, — Rua S. Je*

¦ò, 46, at 3 1,2 ~ T. 6. 308
t^^^^^^^^^^^^mfm*sssf^^^^0^^*^^^^^^^^^^r<^V%

Fur conveniência iniciamos as
vendas das 9 horas até ás

6 horaa

»mm

PIANOS "STECK'
NOVO SORTIMENTO

CASA BEETHOVEN
17S — RUA OUVIDOR — 175

|1/t*«t>^ti*rV^*»>»«VVM'»y*%«VMVM'»»A»**W n»»*>AA^i*«VK^W« -,-J

/-\t-»it a /-i <~ /-v Triiiaiueuto sesuro o
OPIÍ AfAO erneaa cou, o cm-uriLinv/AU pfcgo uo imiijsa.
TOU Iniiunieras coniprovagOca arpii u uoí
t.siiuius. Milhares ilo nttoblados. í-acii no
usar, uãu c\ifo purgantes u e bcín acclio
pelaj crlaiii;as, A' vencia nas Phariímelsa
Uo ltlo c iius Líladus. Uciwsilarlos: liru-
t-arla Uupliala — Uua l" Uc Margo, Iu —
Ulo de Jjiiciiu.

-Velhos vigorosos
V. Ex. poderá ter nna velbi-

ce forte r feli:. sc facilitar
a formação de glokulos rer-
mBlíiGs. Isto se ctisegos pan-ficando bso o suyaeeforta-
Iscendo o orssoissjo iaüir»
corn a

0 augmento das cellu-
lassanguineas, prodaz
força aos nervos, me-
lhora o appetite c dá
mais energia. A venda
ha SOaimos. a

tIC. ItBS.l/.J.*»

Ruados0urivesnJ3A
Por baixo do sobrado

incendiado

| Dr. LUIZ SCORE'
\ Assistente de clinica me* \

dica da l-aculdade do Rio,
com pratica nos Hospitaes
de Paris — Doenças do
ESOPHAGO - ESTÔMAGO
- INTESTINOS — Rua do
Rozario 140 — De 1 á3 5
Telephone: Norte 3070.

As Pilulas to Or. A«er
consenrin o funccion».
menlD regulir dos inte*»
tints c do fígado. Sli
inoffensivas porque cot*
Mm somente ingredico*.
tas vegetaes. F

DR, ADAUTO BOTELHO
Assistente du 1'rur. II. Rò.ui, ua Fsc. d«

| Medicina — Director du Sanatório Bota-
fuso o iumIIcu du ll, dc Alienados

CLINICA MEDICA — MOLÉSTIAS NER.
VOSAS E MENTAES

Cons. rua tlodrli-u !:llva, '.'8, Tel. C. 183"
lies. rua Uencia: Polyabro, lui. Tel. Sul

•juos

*^i^^j**tssv\ss*^^^*****>+i+i+***^**>*+*/\'**>rsr*s>*y*

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma P,'L',?,;
dc ph.v.-iolugla da faculdade de Medicina
do Hlu do Janeiro; da Pullcllnlca Oeral du
Ulo do Janeiro, C encontrado todus os
dias, eni n'u consultório. Hua da A.-srni-
Plóii, 10, dc íi ás 4. Ilesldencia: li. copa-
(•iLiiana u. sir. Telephone Ipanema l?bs.

PURGANTE ^§0$£$0 SUBST1TÜE i
iGRADAYSL^/a vf AGDA VIEÍÍNEH
EMPOOCO^^-^í E DEMAIS

£&l*v* tP^yf-,
VOLUME i;f^$^m PURGANTES

ll*Rruda com n
ronrianvn ri«» **r
xsseileo* oi-alUtai

Artíiur Jacintho no-inj-ves
RUA BETE D6 OETi-tSSRO, 47

TE1 sntlTF. rn 1 ri . IUO DK JVNEUUI |

mrnmsm*—-**.
TEM TOSSE ? 0 PEITO DOE ?

TOME...

EMPRESA
Enj-, Elcclrlclsta. dentenlor de um tom

prlvlleijlo num rico município, procura
sócio com 80 contos para fundar empre-
pa di- electrlcldade. Mais Inrormes com u
Ki'. Dias. Uua da Assembléa, L5, l° andar.

urinarias

A CURA RADICAL DAS
HEMORRHOIDES

I Pur processo sem chloroiormlo c sem
: sorrrlmonlo para o doente. Tumores, ris-
! lulas, corrlmentos u ffuÉdiiü do rucl».
I RJÍ03 X ao dir.gnostico. DH. VON DU1,-' 

L1NGER DA UIIAÇA, DA U1ÍNKF1CUKCIA
POnTUGliGíúA, ás U Vs. Uodrifo Silva, ,",.

| ftUBHtol Ul \j~*™***~y,—¦||s56«lir 051COFRES
Vende-se por preço reduzidíssimo os

clamados cofres M. W. Amerisanoa mariu
registrada, garantidea guarda fiai doa seua
documentas o valores contra fogo o rou-
bo. Comprem hojt, nio atptrem. 103, rua
Theophilo Ottonl, 103.

)V*^NMi>>«<k^^^Ml¥W'«^<^iilVWaVt*VWVVV.

DR. CARLOS OSBORNE
Cura rápida c sarantlda da fonorrliea I

c suaa complicações. DHS. JOÃO AllRED" !
c BHA.VDINO COIIHÊA. Hua blo Pedro 04. jdas 8 ás 10 Horas. Telephone: .\úrto GSU3.

SIQUEIRA GAVALGANT1 & C.
CASA BANCARIA SOB A FIS.

CAL1ZAÇAO UO (.CVKUNO
rEDF.UAL

DKSCOXTOS li REDESCONTOS
Aceltam-ae dcpoalto* a prazo flzo

coiu Juros vantajoso!

Rua do Carmo, 71, sob.
TEL. N. Í6S

¦Do Instituto dc Kadiodlaxnoatico o 5
Itndlotlirrntiin (lo Dr. Münocl ilo <
Abreu. Uua, Uyaristo da Vels-a, UO; 1*
prosiirío ao Tlicnlru Municipal. To- '.

íciihonc c. 41::. <

Limousine de luxo "heiutuit..
12 HP.

Vcndc-sc unia. iiiuilu clilc, com arran-
co elecirleu c cm uplitnas condições de
preço. Tratar a rua I» do Marco,' lut.

ll
GiRCULARES DE LUXO

Por processo rapldu e moderou, eguaes
iiu5 origlnacE dc machinas do escrever.
¦iu.5000 u primeiro milheiro o issouu os
demais, uua Sete de scteiniro n. "ja. Nor-
ta 7.0-Iü. Castro.

çonípa
aççídeoles

"LLOYD INDUSTRIAL SÜL
I 1ERICAN0"

1 "SOCIEDADE ANONYMA DC SEGU*"; ROS GERAES"

Coüectivos de Operários
individuaes

dc responsabilidade civil
| Automóveis — Vidros

Crystaes — Espelhos
PARA I.NKORMAnoES:

ílfll RIO BRANCO N. 47,
2° AM
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sor ima

I CASA MAUA'

KOOLAND8 LINJE (BRASIL) LTD.
, AVENIDA RIO BRANCO, 9 mmã^mmm I

STOCK PERMANENTE ENTREGAS IMMEDIATAS
IIIIII[lilíllllllllllllE!lí!!lllllllllllllll!lllllll!llillil!!lilllllllllü^
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