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Todos os anuos, por ocoasiilo dus
últimos, instantes da actividade le-
gislaliva, (juando as votações pus-
sam a ser feitas no escuro sobre
emendas orçamentarias que, não só
não chegam a ser publicadas, como
nom merecem as honras de uma
simples leitura do plenário, queisi
sempre, vasio, acceuluam-se, entro
Gamara o Senado, resentimentos
mais ou menos pronunciados, mais
ou menos incisivos, cujo uuico re-
sultudo pratico, até hojo colhido,
tom sido o de ilifficultar a discri-
minação das responsabilidades ua.
elaboração definitiva do orçamento,
acto fundamental ela gestão finau-
coira do paiz. Kxcepção, nesse
ponto, -so vao constatando na pre-
sente sessão que, apenas iniciada,
encontrou estimulo para o dissídio,
primeiro, cm simplos referencias
uas preliminares assentadas ua

oommlseâo do finanças o dopoiu, om
uctuíj uoucrotOB du maior slenlflca-
«üu política, como sejam a, indicação
rektlvu á murcha do projecto do
roformit da tarifa aduaneira o as
afrirmaçòBS do órgãos representa-
tivou da Câmara, sobre, a dlrorgeu-
cia do preceitos regimentues, dos
Uiiu su destinam a facilitar o anda-
monto da propsta dc revisão consti-
tuelonal, cm promessa de apresen-
tação.

Do tal maneira sc afigura tenso
o ambiento que importou na sole-
mnldado do próprio vice-presidente
da Republica, presidente effectivo
do Senado, vir ri tribuna escurecer
pormenores sobre os dois assum-
ptos c, assim, não «ó justificar a
acção da Câmara alta, como preci-
sar a necessidade de cada casa do
Congresso submetter-se, restrlcta-
meuto, e som ampliações forçadas,
ás attribuiçSes constitueionaes que
lhe competem.

Certo, sobre o estado de animo
ora em apreço, ainda não foi dita a
ultima palavra e, certo também,
quando chegar a vez da pá de cal,
tudo continuará como anteriormente,
desapparecendo cora vantagens os
referidos estrotiecimentos, para que
todos aguardem o próximo dia dc
anno bom, autegosoudo o reponso
que os afanosus trabalhos orçamen-
tarios dos últimos momentos de de-
zembro terão dc reclamar.

Hm relação aos dois casos, objo-
cto do discurso do presidente do
Senado, já uos pronunciamos na de-
vida opportunidadc, e embora os es-
clarecimentos agora divulgados, não
nos sentimos .inclinado*- a mudar de
opinião, antes fortalecidos ua con-
vicfiâo do que, nunca teremos nor-
malizado o processo logislativo,
nunca estaremos a salvo desses pre-
judiciaes mal entendidos entro os
dois orgão6 da elaboração das leis,
emquanto ambos não se convence-
rem do quo o legislador constituiu-
lc não lhes atlribuiu a competência
privativa de "decretar as leis o re-
soluções necessárias ao exercício -dos
poderoso que pertencem á União"
pelo simples desejo de alongar o
tosto da Carta fundamental da Rc-
publica, senão para que, "in ab-
stracto" definidas om seus menores
detalhes as attrlhuiçeic3 dc cada or-
gão politico-adniinistrativo nem pos-
svel abdicação de faculdades c sem
invasão da orbita de deveres o do
prerogativas de cada um, pudesse a
acção conjunta do todos proporcio-
uar ao paiz a felicidade e a pujança
que os fundadores do regimeu lhe
haviam prognosticado, com satisfa-
ção e com indiscutível sinceridade.

I Na ü-ddlção ao regimento inter-
| uo, embora estejamos que ambas as
i câmaras se afastaram do acata-
! mento devido á Constituição e das
responsabilidades que o regimen
lhes attribue, sem duvida o Senado
procurou melhor amparar o seu
propósito, estendendo a todos -os
seus membros o direito do discuti-
rem com relativa efficienca esse
acto de tanta magnitude, em vias
'de ser propsto.

Na questão relativa á reforma
deis tarifais, bem certos estávamos
ila inevitavoi deflagração de resen-
tlmentos, quaudo, commen-tando a
iniciativa da Câmara, dizíamos:

"Em quo pose u lutolligcnto co-
ordenação dp parecer do relator,
examinando 

°e 
selecolonando «rgu-

mentos sobro a decisão offerccldu u
seus pares; não obstante a sabida
harmonia do poncamenta político
dominante uas duas casas legialatl-

vau, o embora o officio solicitação le-
uha de sor fatalmente redigido dun-
tro ás normas protocollaros do mais
absoluto acatum-enlo o distincção —
o acto não podo deixar de ser reco-
bldo pelo Senado como uma adver-
tencla delicada, mas sempre adver-
tenciu, pelo silencio em que fora
deixado um assumpto do magnitude
do do que so trata, cuja relevan-
ela, o parecer justificativo da "In-
dlcaçüo" procura fazer resaltar em
cada período do seu enunciado".

Adeante frisavamoB que a Consti-
tulção, de faoto, não permittiu o si-
lencio de qualquer casa legislativa
sobre us iniciativas da outra, e com-

plelarainos o nosso raciocínio com
us seguintes palavras:"Ou, recebido o projecto, rojol-
ta-o totulmeute, o só du seosüo au-
guinlu cm dcante, poderá o mesmo
sor renovado (art. 40); ou appro-
va-o, nos termo.-; èlü quu so achu, o
envia-o uo Poder Executivo (nrt.
37), para us effeltus do diroito; ou,
ainda, approva-o com emendas, c
devolve-o (urt. liD) â outra câmara,
para dizer sobro as alterações. So
a casa lulcladora do projecto uão
concordar com as emendas, a sua
definitiva rejeição ou approvação fl-
cam na dependência do pronuncia-
mento de dois terços de votos pre-
seutes em cada casa legislativa".

As explicações elo presldente do
Senado, sep; duvida, foram abuu-
dantes o orientadas cm firme dlre-
ctríz de franca lealdade, mas nüo
3abemos se, uo texto constitucional,
encontrarão plausível Justificativa.

A carta de Sete de Setembro
São concordes ob historiadores em

affirmar que a leitura do certos pa-
pels de estado entregues ao Regen-
te D. Pedro á tardo de 7 do setem-
bro de ÍSUI!, uo alto do Ypiranga,

pelo major Antonio Ramos Cordel-
ro, que os recebera do portador es-

pecial Paulo Bregaro, despachado
do Rio de Janeiro, alguns dias antes,

por Josó Bonifácio — levaram o
impetuoso príncipe a soltar o cole-
bre brado de "Independência ou
Morte".

Davam-lho estes papeis, transmit-
lidos pela princeza d. Leopoldina e
José Bonifácio, as noticias dc Lisboa
até 3 de julho de 182a, trazidas pc-
lo brigue "Tres Corações", ancora-
do em águas da Guanabara, a 2S
de agosto. B noticias d-c medidas da
maior importância, voladas pelos rc-
colonizadores das Cortes c desmora-

lizadurae da autoridade do príncipe
no Brasil "a cuja carreira tão crimi-
nosamente encetada", na phraso de
Xavier Monteiro, no parlamento,
"convinha pôr embargos".

Tudo isto é muito conhecido; 6
mesmo de sobra conhecido nos seus
diversos pormenores. Assim nos diz
Drummond, nas suas ".Memórias",

que, ao entregar os papeis a Brega-
ro, reeouimeudou-lhe José Bonita-
cio: "Se não arrebentar uma dúzia
do cavallos no caminho nunca mais
será correio". Não ha queni.uão le-
nha ouvido falar do episódio da sos-
são do conselho de Estado em que
Mar Uin Francisco propoz á princeza:"Se tem de fazer, senhora, que se
faça jã!" scena esta hoje fixada uo
brouzo por um baixo relevo magis-
trai de Antônio Sartorio e na tela
numa liuda composição do Georgino

I do Albuquerque. Assim tauibem a
I scena da entrega da carta a Bregaro
! esculpiu lElio De Giusti magnífica-

mente para o "Pantlieon Andradi-
no". Aiuila sabem todos que a 29 de
agosto ausente o príncipe so resolve-
ra no Rio om sessão du Grande Orl-
ente do Brasil, de que José Bonita-
cio era grão mestre, precipitar os
acontecimentos o effectuar a procla-
mação da Independência.

O teor da "Carta de 7 de setem-
bro" é que até hoje uão so divulgou.
"Provavelmente José Benifaclo es-
«reverta alguma carta lusistiudo
•acerca da necessidade de romper de
uma vez o véo e proclamar a inde-
pendência", escreve Vârgiiagen ua
"Historia da Independência".

Pretendem alguns autores que,
multo de industria, fizera o Patriar-
cha com que partisse o príncipe para
S. Paulo afim de caber á sua provin-
cia natal a graudo gloria de ser à
primeira zoua do Brasil liberta da
detestada união lusitana. Cremos
quu tal modo do vor so originou dc
uns tópicos das "Annotadõos" do A.
M. V. ilo Drummond á sua biogra-
pllill "tão conhecidas, citadas u apre-
ciadas". O príncipe foi para .S. Pau-
lo, onde proclamou a Independência
em 7 de setembro u regressou em '
15 do mesmo mez ao Rio de Janeiro, j
Em 12 de outubro, isto é, 27 dias j
depoi de sua chegada, foi procla-
mado imperador,,

Tudo estava preparado para Isso,
e se não houvesse oulra prova bas-
taria esta do curto espaço de tempo
quo modelou eutre o regresso do
príncipe o a acclamação de impera-
dor".

Não se refere Varnhageu a esta

to ou muls um daquelles protestos
com quo o príncipe rebatia sempro
o despotismo das cortes portugue-
zas".

Orientaram estes conceitos do
eminente historiador contemporâneo
a opinião de quantos uiouographls-
lus hajam ultimamente escripto so-
bre as coisas da ludependenciu.

Assim inclina-se Ollvolra Lima a
aceitar esta hypothese: "Ha quom
pense, e porventura com ruzão, quu
uão rol alheio uo espirito de José
Bonifácio, ao insistir com d. Pedro
para Ir pacificar os espíritos em S.
Paulo, como o estavam reclamando
varias das câmaras municipaes da
capitania, o desejo de ver a Indo-
pendência, ali proclamada, e portau-
to mais intimamente associado, con-
substanciada mesmo, com sua terra
natal, á qual era particularmente
affelçoado. A união brasileira sti po-
derla derivar um accresclnlo de for-
ça dessa circumstancia que roubara
ao centro sonão a iniciativa do mo-
mento, pelo menos a honra do acou-
leeiniento que o culminara. Quando
o príncipe empreiieudeu a sua jorna-
da, a separação estava theorleu e
praticamente deliberada restando
apenas a formalidade do seu annun-
cio, isto é a occasião que qualquer
nova pressão podia produzir."

E como sempre suecede desde que
oe arraigue uma couvicção açodem
logo os exageros. Assim per exemplo
suecedeu a Max Fleiuss, no emtau-
to tão reflectldo e ponderado, escru-
puloso o cauteloso. Nas bellas "Pa-

glnas de historia", collectauea recém
publicada de trabalhos seus, repas-
sadao da forte erudição e do pátrio-
tlsmo acendrado do quanto lhe sie
da penna lâti-ots os seguintes topl-
ces: "Por que não se proclamou a
Indcpeudeucia no Rio? José Bonita-
cio que levado por seu profundo es-
pirito bairrista insistira nessa ex-
cursão de d. Pedro a S. Paulo, viu
coroada du exito essa tentativa que
preparou e precipitou o grito herói-
co do Ypiranga."

E assim se sedimentou forlemen-
te a versão nascida de uma hypothe-
so lançada por Drummond.

Vamos contestal-a, apresentando
Irrefragavel documento de que já-
muis oceorreu uo Patriarcha, movi-
do pelo iuculcado regionalismo, fa-
zer com que d. Pedro proclamasse a
independência do Brasil em São
Paulo.

Se tal -facto oceorreu foi elle de-
vido a um destes actos irreprimíveis
do violência do feitlo Impulsivo do
Regente.

Leu os despachos do sou ministro.

Avulso 200 rs. Interior 300 rs.
pasta do Estado quo o major Cor-
deiro entregou uo princlpo, ilo Ypl-
ruugu, ú turdlnha do 7? Estarão
acaso uo Archivo Nacional ostus pa-
pois prestlgloslsslmos, ou uo do Cas-
tello d'Eu, no archivo particular dos
Imperadores, quo se foi do Braell
com a queda do d. Pedro II? reposl-
torio de Incalculável valor para to-
das as épocas da nossa Historia, so-
brotudo para a dos dois reinados?
Qual seria o teor destas cartas, a de
José Bonifácio e a da princeza? A
do Josó Bonifácio parece nos desvon-
dada, em parte, como verüo os leito-
res. Delia ha um fragmento do ml-
nutu quo do archivo do Patriarcha,
passou ao de Martlm Francisco o
e das müüs deste ás de Josó Bonita-
cio o Moço, o ao genro do autor do
"O Redivivo", o exmo. sr. dr. Paulo
de Souza Queiroz.

Entre muitos outros documentos
sobremodo valiosos sobre a Indepen-
dencia, otferecldos pelo sr. dr. Sou-
za Queiroz e sua exma. sra. d. Nar-
cisa Andrada de Souza Queiroz, ao
Museu Paulista, figura esta minuta
da carta, que deve ter sido a ulti-
ma escripta pelo Patriarcha ao prln-
clpe, antes de 7 dc setembro, Ylsto
como está datada de 1 de setembro,
dia em que Paulo Bregaro deixou o
Rio do Janeiro, em direcçüo a São
Paulo, estafando cavalgadura*», em
obediência a recommendação do ml-
nistro. Iufellzmente como dissemos
só nos resta o final da missiva do
capital importância, -que parece de-
ver ter sido longa •exposição do esta-
do geral tios negocies do paiz e do
progresso do movimento para a iu-
dependência. Assitu dá noticias ulti-
mas de Pernambuco, longamente,
do Rio Grande do Norte « do Rio
Grande do Sul, da Cisplatina, da
Bahia e do andamento das joporações
de guerra nesta ultima província. O
principio da missiva era, ao quo sup-
pomos, consagrado a expor as uovi-
dade do Portugal trazidas pelo"Tres Corações" o os projectos reco-
lonizadores das Cortes.

Assim habilmente eucadeiando a
exposição termina José Bonifácio
pela apostrophe concitailora ã robol-
lião violenta que devia trazer a li-
bert.ação brasileira.

Neste incitamento está perfeita-
mente claro quo o ministro preten-
dia realizar a proclamarão da Inde-
pendência uo Rio de Janeiro.

"Venha V. A. R. quanto antes o
decida-se". Incitava-o. E assim é de
crer como já o dissemos, haja ficado

do sua mulher, irritou-oe sobrema- sorpreso com a antecipação do dos-
neira e duudo largas á cólera preci-
pitou notavelmente os acontecimen-
tos. Sorpresa devem ter tido com a

combinação ou antes aspiração, bem j chegada da noticia da scena do
suecedida, do grande .santista, mas j Ypiranga José Bonifácio c d. Leo-
Rocha Pombo afíiVffia.' categórica- poldina. -
monte: "Tinha chegado, porém, o Assim a proclamação da Indepen-
momento em que o drama devia ter - dencia estava por dias a so fazer mas
o seu desfecho o não só José Boni- deveria realizar-se no Rio de Ja-
facio, por um capricho do seu cora- neiro. Autuclpou-a d. Pedro, sim-
cão, desejava que isso so desse lá plosmento.
na terra do seu nascimento, como | E' Josó Bonifácio quem agora vao

responder aos que protendom haverainda lhe entrava nos cálculos da-
quella politica que vinha seguindo
ei conveniência de rematar a obra
fora do Rio, e fazendo parecer o pro-

sido obra 6ua, preparada para o sce-
nario paulista, o desfecho de 7 de
setembro. Que fim terão tido os orl-

prio remate um incidente improvis-' ginac-s dos documentos da famosa

pacho da grande questão que havia
mezes com lauta habilidade e cons-
tancia conduzia, ao saber da scena
de 7 de setembro. Mais uma vez de-
monstrava d. Pedro aquella lmpc-tu-
osidade, que ora tanto sua.

Pouco riscada oslil a minuta da
carta do 7. Apenas se acham cancrl-
ladas as palavras que puzemos entro
parentheses. Os termos gryphados daquolP
são do puuho do Patriarcha, Supprl-
mimos as abreviaturas, sobremodo
cansativas e antipathicas aos leito-
res modernos.

"O famoso Sarmento, que daqui foi
para a "Relação do Pernambuco" c
o famoso Ladrão Osório, Escrivão

quo foi da Alçada de (Pernambu-
co) 1817, dois grandes pés do cltiiiu-
bo, llgarain-so com o famoso "hipo-
crlta" Gorvaslo, u uiuia mais que*-
riam sujoltar outra vez a província
do Pernambuco ao punido deinago-
glco de Lisboa porém, enganaram-
so porquo uo dia II do agosto" houvo
uma Bernarda do Povo o Tropa, o
dopuzeram o commnndante do 2**
batalhão VIctorlano Josó, prenderam
diversas pessoas, entro ellas a José
Manoel Teixeira que servia do Jjih-,
do Fora om Olinda, e 2a otflcluea ilo
extineto batalhão chamado dos Ga-
luchos. rodo, porém, o famoso Ger-
vasio o sem; partidlstaé do governo
socegar o tumulto o no dia 7 convn-
cai- um conselho das pessoas mais
respeitáveis e autoridades constitui-
das om numero tio 81! pessoas, e ali
6e decidiu que se soltassem os pro-
sos, porém, que os offlcia.es dos
Galuchos fossem para fora o bem
assim o Ouvidor, depois que desse us
suas contas.

O governador dns Armas ilom:t-
tlu-se. Por fim o Gervasio que tlnli.i
feito tudo o que podia para nao se
ajuntarem os Coilegios Eleitoraes,
paru a uomenção dos procuradores
geraes, não pôde impedir a ijue fl-
ualmente se congregassem.»V

Do officio daquella famosa Junta,
•quo acompanha a Minuta do decre-
to para V. A. R. tH'gaar-se assignar
so lhe parecer bem, verá ciue aquelle
governo pede a sua demissão por
não poder mais enganar o povo da-
quella provincia apesar ilo dinheiro
quo tem espalhado tanto publícorfO-,
mo particular dos interessados.-¦'''¦¦.l-,

Tinham chegado á província ào
Rio Grande do Xorte, 1 l officiaos o
vários outros das Alagoas pur nüo
quererem aquelles da província offi-
ciaes europeus uos seus corpos dl-•zendo que não tem dinheiro para pa-
garem inimigos o traidores nò que
nos tem dado uma boa lição qui*
Deus permitia que apj-ovolte.

No Ceará já estilo nomeados dois
procuradores geraes para ca e a
Câmara da Capital que approvou o.-,
votos excluiu u segundo que Unho
mais não só por não ler 7 annos do
residência na província segundo as
instrucções antigas, mas tiiiiiiiuin
por ter sido do Partido Repubicuno
dn Pernambuco do 1S17." Assim as
províncias do Norte eom que mais
contavam os infaiiipa Demagogos de
Lisboa vão lhes mostrando o ftu
panno.

Talvez venha toda osta cambada
para o Hio de Janeiro como jíl aeoii-
tece com os primeiros expulsos de
Pernambuco se não puzermos um la-
zarelo na barra qtio o vedo o Ingros-
so-dessa febre amurella.

Np Rio GjKinde.iU^.S. Padro o fuça-
uhoso João. Carlos de;-Saldanha ü-
rou a mascara, vendo que louo o
seu machlavelismu não podia urre-
dar a parle sã do povo. o officiaes

provincia da ndliesão siu-
cera ao systema do Rio e do respoi-
io e obediência devida ii V. A, R„
dizendo que nfio podia ser perjuizo
i Juramento dado a El-Rel o ir, Côr-
tes e talvez a esta hora já terá fu-

(Continua nn -' pagina)
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DOÍS DISCURSOS DO SR. ALBERTO FARIA
Antes dc tratar dus discursos do

sr. Alberto Faria, que ello teve a
gentileza de offereeer-nos, vejamos,
paru melhor elucidação dessa curiosa
ílgirra literária, ns seus dois grossos
volumes de literal ura e folklóro, in-
titulados "Aêrldes" (IIUS) e "Ae-
cotidaliias" (11)20).

Nascido eni ISliD, esso Illustro cs-
criplor entrou parn n Academia de
Letras em 1910, aos clncoenta annou
do cdado, prestigiado pelas "Acri-
des", u unlca publicação em eon-
junto quo até então fizera. Tra tan-
do-se do um erudito quo podo apro-
veltar longamente os oçlos provin-
elanos para armazenar leitiirius, tra-
taudo-so dc um membro do mais Jíl-
Io cenaculo literário do paiz o ira-
tando-se, especialmente, elo um cri-
tiro qüe nfio desculpa os defeitos ou
t*> suppudtotí defeitos alheios, loryo-
«o 0 que lhe examinemos n.s obras
com o maior rigor possivel, som
ooniplaconeiii alguma, embora sem
lhe faltar eom o respeito devido aos
senhores edosos. Um 1'olkloristH eiiia.1
o sr, Caria, eom • muls du meio mo-
culo de vklii, eontrade, em perspecli-
va ou.-om cxorelclo, do um Carlos de
Laojj e- censor neidulo do Iodos os
outros autores, devia apresentar-nos
trabalhos excellentes ou conservar-
se cautelosamente Inédito. Om. —
fazendo uma, critica mlud.-i, ele ao-
cordo com a erudição miúda do cri-
tiçado, um eoitipila-doi* que nada re-
eliiíc- largamonto c apenas aoeuinula
clUujões, do tal maneira ejuo o t-eu
pensamento íiial uo movo o iiihI tos-
pira entre os nomes o os trechos do
terceiro** -— facll 6 constatar que o
tão apregoado enícyclopedismo do
sr. l''aria tem numerosos pontos vul-
uoravoláj.¦Joiiiecemos pelao "Afirldee", Luso
ti. pasiiiã D deste livro, fornecendo-
nos a traducção om verso ii.- um Ira-
guieulo du Plütarolio (elle escreve
Plulareo, sem "li"), o operoso aeu-
ileiiiieo fala em "desígnio ullrrz".
Erro palmar. "Ultriz" (ou "ultrioo")
se5 se upplicn no feminino. No ma-:--
eullno, eserc-ve-so "ultor", palavra
ciue Ituy Barbosa empregou uu. "'Ré-
plica" o o sr. Cândido do Figueiredo
registra eni seu diccionario. Devia
ser, portanto, "desígnio ultor".

Duas vezes (paginas 10 o -'">')), o
sr. Faria escravo "ucquosa"; com
"ci|", quando lhe cumpria escrever
"aquosa", sem "o" nenhum, dado
nue prestasse attenção ii origem lu.-
tina do vocábulo.

A' pás. 21, condensando um Ira-
balho alheio, a propósito do um
"íral.-celda*' ("sic"), o autor do vo-
luiiiu cha.mii -'abysmcj c-quoreo" _a
unia eaehouira do interior de São
1'aulo. Mas "equoreo" t*6 se applloá

[tiu coisas do mar, por iaso que vem
- 'do 

latim "aequoreus", marinho, ma-
-vitimo...'Em Cândido Lusitano acha-

¦mos "esta 
plrrasc, relativa ao mar:

"Do fecundo Xereu vquoreos cam-
pos".

A' pas. 23, escrevo " fendagern' .
-substantivo que presúppío a existen-
cia do verbo "rendar", c este verbo
nunca existiu.

Na mesma pagina, empresta ao
termo "cafrial" a uecepção genérica
elo "africano", o que í- abusivo, por-
quo a Cafrarla í uma parte da Afri-
ca e não a África tuda e sc todo o
entre ú africano nem todo o africa-
no £• carro,

A' pag. 25, diz eiuc Bruno Seabra
cantou mulheres de "nomes vários,
uns Indígenas, outros peregrinos —
Annlnhas, Beta, Cora, Delia, Eugc-
nl;i, Fellola, Francisca, Grazlela, Lu-
ciu, Lydia, Maria et í-elltriuie". Mui-
to bem. Existem aqui vários nomee
peregrinos; não existe, porém, um
nó nome Indígena, seja no sentido
de selvagem, seja no .sentido, mais
amplo, de originário do pala... De-
pois du transcripçüo de uma qua-
dra sua, em uue so confessa refracta-
rio ao matrimônio, o alludido Bruno
Seabra c: prlo sr, Faria classificado
ile "meigo Barba-Aaul dius pátrias
letras". Essa £• de primeira ordem.
Comparar-se ao Barba-azul, a um
liomem que su casou «etc vezes, ou-
tro que confessava ter medo do ca-
sameiíto... 15' o mesmo uue com-
parar um paralytico ao Judeu Er-
rante.'

A' pag. ,'!!!, etieontruinofi "verlmm
u'd vorbuin", no invés do eorrecto"verbo ad verbum".

''u-iliiuer pessoa, sem maiores co-
nlrecimeutos du latim, subo do que
(jifjnlflea o "sacra" do "icurl sacra
fumes", latinorlo vulgar da flora cio
Laroüsse. Ninguém ignora que "sa-
ora", entro oa romanos, significava,
simultaneamente, "sagrada" e "exe-
cravei", havendo no cano — o que
C evidentlsstnib — apenas significa-
ção dupla e não antlphraso, como
quer o sr, Faria (pag. G5).

Quanto ã discussão deste em tor-
no a uniu "phraso feita" que o fui-
leeido Castro Lopes interpretou, pa-
reco-iios supérflua. Nunca ninguém
tomou n serio us explicações du Cas-
tro Lopes, nom o próprio gramina-
tico, quu us dava só pura divertir-se
u som nenhuma preoecupação dc ri-
gor pliilologieo, No caso do "perdei1
us estribeiras", ei mysterio 6 tão elu-
¦ro que não carèeii de explicação ul-
guina, explicado uui' está pur si mes-
mo esse porménor do cqultação des-
astrosá.

Esbarramos, ti. pag. 79, num niys-
terloeo "immixtor", mais eniginatl-
co talvez que os hieroglyphos deci-
irados por Clumipollion.

"Coiitrurio-senso" vem, íi pag. 81.
em logur de "cohírario-seiisu", com"u'1 no tini.

O corsário britannico Cavendlsh
f-, ú pag. Sr,, convertido em Caven-
di3çh.

Elogiando (pag. 105) a côr local
africana de um soneto, aliás bellissl-
mo. de Raymundo Corrêa, o sr. Fa-
ria não vS que o poeta fala alii im-
propriamente em "g-uaraz". O gua-
raz, ou melhor — guará, é uma gar-
ça brasileira, nada poesue de africa-
no e, so na Africa existe algum epe-
cimen análogo, trará certamente ou-
tro nome.

A' pag. 110. dá-nos o sr. Faria uma
aua traducção do Stccehettl, pessi-

mamente feita, oom uni verso aboml-
navel (esto decassyllabo: "Entre
uniu jura o outra faluz promessa"),
só tendo traduzido bem o ultimo ter-
cetto, porijue já está por assim dizer
traduzido no original, lantii se asse-
melhü nelle ao porlusue*/,.

Deturpando quatro vezes (paginas
120, 21H, 237 e 27o) o nome de uni
etjcriptor poituguez muito conheci-
do. escreve Antônio do Souza Ma-
cedo, quando devia escrever Antonio
de 'Souza de .Macedo, visto como es-
te, duplamente fidalgo, fazia questão
fechada ele que lhe repetissem a pur-
tioula noblliarchlca.

Examinando; á pag. 126, diversas
traducções de um alexandrino do"Cyrano", depois do transcrever eor-
rootamento o verso em que um sr.¦Silvu qualquer diz do beijo: "B' o
eairlnho do amor no sello da paixão"
(talvez tivesse mais propriedade pos-
tal assim: "E' o carimbo do amor no
sello da. paixão"), o sr. Faria trans-
creve, mtitilando-o, um verso do sr.
Carlos Porto Carrero. Midan ús aves-
sas, converte ouro em chumbo. Ra-
ramento reproduz sem deformar. E\
em relação aos trabalhos de outreni,
um verdadeiro mata-pinto ou sécca-
pimenteira...

Engana-se o sr. Faria uo affirmar
(pag. 127) que frei Antônio das Cha-
gas, o autor das famosas "Cartas es-
plrltuaee", era "barbadlnho". Não
era tal, ainda fjuc fosso franciücaiio.
Barbadinlio ei franciscano barba-io o
frei Antônio das Chagas uão usava
barba.

Com o ar triuniphante ile quem
descobriu mel de páo, o sr. Faria
faz-nos (pag. 12!il esta surprohen-
dente revelação: "Os portuguezes de
antaiiho desaiuilizarauí "nona", eo-
mo "bona" e "õoroiia", o que se ve-
rlfica da rima de "noa" eom "boa"
o "coroa". Man isto õ um logar-
commuin em inàtcria linguistiua, co-
mo e um logar-cnniinum, eni historia
do Brasil, a proclamação clu Hépubll-
ca em 15 du Novembro de 18S», ou,
em astronomia, a existência dos un-
nels dc Saturno. Um homem de tan-
to saber quanto o sr. Faria faz mal
em incom mudar-se com taes insignl-
fieancias.

Ahasvero, ã pag. 137, soffre mais
um castigo: o de ver o seu nome
mudado para Ashavoro,

Na mesma pagina, appáreeo-nos,
quebrado, -uni verüo do Theopliilo
Dias, de quem, no eintanto, o sr. Fu-
ria se ihoulca admirador.

Do uma traducção do erudito foi-
1,-lori.sta, que vem á pag. 139, desta-
eamos eate.s versos:

Cerrada era a noite, quando
Tous olhos beijei, falando:
"Isto pode ver alguém
Mais que as estrellas d'além?"

São versos bem intencionados, mas
horríveis. E como poderia o poeta
beijai' i falar no mesmo tempo? Isso
não importaria em babujar nas pai-
pebras da namorada?

Segundo o sr. Faria (pag. 1-531,
um papagaio romano do tempo dc
César, dizia: "Salnt!" Nesse caso,
não falava latim. O papagaio podia
dizer ate: "Salut et fraternlté!" Mas,
a ser assim, falaria francez e seria
contemporâneo de Robespierre e Ma-
rat.

Espantou-nos. A pag. 200. a appa-
rição de uma.s aves desconhecidas
para nôs e para todos os lexicogra-
phos modernos, ou sejam "gruos".
Quererá o sr. Faria referir-se a

grous? Expllque-se. então, direito,
depois de estudar molhou* o assum-
ptu, tanto uiuia quanto ha ahi unia
referencia á Calábria, provincia Hn-
liana cie que o sr. Fúria, de uni pa-
luilar tão exigente, não gosla. tlIC-
ferindo ni.sso do inglez Norman
Douglas e cie outros enthusiastas de
S. José de Copertino, de S. Francisco
eio Paula, elo Telesio o do Campa-
nella, todos culabrezes e bem supe-
riores os dois últimos, como Inlelli-
gencia e cultura, a todos os mem-
bros da nossa Academia de Letras
reunidos.

As Eumonides, figuras inythologi-
eus ao alcanço do qualquer vate in-
cipiente, passam a ser, no livro do
sr. Faria, "Emnienidas" (pag. 210).

Uma obra do Gorclon Hall Ge-
rould, intitulada "The Gratetul".
perilo uma letra em viagem' o, ao
chegar aqui, intitula-se "The Grat-
Cul" (pag. 210).

üs "monges de Trévoux" são In-
vocados á pug. 221. E' um cios mais
saborosos disparates do livro. De
Trévoux erain os Jesuítas e jesuítas
nunca foram monges, não constitui-
rum nunca uma ordem nionastlca.

Arvers, que, á pag, 211, morre
numa "cusu de saudo", á pag. 212
morro num "hospital", o que evi-
dontcniente nao 0 a mesma coisa. A
propósito do Arvers, mesmo sem
querer parecer erudito, funeção no
Brasil só permittida ao ar. Faria,
erudito por effeito de decreto ou ele
patente, lembrarei que possuo, om
minha blbllothoeia, um exemplar,
não muito commum entro nós, das
suas "l-'o>'sies", lexto integral, com
prefacio de Abel d'Avrecourt, edi-
ção de H. Floury, Paris, .1900.

fíorpreliende-nos que u sr. Faria,
cm geral tão Irônico, veja cm Gar-
cia Redondo, nesse homem pratico,
nesse engenheiro letrado, um repre-
sentante ila "languida sensibilidade
tropical" (pag. 243). Já Sylvio Ro-
mero. merecendo um tratamento
bein menos doce, 0 chamado de "ca-

bouquelro" da nossa historia lllera-
ria (pag. 252).

Digno dc nota é o tom solemne
eom que o sr. Faria allude dos amo-
re.9 clandestinos do Gonzaga, fazen-
do-se o austero exegeta das salatra-s
rices do bardo de 'Villa Rica...

Agora, estu 'phraso preciosa de
poeta, sobre o Ianeja-perfumo cama-
val<*seo ipag. "J tí«J: "...cthèrea lin-
gua de aspidu aromai, a pôr súbita-
neos arrepios no eólio de sbduetora*"
Cieopaíras uu de custas Lyndoias '.

AtO parece a celebre tirada cia baro-
neza de Canlndé sobre "a pyramlde
congelada a que o vulgo chama sor-
vote".

Traduzindo um conto francez (pa-
glna 2S4), o sr. Faria mostra igno-
rar que Jacques, em portuguez, não
0 mais Jacques o sim Jayme, Diogo.
Thiago, etc.

A' pag. 2111,-o sr. Faria leva mui-
to longe a sua pretenção de corrigir
os demais. Isto £•, vae ao extremo de
ver uma "coqullle" typograpliieu cm
certo periodo de Anatole France
("Balthasar", pag. 253), e manda
que se endireite de "mura transpa-
rents" para "mers trnnsparents".
Ora. não existe ahi "coqullle!" algu-i
ma. Basta recuar um pouco e ver, i
algumas linhas nr.tcF, a phrase: j"...il errai'., trlstemènt le long des]
murs de 1'immense palais". para vc-r
que* Anatoie France. tratando de um
palácio submarino, allude a paredes
transparentes de agua. estando, pois,
certíssimo. De qualquer modo, rc-

gistre-SO a gravidade meio pliilauclo-
sa eom quo o imuiortal do Klo pre-
tende fazer, em relação aos livros
do ininiortal de Pauis, urna segunda
revisão do provas...

Ainda mais autoritário, muls ini-
pcratiyo, mais acrimonioso, e o sr.
Faria ao retocar a obra do padre
Josf: Agostinho de Macedo, querendo
ensinar o Padre Nosso uo vigário;
ao proclamar as deficiências de Fu-
magalll (que, enitanto, lhe tem sido
tão utll); ao irectlflcar Brisson e ou-
tros críticos francezes, sobre coisas
dc literatura franceza, e sempre ac-
eusando-os dc falsidade, superficia-
lidado ou obtusidade, com um tom
desilenliosamente peremptório que
não teria a própria Minerva cm cur-
no e osso. E' de ver também a ma-
jeslade prof esso ral com que elle dis-
't'1'ibuo notas As traducções brasllel-
ras ele Rostand c de outros poetas,
classificando esta de soffrlvel, aquel-
la de boa o achando apenas "pouco
menos dc optima" a de um eleitor
da Academia.

Mais preoecupado com genealo-
gias que o Calixto Eloy elo romance
ele Camlllo, o sr. Faria nomeia gente
para pesquisar por elle no intorior,
para tirar cópias nos archlvos de
Minas, para remexer na vida ele Gon-
zaga, Deste gosta olle tanto iiue fa-
ria ciúmes a Marilia de Direou,

Além de Gonzaga, inspiraram-lho
demonstrações de publica sympathia
— de preferencia no tempo eni que
fira candidato no grêmio — os mem-
bros da Academia dc Letras, flgu-
rando, nas "Aêrldes", trabalhos gen-
tilmente dedicados nos futuros cou-
frades Alfredo Pujol, Affonso Celso,
Constando Alves, Mario de Alencar.
Amadeu Amaral, Antônio Austrege-
silo, Fllinlo de Almeida, Medeiros e
Albuquerque, Afranlo Peixoto u Sil-
va Ramos, não certamente para an-
gariar votos, mas por effeito de
pre-solldariedade acadêmica.

Mas lia — não o esqueçamos —
qualquer coisa cjue elle uma não me-
nos que a Academia: é a cidade de
Campinas, onde viveu tanto tempo,
fazendo Indagações quanto ti. lenda
do Macaco Branco, collaborando na
"Revista do Centro de Sciencias, Lc-
t-rus o Artes", ern que fez publicar o
retrato de Arvers (quanta honra pa-
ra o amigo de Musset!), e polemi-
zaiulo coin os outros grandes ho-
mens locaes. Ainda hoje, sente-se
nellu a placenta ciue o une á formo-
sa cidade paulista. E' visível o seu
gosto cm fazer ailusões u sujeitos
que lá devem ser muito populares,
mas que aqui ninguém conhece, re-
sultando disso uma grande atrapa-
lhação pura os leitores pouco versa-
dos em coisas campinenses.

Multo provinciano é também o seu
prazer do provocar polemicas, de
cair no bate-boca, na troca de in-
jurlas, como quando investiu contra
o sr. Othoniel Motta. Mas, para
transportar um tal processo fi Sebas-
liauopolls, o impenitente brigão che-
gou aqui muito tarde; o seu sestro
ne discutidor a varejo se adaptaria
bem melhor ao Uio da Carris Urba-
nos e do gamão do botlca, cia Popa
Rulz e da sobreeasaea, porque hoje,
dada o caça vertiginosa ao dinheiro,
ninguém, entre nôs, tem mais tempo
para ouvir o dizer desaforos a pro-
posito eie odes anuei-eoiiir-as, dos fi-
lhos espúrios de Gonzaga ou da oro-
tomania dos eavalleiros medlevaes
Poucos — estamos certos — presta-
rão aos livros do sr. Faria a atten-
ção que merecem c as suas obras

continuarão a representar magnlfl-
cos lnsuc-ccssos elo livraria, pura ver-
sonha dos incultos contemporâneos.

Os volumes encalhados dus "A'ri-
des" c das "Accendalhas" talvez vo-
nhiim a servir de pedestal á sua cs-
tatiia, Pois é pena. ,Bsses volumes
mereciam ser mais lidos. Porque lia
nelles alguns trabalhos interessantes
tm matéria de folklóro. Haverá tam-
bem muitos erros. Sem possuir o va-
lor scientifico do um A'an Genner ou
o poder de transfiguração poetien ele
um Lafcadio Ilearn, o sr. Faria não
consegue dlzer-nos nada de muito
novo ou de muito bello no gênero.
Mesmo em coisas brasileiras, não
conseguirá elle fazer-nos esquecer
um Sylvio Romero, um professor
Aloxander, um Vcris3imo c um João
Ribeiro, Segundo aprendi em espe-
cialistas no assumpto (já quo não
mo anima a pretenção de ser cu pro-
prlo um especialista), o macaco, ao
contrario do que parece Insinuar,
num elos seus estudos, o er. Faria,
nunca teve grando importância em
nosso folklóro. O macaco, figura
principal do folklore africano, 6 aqui
um elemento de segunda ordem, não
valendo a onça o o jaboti. Quanto
ao que o sr. Faria diz sobre acalun-
tos, não maravilhará os que (por
simples dilottantlsmo, «cm se presu-
mlr autoridades no assumpto) já
leram no "Folklore espanol", publi-
cado sob a direcção de Antonio Ma-
chado y Alvarez, tomo IV. pag. 9*1,
as "Copias de cuna", e leram mais
umas nove ou duz compilações ana-
logas. A' pag. 3fl, o sr. Faria faz
folklore oseatologiçp, e estropia Josc*!
Veríssimo, que, nas "Scenas da vida
amazônica", escreveu "Matinta", o
não "Matlna", como e-lle pretende.
Falando rie "tutu' de feijão" o "qui-
tute", mistura tudo c serve-nos um
prato intragável c temperado, no to-
cante uo humorlsmo, não com sal
uttieo, mas com sal dc Mossoró. Re-
ferindo-so a "pedras sonantes", omlt-
tiu o caso de "Canta-ol-gallo (Pie-
dra, arroyo y puente de)", nu Hes-
punha, mencionado nn obra casto-
Iliana a que ha pouco alludlmos, à
pag. 30, vol. VI. Quanto Ss lendas
dc sinos, muito útil seria au autor
das "Aérides", num sentido poético,
a leitura ou a releltura rios lindos
pensamentos que Longfellow poz em
lindos rythmos. Um detalhe em que
o mt. Faria não nos elucidou suffici-
entenientc foi ao querer ligar a co-
nhecldu pbratje: — "Lá vae tudo
quanto .Martha fiou" — á Martha du
Biblla. Achamos duvidoso que a "so-
licita" Martha de que- fulain os
Evangelhos fosse fiandeira. Ao ine-
nos a sua constante mobilidade, os
seus constantes giros na "caseira li-
cia", parecem afastar a idéa <"<* que
ella se detivesse para fiar...

Xo tocante á collocação de prono-
mes, o sr. Faria está longe de ser
perfeito. Xão somos elos ciue iigam
multa importância a essas questões
de "topologia pronominal", mas co-
mo o sr. Faria censura os pronomes
mal collocados dos srs. Mueio Tei-
xeira.. Horacio de Campos e Leopol-
do Erigido (pag. 144), vamos pro-
var que. elle também é useiro e ve-
zeiro em taes deslizes. Assim, quando
escreve: "Xão ha negar, portanto.
que* dito? adjectivos..', resolvem-so
em cunha... E accedem lá que...
vêem-*=c o Òuvem-sc 03 sinos... Poin
í- innegavel qne o papagaio... eer-
ve-se* sempro das mesmas phrases...
A verdade, porém. 0 que o " Doutor
cheiroso"... fel-os dc um jacto...

Sc unia abelha causa-te dor lama-
nha... K' coito que- do curlorlo 0e
Üuyot Desrontaincs flcara-lhc o gel-
lo, ou resultura-Uic a experiência,
ele."

v* gallicismos pulluluni no seu li-
vro. Não vivemos a montar guarda
á duvidosa custidado du lingua po:--
tugueza o da nossa parte perpetra-
mos francezismos á vontade. Já ou-
tro 'tanto não pode fazer ,. sr. l-'u-
ria. Membro da Academia de Letra3.
tem ello oJirlgaçüo de ropolllr o gal-
Hclsmo d" trabuco em punho, por-
que á Academia, segundo assegurou
Josí Veríssimo, eabe o papel de "7,c-
l.idora e custodia" da vornactui-
dade. Um acadêmico que se preza
não deve ser um galllclparln insol-
vavel e applicar 11. j:ariu passo, como
faz o sr. Faria, expressões desta«:"affoctado" (a propósito de ínòles-
tia), "flanoo" (no sentido rie "ilhar-
ga"), "bom Deus" (t-raducção ovi-
dente do "bon Dleu"), "etlquertá",
"a resolver" (em locar rio "para"

, ou "quo resolver"), "um outro" tao
invés de "outro", sem "um"), "pon-
to de vista", "banalizxdora", "a dc-
cifrar", "se fez negm", etc.

As phrases pn;cio.**as (ao não so
trataesp de um escriptor de tanto
mérito, diríamos "pernoírtlcas") são
lambem incontáveis: "audicnlea"
fpor ouvintes), "avlculas adejantes","beneplacilando", "noto" (em logar
do "conhecido"), -"atiu-***" Ipor "se-
gurou-so", "agarrou-so"), "dlvleias",
"alquando", "Jputredinco",' "despe-
rlossado", etc. ("paaslm"). Uni vo-
cabulo do .quo o sr. Faria Indlscutl-
velmenlo abusa ê o rebarbatlvo"quiçá": ha nas "Aóridefi" um gran-
de saldo do "quiçá.**" a «eu favor...

Vista eni conjunto, a obra rio ru-
moroso acadêmico í- mais dn um
transcrintnr que de. uni escriptor pro-
priuniento dito. Transcrevo ello pa-
ginas o paginas de versos rio padro
Sllverío de Paraopcba, sonetos n sn-
netos em varias línguas, um conto
Integral de Maupussant. fpor slmiul
que medlocremento traduzido), uma
parábola oriental, varias lendas, uma
ode dc Anacreonle, etc. Um tai pu-
bllcista dá-nos a impressão du ter
gomma arableji 011 papel carbono no
cérebro. 8e tirarem do sen livro tudo
o que í dos outros, ficarão... a ca-
pa e o índice. Eni geral, não vae ns
fonles primitivas, traduzindo riu tra-
dnoções e, por exemplo, a erudição
quo simula u propósito do Anacreein-
to não illtido ninguém: iodos conhe-
cemos os volumes dldacticos em que.
ao lado do original grego 011 latino,
vem, phrase a phraso, a traducção
franceza. E o mais engraçado 6 que
elle, além de tirar partido ele Fu-
magalll e outros, ainda fala delles
com certo desdém: oome e, depois
de comer, quebra os nratos na cara
do amphytrião...

Affrippino GHII0CO.

RECEBIDOS: — Luiz Carlos, "Ae
tros o abysmos" e "Rosai de ry-
Ihmos". — .1. M. de Madurc-ira, "A
Companhia de Jesus no Brasil". —
J. Momenegro Cordeiro. "Palavra.*
cültuaes". — Alvares Coutinho,
"Tragédias da vida". — Joaquim
Inojosa, "A arte moderna". — Re-
nato de Alencar, "Traições da lingua
portugueza". — Bibliotheca Ancills
Domini, "Contos". — Wilhelm Raa-
be, "A botlca Ao Sdvn-rem" ctrad.
de C. Braniienburger. — Fernanda
de MonfAlverne, "Vencer". — Noe-
mia Carneiro e A. Thaumaturro de
Azevedo, "Almas cm flor".
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Copacabana, elleacloaaraoulo dor-
mia na qulatudo do boljo aronllnu-
do kio luar...

Ou luzeiro da avenida sctntlllavani
oomo facho» grandiosos, quo um
povo nômada levmmo por nolto ou-
oura, através do um deuorto Infin-
daval; naa alíus, oa automóveis pai-
savam, uno em disparada louca, ou-
tros, manuam-onto, como ee guardoa-
aem no ueu Interior alguma coisa de
multo frágil o dollcaldo, quo no par-
tls.ii) _ menor pancada. Na callgem
do céo, resplandecia o oollar devo-
tado Ao la**rrimn*i nyallnau, que a
uolte chorava mugoadamento, deedo
o cair da tardo...

Ella tomou-o pola *m«o; apaixona,-
(lamento achegou-so mala a olle, num
dosejo Impetuoso do penotrairtes ca-
ricii_i; a sentir o contacto do anian-' 
to, a ouvir-lho bater o coracuò, lon-
tamento, num pauso obrlooo, condu-
•z.lu-o ao balcão quo dominava so-
brancolro a praia maravilhosa...

Pallida, tremula, a areia branca,
muito alva, do quando em quando,
cticroapavu-üo como so lho porpas-
nosso um longo íromlto do frio lu-
xurlanto: era o sopro subtil da brtaa,
quo passava levantando uma nuvem
lovo do poeira.

Do Infinito, como oa sons graves
o sonoroH do um olifanto fabuloso,
vinha mystorlosamonto uma harmo*
hla do proco triste o molancolica;
longínqua, a principio, crescia pou-
co o pouco, augmontava 'do intensi-
dade, avolurnava-ao mais o cstrugla
rumorosamento na praia como um
grando solução do dous deseporado.
Ugelras, prateadas, alteando o dor-
so liquido, rocurvando-o cm con-
torsões difflcois, luzlluzlndo, pratea-
daa pela claridade dlaphana da lua,
sussurra, ntcü, as ondaa chegavam
com um arrebatamouto colérico do
•ruerrelros quo so atirassem raivosa-
monte contra muralhas formidáveis;
o dominadas pelo contacto da praia
caridosa, timidas, recuavam, heslt-
tantos ainda, o de novo perdiam-so
110 lnlfinito...

Jfa terra, no céo, no oceano, a in*
dofinlvel tristeza da_ noites do luar.

O mar...
Não fales supplleou ella, nes-

tes momentos, a sensação do teu
amor, da tua carlcla, é lão intensa,
tio profunda, que o mais levo ruido
mo assusta como um ribombo do tro-
vão... Não tales, sim, querido?

Ao longe, o pharol sclntlllou, ra-
pldo como uma estrella quo corresse
polo negror do firmamento... O ca-
sario sumptuoso narclzava-se no es-
pelho sagrado da água rumorosa...

Ello calára-se; um pensamento ln-
timo dominava-o, torturava-o com a
violência do uma realidade 'dolorosa;
aconchegou-so mais a ella, numa ex-
pansâo amorosa Indefinivel. Ella
oomprehend'ia-0 bem; talvez, visse
naa suas puplllas brancas chlsparem
aa pequeninas flamas de um desejo
Infinito...

Uma onda, mais bella, mais lm-
petuosa, brutal o imniensa arrojou-
so na areia.

— O oceano o brutal, 'disse ella,
com uma voz tremula do pavor.

Elle olhou-a multo; uma batagom
do vonto mais torto collou-lho a ella
a túnica de soda ao corpo, modelan-
do-lho aa formas harmoniosas da sua
plástica perfeita! os pequeninos seios,
bellos como copas de ouro do Corln-
tho, appareceram, {remontes do vo-

lupla, apenuii veladoM polu (-11.10 lu-
ve; o u linha ondulam» do marmo-
ro Impoccavol, em uKahações o unfra-
Otuosidadou, iduscla ató a graça po-
quonlua dou pes asaomlldos om ml-
nuuoulou puntufoa de velludo.

— Eu comproheudo a brutalidade
dõ oceano; o um ttiror quasl huma-
no; quem subo se o ttrroubumento
que o faz rutrir niifnroddo o lançar-
so por uobro a alva areia, nfto o um
desojo infinito, uma anda do luxu-
ria quo o dosvalra o dosespora.,.

E, louco, Insensato, corno um nau-
tragado que sentisse o nbysmu aluei-
nadarnonto, ello abraçou a amants,
com um deeojo implacável do oon-
fundll-a em ul, num sú goso, numa
única lúxurla.

Au JanelloH feeharam-so, o balcão
ficou deserto...; Copacabana, sll,cn-
ciosamente dormiu na quletudo do
bello argentinado do luar...

Oliermont do BRITTO.

1 caria ie Sete Jo Setembro

CARNE SECCA ESPECIAL, K. 2$7Q0
ARMAZÉM COLOMIO — Praça J. Alencar

Orçamento da Outrra
Uma das emendas, apresentadas uo

orçamento da Ouerra, o visando ouu-
nomia nos gastos quo uo fuzem ua-
quollo departamento udnilnlslratlvu,
manda supprimir lotalmoulo a sub-
con—gnacão arbitrada' "para gratifl-
cações do serviço do recrutamento".

A medida mal lembrada o avisada
não consulta os interesses superiores
da Nagão, nem podo ser açoita som
a correspondente suppi-cssüo desse
serviço publico, Indispensável o pri-
mario da organização das nossaa for-
(jau do terra, Porquo essas gratifica-
ç6es, estabelecidas somente para uma
corta classe des lnnumoros fuiiuclo-
narios incumbidos dos trabalhos do
alistamento o sorteio militar, não po-
dem ser criteriosamente supprlmldas
em lei orçamentaria, nem a sua sup-
pressão se aconselha, por ser cila
justamente a melhor o segura ga-
rantla da pequena perfeição obser-
vada nesse servigo, que, por aer gra-
tulto, não so foz com o rigor que
merece e deve ser executado.

Ao lado da Inconveniência dessa
medida, ha a observar tambem o fun-
damento da sua justificação, o quo c
o de se não dever dar aos gencraes
mais do que esta na sub-conslgnacão,
cujo nnmero 6 citado. Como o ro-
gulamonto do serviço militar excluo
completamente os gencraes, mesmo
reformados, do exercido de qualquer
funeção nos operações de alistamento
o do sorteio, ficamos a-imaginar quo
por certo truncaram na transcrlpção
para o jornal offlcial o pensamento
o os intenções do legislador quo se
propõe a collaborar, na feitura do
um orçamento equilibrado o redu-
zldo, embora apontando medidas que
o bom senso o a necessidade do asse-
gurar a vida do certas instituições
aconselham a rejeitar sem mais
exame.

O processo dos sediciosos de
Sergipe

O ur. prciildentu da Tlopubllca au-
iilgnou, hunluiii, na putjta ilu Justlçu,
o docroto designando o procurador
du ílopublica, ua sooe/iu du llalila,
ilr. Oucar Vlunnu, puru funecionar,
om OOriimlSBlo, 110 processo reíorunto
uos Hucccssuu subversivos uccuraldus
uo Estudo de tíerglpo.

OS AVIÕES llOMHARDEAItAM
UMA POSKJAO REBELDE

S. PAULO. O ('„.) —A esquadrilha
do avlaçüo do Exercito fez hoje no-
vos vôos sobro uu posições dou robol-
dos, om Porto Tlhli'i(jA,.bomburduan-
do-au.com oxcollentos resultados.
UM OFEIOIAD QUE VAE SER OU-

. VIDO EM SANTOS
S. PAULO, O'(A.) — Como notl-

ciamos, o dr, Carlos Costa, procura-
dor criminal du Republica, em com-
panhia do dr. Canlinho Filho, vao
amanhã a Santos, onde ouvirá o to-
nente rebelde Ary Cruz, que ali está
em tratamento no Hospital da Baniu
Casa.
ESTIVERAM ASV LADOS E PARTI-

RAM PARA O RIO
JJANAüS, C (A.) — Com deatiuo

ao Rio, embarcaram no porto desta
cidade, Ullto-lioiltem, com destino ao
Rio, o dr. Edgard do lícgo Monteiro
o sua esposa, que, liuvanto os dias
da sedlção militar havida nesta ca-
pitai, so usylaram na residência do
juiz substituto tcderul dr. Sadl Alen-
car.
PARTIRAM DO AMAZONAS PARA

A BOLÍVIA
JIANAOS, li (A.) — Seguiram pa-

ra a Bolívia o dr. Mario Rego Mon-
tclro, suu senhora o uma filhiiilia,
que so achavam foragidos cm Porto
Velho.
EM PROCURA DO DR. lUIUANO

MEIRA
MANÁOS, O (A.) — Consta que

será organizada hojo uma expedi-
ijão quo seguirá rumo do Rio Branco
afim do saber qual o destino tomado
pelo dr. Turiano Meira,
UM TENENTE PRESO NO PARA'

BELÉM, 6 (A.) — Ao regressar
do Porto A"c-llio, ondo fora buscar
vlveres, para os revoltosos, foi preso
cm Manáos o tcnento Osmuudo
Aneklm.

DESTRO-ERS EM REGRESSO
BELÉM, O (A.) — Deixaram o

porto do Manáos, ante-hontom, de
regresso ao Rio de Janeiro, oa dea-
troyers "Serglpo" o "Matto Grosso".

PORQUE MOTIVO V. EX.
NÃO MANDA CONCERTAR
SEUS ÓCULOS NA CASA \
VIEITAS ? O SEU LUCRO

SERA' MUITO GRANDE.

LEIA COM ATTENÇÂO:
Qualquer concerto cm óculos, plnco-

nez, lorgons o substituição dc lentes que-
bradai*, feitos na Casa Vieltas, scrllo gra-
tis'ato 3$000, c ôs do maior Importância
soffrerio oste abatimento. Por oxemplo:
o publico qno está habituado a png-ar por
uma lente

10$000, pagará 7$000
as de 4$000, " l$000
as de 3$000, serão grátis

T. assim suecessivamente, descontanao-
Mi sempre 3?000 da lotalidado dos con-
certos.

99 — MIA DA QUITANDA — 99

LOTERIA BE SANTA
aTHARIHA

io

50 COUTOS
Inteiro I5$000

A ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAL
E A DELEOAÇAO DO TRIBUNAL

DE CONTAS
Mais uma questão Intoressanto, on-

tro a .Directoria daE. jj*. Contrai do
rasil e a Delegação do Tribunal de

Contas, quo ali sorvo, vao ser de-
cidida por eeto Tribunal. O caso quo
a motiva, derivou da nomeação in-
terinamenta dos ongonheiroB Ernanl
Bittencourt 'Cotrim, Erlco Dolamaro
S. Paulo, respeotivaiinentc, sub-diro-
ctores da d* e '2k Divisões, o do dr.
Ubaldo Lobo, para guarda-livros. Ha
comtudo, muitos- outros. I

Segundo informações quo nos fo-
ram prestadas, a Delegação inipu-
gnou aa folhas do pagamento dos
funecionarios acima, «ob o funda-
mento du -que as nomeações inleri-
nas para os cargos nu pra, deverão
recair, hidrarchlcaniente, uos engo-
nheiro» ajuduntes de Divisões. iü ru-
cunso quo vae ser levado ao Tribll-
nal de ¦Contas, demonstra quo ha
confusão nesse critério, pois até 30
dias podo o director designar substi-
tuto para os sub-direotores, entro oa
ajudantes; naa ausência» 'por .maior
prazo, cabo ao ministro nomear in-
torinamento qualquur engenheiro,
pois dependo do confiança do go-
verno,

Üs funecionarios acima não foram
designados pelo dlrector 'o sim "no-

! meados Interinamente, polo ministro' da Viação, ilo accordo com a parto
j .final do artigo 118 do Kcgu lamento

da Estrada."

CONGRESSO DE ÓLEOS

Em S. Paulo
Desde ante-hontem que st- encon-

tra em S. Paulo o dr. Joaquim
Bertlno, delegado especial, para or-
ganizar o Congresso de Óleos.

A cooperação offlcial du Estado
do 'S. Paulo será composta do os-
pecialistas da Secretaria da Agrl-
cultura e professores.

O dr. Bortino, no dia -I. oonvi-
dou pessoalmente o sr. presidente
do Estado c, 0111 companhia do dc.
Llndenberg, professor du Chimlca
Industriai da Escola Polytechnl-
ca, conferenciou com o dr. Ga-
briel Ribeiro dos Santos, seeré-
tario da Agricultura. Essa conforon-
cia, que foi assistida, em grando
parte, pelo dr. Hilário Freire, depu-
tado estadual e leader do governo
na Câmara Estadual, foi do grande
alcance pratico para o Congresso de
Óleos.

8. Paulo terá tros representai!-
tes, o podemos adoantar que dolles
farão parte um agrônomo e profes-
sor do chimlca, um professor de
chimlca industrial c um especialista
om estudos econômicos da Keercla-
ria ila Agricultura tio liiitiido.

O dr, Bertlno tambem estevo uas
Escolas Polyteolinica o do Pharmu-
da, com os Industriaes Maturazsso,
Camba, Scarpa, Folchl c outros, que
vêm idando franco apoio ao Con-
gresso. .Montem devia ter visitado
a Sociedade do Agricultura, Asso-
eiação Commercial o mais alguns
outros estabelecimentos industriaes.

— O dr. Jonirulm Bertlno regresr
sara ao Kio na próxima tenja-
feira.

(ConclutfSo u_ 1' iiailn»)

gldu para Montuvldoo a juntar-su
uo buriu Uo Laguna que ultlmumun-
tu tambem se dosmascarou uu ordem
ilo dia Uu 31 do JulUo quu ouvio por
copia.

Voja V. A. R„ so ou touliu boui
Caro, usslui tlvessom outros que ma
dovlam ajudar, o IttlubOUÍ V. A. It.,
nilu tlvossu tanta coulluuça o plu-
dado por bomons quo dupula 00 vtio
mostrando Iruliloroa.

Da nosea esquadrilha da Bahia
nüo temos noticias úfflciuõa porem
a bub condueta o pelo mouou oqui-
voea, por Uso purtü agora uma oni-
barcaçao com noras orduub com que
hontum aBUonlamos.

No Ulo do Janeiro com a sahlda
do V, A. rt„ as lnfumos declarusõcj
do congresso contra V. A. U. Ja vao
produzindo offuito pois ha clubs de
confederados quu sogundo as notl:
cias quo tenho jã são S.000 quo na-
da menos fazem do quo pagarem o
pervotorem os soldados da Europa,
da ultima expedição quo por dos-
grai;a cá ficaram. Já lioutem su npa-
nliou uma procl;tmai;ào ás trdpúa
ounlra^V. A. 'It. o contra mim
conjurundo us a quo obedu-
cessem ás Còrtua o não atiras-
«em um tiro contra suüs rrmãos du
Portugal. Faz horror ler tudo o quo
tom vomitado us facciosos dus Côr-
tes contra V.'A.. R. n os papeis pu-
blicos pur cllcs assalariados o o pc-or
ho estes papeis inecndiiirlos tom
tambom animado os nossos inimigos
(nqui hu uuia palavra inintclllglvcl*
que ostão oivados do umu raiva ca-
nina que sú a chumbo so acabará
quando autes dlsao nfio forem baul-
dos.

Klcam-se apromptando maia 7.100
homens além dos tíO0 quu Já outra-
ram na Uahla o quo ali pretendem
fazer um contro du Únlão, pura irem
sitacando as províncias o fomenta-
ram a desordem e atacarem ka for-
cae aberta o governo de V, A. R.
quuudo o ondo convier.

Senhor! O dado está. lançado e
do Portugal não temos a esperar se-
uão escravidão o horrores

Venha V. A. R. quanto auteB e de-
cida se: porque IrresoluçõoB o me-
didas d'agua morna, á vista desse
contrario que não nos poupa, para
nada servem o um momouto perdi-
do he uma desgraça,

Muitus coisas terei a dlzor a V.
A. R. mas nem do tempo nem da
cabeça posso dispor.

Rio de Janeiro.
De V. A. R.

P. S. — Na Mala vão alguns pa-
peis da secretaria, cartas da SorenlB-
sima Sra. Prlnceza Real o cartas do
Lisboa do Sua Magestado a Rainha
e do S. S.*A. A. e ura requerimento
d'um otficlal allomno com um 01-
trueto dos documentos quo apreson-
tou o quo me foi recoiumondado
pelo Barão dc Mareschal. Elle podo
servir no Exercito do Brasil. V. A. li.
determinará o que for servido

Ulo, 1 do setembro do 1822
Por copia o conforme.

Affonso Oc E. TAtNAV.

As reformas da Constituição
e das tarifas

¦ ? ¦

A tréplica da Catnara. — O discurso do 1.
secretario dessa casa do Congresso

Dr. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL S/iO JOAO ¦APTiSTa)
Syphilis e moléstias dos orgaou genito-

urlnarloa. Conaultorio: Visconde de Inhaú-
ma. 82, pr»«lnio i Avenida. Das 10 Va *»
IB horaa. Norts 4.184.

| Mj As MÃES jjjj
Sjr Uu InMpsi:
M NiMíta H
S WHB ¦ mSfrí 8 MJK gIfüta. HírmMí. I |g

O CONCURSO DA CENTRAL' DO BRASIL
Estão chamados a prestar pruvua

Òraes, os auguinterf candidatos:
¦Dia 9 — Eloali do 'Souza, PIgueIro-

do, Heitor Ferreira de Abreu, Ana-
racy Silva o tSouza. Argemlro don-
zaifii, Arina Silva, Fortunalo iMedlna
Coli, Lygla Alves <lo Assí.m Alaira-
lhães, Miguel Meirelles SanfAnna,
Margarida Umbolina Oo Moraes La-
corda o Theophilo Cardoso.

Dia 10 — Carolina Becker, Auto-
llio de Padua de Sousa Meirelles, Ma-
ria Jullettt Cordeiro, Araré BVanga,
Maria lEHsa Itodrigues, Álvaro 11-^!.-
checo, 'Lyeia Marinho Qulmarãès,
Diogones Alvos do Nascimento, Al-
tair Andrade da Silveira o Aurélio
Pereira da üllva.

CRÉDITOS PARA A PREFEITURA

o dia üa mm
DENCIA

Uma mensagem do prefeito ao
Conselho

O dr. Alaor Prata «.lirigi-j, hon-
tem, uma mensagem no Conselho,
solicitando os seguintes rrcditoo;
do 75:000$ (supplementar), destina- '

do ao pagamento de vencimen

Juntamente com as foícus da Ma-
rlnha, cujo desembarquo hontem no-
lidamos, um destacamento de marl-
nheiros e fuzileiros navaes da guar-
nlção da esquadra ingleza, aetual-
mente ancorada neste porto, formará
em parada, marchando pelas aveni-
das Ulo Branco o Beira Mar, um ca-
niinho do palácio do Cattete, onde so-
rão prestadas continências ao dou-
tor Arthur Bernardes, presidente da
Republica.

Os marinheiros Inglezes devem
chegar ao palácio um pouco antes
das I•! horas.

n_TR13TA NOS LOGRADOUROS
PÚBLICOS

Bm homenagem k data que bojo
passa haverá rolrèta nos seguintes
logradouros públicos::

.lardlui da Gloria, "2" grupo do ar-
tilharia de costa: do .Meyer, I" regi-
mento do infantaria: praça da liar-
iiioniu, D" batalhão do polida; praítt
Conde de I'*roiitin, 'Io batalhilo de po-
lida; praça tíaenz Pena, I" regimento
de cavallarla dlvislonarla; praça 7 do
Marco, '!" batalhão do policia; praça
Tlradentes, '2" batalhão de policia;
Alto da Boa Vista, fanfarru dtt po-

i''| lida; campo do ,S. Chrlstovão, I." ba-
de funecionarios da Secretaria do Mhku Uü P0.11**?»'*
ln.struec.ao c 'da Inspectorla dc Mal-
tas, e de 1*5:0*T*9$9.3, destinado ao
pagamento ile differença dc venci-
mentos do funoclonalismo.

Navalhas suecas 3 coroas,
OI legitimas, Us. 1S»000. CASA

II. «HjiiEhMAKKY. üom;. Dias, üi. Pe-
Io correio, linjiúoo.
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Á MAIS CONHECIDA 1)0 BRASIL
nEMETTEM-Slü AMOSTRAS B

A*CEITAM-S„ AGENTES
PEDIDOS A

SERAFIM A. VASCONCELLOS
Rua Marechal Floriano Peixoto l!7

RIO DE JAMS1RO

UMA FESTA ESCOLAR NO
INSTITUTO FERREIRA VIANNA

Terá logar hoje, iniciando-so ü.-i
15 l|li horaa, a festa escolar or-
gtininada pelo director do Instituto
Ferreira Vianna, em eomniemorn-

i;ão á passagem de mais um anui-
versado da fundação daquelle es-
tabeleclmento, festa auo deveu
reallv.ar-sc nos prlmdros dias üo
meu passado.

A'3 10 horas será inaugurado, em
uniu das salas principaes do instltu-
to, o retrato do escoteiro Álvaro
Silva, nue realizou o "raidi" Dio-
üaiillugü, segulndo-se-lhe numerou
diversos de canto «i recitatlvó, a pro-
prlados ú cereinonla.

U Uatailiüo de escoteiros do In-
tílituto realizará evoiuoões, havendo
tambem gymnastloa infantil.

A' 'áüire berá inaugurado o d
nemi*. com quo vae ser dotado o Iu-
slitulo Ferreira Vlanna.

RIQ-COMMERCIAL
Foi inaugurado, liontem, na rua da

L:tpa 5ü, o novo tistabeleelmenio in-
titulado "A Vurlsette", de proprie-
dade o dirigido pelo sr. Krnestú tíe-
nuelra Lima, para a venda ospeela-
linada do roupas para crlam-us o se-
ulioras, armarinho o sortimento du
meias.

Aos seus convidados o sr. lírnesto
Sequeira Lima offereceu uma mesa
de doces,

Seringas e agulhas wdaSoirâ'.
1,1! Ell 0 1.0*1
(loa us tamanho*!,
lila.-, 5-1.

marca especial, cm to
CASA HERMAKKY, üom;.

ísr. Fernando Vaz
Cirurgião do llospiial de S. Vrancls-

co dc Aisls — Cirurgia jreral — Dia-
(•nostlco e tratamento cirúrgico das
ãffecçfles do estômago. Intestinos e
vias biltares. Utero, otários, urethra,
bexiga o rins. Traiamento do câncer,
das üemorrüas-ias, dos tumores do ute-
ro e du be-iia-a rftlo radluni. — uon-
«'.illorio, Assembléa, '27. — Res. Condi;
de Boinfim, 068. — Tel. Villa" iaS3.

A PASSAGEM DO PRI-
CIPE UMBERTO PELO

BRASIL
0 embaixador italiano e o mi-
nistro do Exterior vão cum-

primentar S. A. na Bahia
O sr. Felix .Pacheco, ministro do

Exterior, acompanhado de ki-u secre-
tario, cônsul Joaquim Eulálio, se-
gue ainanhá, ás I- horas, para a
Bahi;i, ;i bordo cio cuuraijiulu "tíüo
Paulü"', onde Vae cumprimentar o
príncipe Umberto, herdeiro do Lhro-
no da Itália, em nome do govorno
dy, Republica, por oceasião da sua
passagem por aquelle porto.

Tambt-m seguirão a bordo do mes-
rrto üouru.ado, o umbaixadoi* ü;i IUl-
Ha o o seu secretario, coronel tíciei-
liano.
S. A. EM C.UIAOTEB INOOGMTO

.U-OBTAKA A HAI1IA
BAHIA, li (A.) — U "Diário da

bahla". estampando o retrato do
prlucipu Umberto, diz que s. a., de
voita de sua triuniplial viagem á
America do Sul, tocará, ainda Unia
vez neste porto, e que sua preseiuja
na terra btthluiiu, ainda que lucogni-
to, será motivo, corno Já o foi, para
manifestações «le júbilo, por parte de
lüiios oâ bahianou. Sua visita, desta
feita, porém, terá caracter qutisl que
offlcial. pois s, a., ioipedido por 1110-
tivos superiores, e que todo o paiz
sinceramente lamenta, de ser rece-
bido na capital da Republica, com
as exccpciohaes lioineiingens que lhe
estavam sendo preparadas pelo go-
verno. nüo quiz, por certo, regressar
ú Italiõ, sem dar á nossa 1'atria a
excepcional distíuccão do sua visita.

Por esse. motivo, u Bahia justa-
monto scdesvanece.por .ser um ponto
do Brasil escolhido para receber tãu
ínsigne honra., c seu povo e seu go-
verno saberão correspondel-a á ai-

A propoulto daH obsòrvacOcB do
protildeiite do Henado íijj aproulaçjõeH
feltus, na Cumara, a attltude du
iiicsiiio rolatlvumonto As quuiiOci do
reformu- da Constituição u das ta-
rlfus udi.unelriis, o sr. Heitor do
.Souza, 1" secretario da Camura, fa-
lou, hontem, ua hora do expediente,
pronun.Mundo o Kcgulnlo discurso:

O ur. Heitor «Io tíotuu (Movimento
dc attencuo), i

Sr, presidente:
No discurso com quo hontem eu-

tendeu ilo ucudlr pclu própria e pclu
autoridade do Senado, quu euppu-*
nha uCtüOtodas em dois faotoo oecor-
tidos nesta casa, o sr. prcslilcnte da-
quella alta eorporac.ão alludlu &a
dctipretenclo.sas considerações com
que, na sessão de L'ó do luez findo,
tivo a honra do cucuiuluhur a vota-
cão do projecto de reforma regimental
lia ru u proucjstio ti i* rovUüo --iu -.'atu-
tuto do 2<l do fevereiro, nellas en-
trovendo m. ex. censura, atuquo ,'t
prurogatha o descortezia aquelle
douto ramo do Poder Legislativo.

V. ex,; ar. presidente, o a Câmara
quo deram a honra de ouvir atl 1)0Ilu
oração u quantos a leram e a vierem
lor do animo Itífmto hão ilu por certo
reconhecer que 6 imaginário o dcsli-
hc du que so me urgu'e.

Km primeiro logar uão houve, por
Iniciativa minha, a menor incursão
ua vida Intima do Senado, para o
exame u julgamento das modifica-
<;oos introduzidas por elle no seu re-
giuiento interno.

Fiinbora tenham já decorrido cer-
ca do quinze elas após o niaklnad')
discurso, devo estar na uieniurla de
quantos o ouviram e eonista dou an-
naes que fui arrastado a tratar Ua
reforma regimental do tícuado por um
aparte do mou presado amigo sr.
Nlcanor Nascimento que invocava
prccisumcnlo em favor de sua Impu-
gnayão a um dos dispositivos do pro-
Jecto em debato a deliberarão ju '.o-
mada pelo Senado sobre a espucio o
na qual so consagrava providencia
deatoanto do mesmo dispositivo.

Foi, sr. presidente, revidando ao
Ulustro representante do Dlstrlcto
Federal quo declarei não valer a
coaretada porque se o Senado, lio
pleno o incoutrastavcl exercido de
sua autonomia legislativa, eslatuira
regras reglmentaes dissonantes das
adopludatí pela Câmara, o conflicto,
quo assim se devia conceituar um
bôa technica constitucional, essa dl-
vergencia, teria solução dentro Ua
Constituição o do regimento denta ca-
sa. (Apoiados.)

Respondendo, sr. presidente, a um
só tempo ao sr. Nlcanor Naaçimen-
to a outros não menos lllustrcs ura-
dores quo no transcorrer do debate
alludlraini á exegese quo o Senado
dera no seu predito dispositivo ru-
glmental ao artigo í'0 da Constitui-
qão, eu ponderei então que a Cama-
ra, no meu desvaltoso sentir, fix-ira
e eonipendlãra a melhor lntelllguu-
cia daquelle dispositivo constltuclo-
nal c disse parecer-me uni desacerto,
susceptível do correcção ou emenda,
dentro da mesma Constituição, do
regimento o doa deveres da Câmara
a inteliigencia consignada no regi-
mento da outra coca do Congresso.

O tír. Henrique Ilod.su ori li — A
Câmara não quer estudar, quer ho-
mologar apenas a reforma quo lhe
impuseram...

O sr. 'Heitor «lc Sonza — Ora, ár.
presidente, ondo ataque ás preroga*
•Uvas do Senado so eu, sem mo erro-
gar a competência para Julgar da
condueta deste, era o primeiro a ro-
conhecer o proclamar a sua autono-
mia para leglferar tanto nesse as-
sumpto do sua economia Ínterim,
como em qualquer outra matéria le-
glslatlva? (Apoiados; muito bem),
Onde a negação, quo «cria pueril o
insensata, do direito lnconeusso Uo
Senado dc dar aquelle preceito con-
sllluclona! a interpretação que mu-
lhor parecesse á sua sabedoria o ao
exercido soberano do suas funcoões
privativas'.' (Apoiados).

Não houve, por egual, ur. presiden-
te, nem uas minhas palavras e me-
uos na minha intenção a menor cen-
sura ou descorteziu no Senado, crj-
dor, tanto pela sua aita funeção con-
stltucional, como pela sua composl-
ção presente, seminário, que í, úe
competências e do eminências da po-
lltlca nacional, do meu mais proturi-
do. acatamento o sincera admiração.
(.Multo bem.)

Ou vocábulos que parece haverem
suscepllblllzado u honrado sr. presi-
dento do Senado não contêm senão
expressões verbaes communs eni dia-
lecllva parlamentar, porventura til-
cislvas, mas despidas do mais leve
tom du acrimouia ou uv.edumo,

A. Câmara ú te.stumuuliu, dt: quu
não revelei naquelle debato a menor
paixão o de que não tive mesmo pa-
ra o.s vebenieiites coniradlctores do
projecto a 'menor violência de tln-
guugein na réplica, oue tivo a honra
dc lhe.-j dar. (Apoiados; muito betn).

Se isso 6 uma verdade irrccufcaVel,
como poderia tur havido de minha
parle a menor irreverência proposi-
tal )iara com a outra o illustre casa
du Cyntírt-ttóo, tíxtranha á. cuiitrover*
íiia ücdasiuiuil V

Taxando, de menos acertada a exc-
gése do Senado, eu empregava uma
locução, freqüento o consagrada nu
VOHjalisUcu furtíiLStí. e, cm nada dea-
respeitosa, para. Impugnar ou retu-
tar decisões judiciarias protnanádus
ilos mais altos o venerandos juizes e
trlbunaes. (Apoiados).

Se não é possivel vislumbrar uelia
significação pejorativa ou irrevereh-
te quando utilizada pelas partes lili-
gantes insurgidas contra as sentou-
ças dos seus Julgadores, certo menos
BO o poderá fazei-0 quando empre-
gada pura a sustentação de um ponto
Ue \istu, ou de um voto, errôneo quu
seja, entre juizes de egual compo-
tencia e hierarchla.

Tendo-se, si*, presidente, aiiudido
por vezes via discussão do uos=o ud-
íltamento regimental á imiubllidade
Ua reforma constitucional projuclada,
pelo vicio congênito que resultaria
Ua divergência entre at-; duaa leis ln-
lornat} — a Uo tíenado e a da Ua*
luara — no tocante ao rito proces-
aua! daquella revisão, julguei do meu
dever como relator do parecer da
Commissão, Sobre aquelle additatiien-
tu mostrar, para que a colma gi.itul-
la uão lograsse furos ile cidade, que
o dissídio apontado, verdadeiro con-
fileto, seria liquidado regular o op-
portunainente du mudo a pfcrmlttir
que a reforma da Constituição saisse
do Congresso Nacional expungida de
n.uaesquer duvidas sobre a sua *,a'.i-
dade.

Tivo em vista, ar. presidente,
quando falei no corrigir-se a solução
Uo Senado que me parecia meno-.
acertada, o processo constitucional
de resolver aa dissenções entre os
dois ramos Uo Poder Legislativo» no
syatema bicameral, que 0 o nosso,
previsto no artigo 39 e seus para-

bcruçâo originaria, decidir om duil*
ultlvu i' derradeira Instância.

Ura transparente, sr. presidente, o
meu Intuito do salientar que se no
caso concreto sa iiiautlvcsso o Ulssl-
dlo osslennlado, n Cumara, na li: -

potlioMi de adoptar, coniu udoutou
por voto quasl unanimo, u cxisoncla
de um quarto do assignaturas do
seus membros paru u liildiulva ile
cuiuiiduH k Constituição e na liyb»-
thesu do «er a inicludora Ua rc\lsão
poderia recusar as emendas do dc-
nado.

Era essa. corruoção a quo eu fa-
zla referencias em meu dittourso. B'
esso o syatema du resolver os dissi-
dlos outra ns duas Câmaras, consa-
grado pela nos^a Constltubjiio, quo
nem adoplou o alvltre euggerldu uo
Congresso Constltulnto de fusão da-
quella», nem preferiu o processo ila
eoinilil-ião parlatnontai* mula, lann-
llllíSÜo dc (Icpiiiiiçâo «*oinniutu. cnm-
iniM-in do (Usilsío oii «Io coiu-illaçíto,
COlUO It üviiuniinuni xarían cunâtltuJ;
ções quo a cuiiipeiidlaruiii ou com-
niK-jio <io oonferenda, i-onimito of
confcrnnoo, como «o pratica nos Es-
tados Unido.'' da America do Norle.

Como vcein, v. OS, o a casa, rr.
[irosidenlc, não tive o mais longínquo
propósito de censurar, magoar ou di-
iiilnuir o Senado, euju aul rltJttdo a
saber, não só de experiência feito,
nlngUiMii mal.) do que eu sabe esti-
mar o respeitar.

Com o honrado 3r. presidente Uo
Senado todos aliciamos nesta Câmara
por um Uebato da revisão coiistltu-
clonal amplo 8 livre...

O sr. AUolpuo Bergnmiul — Prln-
cipnliiieiito livre.

O »r. llellor de Souza — ... im-
pessoal o sereno, aem emulações o
aspordzas, sem preocuupaeõou outros
quo não sejam aa santjis inspiruções
do bem collectivo, do fervor nela or-
dem e Uo culto pela liberdade, o do
patriotismo vigilante.

O sr. Antônio Carlos — Apoiado;
muito bem.

A coliaboração decisiva da Cama-
ra para a consecução desse lde.il nilo
podo ser posta ein duvida deante
dos precedentes que a cniiobrcceui

PRODUCÇÃO E COM-
MERCIO DO CACÁO.

Uni estudo do director do
Serviço de Informações do
Ministério da Agricultura
U sr, Affonso Cosia, dlrootor do

Servido do Informações do Minlsle-
riu da Agricultura, iicuhii do apre-
Huntur uu m*. Miguel Ciilmou um
longo trabalho acerca du proiiuiiçnn,
coliimerdo e lOiistimo du cacáo, dc
iiccordo com os liiformos óbsorvaçoeu
por ello colhidos uos prlnclpaes mer-
cados d:i liluropu,

Esse estudo está dividido em de:
capítulos Mib os seguintes títulos:"Producção mundial do oiicáo"; "i i
cucfto nu Urasll": "Commercio gorai
do cacáo ein lüáã"! "A cotação do
cacáo nos grandes mercados": "o
consumo"; "A crítío dos prr.os"; "A
hypotheso da suporproduuçfio"; "Mr-
médios á crise da supcrprodiicçáo";
"O caso do Urasll": o "O ttUETnontO
dus exportações brasileiras".

As ImportaçBou de cacáo, tanto
nos Estados Unidos u na Allemaulm,
como na França, Hollanda o lngla-
terra, ulü«( UHtJIo ilocuniuiita-ilau com
estatísticas offlclaes desses paizes: us
cifras dc producção o ciinsiiino
ubrangoui as ultlmaj apuniüocs fei-
tus.

Ksludu 0 Hl*. Affonso Costa li pro-
ilucçáo du Cosia do (Miro e o snu
maior dosaiivolvimónto em fuce du
documentos officiaes, comparando-n
com u doa deimii-s pai.ít'M produetores
o desenvolve sobro Isso varias oon-
sldoraçõcs; coteja os precoH do pre-
dueto brasileiro em todas as praçin
Uo consumo com ns do cacáo du ou-
trás origens, èstllilunilo-lheH as qua-
llUades i- conclui' nffirinundo que sõ
á falta do conveniente preparo u pos-
terlor beuoflciamonto paru exportar
se dem attribulr essa Inferlorldado
de proços por que so vendo o gênero
nacional,

ftetere-so aos característicos bola-
tllCOS das víiricilailcii pluittad.ui na
Bahia, para dizer que, niosinü' admit-
lindo-se serem Inferiores íis cultiva-
das cm Venezuela e lio equador. IshO
náo justifica os preços baixos do ca-
cão nacional u «lul os defeitos qtio
elle apresenta pela falta dó convó-
nieiito preparo. A substituição do
que existe por qualidades melhores
6 aconselhável mas sõ depois do cj-
perienclus seguras e definitivas e
pouco a pouco, i«>m se condcnuiar

da cultura de seus mombros e do seu , conltluj0 ;,;i culturas já feitas, 'porquo

desvelado amor ao regimen. | „ í,.lr^„ An Bahia; entro o produclo
A minha contribuição Individual (ja (jutti|d_ile — mediana-- quo mula

para esse ambiento saudável, de bar- j u(f|uü aos mercados do consumo, po-
muniu, de cordura, dc respeito e to- , j,,,..-, HU). |„.m cotado, desde que lo-
leranda, paru as allieius opiniões
attitudes, na discussão daquollo ma-
gno problema como tão ucertada-
monte encareceu s. ex. o de todos os
assumptos aubniottidoà ao nosso
iç.ame e decisão Ê assegurada, ^r.
presidente, pelos hábitos du uma po-
lldez invariável (apoiados), resuitnn-
to do pendor o do educação (multo I uu stoclts que
bem) c pela minha tradicional obo-
dienoia as regras iiiílexlveis du ethicu
politi"a. parlamentar, profissional e
pessoal, que não pedo meças a de
ninguém, regras quo tenho u cônsul-
enclu do não haver transgredido no
incidente do quo se trata,

Os srs. •Io'*.* IlonifníMo, Uorvul l'or-
lo i: outros — Apoiado; muito bem).

O ur. Heitor ilo Souza — Ao tur-
minar, seja-tno licito pedir á Câmara
que me perdoe o tempo precioso qu«
lhe tomei com essa defesa indlspen-
savel. ..

O sr. liei 1'ontcs — V. ex. é som-
pre ouvido cnm respeito c aoaUimon-
to (apoiados).

O w. Heitor «lo Souza — ... o
com a explicação Indeclinável que
eu devia a outra o por Iodos os U-
lulos illustre e venerando casa do
Congresso. (.Muito bem; muito bem.
O orador 0 muito cumprimentado o
abraçado pelos sr. deputados.)

nhu bom preparo o seja l»'iii lieuofl-
dado o conveniente classificado.

Analysa a marcha que neste de-
uennlo lem tomado o consumo do
cacáo. comparando com u augmc-ulo
du producção que em líi-o foi do
•l-K.SPo lonoladus paru um consumo
de .131!."68, não falando uns reserrKB

iccuinulum souipro
uo fim dc cailu anuo nas grandes
praças de importação.

Transcrovo varias opiniões do ca-
sus importadoras nu Europa sobro
o caso do Brasil e conclui, quuiito
u providencias quo se devem adoptar
no estrangeiro, aconselhando a pra-
tien. do uma propaganda Intensa sob
moldes puramente coiiunorolaes- u tt
cargo dn casas comniorçiaos. CJuanlo
a providências uo |i'al;* resumo uskh/j
providenclus nesla tiutnula: Organl-
zar o producção liara oxpurtar. com-
prohendcndo-ao nesta expressão o
preparo do produeto, seu beneficia-
mento e sua classificação,

A DIVISÃO DE CRUZA-
DORES BRITANNICOS

-A ELABORAÇÃO ORÇAMENTARIA
NA CAMARA

Ainda o parecer sobre o orça-
mento da Viação

tíob a presidência do sr, Antônio
Carlos, esteve, hontem. exlraordina-
riamente, reunida, a Commissão Ue
Finanças da Câmara, que continuou
a tratai- do parecer, do sr. Vianna
do Castello, sobre o projecto dc or-
çaiuento do .Ministério du. Viação.

Prcoucupou-ao a Commlssão, em
SOgulmento ao estudo feito, na re-
união da véspera, oom a reducçao
de differentes verbas, trabalho que
representa, sobre a proposta do k
verno, uma economia Uo cerca
vinte e dois mil coutos.

de

O ABASTECIMENTO DE GADO
O movimento do gado na Centra'

do Brasil, hontem, foi o seguinte:
desembarcados ein .Santa. Cruz, B77
rezes; em transito para o mesmo
destino, 1.007. Stoek em Cruzeiro,
para embarque, ÜOu. Não houve re-
quisições de carros em atrazo.

AS CONFERÊNCIAS DE ALTA
CULTURA

u sr. professor ,f. lladainard, do
Collegio de França, faz, amanhã, íis
IU l'-"2 horas, na Kscola Polytueliul-
ea, mais uma conferência publica do
seu curso dc .Mecânica.

A GRATIFICAÇÃO "LYRA" AS
ADJUNTAS DE 3." CLASSE

O dr. Clorelnarlo Dantas começou,
liontem-, a ussignar as "¦cautelas"

correspondentes á Tabeliã fjyra, e
que dentro do alguns dias começarão
a ser pagas ás profesisuras adjun-
iaà dc U" cIíusüu,

A QUESTÃO DOS ESTABULOS
«.

Instrucções do prefeito ao
director da Fazenda

U prefeito, em portaria Ue hon-
iciii, lja.i\tnj u;í ho^uintu.-j i:i_LrU'.:,doíj
ao dlroclòr -de J^a^uuda, íiobrtj u
funoclonamonto dos ustabulos.

Aü liLíuiitjfii, nó dov.rüíj í.r cuu-
cedidas mudiaiíte requerimento dos
Interessados. Xo despacho desses re-
qüerlmeiitos rosalvurá quo o defe-
rijnento nãu ]>údc impedir u pútísl-
vel tti^t;S.u d.'iíi HuLoridud-.** Manila-
rins federaes, tne:l•olonando-¦;t^ nòa
respectivos "conhecimentos", serem
taes licenças coiiucdidias a titulo
precário.

Detcruilnou, ainda, o profeito que
nãu haverá ennoetíyâu de nuvaii IJ-
cer.ças, nem a transferencia de local
ou Ue firma.

As festas de hontem
Naa PaineiruH roalizou-ao, hoiiLoii),

o almoço otTorecido pulo miitttítru dn.
Marinha ao almlranto Brant e de-
muls officiaes das unidade:! britan-
nlriis anuuradaH oni nosso porto.

Xo stadium do Klunilneiisu tambom
houve, liontem, uma festa' sportlva,
na qual tomaram parto marinheiros
britannicos e brasileiros.
A rtKCEPÇAO A BORDO DA É'S-

(JÜADRA HIMI.WNKIA
O consulado .lu Inglaterra pede-

noa ;i publlcai;ao do seguinte:"Boats conveylng guests to tho 'at
homn' on board lhe Brlllsh Squadron
on Monday, septeuiher tlio Stli., wlll
atart from tho Arsenal du Marinha
írom II.-lü p. in.

Invltation eards must bo presented
at place of cmbarkatlon."

"As lanchas conduzindo .convida-
dos á recepção a bordo da esquadra
britannica, na segunda-feira, 8 du
setembro, sairão desde as I)'.*t8 p. ln.
do Arsenal do Marinha.

Os convites deverão ser apresen-
Ladoa nu lociil do einbaru.Uu."

A AUDIÊNCIA XO PALÁCIO
HO CATTETE

O sr. presidente da Republica r<r-
cubou, hontem, ú tardo, ew audieneia,
solemne, o comniandunto o offlclaes
superiores da divisão naval Ingleza
que su acha ancorada na bahla da
Guanabara.

Cumprimentados á porta principal
peto major Ualtru Filho, o contra-
almlranto Brant, commaudantetí o
immedlatos dos cruzadores brilanni-
cos, acompanhados dos offlclaes bra-
Kilelros ás ordens, bublram ao salão
de honra, ondo o sr. dr. Arthur Ber-
nardes os esperava, ladeado pelos ne-
nliorcs ministro Alexandrino do
Alencar, Ur. hidmundo da Veiga, ge-
neral Santa Cruz, capitão de uorvettt
.Moraes Kego, offlclaes do gabinete
o ajudaiitea do ordens.

Feitas as apresentações, o chefo do
Estado ontretevo palestra com on
nossos hospedes o, uma vez ella un-
cerrada, deixaram os ilsltantêa o
palácio Uo Catlote, sendo renovadan

j au hornenagenc que lhes haviam sido
pretitadas.

Tezour_.Vitry,^llr'r__:a^
CALPELLOa li ALICATES paru uuass o
pelles. CAbA liERMANNY, Couc. piai, lil.

i*^^»*^AA*>1**'»>**,^A»****#V*t*^*»^*^A*'^*'%*»^^M^V^MMV^M^S^*^

i tura dos méritos do real visitante, graphos da nossa magna carta.
I que em nome da Itália trouxe as Falando a unia Câmara de leãisiaj

ou não precisava dizer e:n detalhesaudações da sua gente, ao governo
e aos povos jovens da America.

O príncipe será hospedado, duran-
te sua curta estadia nesta capital,
na ala esquerda do Palácio da Ac-
elamação.

que aquella correcção ou emenda
| poderia ser feita pela Câmara ini-
| ciudora da reforma constitucional

no uso da faculdade de, mantendo
[ por dois lerçoa Ue mios a sua deli-

CONFERÊNCIAS NA ESCOLA
POLYTECHNICA

O profV-iSOi* Uítdamard, continuar!,
amanhã, segunda-folra, u suu curso
bobre *'.V noção de tuno_üu c aua
evolução", com o seguinte horário:
segundas e quartas, á hora o logar
do costume, isio è, ás 16 112 horai,
no amphitheatro Ue physica cjiperi-
mental, da Escola Polytechnica.

Terça-feira, o professor Hadamard.
Cará uma conferencia especial sobre"A constituição e o equilíbrio do
nosso mundo solar, no passado e no
futuro', ãs -1 horas, uo sa.l_n do
Club Ue Engenharia.

Di\ Francisco Eíras
Professor na Faculdaío do Medicina

da clinica da

GARGANTA - NARIZ - OUVIDOS
Cirurgia e Physlothartpia dl

especialidade
Rua 810 José 81 — Das li ia 6 horas

diariamente
TELEPHONE : CENTRAL 4625

- — — -¦->¦**¦¦-¦¦* — *¦•-¦* »¦»»- - -J.|-.rnr nn_r*_n_n_r*irj-.

¦üUlumumiwilimiiMnmiiwmtiiiiu.
CAXSACO POR KXCE9SO DB 3

:¦ trad.vlro — Brita o Vinho _j
Iodo-Tannloo Phosphatada Bit- 3
tencourt — Deposito na PHAR- a
MACIA BITTENCOURT 5

rr 111. II. lrusanjana, 111 — Rio _|
%iiiuuumuuju_m_iJBw_juiflü^
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EXPOSIÇÃO CLÁSSICA NACIONAL
DE CAES -

Reallza-ae hoje, as 18 hora*, na
.¦uu Ounerul Canabarro 338, a lnuu-
Rurucdo da Expoiiiçllo clássica do
(.'noa do 1924, promovida .pelo "Doa
clu li", nob o patrocínio do Ministério
da' Acrlcultura,

Vu.ru. u ceromonla de abertura do
eeu novo cortamon, a directoria da-
quella usaocliujão dlutrlliulil fraudo
numero do eonvIteH.

t***>*"*ia-'a****'a*>"«*a>»'W*aji»"*****^^

O CENTENÁRIO DO BARÃO DE
MACAHUBA3 NA BAHIA

O ininialro da Justiça reuebou,
liontem, do dr. Bernardino de Souza,
Hccretarlo perpetuo do Instituto llla-
torleo da Baliia, o toleuramina alml-
xo, relativo íi couimuiilcauílo du ceu-
tenario do barüu de Mueahubaa:"Ilalila 3 — Communico a v. ex.
quo Iniciamos, hontem, a coiimieino-
rueilo do cenlonarlo do glorioso ba-
liluno o pedagogo naeloual, dr. Abi-
ilu César Borges, barflo do Macaliu-
luis, em brilhanto conferência, Como
sei interessar-se v. ox, por nosso ln-
Higno confrade c cidadão patriota, o
Instituto Histórico da Bahia, rocor-
diindu os grandes vultos quo trab.t-
lliaram pelu inatrucijllo nacional, do
que v. cx. 6 paladino, taco cela eom-
munlcaijSo a v. ex. Reapeitosao lio-
nienagens".
*********************************»**^
PARA O CONGRESSO DE ES-

TRADAS DE RODAOEM
Pelo ministro da Guerra foi doa-

ignado-o major Nlcol&o Bueno Horta
Barbosa para representar o Mlnlsto-
rio *da Guerra no 3° Conirreaso Na-
cional de Estradas do Rodagem e na
Exposição de Automobilismo a se
realizar em outubro próximo.
***********************************
PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES

¦O ministro da Agricultura aollol-
tou providencias ao Tribunal do Con-
Ias no sentido de serem pagos os au-
J.illos que competem, no corrente
anno, d Missão Salesluna no Ara-
gunya o ao Syndicato Agro-Peeuarlo
do Soure, Marajó, nas importâncias,
respectivamente, *do 10:120? o réis
liií.lOOJOOO.

BELL-AS-ARTES
a» aa-aira» »

Os premios .do salão deste anna
¦ m i

A estatua de Tiradentes para a Câmara
dos Deputados.

.Sol» a presidência do ministro da
Justltju i-ouulu-so o Conselho Supo-
rior do 'Bolliua Axtóé que, houiolo-
gando an «leclHÕea doo vario* juryu
da actual exposição geral do bcllaa

************************************
A NOVA ESTAÇÃO DA

LEOPOLDINA
rtelativamehtfl ao projecto da nova

estação Inicial da Leopoldina, appro-
rado recentemente, o sr. Francisco
Míi, ministro da Viaç/io, declarou ao
inspector das Estradas, que a parta
do referido projecto a ser executado
immediatamente, comprohendorá oa
quatro pavimentou do corpo central
do edifício o o primeiro da ala cs-
querda, cujo custo tol estimado por
aquella companhia em ",765:000$000.

t***********************************i

IMPOSTO DE INDUSTRIAS
E PROFISSÕES

O ministro da Fazenda prorogou
ató 30 do fluente o prazo paru o re-
eeblmenlo, sem multa, do Imposto do
Industrias o proflsslões, referente ao
2* semestre do corrento anno.

Concerta e lustra
Empalha o roformam-so moveis e

colchões, na officlna o deposito da
rua Frei Caneca n. 309.

Estatua de Tlradonte*. — Trabalho do es-
culptor brasileiro Francisco do Andrade,
destinada a praga fronteira ao novo edi-

flclo da Câmara dos Deputados.

artes, resolveu conferir os seguintes
premios:

1'intura — Prêmio du Viagem. Os-
waldo Telxolni; grande medalha dc
prata; aon st-s. iMeinhard Jacoby e
Henrique Gral'''; pequena, medalha ile
prata: Edith du Aguiar. João Vvúi-
rion, Fausto do Souza, tíaruli Villola
do Figueiredo; medalha, do bronze:

Angulo BJfrl, Cezar Turattl, Joaquim
da Rocha Ferrclrn; Danlol SaWitor,
menção honroua do primeiro' srao
Domingos Dias da Silva, Josú Hiials
do Oliveira, Haydía Lupos Santiago,
Jos6 dos J-Jantos, Orlando Terua, Lau-
ro En tho ven o Roborto Nlaud; men-
quo honro*» do segundo grão: Glan
Baptista. Alagla, Agenor Barros, Af-
fouao Dias Murtlns, Ollda Moreira,
Alberto Guinhard, Hernanl du lrnj",,
Jordão de Oliveira, Olga Mary Pc-
ilrosa, Otwrío Belém, "Palmyra P. Pé-
dra, Porclunuula de Moraes, Julio C.
Serpa, Vleento Leite o Yvonne Via
conti.

Jlsculpttím — Medalha do bron
ze: Armando Braga e Laurindo Ba-
mos; medalha de prata: J. "Saco Pa-
raná; menção honrosa de segundo
gráo: Orestea Acquarone Filhe c
li50$ a José Pereira Barreto.

jVi*«*Jdt<x-turn — errando medalha
de prata! Lucto Costa e Fernando
Valentlm;- meus*» honroaa do ae-
gundo grão,, o. 600*000:. Attlllo Cor-
r8a Lima.

Gravura de niedallim o i>e<lras
precrlosiis: mencãe honrosa de segun
do gráo:: Baxlllo Francisco M*nne*, e
500$ ao ar. Franclsoo Gomes Mari-
nho.

Arte apiilteula — Grande meda-
lha do prata ás expositorae:-Joanna
Pavlovna Grentener o Maria Htrseh
da Silva Braga; medalha de bronze:
Guilherme Hohleinsten; menção hon-
rosa do segundo gráo: Anna Duarte
e Adelaide P. de Mattos.

Na soeçao do pintura foram con-
feridos os seguintes premios cm dl-
nhelro: 1:000$ ao sr. A. Garcia Ben-
to; 1:000" ao sr. Arthur Lucas; 500$
ao sr. Armando Vinna; 500$ ao ar.
Orlando Terus; 250$ ao sr. J. A7.e-
vedo; 250$ ao sr. Roberto Niáuil.
Escola de Bellas Artes — O
prêmio de viagem no curso de

esculptura
A Congregação dn. Escola Nacional

do Bellaa Artes approvou o parei er
da commissão Julgadora do concurso
para prêmio do viagem, no curso dé
esculptura, conforlndo casso prêmio
â unlca concorrente d. Margarida
Lopes de Almeida.
A estatua de Tiradentes porá a

Câmara dos Deputados
A mesa da Câmara dos Deputados

mandou executar vários trabalhos de
pintura o eseulptura para decoração
do novo edifício dessa casa do Par-
lamento Nacional.

Taes trabalhos foram confiados a
artistas patrícios quo «c acham em
plena, actividade uo . desempcnno
dessa tarefa. A nossa gravura re-
produz uma estatua do Tiradentes
em tamanho natural, execução do
esculptor Francisco de Andrado e
destinada á praça fronteira ã facha-
da principal do edifício em constru-
cção.

MACACOS
Vendem-se diversos, àte 30 tone-

lados. Hydraullcas. Fabricante Toncy
Blnnaiighaiii. Rua Tlieophilo Ottonl!
n. 99, loja.

MONOPHASICO
Motores, vende-se, óleo, para 110

volts, corrente alternada. Rua Theo-
phllo Ottonl n. 99.

DYNaAMO
Vende-se um, conjugado, com mo-

tor â gazollna, kerozeno ou á gaz;
2 cyllndros, 30|35 H, P., 250J30U
RPM. Montado, aobre uma baso do
forro fundido, motor aeml Dlssel,
Dynamo de 8 poles, 125 volts. Fabri-
canto, General Electric. Vende-so,
preço de oceasião, rua Theophllo
Ottoni n. 99.

480

BOMBaAS
Motores eleetrlcos. Dynamos do

qualquer capacidade. Vendem-se.
Rua Theophllo Ottonl n. 99, loja.

FaAZENDr\SA'VENDA
Vendem-se de café, canna, criação,

a tres horas do Rio, C. Brasil. Prl-
meira: 126 alqueires. P, lCO:00u$00O,
— Segunda: 65 alqueires com 110
cabeças gado, etc, 100:000$000. —
Terceira: a duas horas, com 12 ai-
quolres. P. 40:000$000. — Quarta: a
quatro horas, 150 alqueires. Preço
120:000$000. — Quinta: com 45 ai-
quelres. P. 45:0OO$00O, a 8 horas,
eom 226 alqueires, mixtas, 150:000$,
320 alqueires mix toa, 450:000$000 e
muitas outras grandes o pequenas.
Rua dos Inválidos 16, sob., das 2
As 5.
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Sorte Grande de hontem, da Loteria da CAPI-

TAL FEDERAL, vendida na casa
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OS INVENTOS NACIONAES
»

O "^LVA-VIDA "Vnr*a"KlRO"'

Attendendo ao quo solicitou o
operário 'da Central do Braail, An-
tonio da Cruz Pereira, o ar, Fran-
cisco Si, ministro du ViacHo, autori-
zou a eonatrucçüo . do um pequeno
modelo do apparolho do Invençlo do
mesmo, denominado "Salva-vida Ml*
neiro", para figurar no muaeu da*
quella Estrada, podendo o Inventor
oxpol-o a quem quor quo o-deseje
udoptiir.
*****************> -.+ -^-j-jmf^-j>à.ífvyfij^jyjljLr
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PARA SANEAMENTO E PJtOPHY*
LAXIA RURAL NA PARAHYBA
A Directoria da Deapesa Publica

concedeu o credito do 318:647$463 õ.
Delegacia Fiscal na Parahyba, para
dospeaau eom o serviço do aanoa-
mento o prophylaxia rural.
***'*****'**''-'**'**¦-*'**' ~*'a*-'»rH***l*^Ai**VVV*i^tj*ii^^

DINHEIRO PARA OS ESTADOS
O Thesouro Nacional, por lntormo-

dio do Banco do Brasil, providenciou
no sentido de sarem suppridau do dl-
nhelro aa Delegacias Flseaea nos so-
gulntes Estadoa: Piauhy, 100:000$;
Ceará, 500:000$; Parahyba, 200:000$;
no total de 800:0005000.
***************************************

O AUGMENTO PROVISÓRIO
NAS SUBSTITUIÇÕES

Respondendo a um aviso do Minis-
terio da Justiça, encaminhando a fo-
lha do pagamento de diffcrença do
augmento provisório quo compete ao
medico interino da Casa de Corre-
cção, dr. Vleento Gallo, o ministro
da Fazenda declarou que, conforme
estabelece a observação contida no
final das lnstrucções de 21 de setem-
bro de 1923, não devo a diffcrença
desse augmento, nas folhas de sub-
stltulção, ser separada da dlfíerença
dos venclraentoB, rnas sem figurar
englobadamento como differença des-
tes a pagar por conta da verba 'Sub-
stltulções".
**********************************t

MELHORAMENTOS SANITÁRIOS
EM OUAttATIBA"

O ministro da Justiça, em resposta
a um offlclo do Conselho Municipal,
communlcou-lhe, conforme Informa-
ç5ea do Departamento de Saúde Pu-
blica, que a turma do hydrographia
sanitária Iniciará, em outubro pro-
ximo, os melhoramentos de desob-
strucçâo das vallas ás margens do
rio Cabuçú e dando escoamento ás
águas estagnadan da lagoa Matto
Alto, em Guaratlba..
************************************

A FUNDAÇÃO DO INSTITUTO
DOS ADVOGADOS

Réallza-sè hoje, fts 21 lioras, no
edifício do Syliogeu 'Brasileiro, onde.
tem sua sedo o Instituto da Ordem
dos Advogados Brasileiros, a eossão
soiouiiio eommcmorativa do S2' an-
nlversarlo da fundação desse douto
fjodallclo, Usará da palavra o orador
official do Instituto,, dr.. Pinto da
Rocha.
************************************

AS VENDAS MERCANTIS
Tendo A. J.. Mendes consultado so

a cal de pedra está sujeita ao regi-
men do regulamento daa contas as-
signadas, o ministro da Fazenda, de
accordo com o parecer do dr. J. Lin-
dolpho Câmara, decidiu que a cal de
pedra 6 produeto da; industria ex-
tractiva e a venda que delia flaer o
produetor gosa da isenção consi-
gnada no art. 36, letra u do citado
regulamento.
***********************************

AS EXTRAVAGÂNCIAS AMERICANAS
u,r''*•'**/«"***"< í
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Nio e demala asilgnalar aa bliarrau aitr avatanelaa amarloanu, ainda que nto ae i. „. OUi,« mIm .i«m ri. .„. ,i„.,..i

gulhoa das muttldtea de banhlataa.
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J0IAS -- RELÓGIOS
Objectos de Arte — Fantasias

JOALHERIA

A NACIONAL.
126. AV. RIO BRANCO, »3q, do S»*"-*»

Mais barato que ent qualquer liquidação
TsflE

PREÇOS EXCEPOIONAES

ii

A COMPENSAÇÃO DE CHEQUES
NO BANCO DO BRASIL

Foi de 350.177:328*U2G o valor to-
tal dos cheques compensados durante
a semana finda, sendo:

No Rio, 20.'.2«0:5H3?247; em Hão
Paulo, 31.523:078$843; em . Santos,
109.201:õOS$t7B; em Porto Alegre,
1.371:4485-100; na Bahia, 2.541:000",
o em Recife, 279:7325260.

154 Para exercer uma
Influencia despotlca
sobre o bello sexo 6
preciso conhecer o
maravilhoso segredo
i'e se vestir na —
Guanabara — R. Ca-
rloea, 54.

DR. CIVIS GALVÃO
Doenças do estômago, rins, cora-

ção, pulmOea, systema nervoso o sy-
nhills. Av, Gomos Freire, 63, sob.,
de 2 áa 6 horas. Tol. O. 211.1.

AVENIDA RIO BRANCO, 158
GALERIA CRUZEIRO, I

OSCAR & C.

Lâmpadas Edison, 1$400 ?
Econômicas do 5 at6 50, 1|2 watt,

50 v., 2"GO0; 100 V., 35500; 2.(IUO
velas, Íi$500,s6 na "CASA DA. FKIA".
Uua Misericórdia n. 45.

CENTRO COMMERCIAL
A"ende-so o magnífico o moderno

jireiilo de dois pavimentou, íi, ruu dos jInválidos n. 1!!), eni leilão pelo lei-|
loelro PALLADIO, quinta-feira, 11 iio i
corrente, ás 12 horas. I

CAMA - BANCO
e Cadeira ile Mesa com carrinho para
criança, vendem-se na oítlclna o do-
nosito da Colclioarla !".. Josf, a, rua'..'rei Caneca 30!), telejilíono 7517.

PAINADESEDA
som eitròço, vendo-se no deposito e
oftlcinu rta Colclioarla t". José, á rna
l''rcl Caneca 30U. Telephone N. 7517.

DENTISTA
.Mugaiíi-so tros sidas eom todas ss ins-

tiillai-fles precisas, 6 sd. collocar a cadel-
ra. ltua da Assembléa, to. Tambem «lugru
paru consultório medico.

PENSÃO UBA'
Palacete situado em centro de Jardim e

em logar saudável. DIspSo do aposentos
para cavalheiros, casaca o fanilllus n pro-
i;os módicos. Superior tralanicntu. Uua Da-
mo do Ulju, su

SO' ESTA SEMANA!
Grande collecção de lindos vestidos em pura lã,
bordados e forrado» de seda a escolher . 120$000
ROBES-COSTUMES pura lã, bordados e forrados
de seda, a 180$000 e ¦..., .., .., ..,..., 190$000
CAPAS EM GABARDINE de pura lã, bordadas nò-
vidade, a 100$000 e .-.,,..,.....,...,....... 120$000
ROBES-MANTEAUX, últimos modelos, a 75$000,
120$000r 140.$000 c .......... .., .,.. „. 150.S000
Comprem n

AT BRASILEIRA
Lgo. S. Francisco 38 a 42

"A AKTE DA BELLEZA"
Grátis a quem enviar este annunclo, o

endereço c iou reis de -,elios para u por-
le, A llat.va Postal li. -.'985, Hlo, Brasil. .Nao
e reclaiuo de iiculnnii produeto, e um
tratado completo, no nual so ensina pc-
ios methodos u-s utats iitudornoâ <j trata-
mcnio da "beileza feminina"

Costumes, Vestidos e Man-
teaux Elegantes, só na

Casa Perrotta
Vicente Perrotta, ex-alfaiate das

fazendas pretas
Ac*itam-se encommendaa do interior

RDA ASSKMBLE*,*,, TS — T. c. 3t7t

Motores a kerozene
Vendom-so novos, doa afama-

dos íabricanUis Kuston & Hor-
nsby, ljtd,, -1, 5 o 7 H. P. po-
dueno consumo, srarade ofílcíen-
cia, preços reduzidos.

Rua PHnutrlro de, Março 113
Rio de Janeiro

Br. Felix Guimarães
CLINICA DE CB1ANÇA3

Cons.: Avenida Central, 175. Segundas,
tiuartas e sextas. Das 3 ils 5.

MACHINAS
DE OCCASIAO

Tomos cm stock, por preços ba-
ratos, as seguintes machlnas:

KST.*jriPAKIA UE *f]~rr.USS —
InslnUaçâo completa para. fabrico
ilc-Iaías ate vinto kilos, redondas o
quadradas, iio afamado labrleante
ingira " ranODEi* ", constandu de
prensas, recravadeiras, diversos ba-
lances, pequenas macliinus -do funl-
liiria, etc.

«IiPIOI\,V3 iHEaVNlOAS — Tor-
nos mecânicos, ditos rewolver do
diversos tamanhos, machlnas de tu-
rar, du cortar, maríoiete a ar com-
primido, apparelhos do esmeril, ler-
ramentas, cto

C.*»llPINT.*]rUAS — Serras de fita,
cireulares ò engenhos, desengrusso,
desempenadeira, machlnas de tor-
near cabos, do soldar, serras do fitas
c muitas outras.

MOTOl-KS DIVERSOS - — A va-
por, u gazollna, a oleo cru', variedado
em motores eleetrlcos, polidorau cie-
ctri-cas, caldeira*, t-tc.

MACHINAS DIVERSAS — Bom-
bas para água, burrinhos, ma-
chinas de lixur, traotor, tank, ca-
minhões .l..'ord, machina «,1c lixar o
limpar -calçado, alanibiques o ser-
pentinas, moinhos para café, balan-¦jas, cto.

POMAS E TRANSMISSÕES—Po-
lias dc ferro e madeira, ei-cos, man-
cães, .-adeirás, luvas o pertences.

JÍATEIUAES niTERSOS — Ca-
bos de a.;o. estanho. tallias, mataicos,
pesos dc balança, purgante do cal-
(loiras, etc.-•TBCB3ÍIOV- — Consultas techni-
cas, orçamentos; compra o venda
de machiiias, vistorias de machlnas,
montagens c ileshiontágens, cônsul-
tas a A. <iON'CAl,VKri í; BARROS
— Rua Frei Caneca 45 — Telcphu-
uc: Norte 1!6S0,

*~*ll_l^^l _'. --—--. .'¦¦**.

I kiÉfli! ie Eiiissn Terrilnrial I
I (THE LAND DEYELOPMENT Co.) I

Sítios á venda em Jacarépaguá. Um namero restricto ds eiceltentes sitios de I hecta I
para cirna, acham-se á venda em condições exceirianalmenti favoráveis. As coidições di paga* I

mento são tão suaves que os compradores, com razoável tratamento do solo, devem farilmuta I
!i pagar o preço da compra pelos produetos da terra e ainda ter em caiia lucros substanciaes, I

0 preço poderá ser pago em prestações de 100$ par mez, por cada sitio, durante o primeiro I
anno, verificando-se dahi um pequeno augmento até final liquidação. A tetra é excellente para I
toda a pequena lavoura, floricultura, criação de porcos e aves, etc, Nessa localidade toda es* I
pecie de arvore frutífera, prospera com pouco cuidado e produz com abundância. 0 clima é 9

1, melhor do Rio de Janeiro. 0 empregado do commercio ou funecionario que deseja agradarei I
lã exercício ao ar üvre emquanto ao mesma tempo augmenta a sua renda e constitue um patri- I

monio para o futuro, deve adquirir um desses sitios. Dá-se posse immediata. Para mais rafir- I
mações dirijam-se á rua Visconde de lniiau'ma 82,1 andar, ou Caixa Postal 533, Rio di I
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^~< un eo ns fi ora
/:¦. IHHHHIOL CHAPÉ0S

/VESTIDOS MODERNOS
/ MANTEAUX

 I TAILLEURS ESPIRITISMO

/ CAPAS
CHAPÉOS

VESTIDOS MODERNOS
MANTEAUX
TAILLEURS
PELLES
CAPAS
CHAPÉOS
MALHAS DE LÃ

SEDAS fú-iss-nras
Aproveitem a grande venda

que está fazendo a

NOTRE DAME DE PARIS
^V 1S2 OUVIDOR ^r
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Precisa-se do um, na Cer*a»»»Ja«rj*l*'
Polônia Limitada, a rua 3. Franeíaje*»
Xavier n. 17ü.

Pnr» senhora» e senholiti»; Mmtes me-*
delos em lauto, piütits chilena, U*-aJ, tte-
hul; fôrmas com flores e flt**, a isj, i!5fi
o -iõfOtiu. Cores da moda. — Executa-se
qualquer modelo. — "IA ITSMMB CH1C".
Ilua do Ouvidor, 141.

ISaiIih-ttes protectones, aua lu-çlo.
ObeeaBoreB, suas cauous o saeiia of-
feitos. O que 6 a feltlijarfa? Como
defender-se. Como oe desonvorvOTU
oa médiuns. O que 6 uai médium
receltteta. ExpUcaçâo clara dos phc-
nomenos passados em sessrten espi-
rltau, Segredos do grande poder, tj-uo
sáo revelados pcU primeira vez. Tu-
do isto está explicado claramente,
Comprem o livro intitulado "No
Mundo do.s Ksplritim". Indispensável
ti',todos. Volume, 1*000 rfilu. A' von-
dn na Avenida Passos, SS, livraria."
Para o Interior, podidos por ia.tta
«.os srn. Modesto <*i C. ltua Uru-
ííuaynna, 174. L'U volumes, 15?000.
Quantias superiores a U$0*J0 devem
v'ir em carta registrada.

- LOTERIA DO ESTADO DO RIO -
SYSTEMA DB Itl.VAS E ESPHERA** — FISCALIZADA PELU GOVERNO

DO ESTADO — E.YTRACÇOES A'S 15 HORAS

DEPOIS DE AMANH*

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA
RCA-FEIRA

INTEIRO, 8Ç0OO DÉCIMO, $800
SEXTA-FEIRA

c
\TENDE-SE EM TODA A PARTE

Concessionária: COMPANHIA INTEGRIDADE FLUMINENSE
Rua Visconde do Rio Branco, 409 — Xicílieroy D

Leilões de Penhores
CASA ARTHUR Aül

11 de Setembro
-1» — RITA T,a./IS6 DE CAMOEÍ — -n

DE TüDO-i US PliMIUIllib VENIUDua

(r-ERCADORIAS)
Em 10 de Setembro de 1924

J. H. LIMA
2"6 — RUA BUENOS AIRES — 2*t

A MUTÜANTE (& a.)
RUA 7 DE SETEMBRO, 179
Leilão em 17 de Setembro

Os Srs. mutuários pocíem
reformar as cautelas vencidas
ou resgatar os penhores até a
véspera do leilão.

C. Monteiro, director.
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O JORNAL — Domingo, 7 dc Setembro dc 1924
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Morreu na via publica
Pola manhl do hontom, a Assisten-

cia do Meyer foi chiimiula parn soo-
correr um bomeiii do côr parda, do
¦10 annos do qdude o du residência
Ignorada, quo so uríinvii caldo, com
ataque, lia trnvoísn Rio Grnndo do
Norte, proxlinn A rua Imperial.

IJinn ambulância foi no local d
'transportou o desconhecido para o
Posto (lo Àfóyor, ondu ollo fallocou,
ao receber ns primeiros soecorros.

A policia do IO" districto foz reco-
lher o cadáver do desconhecido parn
o necrotério do Instituto Módico
Legal.

0 "Bagé" veiu de Hamburgo
Trazendo alguns pasungolros para

o Itlo, fundeou, hontem, no porto, o
paquete nnclonal "llagú",, da frota
do Lloyd Brasileiro, o qual veiu cm
boas cnii'!lçõeH s.inllarlus.

A iinliiiido Nacional foz a viagem
em 28 illnx.

Caiu do bonde
An tomar o bondo n. 3115, em mo-

vimento, na rua .Marechal Florlano,
o dr. .loiic Pires Domingos Junior
perdeu o equilíbrio o foi ao solo, íi-
c.-uido ferido pelo corpo, tondo a
Assistência lho prestado ós soecorros
nocoHaarlos.

PRISÃO LEGAL
Os Investigadores dn socçllo do ca-

pttirus da •!* delegacia auxiliar pron-
doram Joaquim Gomes lliirbosu, por-
tuguoz, solteiro, do 25 nnnos do
odado o resldento á ruu da OambOa
n. llll, quo so nchn condemnado a
ir> dias de prlutto, como Incurso no
nrt. 30 do Código Penal, pelo Juiz da
!i" preteria crlnilnnl.

Depois do promptuarlado, o rofo-
rido indivíduo foi apresentado á Cusa
do DotençUo,

Tiro casual
Em serviço du guarda nocturna

do 23° districto, o guarda n. 5, RI-
dardo do Carvalho, de 38 annos dò
edudo, casado o rosldonto á rua Lo-
pes, 100, em Madurelra, rondava us
ruus da estação dc OswulJu Cruz,
quando so resolveu a experimentar a
suu pistola.

Nessa ocenslilo, n arma disparou,
Indo o projectll attlngll-o cm pleno
ventre.' A policia ilo 23" districto tevo sei-
onelu do occorrldo o fez trunsporlitr
o ferido pura o posto dc Assisten-
cla d" Meyer, onde lho prestaram os
curativos do urgência, o, om segui-
da, liitcriiai'aiii-n'o na Santa Casa.
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T PINTO —
J* construcçõei
ina do Hosarlo, 101, sob.
5230 e 3106.

Predios o terrenos
o outras operações;

Tel. Norta

MINGUE.M compro terrenos sem ver
' os da Companhia Territorial do

Rio do Janeiro o verificar as condi-
ções do venda'. Assembléa, 79.

yEXDE.M-SE ires bons lotes de ter-
reno a o contos, com 10 metros

de frente cada um, próximo á rui
21 ile .Maio, eslação do Riachuelo.
Ouvidor, 5S, 2" andar, das 3 ás 5
horas.

VENDE-SE o prédio fi rua
Lobo ii. 2S. quasl esquina

ua Costa
d a rua

D. Anna Nery, centro do terreno,
duas salas, Ires quartos e mal» de-
pendências, gaz e clectricidado. Ver
o tratar no mesmo ou com o leiloei-
ro PALLADIO, á rua S. José n. 57.

VENDUM-SE, no melhor ponto do
Anãurahy, lotes ile terrenos pa-

ca 4, 5 e 0 contos, co:n 8 e 0 metros
de- frente por 40 o r,0 de extensão.
FVtcilita-so o pagamento. Trata-se
com o proprietário, rua São Pedro
ii, 132, sobrado. Telephone n. 3259.

VENDEM-SE lotes do terrenos, na
ruu Alzira Valdotaro n. 63, a cin-

co minutou da estação de Sampaio,
ii dinheiro ou em prestações. Lotes
do 500? pura cimn. Informações no
local, com o encarregado. Trata-se
com t). lí.Je, Alfândega, 110, 1°, das
11.-12 e.•!-."•.

Terrenos em Copacabana
Venilom-sc oa melhores lotes dos-

tos bairros por preços sem egual.
Cia. Constructora Brasil, Av, Rio

Branco n. 112 — 7." undar — (Edi-
flcio do "Jornal do Brasil").

PREDIOS A' VENDA
AVENIDA 11 DE NOVEMBRO

(HttUldook Lobo)
Um pavimento com porão habita-

vel, dividido, forrado o assoalhado,
no corpo superior magníficos dor-
mltorlos, salus. cozinha o mala do-
pendências (entregue vaslo).

RUA CASSIAXO (Gloria)
Tres pavimentos, cinco dorinito-

rios, tialas e mais dependências (está
vago).

RÜA BAMB1NA (Bolaiogo)
Doia prédios. Dois pavimentos,

seis c novo quartos, salas, grunde
quintal. Frente para a rua da Ati-
sumpção, uudo tem mais um prédio.
Phologruiihlas o Informações com o

leiloeiro PALLADIO, á rua
S. José n, ú7, loja, oudo so trata

VENDEM-SE cinco superiores ter-
renos. situados no logar denomi-

mkIo Qultungo (lnijá), em leilão,
¦pelo leiloeiro PALLADIO,, sabbado,
US dn corrente, ás 13 horas, om seu
armazém, á run S. José n. 67.

ALUGA-SE - IPANEMA
Um lindo Bungatlow acabado de

construir, com garago — Aluguel
700$000, Avenida Afranlo de Mello
Franco n, Ili. Tratar ni Companhia
Constructora Brasil, Avenida Rio
Branco, 112, 7" andar.

VEN• T rn
DE-SE

lóllão. pelo
KOxta-felra,
lioras.

magnífico terreno á
Américo n. 162, em
leiloeiro PALLADIO.

12 do corrente, ás 13

VENDE-SE o bom terreno á rua
Cardoso Mesquita, junto ao pre-

dio li. 37 (estação do Encantado),
nm lollfio, pelo leiloeiro PAI.LA DIO.
terqa-foim, H do corrente, ás 12 ho-
ras. om sou armazém, á rua São

.1 os« n. 5 7.

Vende-se o magnífico prédio a
run Araujo Pentfa n. 04 íHnd-

dòclí Lobo), em leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO, quinta-tolra, 11 do cor-
rente, fts 4 1|2 horas.

VENDE-SE o magnífico e moderno
prodln fio dois pavimentos, fi rua

dos Inválidos n. 140, cm leilão, pelo
leiloeiro PALLADIO. quinta-feira, 11
rio corrente, ús 12 horas.

Terrenos em Botafogo
•Vende-se uni magnífico loto ua Avenida

Purtuifld, ,-i bolra-inar, próximo ii piscina,
com 10 metros de rronte, prompto para
construir, por <•"> centos de reis. 1'iu-ili-
ta-sc o pagamento. Trata-so teleplione
Pidrto mir,, com o sr, Heitor, das o ús
l.a' da manhil.

PRÉDIO NA GÁVEA
'Aluga-sn um conroitnvel na rua Mar-

quez ilu s. Vlceilli) ll, 011, com quiirtns
íuiVn criados, garago e duas csttiras com
lulilas plantas. Trata-so na niosinti rua
com n sr. Cltilintirnes, u. 108.

Terreno entre Copacabana e
Ipanema

Vendem-se dois magníficos lotes,
metade á vista o metada a um anno,
sendo um de esquina A razão dc
2:200$ o metro do frente. Com o
proprietário, na Avenida Rio Bran-
co, 112, 7" andar (edifício do "Jor-
mil do Brasil").

FAZENDA - VENDA
Estação do Rodeio, desviado des-

ta, somente 3 kilometros, ou 35 ml-
nutos a pc, vende-se uma excellente
fazenda, tendo 14 bellas vargena, to-
daa com «gua própria, prestando-sc
para cultivo dc quaesquer cereaes.
como: arroz, canna, milho, outros
cereaes, uma boa roda dc aguu, dé
ferro, com uma boiia cachoeira de 50
metros do altura, bons pastos, uma
boa matta, com madeira de lei, ten-
do capoeirão, alto o baixo, um iiçudc.
obra do arte, tambem sn presta pura
plantio de canna o café, otc; umn
boa casa, com quatro quartos o duas
tialas, com paióes, carecendo de po-
quonos reparos. Outras, do colonos,
regula ter 25 alqueires cm -maltas 0
eupoeirões, o rento em pastos c var-
gons, regula lor 70 •a.lquolros, clima
snluberrlmu, presla-sc para indus-
•Iria o recreio, esta fazenda está dea-
prezada a 25 annos; o valor delia C-
¦do 100 contos, liquida-se por 05 con-
tos. Tratar á rua Buenos Aires, 35,
depois dus 12 lioras, com o cone-
ctor J. l'\ Coelho.

OS GATUNOS
EMACCÃO

1'ItimrCTOS DE ÜM ASSALTO AP-
PREHENDIDOS

Conformo noticia por ntfs publi-
cada hontem, o meliante Antônio do
Espirito Santo foi proso pelas nulo-
rliinden do 12" districto por ler tur-
tudo vários objectos da fabrica dc
ladrlllioH sltn á rna Frei Caneca 131.

Interrogado convenientemente, o
gatuno, aléhl de confcsnur a nutorlit
do furto referido, declarou-se tam-
bem autor do oUtro tissalto praticado
contra o prédio do 11. 42, da rua do
SanfAnna,

Do posse dessas declarações, a po-
llclii tratou du approhondor o furto,
o que conseguiu nn cusa coninicrcliil
de propriedade dn. flrmn oliveira,
XuVior & Clu., sita á rua Senador
Euzeblo.

O gatuno está sendo conveniente-
iiiciito processado.

LIISOi; O PRÓPRIO TIO
O Br, Miixiiiiillanii Borges Pinto,

morador ii ruu fcj. Carlos .ll, tinha cm
sua companhia um seu sobrinho do
nome Amcrlco Burros Pinto, u quem
gatuno, além du confessar a aulono-
sustentava o educava.

lia dias, Amcrlco desappareceu da
casa do seu protoctor, carregando
um relógio Vuteck Phlllpp, unia cor-
rente dc miro, tini apparelho du inc-
tal branco o dois eustões do ouro
pura bengala.

Apresentada queixa ás autoridades
do 9" districto. osttis conseguiram
prender o menor ladrão, que, levado
para a delegacia, confessou o delicto,
declarando tor vendido o furto n
Alfredo Ramos, morador á rua Lau-
ra du Aruit.lo 111.

Ahl, effoetlvamontc, [oruni appre-
iicndldos os objectos furtados, quo
voltaram ãs mãos do seu dono.

UM PültTO DESCOBERTO
Ha dias, a nenliorlta Gabrlolla Po-

reira da Cunha, residente á rua Ma-
ria Joaquina, sjir; apresentou queixa
á policia do 23" districto, dlzendo-.fi
furtada cm um relógio e corrente dc
prata.

O investigador 210, conseguiu
¦prender Ottonlol Porphlrlo, autor
confesso do furlo, que entregou os
ttlludldos objoctos. .

0 "Duca d'Aosta" no porto
Procedente dc Gênova c escalas,

entrou ii" porto, pela manhil. o pa-
quote Italiano "Duca. d'AoBta", cujas
condições sanitárias furam Julgadas
boas pela Saude du Porto.

Nesta capital desembarcaram 72
passageiros, dos quaes 21 do 1* cias-
so. Em transito para Santos e porto.-;
do Rio dn Prata, conduz a unidade,
italiana 480 passageiros, na sua
maioria Iminlgrantes.

O • "Duca d'Aosta" deixou, hon-
tem, o nosso porto, com destino a
Santos.
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0 desapparecimento da
"Cambachilra"

Ao inspector da 
'Policia Marítima,

communlcou a famiiia ão proprleta-
rio de. lancha a gazollnn "Camba-

chllra", .íuo seu chefe, Darlno Perel-
ra, morador á rua Cunlni Barbosa,
44, acompanhado do dois outros in-
dividüos, sairá, na noito de 3 para
4 do corrente, para unia pescaria,
não muis apparecendo. Na persuasão
•,1c que os tros tenham sido victimas
de algum desastre, d. Nivia Pereira,
esposa ile Darlno, pediu aquella au-
toldando envidasso esforços a desço-
berta du lancha ou dos corpos.

Entretanto, até á noite, nada ha-
via sido encontrado.

UM ADVOGADO
FERIU, A FACA, UM

ESTUDANTE

Mal irremediável

CASA
Aluga-se tuna espaçosa, rodeada do Jtir-

illni, com liiinlielrus, csiltieutadoi' u rogilo
:i ga/., na tua Murques Leão ti. li, Enge-
nlin IVgYÜ.

CASA EM COPACABANA
E IPANEMA

Vondem-so dois lindos bnngallow's
nestes bairros com pagamento do 40
coutos a vista o o restante a prazo.

.Tim gurage, quarto do chauffeur
o o mais requintado conforto c cie-
gaiicia.

Tratar na Cia. Constructora Bra-
st!. Av. Rio Branco n. 112 — 7.° tiu-
dar —- (Edlficlo do 'Jornal do Bra-
sil").

. PaSaeio Comteville
AVENIDA RIO BRANCO, ll!»

Alttgam-so magníficos eseriptorios,
servidos por dois elevadores, no 2"
andar; trata-se com o sr. Souza Cui-
mames, rua Ourives, 10-1, sobrado.

TERRENOS COPACABANA
Vendem-se doie lotes ti 8:000$ n

metro dc frente com 50 dc fundos,
c dois loles a 2:000$ o metro de
frente por 15 dc fundos. Com o pro-
prletarlo, na Avenida lílo Branco,
112, 7" andJr (edifício do "Jornal do
Brasil").

TERRENOS A PRESTAÇÕES
TIJUCA — BOA VISTA

Na Estrada das Fumas vendem-

PALACETE - COMPRA-SE
Deseja-so compra.!' um bom prédio

om centro dc. terreno, para famiiia
de t-rálaineiilo, ont.ro o preço de 120
a 1-10 contos, nas proximidades de
Condo dc BiHiiflm, Haddock Lobo,
Muriz o Burros, ruas transversa cs,
etc'., paga-tío ã vista. Dirigir-se á
mu Buenos Aires, 35, ao corredor
.). !•'. Coelhu,

Material para lacticinios
Dcsnátadòiràa, batedeiras, pas-

teurlsadorcs, rcsfrladorçs, pron-
sas jiara 'queijos, accessorios,
veiuiem-so a preços sem compe-
tencia. ,

Ruu Primeiro dc Mnrço 112
Rio de Janeiro

iHontem, A noite, no aaguflo do
Ilotol Mugcstlc, á rua das I-uriinJcl-
rai 318, (losenrolou-sn uma scona du
íianguu, quo causou funda ImpreasSo
nos clrciiniBtuntos.

1 Dois cavalheiros, por quostões do
somouoa Importância, chognram a
vImh do facto, tendo um dolk-s vl-
briiidii uma facada uo vontro do nn-
tugonlstu, prostraiido-o gravomonto
ferido.

O crlnio causou grando ugltaçüo.
pois, no momento, o local ondo foi
praticado nohavn-uo roplolo de so-
nhoras u oavulholros,

O.S ANTECEI1ENTICS DO TACÍO.
Antc-liontcm, á nolto, á porta do

Cufé Ijtimas, no largo do Machado,
achavam-so, entro outras pessoas, o
advogado Joslas do Burros brasilci-
ro, solteiro, com 30 annos do cila-
dc, o Jayme dc Aguiar, tambem
brasileiro, com 20 annos do odade,
.'loltclrn estudante moradores nm-
bon no mesmo hotel, o uni outro ad-
Vogado, du nomo Uangcl.
vogado, dc nome Rangel.

Em dado momento, por motivo
full!. entre Josias c Rangel travou-
no unia dlscuHsBo, na qual intervelu
Jayme, quo evitou ser Rangel ag-
grcdl.lo por Joslas. Devido, ainda, li.
Intorvonçüo de outras pessoas, a
questão nlo passou do lerrcnu da
discussão; rotiraiiido-so todos em
calma.

A SCCBNA DE SANGUE
. Hontem, á noite, porém, Joslas,
que não havia perdoado a Jayme sua
Intervenção na disputa, a favor du
Rangel, encontrando-se com aquello,
no saguão do hotel, a ello so diri-
giu, Intcrpellatido-o sobro a attltude
quo tomara tia véspera.

O estudante Jayme respondeu om
termos quu não foram ,do agrado dc
Joslas. o dahi o facto desto lho lor
dado um empurrão, seguido de um
golpe de faca de que sc munira pré-
viamente.

Ferido uo vontre, do lado .direito,
Jayme caiu uu selo, emquanto o cri-
nilnoso, nproveilundu-ao da confusão
gerul, be ci adia.

Pessoas que sc adiavam proacnlcs
transportaram o ferido para o Inflli-
luto dos Surdos-11 tidos, ondo u mc3-
mo recebeu vs primeiros soecorros,
o, om seg-uidu, pura o Instituto Gua-
nabara, onde foi internado, em es-
tado grave, não lendo os médicos jb-
iilslonles permlttldo que ello falasse
á policia do 0° districto que cs-
teve no local.

F;ii aberto inquérito a respoito,
tondo no mesmo deposto o gerente
do hotel, que coftvmunlcou, pelo te-
lephone, o facto á policia, u outras
pessoas, testemunhas ocularea do
crime.

Joslas está sendo procurado por
dois investigadores.

Caiu
Passando pela rua do cAqyeducto.

o .carregador Affonso Duarte, de 50
annos dc edade, solteiro, portuguez c
morador á rua Maud 10, foi vlctima
do uma queda, ficando ferido na ca-
beca, pelo que teve os soecorros da
Assistência, depois dos quaes foi in-
terna do na Santa Casa da Miserl-
cordla;

0 "Voltaire" veiu do sul
A' lar.de, ancorou no porto, pro-

cedento -de P.ucnoH Aires, com cs-
cnlus por Montevidéo c Santos, o
paquete inglez "Voltaire", que trou-
xe parn o Rio poucos passageiros.

A unidade ingleza trouxe paru esta,
capital o sr. George E. O. Heyc,
director do Museu Indiano America-
nn, do Nova York, quo veiu ao Bra-
sil om viagem de estudos, devendo
visitar os nossos museus o outros çs-
tabeleclmentos sclentlflcOB.

A ETERNA IMPRUDÊNCIA

UM ELEOTI1ICISTA FOI A
VICriMA

Um auto, cujo numoro a policia
desconheço, na run Vlseondo do Rio
Branco, atropelou o oloctrlolsta Do-
mingos Maciel, morador á rua Vis-
condo do tlto Branco 100, produziu-
ilo-lhc ferimentos nun pernus,

A Assistência prestou soecorros ao
forido, quo depois foi Intornado nu
Snnta Casa do Mlmrloorâla, tendo o
motorista culpado fugido á acçtlo da
policia.

UMA SEXAGENARU E' A
VICTISH

Floslnn Moura, do 05 annos do
odade, brasileira o moradora A rua
S. Goraldo s|n., foi colhido por um
nulo na rua S. Luiz Gonzaga, rece-
bondo cm consoquoucla contusões
gcnerallzadiis.

Medicou-a convonlontemonte a As-
sistencia, Ignorando a policia a oo-
corrciicla.

ATROPELOU E FUGIU
Depois dc atropelar, na rua Vis-

condo dc Inhaúma, o trabalhador
Jouqului dou Santos Ribeiro, mora-
dor á Iravessa do Puço 154, um auto
cujo numero é Ignorado sc por. om
fuga, sem que o hou numero fosso
lobrlgado, l

A vlctima do auto, que recebeu fc- |
rltiiciilos nss pernas, leve os soecor- jros da Assistência. '
A VICTIMA FOI UM SAPATEIRO ^

Ulll automóvel, cujo numero u po- i
lielu Ignora, atropelou na rua Vis-1
conde dc Itaúna, o sapateiro Josfi
Nigro, dc 2H annos do edade, casado
c residente á rua Barão de S. Felix
184, ciiusiindo-lhc ferimento contuso
no parlettil esquerdo.

Depois do íiicdlcuilo na Asoisloncla,
o ferido retirou-se.

OUTRA VICTIMA
Na rua du Tunnel Nuvo, um aulo-

movei colheu o vigia Manool Campos
Braga, dc 21 annos do edade o mo-
rador ft rua Henrlquotu, s|tl., Leme.
produzinilu-llic fractura do maxlllar
Inferior, além do outros ferimentos
pelo corpo.

A victima. recebeu curativos nu
Assistência c a policia local rcgls-
trou o facto. não sal,uudo ainda qual
o autotnuvel causador do desastre.

ATROPELOU E FUGIU
O automóvel 1.117, au passar, bon-

tom, pela rua I" do Março, culheu
o empregado nu commorcio, Manool
Gomes, poftugucz, dc i,;i annos dc-
edade, casado, domiciliado :i rua da
Candelária, ll), produztiido-llio esco- .
riayõea ítolo tiorpo,

Soccorrldo uu Aoslstoncla, rolirou-
ce para sua cusa.

O motuflsta fugiu o a policia do 1" j
districto abriu inquérito.

UM SEPTUAGENÁRIO ATROPE-
LADO

Alravcssava a rua da Carioca o
portuguez Carlos José Coelho, com
71 annos de edade, viuvo o reslden-
te A travessa Tenente Custa, 11), em
Todos ou Santos, quando um auto- :
movei o pilhou, produzindo-lhe us- :
curiações pur todo o corpo. !

A policia lucal dc nada soube c a
vlctima foi pensada pela Assisten- |
cia.

A1CTIMADO PELO AUTO 5.872 '

Ao atravessar a rua do Mattoso, |
om frente ao n. 200, o menor Anto- |
nio Leitão, do 14 annos dc odado,
portuguez, trabalhador e residente A
rua Harão do Amazonas, 80, foi cu-
Ihldo pelo auto 5-S72, recebendo cou-
tusões generalizadas.

A Assistência medicou o ferido c
a policia do 15° districto abriu in-
querlto a respeito, lendo o "chauf-
tour" conseguido ovadlr-so.

DISPAROU A ARMA, FERINDO UM
MENOR

Em nma casa du commodos da
rua Coronel Agostinho, som numero,
om Campo Orando, residem os Ir-
mloB José o Antonio Rodrigues, o
Gastão du Barrou, toloa empregados
no commercio,

Esto ultimo, sendo porsuldor d,-
uma pistola nittnmatlca, saiu com oh
outros dois o íoram á rua Sanlo An-
tonlo, no Morro do Capilo. Para mns-
trar o funecionamento da mesma,
deu no gatilho.

Disparando, o projectll foi nttin-
glr o ventre dc Antonio Rodrigues,
prostrandu-o por terra, gravemeir.2
ferido,

Sclento ,1o facto, as autoridades do
23" districto fizeram medicar o fc-
rido na Assistência do Meyer, c dotl-
vornm Gastão, apesar dns testemu-
nlias aífirmarom a uasuallUiulo do
fuoto,

0 QUE A POLICIA IGNORA
COEHIDO POR UMA CARROÇA

—• O monor Manoel Paullno, do ll
unnos do odndo o ruldenta nu morro
Cardoso Marinho, foi colhido pnr
uma carroça, nn rua Saniu ChrlsUi,
o recebeu fractura no liumoro « con-
ttisfics pelo corpo. 8o0C0l'rldo pel i
Assistência, o ferido foi Intormulo
nu Bania Cosa.

VICTIMAS DOS TRENS
UMA SI0N1IOIÍA VICITMADA —

Na cnnoolla da Leopoblluii, OXlstínt*'
na ruu Flguelnt do Mello, foi apit-
nhudii por um trem, QUO lhe fruclti-
rou a perna direita, produclndo-lliu
nlnda ferimento» pelo corpo, n luva-
delia Atina Florindo, do 3S annoa du
edade, brasileira o moradora !i rui
Fuleiro 50, casa N. a qual tevi ou soe-
coitos da Assistência.

MINQRATIVAS
Pastilhas laxativas

Efficazes na PRISÃO DE VEN-
TRE e Hepatites

NAO PRODUZEM COLICAS!

Queimou-se

mim
AS DESNATADEIRAS

99
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SAO AS PREFERIDAS PELOS FAZENDEIROS t pa-
BRICANTES DE MANTE10A POR SEREM

DURADOURAS. ECONÔMICAS E DE FACIC MAMEJO

TERRENO - BOTAFOGO
Em unia boa rua. próximo ii. Pntia,

o quasi esquina da S. Clemen-to, ven-
dc-.se um bi-llu terreno, cum inale-
liai dc prediu vollio, tendo 12 mo-
truB do fronte por 35 dc fundos, mais
ou menos; proçò tíü contos. Tratar
á rua Buenos Aires, 35, dopols du«
12 horas, com o corredor J. F. j
Coelho.

Prédio - Botafogo - Venda
Vendo-só um bello prédio, em rua

transversal a dou Voluntários, recua-
du, cum entrada para automóvel,
tendo quatro quartos, duus salas, ou-
trás dependenclntí, frente regula 10
metros por 45 dc fundos, preço 03
conto». Tratar fi, rua Buenos Aires,
35, depois das 12 horas, com o cor-
rector J. F. Coelho.

Terrenos - Botafogo - Venda
Vcndcm-sc juntes uu separados,

10 loles dc terrenos, á ladeira do
Leme, Tunnel Novo, cum 10 metros
de frente por 40 dc fundos. Preço
<\{' cada lote, mínimo ll! contua, uni
frente está sendo aberta uma linda
avenida que vac terminar no Leme.
Tratar á ru.i Buenos 

'Airos, 
35, dc-

pois du.-* 12 horus, coni u corrector
J. F. Coelho.

toais admiradas _
Sadcquelias cujo san- 1 

~~n

gue é vermelho e paro §
cujas íaces revelatíi sau- i
de e energia. S

I pá) rcccnsíituc iodo o orgfênbtno, íi
j JS (aa cessarem as enxaquecas, aug. m|
ks nienlaoappctitc.dábrillio.iosolhoss m|
Hj emíim purifica o sangue. Setts resul- m

tados sáo surprelicndculcs. Á venda. M
iiaôO annos. ||
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fs rtinha as Pílulas do Or. Ayta M
em sau tar. M

mn Conservam a regularidade do> figa
Igl Intestinos o do ligado. BB
(JS £Sc pursmento vegetaes. Hn

j nar—im mmammá ,h.iwii ijimm t—wp—g

O menor Einilio, dc 3 annoa ue
edade, filho de JosC- Salomão o mo-
rador A ludelra do Faria 172, quei-
mou-se, em sua residência, com água
ferveute. A Assistência modlcou-o.

OS BONDES TAMBEM
LM MENINO F13RIDÒ

N'o Posto Central dc Assistência, o
menor Paulo, .do 3 annos do odade,
filho dc Lui:: do Souza c morador á
rua Idalinn 100. recebeu soecorros.
por ter cuido de um bonde, á rua
du llezeudc, recebendo escoriações na
resião frontal o mi mão direita.

A policia local registrou o caso.

DE F
Vcndo-su uimi boa iiiacliiiin do furar

ferro, ingleza, reforçada. A. Gonçalves k
Barros, ruu Prol Canuca n, -li. Teleplione
fiorlo üOiltl..

DR. REGO LINS
VIAS lílTlNAHlAS. PARTOS, OPEIIA-
eõUS. UKS.J I1AMIIIXA 3T. TKl,. Slifc

(Ml. CO.VS.I AV. ISIO ÍSUANCÚ, 173,
UAS 3 A'S B.

Bom Dia!'

Quer V. S. um es-
tomego oaudavel?
Eis aqui um fácil
caminho para taL
Depois òs cada re*
feiçSo, tome duaa

wm%mÊW itB BCMHBtr

HOPKINS, CflüSER 5 HOPKINS
RUA MUNICIPAL - 32

RIO DE JANEIRO
22

AGNELLO QUINTELLA (pae) ¦
DENTISTA

Ue volta de sua viagem aeha-so novu-
mento á diaposlçüo dc seus ellenles íi rua
Gonçalves Dias, 07, 1» andar, lílcvadur da
ilasn 1'Iora.

?88íl!|2S!:ÍW5

ISem 

iguaes. Elias I
digerem os alimen- |
too ajudando M» |
sim os ostom&gos |
debilitados; dao |
bom appetite o bon 1

I digestGo. a

Adquiram uma CADERNETA-RECLAME da "A CON-
STRUCTORA", para o Sorteio-Predial.

A CADERNETA-RECLAME, independeu lc dc concorrer
ao sorteio do prédio que já eslá construído, dá direito a uma
entrada, de Cinema no valor de ü$00U e um credito de l?p000
em ojiila-corrcnle na Companhia.

CARTA PATENTE N. 1<
Fiscalizada pelo Fiscal do Governo

Ycndem-se em todas as casas de Loterias, Pontos de Jor-
naes e nos Eseriptorios da Companhia.

Rua Uruguayana, 112, 2" andar, Rio.
Agencia u. 1, rua da Conceição 2, sob. Niellicroy'

Devido ao grande numero dc pessoas que procuram u
Companhia, esta resolveu abrir os seus eseriptorios durante
todo o dia tle hoje, domingo, 7do corrente.

CASAS EM PRESTAÇÕES MENSAES SEM ENTRADA
INICIAL !

LAV0LINA
l'Ht)DUCT0 INDISPENSÁVEL EM '10-

DOS OS HOTÉIS, CASAS DE SAUDE,
HOSPITAES, ETC.

6' VENDA EM TODOS OS ARMAZÉNS

SIQUEIRA CAVALCANTI & C.
CASA IlANCAUIA SOr, A PIS.

CAL1ZAÇAO UO GCVEUNO
FEtJEKAIi

DESCONTOS i: UBDESCOJíTQS
Aet-itum-se (leponllo» a prnsu flxu

com juros'Vantajosos

Rua cio Carmo, 71, sob.
TEL. N. 765

TORNO LIMADOR
Vonde-«e um. (trande, inglez, curso ile

o,3u s 1,80, com cinco velocidades, refor-
i-idi) paru grandes oiriclnai. A. Uutujal-
ves & Burros, nua Frei caneca n. 15. To-
lephone Norte 2000.

CARTOMANTE
D. Maria Emilla. a celebre e 1» do

i Brasil e Portugal, consagrada pelo po-
vo a niait- perita, a ultima palavra da
cartomnnola o em sòlenolas occultus,
,1u pesaoae do Interior consultas por
carta; serlcdado c rigoroso sIkIHo; re-
sldenòla f» rua do S. João n. í», om Ni-
ctberoy e caixa postal 16S8, IUo da Ja-

I nelro.'

flÜSTRES FINOS i
I em cryEtal da Boliomla, vendein-.-o B
H modelos para preijos da fabrica, nua H

se loléfi dc mil metros quadrados eni
prestiicfles mehsaés, desiic 5UJ —
nscrlplorlo local: Estrada dus Fur-
ii.,s ii. :tr,.', — edcrlptorto centra'.:
run ii., Candelária n. 8S, sobmdu,
coii; „^ ;.:;;. I'cnna. Pariso! .
panhiti Lhiiítadu. Telephone
11. 1.010.

Palacete - LEME - Compra-se;
Nas redondezas do Leme, deseja-

se comprar um pu laça te em centro
du jardim, que tenha grande iiuin- ,
tal. próprio pura f.inillla dc alto
tratamento, do preço de 150 ii i;:10,
contos. Quem tiver. .'• favor dirigir-

Com-j sc ;'t uia Buenos Aires, o:,, depois:
Nortü j tla^ 1*J liui"utí, cuni u corrector <I. 1'.

Coelho.

" Ll.l.MCA DK BOKM.AS DO KU.
CTUM EAXUS

'Jrntninrnio eNpccIul ind "lor dns

HEMORRHOIDAS
Kçm upcraçAo,

un. tiACi, rii'A.M;A saxtos

ii ii

A melhor lnJeci;ilo inercurial, no trata-
nientii ila syphilis. efricacla e ausência ali-
solula de dôr. uttestailas pelos grandes
clínicos: Prors. Miguel Couto, Abreu VI-
lliu, linche Vaz, Henrique Hoxo,. Auatro-
gcsllo, Ed. Magallillès, etc, otc.

VENDE: Ilodolpho Hess íl C. — 03, 7
do Setembro.

MOLÉSTIAS DA PRÓSTATA
O especialista DR. CARLOS DAUUT, ga-

rant« optímos resultados no tratamento
dus prostalttcs yonocoríceíis, agudas o
cbroiilctlJ. Iteiniegraçâo rápida da fraquc«a
gehltal c faz desapparecer a gotta mili-
tar. Doze annos dc pratica. Methudos mo-
UCrílòs o huiolores. Consulta da= li ás lí
lioras, Avenida Rio Branco n. 1113, clc-
\ ador.

Casa Osmar
IA

Sapatoi em chromo amarello e
chocolate, com talão boje

DE 37 a 44:

32S000
100 - R. LARGA -100

jjlllllllllllimillllllllHIIIIIIIllIlilliilllllllliillliliiii iiiiiiii iimiiiiiiniiiiiiij,d&g@s* um bmm .cal
Veja a

qualidade
e preços

na rua
| Larga 127

>=4
Uma §

visita a I
esta casa f
é sempre

do vosso
interesse

ts3l$BOO
| 0 mesmo sortimento na sua filial no Engenho dá Dentro

0^.3^ CHIARA
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JUNTO DE CADA VIDRO
do af amado, do insnpcravol

TOISTIOO LOVERSO
O grande fortificant* do sangu* — do cérebro  dos

nervos — dos músculos.
v. s. encontrará mn» bula de garantia do fabricante na qualeste se comprometia a resUtuir o dinheiro a todos oe doenteo quenão obtiverem os resultados desejados com q nao deste ínoravi-

lhoao TÔNICO.
Não esquecer Isto ! . . .
O TÓXICO LOVERSO é o melhor forüficante do mundo I
Os magros, os fracos, os nervosos, os depauperados e os

convalcscentes encontram no TON7CO IiOVBRSO um remédio
alimento portentoso que lhes pestituirá rapidamente e com segu-
rança a saude perdida.

Um vidro basta quasi para nm mez.
Sas boas pharmaclas se encontra sempre o

TÔNICO LOVERSO
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A chegada a Portland
l'Oim,A,VD (Miiiuc), ti (U. P.) —

Os avluilorea norto-amerlciinou queestão terminando o v6o cm redor domundo, Uesomburcaram liontem portoilmta cldnde, vindos do Plctou.
SKI.ÃO RECEBIDOS 1'USTIVA.

MENTE EM WASHINGTON
PORTLAND (Muino), ti (U. p.) _

A chegada as proximidades desta ci-iludi,», hontem, ti. noite, dos aviadores
norte-americanos tenentes Smlth,Wuile o Nelson, que estão tormlnundo
umu viagem aérea c-m redor do mun-do, celebrur-se-fi, aqui, hoje, durunto
u dla o ii noite, com grande cnthu-
slasmo,

Desde que os corajosos uviudores
se encontram tio novo no território
norte-americano, a sua tentativa du'•IriMimiiuvesução aerca fi consldorada
i-oallzada vlctoriosamento. Embora
oa pilotos militares tenham alndu queir até u Califórnia, pura completai-
a volta uo globo, faz-so observar queo resto du viagem será satisfatória-
mente terminada,

Desta cldado os aviadores voarão
com destino a Keyport, Estado do
New JcrsDj-, c dahi seguirão liara.

A CONFERÊNCIA DOS ES-
TADOS BALKANICOS

 »

BlK*A.RíE»r, 0 (A.) — O roTerno
iti. tom quasi prompto o aeu pro-
gramiTMi a ser a*pre«<Tntii4o na pro-xlniu Conferonclu. dos Estados Bal-
Icanlcoa, que ee reunira no corrente
mt»z cm iSliiitlii.

Entro 00 vários asmimptoa que oe-
rão abordadoe polo governo rumai-
00, figuram o estudo da perfeita do-
llmlUnjão do suaa fronteiras; u tro-
ea ilo ponto» do vistas sobro o lntor-
ejwiiblo commercial e Intolleotual on-
tro os palzee bulkanicos, o a dts-
cuhsuo do pequenos casos dlplomatl-
cos pendentes entro as nações vlsl
nhas.

SuiniOc-se que, dos trabalhos, sur
j<i um tratado de auxilio mutuo mol
dado nos que tem sido celebrados ul
tlmumento entro varias nações eu-
roptas.

Washington. Grandes manifestações
estão scnilo preparadas em homena-
gciii aos aviadores por oceasião de
suu chegada ú capital.

Do Washington, os aviadores dlrl-
gir-se-ão ao I'aelf!co, fazendo seis
escalas entre Washington o San Dle-
go, Califórnia, do cuja cidade ollos
partiram no dla 17 do março desto
nnno. Iniciando o ruid aéreo em ro-
dor do mundo.
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¦*-= E* U1H TÔNICO DE FAMA MUNDIAL, CONTENDO 22 % DE =
SS PHOSPHORO ASSimiLAVEL, EXTRAHIDO DAS SEMENTES SS
SE VEGETAES =
***** Combate: A DEPRECSÜO NERVOSA, A NEURASTHENIA, SE
3S A ANEMIA, elo. —

REINTEGRA A VITALIDADE I
KS A' «enda nas drogarias o pharmacias, em comprimldoa SS*~ e granulada S=

llcpresoiilmtcs exclusivos no Brasil: iierm SCIIUBACK S
*' cla- ~ Ca,*a Postal 237 — íllu ile Janeiro SS

SS 1'Jbrlcautes: Suclctó pour 1'Induslrle Cblmlque u Bale, SSBiisllCíi-Suissa. *S5
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EM STOCK
LOCOMOTIVAS A MOTOR

PARA QUALQUER BITOLA

Capacidade- de tracção 18.000 ks., 28.000 ks. e mais
AUTOS OE LINHA - WAGGONETES

DE QUALQUER VYTO E BITOLA
Peçam catalee*» <* offerta» no» *-*pr-*--*ata-a1ea ceraesi

ALBERTI k STADLER• RIO DE JAU
nUX DO JJAV1ÍADIO. lt« — CAIXA 3.44a

^UllülillliUJlUlllllllliUllllimillllllllllllllllllllilllllllllllll IIIIIIIIIHIIIIII,

F SPIIMO &c.
RUA DOS ANDRADAS, 59 — Telep. N. 2112

Commissoes - Representações - Conta própria
Únicos agentes da Asty & Cia. Tintas e vernizes s dos produetos pharmaceu-

ticos Blsmoxyl — Murryl — Taraktyl e Abrol

DEPOSITÁRIOS:
Doa afamados pincéis, brochas marca "Onlps" — Metaes — Globos -— Tuly-

pas — Fltllhos lisos e Impressos — Etiquetas, seda, algodão, tafetá — Vi-
dros para uso doméstico —- Irrigadores — Tubos de borracha para Irri-

godoros — Mangueiras — Artigo3 para escriptorio — Garfos — Colheres
— Pratos — Chicaras — Peneiras — Malas — Ladrilhos  Telhas

de cimento — Escovas para roupa — Bolas do borracha, etc, otc.

PREÇOS E INFORMAÇÕES A PEDIDO
nnniniiinniiminnnininirrnTHiniTiTniininmiiiMíTnTiiniTnimiínviiiiinnm?

A REVOLUÇÃO NA
CHINA

¦»

Os revolucionários não con-
seguiram vencer a resisten-

cia dos legaes
SHANOA.I, (1 IU. P.) — Cossou o

combato «iu toda a 'Inlia do fronte ús
*!:.' horas.

A offensiva do Klnngsu nüo conse-
Bulu quebrar a resistência oppostu. por
Chclang-,

As victlmas sô de hontem sabem a
fiulnliontns. Parece que a Intençüo dus
foi-fjas atacantes ú envolver esta cida-
dr» pelo sul.¦SHANOAi, 6 (U. P.) — O generul
Clil-Sleli-Yan reconveiou hoje, fis
19,30 o assalto a Lluho. estando resol-
'Vido a tomar o forte fio Woosong, A
artilharia e os aeroplanos contlnuum
cm urando actividade.

As forças de Lu-Yungl-Hclansr rc-
slstom firmemente.

UMA EXBRGICA NOTA DOS
GOVERNOS ESTRANGEIROS

liONDI.ES, ü ÇU. P.) — O jornal"The Times" Insere um telegramma
dc Shangal dizendo que as potências
dirigiram enérgica nota aos chefes das
duas facçOes cm luta na China, de-
olarando que nao permlttirüo que se
desenvolva a campanha no rio
Itwang-Pu, enlre o forte de Woosung
que pertence a Shangal e o arsenal íie
Klang-Nan que esta em cima de Shau-
gttl.

A GUERRA E' CONTRA O GO-
VERNO DE 11EKIN

LONDRES, ti (U. P.) — O jornal"Tho Times" publica um telegramma
procedente de Shangal, dizendo quo
Lu-Yung-Hslang publicou um manl*
festo dcolarando que a guerra 6 con-
tra o presidente do governo do Po-
Iiln, Tsao-Kun, a quem denuncia como
exercendo lllcgalmente aa suas func-
Gõea presidcnclaes c aecusa de lc-
drüo.

Acredlta-so que a publicação desse
manifesto. 6 um acto preliminar á en*
trada das tonais de Ohang-Tso-Lin
por cujo motivo o conflicto assume
maior gravidade.

AS COLÔNIAS ESTRANGEIRAS
MAIS CALMAS

SHANG-AJ, 6 (U. P.) — Continua
a set- muito grave a situação dccòr-
rento da guerra civil.

Entretanto aa colônias estrangeiras
aiqul estabelecidas não receiam ne-
nhum ataque directo por .parto das
facções era luta, mas consideram acha-
rein-se em serio perigo dc ser Invadi-
das as suas propriedades pelas tro-
pas armadas fugitivas, caso fôr dor-
rotudo L,u-Yuiig-I-Isiang,

Jã s:o refugiaram nesta cidade selo
mii russos cm sua maioria bald.is dc
recursos c o numero do chinezes re-"ugiados aqui desde que tiveram ini-
cio as hostilidades augmeiitou al6 vinte
mi1!.

OS COMMUNISTAS RUSSOS
BERLIM, 0 (U. P.) —- A commis--são executiva da Internacional Com-

munlsta de Moscou, fez um a-ppel-lo aos
trabalhistas britannicos para agirem
contra a sangrenta luta que ora infe-
licita a. China.

O MOVIMENTO REVOLUCIONA-
RIO ALASTRA-SE

PEKIM, 0 (A.) — Conforme so
esperava, rehontou a guerra ontre as
íorças dns províncias dc Tclie-Kiang
o Klang-Su, tendo-se travado violou-
to combato, cujo resultado ainda não
6 conhecido.
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A TRAVESSIA DO MANCHA
CABO, Çlrif-nez, C (L\ P.) — Os

nadadores Harrison o Helins, quo
tratam de -cruzar o Canal da Man-
clia a nado, iniciaram hojo essa ten-
tativa entrando na agua a O.ül ml-
nutos. Após nove horas de nado do-
«latiram, por so acharem muito fa-
tirados.

0 KX-PRESIDENTE EPITA-
CIO PESSOA CHEGA A

HPARIS
-a-

PARIS, 6 <U. P.) _ vindo doHaya, chegou, hoje, u esta capital odr. Epitacio fossou, ox-pi-e-Nliionie
do Brasil, sendo recebido na estaçãoda Estrada do Kerro polo pessoal daembaixada e du consulado braallul-
ros, nesta eapital,

0 SEfRETÀRÍODEfROTZ-
KY SUICIDOU-SE

MOSCOU, li (U. P.) — O sr. Ml-chael Galsmun, secretario particulardo sr. Trotzky, commissario dos Ne-
gocios dn Guerra do governo do So-
vlet da rtusslu, .pôz termo á cxlsten*
clu.

Ignoram-se os motivos desse acto dedesespero.

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, ü (U, P.) — O ar. Serra

entregou no presidento da Republi-
ca, sr. Teixeira Comes, a quantia de
lü contos de réis, proveniente de uma
BUbscrlpcao, aberta no Gremio Rc-
publlca.lo Portuguez, do Kio de Ja-
nelro, a faV'or do "raid" dos aviado-
res Brito Paes e Sarmento Beires nMacio.

Os jornes desta capital, roferln-
do-se ã project.-iflu Viagem da esqua-
.dra Italiana íis colônias portugueza.),fazem notar as ambições da Italia
a respeito da Angola, e pedem ao
governo quo reveja as concessões fei-
tas «obre terrenos, afim de evitar n
infiltração Italiana ou allemã, quedizem ser perigosa.—'Telegrapham dc Mon tu logro di-
zendo que tres cnrublneiros hespa-
nhóes penetraram no território por-tuguez, ali- cinco kilometros da rala,
prendondo sete trabalhadores portu-
guezes. ü povo mostrou-se profunda-menu- indignado. (J governo recla-
mon diplomaticamente,

Falleceu, no Porto, o medico dr.Nunes Ponte.
— Os-officiaes da marinha mercan-to votaram a suspensão dou traba-
lhos.

Regressou a esta eapital o sr.
Cosia Lobo, que foi tomar pairo lio
Congresso de Arilhmetlca realizado
no Canada.

Declarou o sr. Ooata Lobo ti. im-
prensa que Portugal conquistou um
logar do honra mus investigações ns-
tninoiiiH-a-N-, adquiriu uni spectrò-
nellographo para o Observatório ííh
Coimbra o conseguiu u installação de
unia cadeira >ie Portuguez na Uni-
versi.iade de Toronto.

Lisboa, o ru. p.) _ a embai-
xada do Brasil, prepara brilhante
recepção, amanhã, anniversario da
independência brasileira.

Falleceu o sr. Alfredo Lourei-
ro. porteiro do consulado do Brasil,
nesta ch pitai.

O funeral será feito a expensas do
consulado.

LISBOA, fi (U. P.) — O "Diário de
Lisboa" noticia que o commaiidante
Sacadura Cabral, negociará um a;;-
cordo com a aviação hespanhola,
afim de estabelecei- uma ligação
aérea, effectiva, entre Lisboa e Ma-
d ri d.

ATTENTADO CONTRA A
VIDA DO PRESIDENTE DA

POLÔNIA
LONDRES, 0 (U. P.) — o cor-n-espondente da. Centrai Ncwn, cmArienna, communica, por informações

do Le-nrberg, que um estudante denome Teigei atirou uma bomba numautomóvel em que viajava o presi-dente da Polônia, Stanlslau Wojcie-f-kosk-1, que saiu illeeo. O estudanteloi preso,

HA LIGA DAS NAÇÕES
a>

A discussão da questão do
desarmamento

GBNBBtRA, il (L*. p,) — a us-r-m-blía da Llgu das Nações reatou hojeu discussão .ia questão do ilesurma-
mento que deve ficar ©noerradu estanoite.

A delegação britannlca tenclona
apresentar um projocto do arbl tra men-tu obrigatório á primeira commlssãoda assembléa que so oecupa das quos-toes Jurídicas e outro plano de dosar-
mamento A terceira comniissão, afim
de evitar -quo os dois assumptos sejam
ligados e discutidos om conjunto.— Annunoln-so que os chefes dos
governos da França o da Inglaterra,
srs. Herriot o Mae Donald, chegaram
a um accordo completo a respeito dos
termos de uma moção que vao ser
apresentada á nssembiíii da Liga das
Nações, resumindo vs resultados de
«lols dias de discussão sobre as quês-toes du segurança o .lo desarmamento,

O PACTO DE SEGURANÇA
E' APPROVADO

GENEBRA, 0 (U. P.) — A assem-
blía da Liga das Nações adoptou.
unanimemente a moção apresentada
pelos srs. Herriot c Macdonal.l a
respeito do pacto de segurança, pro-
jectado pela Liga e da questão do
desarmamento.

A PROVÁVEL PROCLAMAÇÃO
DO SR. MAX — A DECLARAÇÃO

DO SR. HERRIOT
PARIS, (i IV. p.) _ Respondendo

á notificação do chanceller -da Alie-
manha, sr. Murx, no sentido tie que
tenclona publicar unia proclamação
rejeitando a responsabilidade da Al-
tamanha na guerra, o presidente do
Conselho de Ministros, sr. Herriot,'J-eu instrucções ao embaixador da
França, em Berlim, afim do que
laça observar ao chefe do governo
allemão o péssimo effeito que eau-
saria lia Krunça esse acto, prevenin-flo-lhc, ao mesmo tempo, quo a
França se reserva os seu» direitos
üobreas conseqüências que o mesmo
possa produzir.
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NOVO ATTENTADO CON-
TRA 0 GENERAL FAKUDA

TOKIO, G (U. P.) — Roglstrou-so.
hoje, a segunda tentativa, de assassi-
nio íio general Fakuda. Os elimino-
sos enviaram ao general um pacoto
contendo uma bomba. A filha do go-
neral Palcuda, abriu o embrulho, que
fez immediatamente explosão, sem
ferir, porém, a joven.

O general Fakuda, 6 uma 'das per-
sonalldades mais distinetas do exer-
cito japonez.

HOMENAGEM DE PORTU-
GAL AO BRASIL

LISBOA, ti IV. P.) — O governo
determinou que os sellos conimemora-
tivos do raid aereu entre Lisboa e o
Rio de .ianeiro, tenham curso legal
hoje, aman/.ã c na próxima segunda-
feira, anniversario da Independência
do Brasil.

Essa resolução significa uma ho-
menagem ú grande republica sul ame-
ricana.
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0 MATCH INTERNACIONAL
DE POLO

NOVA TOKK, 6 (U. P.) — Devi-
d'o á chuva, foi adiado o match ln-
ternaclonal de polo, quo se devia
realizar, hoje. em Meadowbrook,
para o qual fora especialmente con-
vidadn o príncipe de Galles. Diver-
sos embaixadores c altas personali-
dades americanas deviam assistir ao
interessante Jogo, quo terá logar ria
próxima terça-feira.

1 i 9-J

Apparecerá brevemente nesta ca-
pitai o

NO LAR

i
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que será, sem duvida alguma, um
magnífico e interessantíssimo ves-
pertino, digno do grande publico a
cujo serviço se vem consagrar,

Destemerosa actuação em
prol dos sagrados ideaes da
nacionalidade — Copioso noti-
ciario illustrado de tudo quanto
oceorrer dc relevante na ci-1 dade, no Brasil e no mundo —
Abundante, primoroso serviço
telegraphico — Secção spor-!
tiva, a mais variada e completa !

Chronicas e artigos de escri- \
ptores de talento notável — As |
melhores e mais actuaes infor- '
mações sobre a vida portugueza '

Sensacionaes reportagens!
Defesa efficiente dos inte-

resses da população.

Director e Redactor-chefc:

HAMILTON BARATA
0 "Jornal do Povo" será o legi-

timo órgão das aspirações brasi-
leiras no Século Vinte.

Redacção e Administração:

Avenida Rio Branco, 127
1.° andar

F»ROJECTOR
Todos podem ter em casa um verdadeiro cinema sem nenhum

conhecimento nem installação especial o por um preço módico.
ProjecçOes de grando nitidez até 2 metros do quadro. v
Grando sortimento do films ininflamaveis.
Funeciona em todos os logares mesmo sem electricidade.
Aluga-se fitas a preços reduzidos.

0 PROJECTOR 425S000 FILMS GIM. I0$000
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CAMERA
Pequena o oleganto, precisa e forte, a Camera Paüic-Baby pesa

apenas 800 grammas. Permitte a todos apanhar vistas clnematogra-
phicas tão perfeitas como as dos apparelhos maiores

Coin a Camera Patlié-Baby fica resolvido o problema da pho-
íographia animada — Ultima novidade.,

A CAMERA 525-5000 FILMS VIRGENS C|M 8$500
Peçam catálogos e vinde assistir as nossas demonstrações gra-

luitas a:
Br. Bodrigo Silva, 36

Os apparelhos Patlié-Baby acham-se egualmente a venda no Rio
do Janeiro e em São Paulo nas principaes casas dc photographia o
brinquedos.

?>'« Interior cm Iodas as principaes cidades da Republica
lím clubs c u in-eslnçües na Cusa Barbosa & Mello 27. Rua

Assembléa — Rio. *

A GUERRA DOS MAR-!

Sessenta mil homens comba-
tem no sector de Tetuan
LONDRES, 0 (U. P.) — o corre.*-

pondento do "Times", cm TiWKor,Informa tiuo ohegarani novas tropimcorajosas, porem, mal treinadas. Nosector de Tetuan combatem cerca tioUü.OOU homens. Mm Scüsuan lin
grande falta de provlsOos. Lauzlenestá Isolnda. Muitos postos do poucaimportância foram capturados pelesrebeldes,

primo m: Rivi.n.\ partiu
PARA MARROCOS

MADRID. C (l*. P.» _ No expresso
de Andaluzia partiram para Marro-cos o general Primo de Klvora o ou-
tros Chefes do exercito. Na estação
achavam-se o Infanta d. Fernando oos generaes que compõem o dire-
ctorio militar, Immensu multidão ac-clamou onthuslastlcaiiionto os via-
Jantes,

A SITUAÇÃO DE TETUAN
TANGER, II (ü, p.) — A estrada

de Tanger acha-se fechada por va-rios dias. Xas lutas recentemente
travadas houvo alguns niortos, ln-
cluslve tres europeus.

Os atacantes não são rlfenhos, mas
jovens da Irllm de Andjera o vlsl-
nhanças, mie uggrldom o pilham ln-
dlscrlmlnndnmente europeus o mou-
ros. Os chefes das tribus condemnalil
esso procedimento. O ultimo ataque
verlflcou-so quinta-feira, a JU kilo-
metros daqui.

A posição hespanhola próxima » ,Tetuan eslá em situação cada ver.
mais precária. EspeiU-so para den- i

FIRPO COM ORDEM DE
PRISÃO

WASHINGTON, ." (l*. P.) — O
ministro diLs Rotações lüxlorlores em
oxerclclo, «r, Whltc, iisslsnou hoje
a ordom dc, prisão contra lati-/. Flr*
po, o conhecido pugilista iu*o»ontino.

NOVA TORK, ti (U. P.) — Foi
adiada pnra o dla 15 do corrente, a
audloticlu no caso contra o "boxeur"
urgontlno Uúls Firpo.

Iüiii virtude desça df»fislln est;\
garantida a lula projocta.la ontre
Flrpo o o pugilista americano de
côr, Hnrr.v wills, que deve realizar-
se no dla 11 deste mez.

*-**->'*^>*^-^-*>**-^^».^r*-->'N^»-^*<-^*^VV*->*-i-yV*i

0 VOTO PARA AS MULHE-
RES ITALIANAS

LONDRES, ti IV. r.) — O cor-
respondonto do "Mornins PoBt", cm
Roma, i\i7. que de accordo com o
que foi publicado pelou jornaes ih-
Italia ns mulheres Itallanns vão tri-
o direito de voto. Essa i-efot*inn t*b
fora por melo de emendas Ini.roihi-
xlilns ii Constituição do Reino, p.-ir.l
o que o Orando Conselho Faecistn
nomeou uma com missão de quinze
membro,-! encarregada do redigir as
bases desea mofllficaçilo.

tro em breve uma grande m-ção con-
Junta.

A frente frnncezn eslá mai»; !ran-
quillii, pois so desconheço lã que s
ncçuo d" hít uni mou passado, cuntrn
uma concentração de mais .1.- T.onO
rlfenhos, eu.' se ttpproxlmnrom ntfi
iu milhos d,- Fei*, remiltou nu reti-
rada dos atacantes,
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Só ha um LEITE DE KIEIA
ODE

Fabricado pela

Chás. H. Phillips Chemical Co.
NEW-YORK

Macia de Escrever Silenciosa
Poderá haver machinas revestidas dc feltro, o que

amortece um pouco o som, e a UNDERWOOD, sem-
pre nvenos ruidosa que as demais, foi a primeira des-
-sas machinas que appareceu no mercado (c si disso
uão íez alarde, foi porque reconheceu ser apenas
meio caminho andado). Agora, porém, a fabrica Un-
dcrwood acaba de elaborar a

CAIXA SILENCIOSA
UNDERWOOD

dentro da qual a machina d<; escrever funeciona, sen-
do quasi imperceptível o ruido.

Para fazer unia macliina dc escrever silenciosa
seria preciso sacrificar a rigidez da construcção, a rc-
sistencia das peças, a durabilidade da machina e a
pequena vantagem que adviria do trabalho completa-
mente, silencioso não compensaria de fôrma alguma
semelhante sacrifício.

Quem quizer uma machina naturalmente pouco
barulhenta, use a Underwood. Sc quizer uma machi-
na revestida de feltro, para amortecer um pouco o
som, use a Underwood. S« quizer evitar quasi inteira»
mente o som, use a Underwood com a Caixa Silen-
ciosa.

EJVI QUALQUER HYPOTHESE, USE SC A

UNDERWOOD
a machina padrão, cujas qualidades as rivaes em vão
procuram imitar.

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY.
Ouvidor, 98 São Bento, lo
Rio S. PauloII

KSãaMÒBQg^^ I

ASSETINAR, DAR ALVURA A' CUTIS.

LEITE BE GERA
(i'ir.ii'ii:ii \v.\x Min,',

> 1 HpJ JLj
PTIMUS

--A afamada marca sueca de Fogareiros c Lamparinas
--A kerosene e gazolina sem torcida
—-EcononTcos e práticos—Exija marca OPTIMUS
—A' venda em todas as casas de primeira ordem
Representantes da fabrica:

Casa BrasiIdana - H. Jnstesen & H. Kaasbol

==SgQC3Q| , t*l

m
Rua Tlieopliilo Ottoiii, 81-1.° Ip Telephone: NORTE 6146 m Caixa Postal 2222 Sl RH) DE-JIBBD
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A '.PBDIDOS
DECLARAÇÕES

0 PORTO DO RECIFE
"Os noaflou comtnonüwloa em torno

dou serviços do porto do Reclío nio

tém aeraíado... T/udoral
DonunddtnoB factoa conorotoa: en-

calhe do um navio, cobrança oxtor-
tilva o Inconstitucional de um impou-
to do Importarão estadual, conutru-
cçüo do obrau stnnptuarlaí e desne-
oossarlaa com aa verbas do porto, otc.

Por isso mosmo, mantemos om toda
linha ,au nossas atfirmativas e, no
ostrolto espaço de um commentarlo
ÜBolro, nao poderíamos narrar tudo

quanto so passa em Pernambuco .om
rolaclo áa obran do porto, Vae em
disco homocopatlcas, em quinta dy-
iluminação...

A União Fadoral, por seu contrato
com o govorno (do Estado, transferiu
a esto a renda altandoaarla dos 2 T
ouro, numa mídia annual do quatro
mil contos. O Estado cobra ainda,
nüo sabemos a que titulo, 1$ por va-
lume, de qualquer natureza, que en-
tra no porto, mais 5$ pelas morca-
dorias do cabotagem, atira outras
taxas vexatórias que sao arrancadas
do commorcio o da industria, o todo
osse dinheiro tom aldo lnsufficlonto.

O Estado cogita ainda de um om-

prestimo externo (achando pouca a
divida do Pornainbuco) o, por anto-
cipacSo, tomou a um banco italiano
a quantia de 3.000 contos, o com os

Juros do 18 "l"... Estados do menor
importância, sem os recursos de Por-
numbuco o som a significação poli-
tica desto, nao ha multo, tomaram
dinheiro na praça Uo Rio a jurou
do 7 "l" annutioa. Como dcmoiausom
ou, felizmente, fracassassem ia, no-

gociaijõos para tal empréstimo, o
governo omittiu apólices para paga-
mentos, apólices quo estilo tiondo i
vendidas na praça a baixo preço.

NSo sendo aiuda sufficlento o dl-
nhelro aaaim apurado;' o Estado retl-
rou do suas rendas ordinárias cerca
de dois iuII contos para o porto e
dovo ainda mais do tros mil contos
a varlos fornecedores.

Atí agora acham-so enterrados nas

pseudo obras do porto cerca do qua-
torne mil conlus, om menos do dois
annos, para uma obra orçada em
22.000-om cinco annos, prazo dô
contraio.

Certo engenheiro do nutoria com-

potência o ooulieuedor dos serviços Já
dluão iiui*. tcmlo-so cm vista o ijuo
caía licito o a despesa ate agora con-
sumida, nem cum cincoenta mil cou-
los surdo terminados os trabalhos do
porto do Recite.

Ui-jseuiou a principio quo trataria-
iiiúu dásto ajsuimilo cm dOscj hu-
miupalicau.

VolLarcniuu ao caso.
(Extraído do "O Pais".)

THEATRAES 
"

"O tnGOLO", DE RENATO VIANNA — A
"CAMORRA" E O TENOR REIS E SIL-

VA —• UM APPELLO AO PREFEITO
— EU DEFENDENDO MOCCHI I —

ALVES DA CUNHA, O ORANDE
ARTISTA PORTUGUEZ

XXII
nonato Vianna vao noa dsir, na pro-

xiina semana, mais unia peça quo so
oliama: "O Glgolo". 13' uma alta co-
media.

Renato Vianna, tenho para mim, C um
dos escriptoros mais completos que poa-
euimos. Tivéssemos theatros, tivéssemos
publico o tivéssemos uns dez autores com
a popularidade do Leopoldo FrOos, talvez
rtunhum escriptor theatral pudesso oom-
petlr com Renato Vianna.

Henato Vianna em theatro fi um des-
orientado, quo uoífre, a tortura da orlei-
nalidadc. A sua "Ultima Kncarnaçáo dú
Fausto" c- nm eloquento exemplo.

S« Renato ficaüso na alta comedia do
enredo simples, do diálogos simples, lie-
nato seria uma verdadeira sorpresa para
o publico o seria uni orgulho para aa
mossa*) paupérrima» letras theatraes.

Mas, Infelizmente, Renato ainda nâo
l«m a estabilidade doa eseriptores quo
fixaram au dlreotrize.i da sua arte,

No dia om quo Renato encolher um
gênero do theatro o míllo permanecer,
nesse dia, ou não sol atê ondo irá esse
brilhante Renato Vianna.

Aguardemos a representação do "Gi-
golo".

Os críticos MUstcaes nüo disseram,
mae como dwiatlo quo todos elles juntos
mo'contestem, vou dizer quo lieis O
Silva, tenor pernambucano, incluído no"quadro brasileiro" da Companhia Ij>'-
rica do Municipal, é, hoje. a melhor voz
do que dispõe o empresário Mocchi.

O próprio I'leía. quo j& so foi, n3.o
lho 1'azla «ombra, nem quanto a voz
nem quanto a arte de canlar.

Pois esíie artista, dovo dizer ao sr. pra-
feito, rsti sendo vlctlma do uma tor-
rivel "eaworra", da qual talvez faça
parte, consciente ou Inconscl-entcmento,
o meu amigo Raul Cardoso.

Kssa "camorra", sr. prefeito, planejou
o seguinte contra o nosso artista Rola
e .Silva.

Es*» arti.tía nflo cantará a "T-ouca"
ou a "Bohenil.i" em recita do tmslKiia-
tura porque o« aualiínanlej protestarão,

Bu fiel que A platta do Theatro Mu-
nlclpal a "a:ii)b" u nio raro ó cretina,
mus nao farei a Injuria do aeredltal-a
capaz do condemn&r um verdadeiro ar-
tísta, apenas porque elle tove a deesraça
do nascer ro Brasil I'Mas, sr. prefeito, pela força que lho
da o contrato, r. e.x. podo determinar
quo Raul Cardoso exija da empresa a
representação <la "Bohomla", em recita
extraordinária, oom o melhor tonor da
companhia, e no dia segulnto faça ro-
presontar em recita do assignatura a
mosma "Eoliemia" com Reis o Silva.
Assista v, oi. cesas duas representações
o veja eo ha na companhia tenor que so
possa, om tudo, to comparar ao nosso
patrício.

Ordeno v. ex. et«a providencia, por-
quo u6 «uslui porí. termo & Indecente"eaiiiorTa** quo campeia no Theatro Mu-
r.iolpal.•Conoonllri a "camorra" que so repre-
Bento o " Controlador de Diamante*"? A"oainorra" dia quo iiío lrâ...

Eu vou deíeudur os lutorossea do Wal-
ter Mocchi!

O sr. Mocchi, com todo o uacrlflcio,
deu-nua uma excelleuto temporada,

Tio boa que seu prejuízo deve montar
a nials do uma centena do eontoa.

O nosso governo « n nosus Prefeitura
estio na obrigação moral do fazer no
ur. Mocchi o mesmo que Cez a Munici-
palidado de Btlotlos, Aires.

Alím de se lhe pagar as duas recitas
do i?a!n que estavam ajustadas, para a
vbuia do prhich)* do Plemotite, aüida so
lho devo Indemnizar os prejuízos..,

, Aa r.ossaü autoridades que fa\.*iim dl-
reoíajncnta essa favor (io sr. Mocchi,
trnhi evitar os InterlUedliiriòs...

So o governo fizer <lireatamento o n««
suedo, gactarã «penna cem ou duzentos

Municipio do Alegra
'DBaüAIiÜteflbO A íitJTA...

Na noecão doa "A podidos" do
O JORNAL, *do *Rlo do Janoiro, sal-
iram ulUrnamehto urtiàa voi-rlnus con-
ü*a o bom nomo o u roputa-jão do
munloipio do Alegre, acotrmtdo como
bondo o "far-wa-ut'.' osplrltoaantense.

Não sabemos «uue»! oo Intuitos,
n«an oa motivo» por quo e-r-so paira-
dor foi dlzor no O JORNAL, nua
aqui não ha garantia» nom pura as
autoridades. Para faesor calar calo
lllustro patriota >quo tanto so luto-
i-ossa pelas nosâaa coisa», nastarta
lho respondermos quo, aqui no Alo-
¦ro, nos dias agitados da «edição
puulldta, quando o nosso policiamen-
to ora feito por meio do civis, por-
quo nüo tínhamos no município um
sú militar, tudo correu na melhor
ordem, não tendo sequor «o verifl-
oado, iio Interior, íaotos cuja anor-
itnalidado fosso digna do nota.

Ha orlmos no Alegro: inconlesta-
volmento os ha.

Mas í* preciso quo eo levo eim con-
ta, no maior vulto do assassinatos
quo aqui so possam dar, certos fa-
ctoros prepondorantes para o sou
desenvolvimento, como sejam: a ox-
tensão territorial do município, aa
fronteiras dos IBstados do Rio o Ml-
nas, o, como principal elemento de
adaptação, au zonas incultas do cou-
tro ,nâo cortadas por estrada do fer-
ro, aondo so torna difficil o policia-
monto o ató mesmo a verificação
possível do factos cuja prova escapa
nvullas vezes ú unnccio ponal, pola
escassez do meios cm m obtel-a.

Isso, porém, não 6 falta do garan-
tlaj teto não quer dlzor tambem quo
as autoridades não cumpram com os
seus devores. Aqui, pelo menos, po-
demos dlzor, para gáudio -do muita
gente: o principio da autoridade ó
perfeitamente respeitado, sem quo se
vá alônt da tolorancla, quo pôilo ser
abolida do um momento para outro,
so Mr necessário, pára o dovido ros-
peito Cl lei o em oonformidado com
os desejos do informunto dü órgão
carioca.

(Do "O Alesronso", do Alegro, Es-
tado do Espirito íSanto).

Município do Alogra
IX TOCAIA

.Nao saibamos como evitar caes
horrorosos atteutados quo ultima-
mento V6m se verificando com tanta
assiduidade no -município, a ponto
do -ser a cldado theatro de acontecl-
mentos desim ordem.

Na madrugada do terça-feira,
quando o «r. iVaneisco Ooncalvea de
Castro, a serviço dos srs. lieis íi C.
Lintd., Jeeta praça, so dirigia do sua
residência para o armazém daquella
firma, cerca do *l lioras da manhã,
ao -abrir o portão de sua casa, Col
sorprehèiididoa 'por varlos tiros do
revólver, caindo logo gravemente ío-
rido.

O criminoso teria passado toda a
noite ao lado da casa da victima, ao
quo su suppôo, devido ter-so encon-
trado ali um cobertor, pontas de oi-

Os açougws de imirgincia
'lllmo. o eznio. ar. dr, Azevedo Jjl-

ma.
M, V, dopulado polo Dlalrlolo Co-

deral.
Respeitosas saudaçttea.

Tondo tido noticia do quo v. oxa.,
da tribuna da Camara, fez criticas
vcliomuntos ao contrato, por mini an-
slgnado com a Prefeitura Municipal,
para a venda do carno nos acouguea
du emergência, quo estão funecionan-
do, venho, lealnionto, oxpor as gran-
dus vantagens por mim obtidas. São
ollas: a) — desconto do 30 "l" no
Imposto de matança at(i GO rezes aba-
tidas, num total de 3701000, diária-
mento, o não do 800(000, como ai-
legou v, ox, b) — ser garantido ao
contratante o fornecimento dos doz
acouguos, num prazo do seis mezes;
c) — profc-roncla para o transporto,
em primeiro logar, da carno deBtlna-
da a esses acougues, sendo cato fa-
vor, cxcellentlaslmo senhor, uma ne-
cossldado por ser obrigado o contra-
tanto a vender a carne ao publico,
diariamente, do 3 horas cm deante.

Estas grandes vantagens, que tan-
ta celouma vom levantando — não
nas classes populares quo me pare-
com estar plonamente satisfeitas, a
julgar pola aceitação dispeiuada â
carno vendida nos acougues a pre-
cos mínimos — mas, sim, nos meios
Interessados na alta, são por mim,
categoricamente, postas ti. dlsposl-
cão do v. ex. para transferir a quem
queira aceital-os, resolvido a cumprir,
com fldolldado, os encargos assumi-
dos. Por esta concessão nada peco,
transferindo, mesmo, a favor do
quem a aceito, o deposito garantldor
do bom cumprimento do contrato,
por mim feito na Prefeitura. Uma
uoisa, porCm, merece o meu protesto
sincero — o estou certo quo v. ex.
reconhecera, a ra*^ão — Ca faclll-
dado com quo, no nosso palz, digno,
certamente, do ser bem servido po-
los quo têm responsabilidades publl-
cas, se fazem ataques sem prova fl
lionorabilidadc de homens que pro-
curam alguma coÍ3a fazer em benofi-
cio da conectividade, cheios do in-
sophisníavol o inalterável bôa f6.

Julgo-me com o direito de uppci-
lar para a honestidade (le v. exa.;
nas funocõed a quo vem dando des-
empenho no Parlamento iio meu
Paiz. afim do que, da própria trlbu-
na do ondo foi criticado o contrato
doa acougues de emergência, v. es.
— procedendo, então, com a lisura
peculiar aoa homens de bem — fa-
ca conhecido o teor desta carta.

Aguardando, com presteza, qual-
quer resposta do V. exa. sou com lo-
da estima o consideração Att° Abr"

Gnssiano Caxias dos Santos.

A arfcorízação da cidadi
Está ticcphala a Inspectoria du

-Afatlaa o Jardins. O uorvico do ar-
borizaijão da cidado paralysou vor
completo. Os Jardins, descuidado»,
apresentam, em vários 'pontos, as-

garros, etc, o quo náo deixa duvida',)ui:Lu desolador. Au ordens do pre-
quanto ú fria pxemeilltaçúo do rc-
pellente crime. i

A victima embarcou natruollo fcnee- dá "para
leito não uão cumpridas ou ello au

inalei ver", como lã dia
mo dia com destino uu Itio do Ja- 0 ,,olho .brocardo # _ _
uolro, acompanhada do dr. Uur\ai *
Azevedo, clinico neata cldado. Ale, A 'Inspectoria de Maltas, pela aua
a hora do trem, ã casa do sr. '-'«s- inércia tornou-so um formidável
iro aocorreram seuu amigos * o"*"£ 

pM wv)1.to ur>:am0Ilto municipal.
pessoas que lho iam* levar o protesto
formal da sociedade alcgroiiBo por iTodos ou prefeitos quo chegam pro-
um crime tão injustificável, dada ti jllo<,tow ttgir| ,liaa jupuia jicam tam-
condueta da victiina que aqui vivo
lia longos annos e 6 de todoa cunhe-
chia o acatada.

A .policia, por sua vez, agiu com a
oncrgltt necessária c, a esta hora,
pareço que o facto Jâ esta devida-
mente esclarecido .

ÇDo "O Alegronso", do Alegre, E3-
tado do Espirito iiauto).,

*? m.*m » 

Real a Benemérita Caixa di
Soecorros D. Pedro V

A directoria desta Instituição para
commemorar a data do fallecimento

do seu Patrono, convida os orphãos

quo não tenham mais do 10 annos,

filhos do paes portuguezes o quel-
ram entrar om sorteio para obterem

vestuários a apresentarem na secre-

tarla, á rua Marechal Floriano 1SG,

até ao dia 30 do setembro, os seus

requerimentos acompanhados das

certidões do sou nascimento o do

contos, com Intermediários vao a qui-
nliontos...

¦Süo' tom de quo, sr, Mocchi, O quo
ü justo ô justo.

bem inortua, inebriados polo perfume
daa flores...

tíeja tudo pelo amor do Uoua!
O verão, ahi vem o com ello dlao

do cauicula, dlaa do sol abrazadur,
dlaa em quo»B arvores 'fazem tanta
falta a <iuam uão dispOu do autoa
officiaes...

Vériias
¦ *i» m

0 Ex-Delegado
Mario Lucena...
UM REPTÒ AO CHEFE DE

POLICIA DO ESTADO
DO RIO

A CURA PELO S6L
».

VUha das mais altas autori-
dades unitárias do Brasil
Bil a, iinprtiaão deixada no livro

dos Tl»htntos do líellother«plmn pelo
dlrector do Departamento Nacional
do -saudo Publica o demais autorida-
des presente» i. visita official sollol-
tada para a. licença da abertura do
estabelecimento, do accordo com o
regulamento om vigor;

"Aqui, nesta Iniciativa da alto aper-
folcotmento tochnlco, o sr. dr. Mon-
corvo Filho attendo a IndicacSes se-
guras da sciencia e syrtomatlza um
proveitoso methodo moderno do
cura. Aprecio, na mais alta valia,
esta obra do grando pediatra, e ani-
ma-mo a convicção do quo o seu cs-
tabole-ctmcnto serft modelo para ou-
tros quo depressa se Irão lnstaliar
em certos centros populosos de nossa
terra.

Aqui mais uma expreislo de amor
da Moncorvo Filho pela criança. Seja
seu esforço compensado o suas
energias imitadas. — Dr. Carlos Cha-
gas, dlrector -do Departanento Na»
cional dp Saade P-ablkm."

Subscrovoram lambem 03te do-
cuminto os drs. Raul Loltto da
Cunha, vice-dlrector do mesmo De-
partamento; Eduardo Rabcllo, inspe-
ctor do Sônico de Prophylaxia das
Doenças Venoreas; Plácido Barbosa,
idem do üervico do Prophylaxia da
Tuberculose: Henrique Autran, idem
do Serviço de Propaganda Sanitária;
Edgard Fllguoli*a«, representando o
dr. Fernandes Flguolraj inspector de
Hyglcnu Infantil; Maurício du Abreu,
secretario do Departamento dc Sau-
do Publica; Gastão Guimarães, re-
presentando o director do Departa-
mento Municipal do Assistência Pu-
blica o Almeida Pires, inspector do
Serviço do Protecção a Iuíancia, do
mesmo Departamento,

CumpUdo de SanfAnna
Pror. do Direito Civil ua Unlrersldído

— Esc Rua 1" do Manjo u. 23. — Tel
N. Í0GS — Uos. tíul 30Ü3.

Devolve-se o dinheiro
a quom fizer uso do PBiTOItÁIi
KOLdtíELET o não alcançar o resul»
tado desejado. Main do 15.01)0 pcssOas
quo obtiveram opllmoa resultados cm
poutio tcmiio garantem a Inconleslavol
ofrtcacla do PEI'1'On.-VI, ltUUSiliLEl' cm
tudos oü òasoB do ToaSUH, • Cll dos mais
eminentes médicos brasileiros o estran-
meiros tittontam sur o PISlTOHAIi
KOIjSSBIjÉT o qtlu supera todus os
pruparados. Leiam com attenção o fo-
lheto quo auunipanlia o fraceo. Exigir
o PEITORAL ROUSHEUiET, eem qu»
voa darão outro qualquer quo Jho di
mais luero im wmla o quo ustragari
vosso estômago, csperdlcaudu tomo
dinheiro. i

Sciencias occaltas,,,
O sr, Viaana do (-'tsltílo leia vl-

vido «a Camara dlBcretamoute. Ntto
soai* da tribuna, o otiU, uususUdo,
o quo possa parooer, aoa outros, ou
a ello prtrprlo, oxhlblclo. Vam, pur
isso, atmveosando as logris^iturao
apa-gadanente, ,uota*do o conhecido pe-
los <iue, num convívio possoaZ mais
próximo, tenham a fortuna do conhe-
ocr oa recursos do sua cultura e a
usudexa do aua Intem-g-cnclo*.

Para esses últimos, n&o foi sorpro-
sa a crceHencla do rulatorlo da Via-
c3o, feito com oiorupulo o profundo
conheeimeato das rvpartlcCes inclui*
das no respectivo orcaMento. Quando
a commlssJo procurava Investir nal-

gum trocho appareatoa^nto mais tra-
co, encontrava vigilante a defesa do
rolator, que v-smoeu toda a batalha o
viu provalocorem oe seus pontos de
vista o as suas oplnlBes, uma rez que
us soube escudar om Informações suf-
tideatt» e cm argumentos proci-
S09.-

Houve, até, em alguns momentos,
uma certa Ironia, Quando s. ox. es-
tudava as verbas da Via cão Cearense,
declarou <juo o probloma lho parecera
altamente emaranhado. Couscgul*fi,
ntto obstante, entender alguma coisa

porque, na sua mocidade, havia estu-
dado, por algum tempo sciencias ju-
ridlcas e scioncius occultos...

Os bacharéis om direito não agra-
doceram o parallelo, que uutn traço
tão luvo se sublinhou,..,

(Transorlpto do "Jornal do Brasil",
dc hontem).

¦» •!» ?

Cerne se limpa o estômago
SOTA UU INTERESSE

Pura evitar os iucoiniiiudus com-
muna Ua digestão, aconselham os me-
dlcos uão tomar purgantes, magucsla.
nem lilcarbuiiatos simples, multas vu-
kgs iropuroH o »iu «ffultoa duvidoauu.
II' uecessarlo, dizem ellos, limpar o
estômago, tomando blcarbonato este-
rizado em um pouco d'aguu, romodlo
agradável, puro o cffleaz quando so

i sento o estômago pesado dopois dao
refeições. No nosso palz o blcarbonato
esterizado do alta qualidado uo pôde
conseguir só cm vidros bem fechados,
porém, nunca om caixas uu pacotes
do baixo precu.

TntiBiDio eat mm a esioiqi
BIOGASTRINA

(Comprimidos loni-digestivos)
Nome registrado

Bicgastrina revigora a vitalidade ga3-
tro-intestinal cm atonia, faz voltar i
normalidade a secrcçüo dos órgãos
digestivos que recuperam o seu iunc*

cionameuto integral.

Bios/astrina é a vida rfi) estômago

A PRAÇA
Do oonformidado com O cuntrato oolubrado entro o -ÍWM do I*'tad0

do l splrho sinto o a" nossa flrnui, para u plantio o benHIolamento n*

L-odâò co.it"u.li'4tn.os a osta prac« o iu> do Interior, quo adqu Ir nvs «,
'a/i dai "Àn -ntih», MamoHro. .lacnna o Bltiryba" (arca lotai, I.M0 li,

SuSÍ"ItíSS-w município do:'Vta>»-^"•uÜ^o%SL?nvSSí-U
agrícola ja Iniciamos sob a nossa razão suelal o sesulutc lionomimiçao.

A. S, BRAKDAO & O.
Inâustrla Aerioola "AracaÜta"

FAZENDAS
Ara-tatfl». Mawoeiro, dncuna, Bitiryl»

".Estação" — Vianna íl. E. Santo

Dovondo dar Inicio, dentro om brevo, na nossaa^,n»^n«^?„J!í* *

montagem do aperfeiçoados n.achinlsmos do RBXHFICIAR o l£VMUh\-

MKNTO DO -VLGODAO, o FABRICA DK ÓLEOS, no porto do MCIO.-.IA.

continuamos,•^retant..: com a nossa f^^V^^^Sdos nossos amigos o tregüeaes, bem aaslm desdo ja, no Estado do Lsplrl»

Santo. , . '*.
Rio do Janeiro, 30 de agosto do 1114. ^ 

g ^ajtojío & 0.

Segunda Assembléa Gerai da Asse-
ciação do Hospital Evangélico

O sr. presldento da Associação do
Hospital Evangélico convoca u sogunda
assembléa annual para 6a 20 1\2 horas i
do dia 10 do fluente na Kgreja Evan- i
geillca Fluminense, é. rua Camorino
102.

Assumptos: — Parecer da commls-
são de exame do contas; oleicão para
a renovação do torço do corpo almi-
nlstratiTo o reforma dos estatutos.

Rio do Janeiro, 3 do setembro da
1924*

Antônio A. Freire.
Secretario

CORREIAS
Do sola, nacionaes o liiglozas,

Balata, do pollo 
"IM3KO", eU\,

todos us larguras, preços com-
modos, vendein-so ã

Itn» Primeiro do Marco lia
Rio do Janeiro

Associação dos Empregados no
Commercio do Rio de Janeiro

instrucção am-wvat
Reabi^ni-co ajnanhã, «imníhi.-

teira, aa aulad do Tiro de Ouemi
desta Ae*aocí;'CHo, devendo todoa os
recrutas matriculados corn parecer na
Bídu social, as 30 horaa.

CHAPÉOS
Mme. JEANNE BARD

mODISTA FMNCEZA
Liquida tem ohapéea • fOrrnt»

RUA 7 OE 8ET6IKI1I», 211, Z> anélf
1'IIOKE 0. 1216

 ENCOMMENDA8 E REFORIMS —«

PENSÃO GLORIA
MAÇA TinÀDENTES, 51, 1- ANDA*
1'ornuco hou comida a pensionistas e

domicilio. Uadü rerel(;llo '.'JO00.

LAX
PURGANTE AGRADÁVEL
EM PEQUENO VOLUME.

Bubstltue • A|ua Vlenneii-
se o os demais purgantes.

•mnen»

Alves da Cunlia ehesou,"•La Uriffo", ile Boritstelu, o
cauaay", do Alberto Sioraôs
DuurlCi o .mostrou ao publlci
facto, o tirando iirlista nilo ello é

Bm duas pcyiifl o.ue nio ilolg cimtras-
tes violentos, nos foi ilado ver du« re-
cursos de iiuo dispõe Alves da Cunlia.

Antes (pie mo osipíoca:
Oa leitores leruni uma upreeiaijão

pobre Alves da Cunlia, publicada no
"Correio da Manha", n0 dia seguinte ã
estróa da companlila?

Foi feita pelo sr. Oswaldo Costa...
podom.continuar a rir d vontade. Como
pilhéria essa "critica" 0 do primeira or-
donú

li dizer ciuo nqulllo foi publicado ao
"Correio da Manhã.''."Correio da Manhã"!

Xo "Bento", das "Uuiu-i causas", ou
no "Achilles", da ".V garra", Alvos da
Cunha so deixou apreciar na plouitudo
do ;wus rocuruos arUatlcoti.

Aoa 35 aiinoti. Alves da Cunha donii-
nou a eulmliiiincia do tlicutru portuguez
e difficil naríL perder o "pauache" nuu
tâo alto elle trás.

£' um artista A niasoara, a voz, a
dicção, tudo é Impressionante. Os geelos,
as atlltudos, *w detalhea são sempre re-
veladoreu dó um artista completo. Com-
ploto I

Eu uão dc\ia ter oi*oriplo essa pa-
lavra.

Alves da Cunlia trouio do Portugal
um ürrave defeito.

Com oxcepcüo do Cliabv, todíis os ar-
tistao ixirúiiiruezus catão contaminados
do graves vidos na prosódia.

Brazão era Insupportavol com .viuelio
pcrinaimnlo ciliar.

N"a*«ilu.- OKUggoradamento as syllaljii..;¦naaácí). dar ao r purtuguci; a prosódia
do r franco;;, dar ao s e ao c eoiu ilu
oh á o violo do yuíuil lodoa oti aoLorcu
portuguezes.

Alves da Cunha nâo fugiu a regra
geral, mas tenho « certeza do ouo com
um ou dois mezes do Braull <*jaa deles-
tavel eesLro vao so modificar,, vao eo
acabar.

Dirão, om defesa, eu anistio portu-
giiezes:Em Lisboa te fala asolm,

Em Lisboa tambem ao dia: proterso,
eravão o proguuta.

E! verdade. Em Lisboa todos podem
pronunciar nualm. mas em theatro nio
»*.! pode de maneira nenhuma, dar ouruo
is corrupções prosodicaj do povo..

No thoatro eo oxlgea pureza de Uidas
as artes e a proiHjdla do uma língua
tem, hoje. na scena. a sua maior defesa.

Ornil-dèmoc-J. porGm, oasss colsa3 para
ciuando aniilysarmos detallladaniento Al-
v<*.* da Cunha o «eus tratmllios theatraes.

Tio;:, ilfrasa ligeira, ròferòiicla, louve-
mo:- o srando artista o teu harmônico

Manjucs PBiHMKO.

O sr. Mario Lucena, ex-delü-
gatlo de policia om Nlctheroy,
como os criados inseguros de
bom comportamento, declarou,
lioje, que pode apresentar at-
testados dü condueta, entre ou-

representou ! tros> ° do sr* Salvador' Concei-
.w duus -.go, chefe de policia no Estado
o Mario, . ,,. 1

estupe- dü KlO.
Por nossa vez, fazemos, de

publico, uni replo de honra ao
sr. Salvador Conceição, uos se-
guin les termos :

— E' ou não exaclo que v. s.,
caso houv-esse querido cumprir
eslriclamente o seu dever, teria
processado por abuso de auto-
ridade e denútlido, a bem do
serviço publico, em fins de ju-
nho próximo passado, o seu
então delegado auxiliar Mario
Lucena ?

Até appareeer a resposta do
sr. Salvador Conceição nada te-
reinos a accrescenlar ao que
sobre o assumpio já foi dito
nestas colümnas.

Mario Lucena querendo dar-
sc a importância, fez u affir-
inação mentirosa de que o nos-
so director líio move, de ha
muito, unia odiosa campanha,
e, a esse respeito o nosso com-
panlièiro Cândido Campos de-
clara que uão conhece seme-
lhaulò iudividuo, e uem mes-
mo sabe se tal arrivisla c gor-
do ou magro, baixo ou alto.

(Transcripto de "A Noticia",
de honlem).

4 m+m. n

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

da do todo o aeu stoc1», por menos do
custo, tudo o quo ha do melhor om obra
de lol. Quom quizer ter malas superiores,
aproveite ti oceasiüo. K' na rua selo de
Selembro, CO. — Menoti Joaquim Ma-
rlnhoi

Concurso de Quadras & Sonetos
PELAS TARDES LONGAS, .j.

Xa curva d'essa estrada, quo se alonga
Vor entro os campos do verdura o flor,
Os nossos beijos, pela tardo longa,
Cantavam temos rythmos do amor.

Era m$ hora triste em nue a araponga,
E a jurity, o u rola vinham pôr,
})enlro da calma azul da tarde longa,
Suas notas feitas do saudado o dór,

Heijos sem par. quo o verso mou não pinta,
Cuja lembrança trás, áa minhas velas,
A íebrj urclento da volúpia oxtlndta.

Beijos ciuo dêmos pelas lardes longas,
Vovoadus do uiystorlos o, tão cheias
Ue Jurity», do rolas c arapongas !

Carlus V. Prado.
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Milhões de Litros de Sàude Concentrada
vêem da Noruega para o mundo inteiro por intermédio
da Emulsão dc Scott. O precioso oleo dc fígado dc
bacalhau, incorporado n'csta emulsão em forma di-
gerivel, constitue uma bemdicção para milhões dc cria-
luras que durante 50 annos teem conseguido robustez
em todos os períodos da vida. £ um produeto para
toda a familia, único na sua classe para quasi todas as
formas de debilidade. Tome

EMULSÃO de SCOTT
A experiência de quatro gerações e de müliares de medi-
cos são a sua melhor garantia. Tome-a u Senhor, a soa
etpòsa e os seus meninos, Que a saudc c robustez reine
na sua casa!

Cosia Bra ja & C

NA ESCOLA DE MEDICINA

O mestre discorria com compasso,
O seu proBranima, sobro anatomia...
V. o iiue dizia então, do espaço a espaijo,
L'm a um aus alumnos arsula:

— Quaes os uoiiios dos ossos do anto-braco '!
]2 OH do tronco '.' 13 se algum não respondia,
Xt\ ruoalrul-uij, ooiii doaeiubaraço,
Muni csiiueleto ijuo ua sala havia,

A. turma de estudiíntes, sem rosablo,
SC-rla,* silenciosa, ouvia o sablo,
Com avidez, com attenção cisrana.

Só a caveira, em sua armação vasta',
Do seu bantlnho, fúnebre, sorria'
Para a fraqueza da sciencia humana!,.»

CASA FTJJÍDADA EM IMS

CHAPÉOS POR ATACADO-Tel H 1442

ÉCÇÂQ BANCARIA-Tel. 12358
TEkVI CASA FORTE

72 —RUA S. PEDRO-78
Atainlstraçi*», compr» • ítmdn da a-^olloos, papeis mn

n terrenos bem looalisadea. — Opera en descontos e d*OMri*s B»wp8l
bancarias, àmtím ietmSMm MB ow»l* cerrente • * pna» üm tn

Monclaro,

QUADRA
Viuva uuo Usa véo,
lAnnuuclui caladinhu,
Oue o marido foi p'i*o ciü,
U que uforu nstá sozinha...i

M. O.

ADORAÇÃO
As tuas 'faces, Islnosa,
-— Uucanlo dus sonhos meus -
São duaa pétalas de rosa,
feitas d'ui riso da Deus,

lieoncio latooro.

Está encerrado esle concurso. Vae ser feito o julgamento
entre as producções publicadas c o resultado será opportufta-
mente divulgado nesta secção. Os prêmios sâo: uma collecçio do
romances para a melhor produc ção lyrica c para a humorística
uma assignatura do O JORNAL.

Mayrink Veiga & Go.
GRUPO KOHLER •- 0 ideal para
produzir energia electrica; prom-
pto funecionamento, econômico,
partida e parada inteiramente au-
tomatico, HO.volts, 800, 1.500

e 2.500 wolts.
Material radit-telephonico - Ma-
chinas, ferragens e artigos ê.t cie-

t wuGmSTtóiJc* ctrkiJade — Tintas, óleos, polro-
rs, dynamite, etc,

21 -RUA MUNICIPAL ~2!
UO DB JARBIKO

PuramanU vsgetal •—Para
tessts, branchltast asth»
ma • d«tflfa> pulmqnaras

TÕ8« TKNK
Cjiillo Bernardino l*'«raindei, capino sjudtnl» ío lt" hitalüío do

lufanurlu do Exercito, etc.
Attesto que riz uso do iarope PULMONIL, para combater nma bron-

chlt* vom toaso* tenaz, de que loffrls ha tres para quatro annos o &o
terinltwr o quarto vidro, vl-ino completameoto rentafielocldo, e, Junllojo,
passo d* cr«»eiite.

nio, ítío fevereiro de 1902. — CTR1LLO BBnHMltiiriü vm-
KÀTIDE8.

Em tsd».*» ai drorarlia o phaiinaclas.
& C. — !• d6 Março, H\> o 151. — IUO.

AStnteJ: SILVA GOME3

A ECONOMIA
E' A BASE DA PROSPERIDADE

ÍU* ECONÔMICO; FIÇ* SUAS COMPRAS 80'KERTe NA"A União Commercial"
Pretos nem competência — Enlr«f* • tfamlcillo — Unlca* depositário» «a

CERA UNHO, 1 melhor * mala baraU da tffsttas iorpreb»«*«rt»».

— UTA 4$600
NEVES, GONÇALVES & COMP.

21 RUA DA CARIOCA 21 - Pb*ne Central 3929
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0 DIREITO E 0 FORO
CHRONICA DO FORO

IU-OS QOB K___0 R-T-MARIA-
DOS AMANHA

Na» dlv«r__ varas crhnlnae» fo-
ram denl-mados para amanhã oa
mimnmrlos da culpa ria» -.guinte-
accusadoo;

l-roclim V>m — thimmarloa —
Joaquim Antonlo Barbosa, Incurso
no art. 184, parag-raplio unlco, e José
Arlstides do Moram, Incurso no ar-
tigo 120 do Codlgro Penal.

(.nani» Vara — Summarlo- — So-
bastião Rezendo do Souza, Incurso
nos art_. 2*. o 272;. Francl-co Sal-viulor o Jacintho Maria Salvador, ln-
cut-os no art. 338 n. 8; Jos_ Fornan-doa doa Santos, Incurso nos ars. 30B
e 297 o Manoel da Silva Paes e ou-
tros, Incursos no art. 3.11 n. 2 o 330
paragrapho 4* do. Código Penal

Quinta Vara — Summarlos — Ml-
rabello VIcenzo o Albano Pinto da
Motta, Incursos no art. 297; João Oa-
brlcl do Nascimento, Incurso no ar-tigo 287 o Norberto Vieira, Incurso
no art. 124 parafcrapho 1» do Código
Penal.

Quinta Cfairaih
Sessüo extraordinária do dia G de.. .tembro de 1924.
Sob a presidência do desembar-

gador Elvlro Carrilho, secretariado
polo sr. Cícero Brant.

Compareceram os _e-_i-b_r„-'i_-
rea Edmundo Rego, Sampaio Vlan-
na o o Juiz comvoíado desembarga-
dor Nabueo de Abreu.

JTJIiGAMENTOS
_____--_ do petição:
N. 320 (executivo hypothecarlo)— Relator, desembargador Edmundo

.Rego; aggravante, dr. Jos. Jullo da
Costa; aggravada, a Companhia Sa-
nlt — Conheeeu-so do aggravo c ne-
gou-so provimento, unanlmomonte.

N. 364 (divida de transcrlpção dotítulos) — Relator, desembargador¦S. Vianna; aggravante, almirante
Jos. da Motta Porto; aggravado, o
Juizo da Vara do Alistamento Elei-
toral — Negou-se provimento, una-
nlmemente.

N. 305 (reintegração) — Relator,
desembargador Sampaio Vianna; ag-
gravante, Antonlo Dias da Costa; ag-
gravado, Jos. Maria Alvea  Não
;ie conheceu do aggravo por não ser
cimo desfio recurso, unanimemente.

N. 372 (executivo). — Relator,
desembargador 8. A'íanna; aggra-
vante, Carollna do .lesns Pestana;
aggravado, Antonlo Pereira da Sll-' va — Negou-eo provimento paracor_Ir_iar o despacho aggravado,
unanimemente.

N. 380 (prestação de contas) —
Relator, desembargador Carrilho; ag-
gravante, S. Ramos; aggrava-
dos, Rodrigues Pereira & C. —
_ão «e conheceu do aggravo po-r não
ser caao desse recurso, unanime-
mente.

_. 381 (inTontarlo) — Relator.

d_-mhar„i<lftr Edmundo I_ro; ae*
ffr-vante, _ r_nc_C0 Maria Pereira;
n-KT-vnda, Latira Porelra da Costa
Mendonça, Invont-rlanto doa bena
deixados por aeu finado marido Au-
Itwto de Mendonça — l._u-_o pro-vlmento em p»r_, para quo o dr.
íulz "a (-uo" remova a lnventariante
do can*-, natmeando em sua subatl-
tule. o pe__a Idônea, unanimemente.

N. 364 (nottílcaçao) — Rolator,
desembargador Edmundo Rogo;
aggi-vanto, Frederico Honrlquo
PIobb; aggi-v.idn, Soeledade Anony-
ma Fabrica Trlplox — Não so co-
nhoceu do recurso, unanimemente

N. 425 (de-pejo) — Relator, dca-
embargador Edmundo Rogo; nggra-
vante, Joktf Gonçalves Dias Sobrei-
ra; aggravado, Henrlquo Mangla —
Nogou-so provimento, unanime-
mente.

N. 408 — Relator, desembargador
Nabueo de Abreu; a_gTa>vant<_, t>a-
vld _ Accarlno; aggravadoo, Mes-
tro & Bl.itgo — Não so conheceu do
aggravo por não ser caso deeso re-
cumo, -contra o voto do desembarga-
dor Edmundo Rogo.

N. 361 (executivo hypothecarlo)
—- Relator, desembargador Nabueo
de Abreu;, aggravante, dr. Carlos
Delgado do Carvalho o sua mulhor;
aggravado, Banque Belgo des Prets
Fonclers — Negou-so provimento,-unanimemente.

N. 125 (reivindicação) — Rela-
tor, desembargador Carrilho; aggra-
vante, Banco Hypothecarlo do Bra-
«II; aggravado, o llquidatarlo da mas-
sa falllda da Companhia de Seguros
Cruzeiro do Sul — Negou-so provi-
mento, unanimemente.

N. 297 (Justificação) — Relator,
desembargador Edmundo Rego; ag-
gravante, Paul Belnolnt; aggravada,
a mansa falllda do Banco Francez
parn o Brasil — Negou-se provlmcn-
to, unanimemente. ¦

Sorteio '
Aggravoo de petição — Ao. dos-

embargador Elvlro Carrilho — Nu-
meros 474, 478, 484. 488, 489, 493
e 500.

Ao desembargador Edmundo Re-
"_T_ af ATfí _Oi_ ,l__ _0_ -íí'0476, 480, 483, 486, 49'2

538.

496,
507.

o — Ns.
e 498.

Ao desembargador -a.mpaio Vlan
na — Nu. 481, 485, 487, 490, 491
e 499.

Carta testemunharei — N.
_m mesa

Aggravos do petição — Ns.
.~>O... r,()2, 503, 504, 505, 500,
512, 513, 5.14, 516. 519 o 5;i'J.

Publicação
Aggravos do petição — Ns. 41, 47,

94, 2UU, Ml, 245, 325, 356, 350, 360.
363, 370, 3!iH. 406. 431, 422, 423, 430.
c 450.

__tliii_ Vara. — Summarlos —
Vnnipuiiiu Kumlão, incurso no artigo
_0S; João de Azfivodoí incurso uo ar-
tigo 164, o Joaquim Caseuiiro, in-
cur-o no art. 297 riu Código Penal.

EXPEDIENTE
OftIVna DB A1PFHM-AÇAO

.• _mam
'Sob a presidência do desembarga-

dor Angra do OU»elra, secretariado
pelo Chefo do secção sr, Ignaclo Pe-
reira da Custa.

Compareceram os desembargado-
res __o_a_o Guimarães, Cenário Al-
vim o Moraes Sarmento.

.WVOAMEífTOS
_nh-_-<va*p_i: i
N. 5.278 — Relator, desem.ar-

gador Moraes Sarmento; Impetrante,
Anacloto do Oliveira, em favor do
paciento João Claro de Souza — Foi
denegada a ordem.

N. 5.279 — Retator, desembar-
gador'M. Guimarães; pacientes, Luiz
Rodrigues do Carvalho o outro 
Nâo se conheceu, afinal, do pedido.

N. 5.280 — Relator, d-sembar-
gador Casario Alvlm; paclonte, Joaê
Luiz da Costa — Foi denegada a or-
dem.

N. fi.287 — "Rolator, d_»mbar-
gador Moraea Sarmento; Impetrante,
Sylvlno do Souza-Pereira, om favor
do paciente Manoel Joaquim Barroso
— Concodeu-_e a ordom para Infor-
mações do marechal chefo de poli-
cia, , .

App_i_oõc_ crimes:
N. 6..1. — Rohhtor, desembar-

gador Cesario Alvlm; appellante.
Eurico Rodrigo da Costa Freitas
(.menor); appellada, a Justiça —
Deu-se provimento para absolver o
réo.

N. 6.9.7 — Relator, desembar-
gador Moraes Sarmento; appellante,
o Ministério Publico; appellado,
Amador José Francisco — Julga-
mento secreto.

liESTRE [ 1 II
_. F. C. do Brasil

RADIO-JORNAL

_-__—r_r-|fnwff ¦-r_-i__ri-!Tr-__M

Verifiquem antes de comprar:
Capa.* rio galinrdlne, Itouptis feita.1!
pura homens o meninos, fazendas
il nictru. Iluupus sob iu-lida, cum a
elegância dns casas dn luxo, mio
comprem .sem vflr os preçus o a

realldado.
ALFAIATARIA

Mar e Terra
30 nua Maroclml

llui-ltiiiu 30
(defronto il ruu

Uru_iiayaiia)
I'liuuu Bõtifi IN-rlu

Casa Vai do Rio
•i'.' Hun Mareclial

IlulillllO 4'J
(defronto A rua
dos .Yiiilrudits)
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N. 6.964 — Relator, desembar-
gador Machado Gulm_r_e_; appel-
lante, o Ministério Publico; appel-
lada, Anna Frinez ou Maria M. _ ri-
uez — Julgamento secreto.

N. 7.02. — Relator, desembar-
gador Machado Guimarães; appel-
lante, Seraphlm Pinto; appellada, a
Justiço. — Deu-se provimento paraabsolver o appellante. '

N. 7.046 — Rolator, -desembar-
gador Gesa.lo Alvlm; appellante,
Antônio João; appellado, Carlos Pe-
reira Paulo — Negou-so provimento.N. 7.051 — Relator, d («embar-
gador Machado Guima___; appel-
lante, Salomão Roaenwald; appella-
da, a Justiça — Deu-so provimento
para reduzir a pena ao grau B__dio
u julgar om conseqüência prescriptaa acção penal.

X. 7.057 — Relator, desembar-
gador (".'«sario ATvim: appellante, An-
tonio Corrêa; appellada, a Justiça— Negou-so provimento.

N. 5.288 — Relator, desembar-
gador Machado Guimarães; p__j_n-le, Sebastião Jo_ dos Santo. — Cou-
cedeu-se a ordem para Informações
do dr. juiz do direito da 0' Vara
Criminal, com apresentação do pa-ciente.

Recurso criminal ¦— N. 1.010 —
líol-tur, desembargador Moraea Sar-
mento; recorrente, Francisco do
Paula Caetano; recorrido, HernanI rio
Souza, Coelho Duarte,— Julgamento
.coreto,

Appellações _______:
... 6.711 -— Relator, deaermbar-

gador Machado Uuimarães; appel-
lanle, o Ministério Publico; appel-lado, Alberto Ângelo — Julgamento
secreto.

N. 0.753 — Relator, desembar-
____r Machado Guimarães; appel-
lante. o Ministério Publico; appella-du, Annibal Lopes Machado — Jul-
gamento «ecreto.

M. 6.791 — Relator, desembar-
gador Moraes Sarmento; appellante,
o Ministério Publico; appelladu,''ITieuphilu ..mandou Arouca — Jul-
i-Umento secreto.

N. 6.878 — Rolator, desembar-
gador Moraes Sarmento; appellante,
u Ministério Public.; appelladu, An-
toniu Caldas Machado — Julgamento
secreto,

N. 6.883 — Relator, desembar-
gador Cesario Alvim; appellante,
Ruidoso Luiz do Magalhães; appel-
lada, a Justiça — Negaram provi-
mente).

N. 6.893 — Relator, desembai-
gador Alvim; appellante, João Se-
bastião da Silva Ribeiro; appellada,
a Justiça — Negou-eo provimento.

N. 6.911 — Relator, desombar-
gadoir Aíoirae- Sarmento; pWimeirol
appellante, Manoel doa Santos; se-
gundoa appellantes, Carlos Salerno
o Daniel Fernandes da Silva (me-
nor); appellada, a Justiça — Ne-
gou-so provimento a appellaçio dè
Carlos Salerno o deu-se provimento"om pari." a appellação dos outros
appollantea para reduzir a pena ao
grão sub-máximo.

Passagem do autos — Ao desem-
bargador Machado Guimarães —
iVs. 7.088. 7.105 o 7.018.

Ao desembargador Moraes Sar-
monto — Ns. 7.036, 7.041, 7.130,
o 7.011.

_m meee — N. 7.1.2.
Cuin dia — Ns. 6.128, 6.671,

6.II55, ti. 969, 6.949, 7.034, 7.037.
7.038, 7.098, 7.111, 7.115, 7.117

u 7.119.
Áccórdãos publicados — N_ 6.779,

7.013, 7.009, 7.015, 7.031, 6.70.,
6.89?; recurso n. 1.005; reclamação
u. 6.

Ü pratleanto de conterenle, Interl-
no, Rosalvo Augusto do Andrade,
foi exonerado por abandono du em-
prego.

—' Polo mesmo motivo, tpl demlt-
tido o ajudanto do 1* classe da 1"
turnia ordinurla do alvenaria da 7*
residência do centro Agostinho Ra-
malho,

— Tambem foram demittidos o
trabalhador da 2' turma ordinária
do conservação do ramal do Dia-
mantlna, José Rodrigues, o o traba-
lhador da turma auxiliar da . real-
doncla da Linha Auxiliar Celestino
Silva.

—- Já. foram offectlvados nos res-
poctlvoa cargofl: os praticantes de
conferenlo Cassiano Rodrigues Frei-
re, Alberto Celestino dos Santos, Klo-
rlano Burity, Pedro Vieira de Al-
meida, Joa .ulm da Silva Rocha, An-
tonlo Torres Braga, Uenedlcto Cor-
mano da Silva, Salathlel Josó de
Oliveira Maurity, Oswaldo Paulino
da Silva, Nicolau Bozarolll, Alfredo
José Dias, Francisco de Barros Xa-
vier Ferreira, Cyro Mesquita, André
Nicolau Sobrinho, Ernesto Muniz
Sarmento, Ary Koerner Martins da
Silveira, Gentil José Ferreira, Pe-
dro Alvea de Magalhães, Jullo C^aur
do Paiva o Oscar Alvea de Souza.

Estã nomeado ajudanto do 2*
classe da Usina de Gaz do S. Diogo,
o ajudanto extranumerarlo Antonlo
da Silveira Salgado.

Foram promovidos: 'a official
do 4* classe, o ajudanto José Angus-
to da Paixão o a ajudanto o apren-
diz do 1* olasse Gerson Fernandes da
Costa, ambos do deposito do _a-
fayette.

No meanid deposito foram ef-
fectivados na .ategorla de concerta-
dor de 4* classe, os empregados Ar-
gemiro Diogeneu Baeta o João Bar-
bosa.

Foi admlttldo como aprendiz
de 1* elassu do deposito de Lafayette
Luiz Pires Lemos.

Despachos da dlrectoria: João
Gomes da Cruz —¦ Deferido, nas
mesmas condições do anterior; José
Augusto Filho — Attendldo, nos ter-
mos do parecer do trafego; Cia. La-
etlcinlos Alberto Boolce, Delabeila &
Portella Não convém; Ricardo
Mnrtlne _& G. — Indeferido, k vista
da Informação; Cia. Lactlclnioo AI-
berto Booke — Pague-se a quantia
de 134*; Fr-iiclscu Mattar — A
quuntia.de 20$; Antônio Ferreira
Barbosa — Idem, a quantia de réis
ir,$,8-10; Queiroz, irmão _ C. —
Idem, do accôrdo coin as informa-
ções, 1 ti-í; Rabello & C. — Idem,
a quantia dc 10S$800; The São Pau-
lo lia- Company Ltd — Tdem, a
a quantia de 7:190$, por conta da
Brazilian Meat, concessionária do
Frigorífico do Mendes, tendo em vis
ta o apurado; Companhia de Lacll-
clnio, Alberto Booke, Idem. — Idem
a quantia de .2$; Victoria Abigande,
Idem, por conta dos jbrnalelros abai-
::o mencionados, a quantia dc 56$;
Luiz Enòaa Moscolin, idem Idem —
Idem, a quantia de 95$; Joaquim Al-
berto — idem, a quantia de Ü8$200;
Serafim Fernandes Idem, a quan-
tia de I55$200, a quantia fica reiiu-
zlda ã presente reclamação, do ac-
cordo 'com o parecer do trafego: Se-
queira Veiga _ C. — Idem, a quan-
tia dc 27$, a quantia fica reduzida á
presente reclamação, de accôrdo
com o parecer do trafego; Octavio
Casemiro da Costa, Abellna Aristldla
Perassuct — Idem, a quantia de réis
105$, a quanto fica reduzida a pre-
sento reclamação, do accôrdo com o
parecer; Carvalho, Janlques _ Cia.,
Idem Idem — Idem, pur conta clu
conferente Godofredo Nogueira, a
quantia de 46$20O; João doa Reis
Barbosa, Idcin, idem — Idem, de
aceurd. com a letra g) do art. 170
do regulamento de transportes, a
quantia de 3$; Virgílio 1'Veitas Clul-
marães — Idem a quantia dc 65$. a
quanto fica reduzida a pri-senlu ro-
ulamação, na forma du parecer do
trafego; Elias Boubid — Idem, a
quantia de 12$000. Clemetta-se o pro-
cesso á Leopoldina para os fins de
direito; 13. Pinheiro — Idem, a im-
portancia do 130$, por conta do ura-
ticante de conferente Balbino Tava-
reo Junior; Carlos Gonçalves Perci-
ra, idem idem — Idem, do accôrdo

eom a Informação do trate,'.n, a
quantia do |i|,1$300; Clu. PaulIsU do
Armazena tleraea — Idem, a quantiado -11$, a quanto fica reduzida a
presente reclamação, do accôrdo com
o parecer do trafego; Cia. do Scgu-
roa Integridade — Idom, a quantiado 140$400, do conformldndo com o
quo propAo a sub-dlrectoria do tra-
_go; D. T. d'Azcvedo, 88$8()0; Clu.
Lactlclnlos Alberto Pooko, 30$800, a
quanto fica reduzida a presente ro-
plnmaçfio, do nceordo com o parecerdo trafego.
No Lloyd Brasileiro

ESPERADOS
__ norte;"Santos", _ 10, do Bolem e esca-

las,
Do sul:
"Prudente de Moraes", a lll, 

'de
Montevidéo e escalaa."C. Vnsooncollos", a 11, de Porto
Alegro o escalas.

A PARTIR
"Baepondey", a 8, para Montevidéo

e escalas."íris", a '20, para Sergipe o «a-
calas.•'Prudente de Moraes", a 14, parao Pará,"Muranguape", a 19, para o norto."Santos", a 11, para Montevidéo
e esnnliis."Ceará", a 9, para Manáos."Bocaina", a 10, para o sul. I"Bahia", a 26, para o norte."Manoel Lourenço", a 5, para La-
guna o escalas.
. "Commandante Capella", a 9, paraPorto Alegre o eecalas."Mlantiquclra", a 12, para Porto
Alegre o escalas.

Para o estrangeiro:"Parnahyba", a 25, para o Havre e
Antuérpia."Bagé". a 3 de outubro, para Hara-
burgo e escalas.'"Taubaté", a 8, para Victoria e
Nova York."Barbacena", a ¦_, para Victoria
o Nova Orleans.

O Lloyd tinha, hontem, 40 das
suas unidades, navegando nas diffe-
rentes linhas, sendo 20 em \riagem
de ida para vários portos do Bra-
sil e do estrangeiro o 20 em viagem
do regrey-io ao Rio.
MO\_M_NTO DE VAPORES DO

LLOVI) BRASILEIRO
"C. Alcidlo", a 5, deixou Paraná-

guã, com rumo a Florianópolis.
"Macapá'' deixou o Pará, a 5,

para Mandos.
"Affonso Penna" deixou, a 5,

o Rio Grande, para Montevidéo.
—¦"Santos" zarpou, a 5, do Recife

para a Bahlu.
i—"C. Vasconcellos", a 5, deixou

Porto Alegre, 'com destino ao Rio
Grande.

"Ibiapaba" zarpou, a 5, de Na-
tal para Macáo.

"C. Miranda" saiu, a 5, de Ca-
ravellas para o Rio Grande.

AS MONTAGENS REINARTZ
•a» mam, a

^-^^ ' ~Aíi-m^ys

rig. 4) "a-I.U" co_M_*n4o «¦ t_* •m.lamthUa — It p. 8., di tlQ.
Proseguindo na dissertação hon-

tem iniciada em "Radlo-Jornal", a
propósito da montagem "Roinartz" a
figura 1, da serie relativa ao caso, foi
publicada, nestas columnas, no dia 4
,do corrente, Isolada do texto respe-
ctlvo, devido Isso a falta do espaço,
nesse dia,) offorecemos hojo ao lei-
tor a conclusão do ponto cujo estudo
nos propuzemos transmittlr aos ama-
dores de T. S. F. que nos vCm acom-
pan liando neste tontamen:

— Quanto 4 construcção daa bobl-
nas R, P e S (vtdo figura 3,) pode-
rão ellas se realizar do diversas ma-
neiras. Salientamos a que nos sugge-
ro a revista franoeza "Radlo-Ama-
teurs," e ique comporta uma grande
precisão, com um minlmum,de atra-
vancamento e de capacidade: os tres
enrolamontos se fazem em uma mes-
ma "galetto," representada na figu-
ra 4,

O \-alor d_s selfs o ema disposição
são os seguinte_: .

A partir do centro, entre 1 e 2,
está o enrolamento reactlvo — R —
comportando 3 esph-as. Cada parte
ou porção de "aelf" comprehende 15
esplras; logo, 45 esplras, ao todo, en-
tro o Inicio, que está no centro (no
algarismo 1) o o algarismo 2.

A) é o inicio do enrolamento prl-
marlo 'P. Entre A e 2 existe, no
sehema, um espaço em branco, indi-
cador do uma secção ou interrupção
do fio.

Com effelto, o fio Int-rrompido em
2 Irá a uma _as armaduras do con-
¦densador do reacção (o Inicio deasa
fio é ligado á placa.)

A) é ligado _ ».__nda armadura
do dito condensador.

Por outro lado, A é ligado & aa-
tonna, visto que Aé o Inicio riu pri-
mario, quo termina uo ponto B.

Esso ponto B _ o p_ito comm_m
dos enrolamontos primário o aecun-
.darlo, o está elle em ligação com a
terra.

Do A a B (prii-arte.) oito toma-
daa, a saber: uma tomada, após as
duas primeiras esplras, uma segun-
da tomada após as duas esplras ho-
guintes, uma terceira esplra, apfls
duas outras esplras. Em segnMa,
umu tomada, eni cada volta de fio,
até á concorrência do oito esplra»,
ao todo.

Entre 'B (ponto commum) o C, ao
estendo o secundário S. Comporta
olle uma primeira serio do 16 espiras,
uma segunda « imia terceira serie do
7 (sete) espira-, igualmente. Logu,
tres tomadas, ae todo, sobre o enro-
lamt-nto.

C) é o fim do enrolam_nto. A ma-
nlta de tomada do contacto, sobre os
"plota" Crwnto de contacbo) do se-
cundarlo eatá em connoxão, por um
lado, com o conidcnsador shnntado
(antes da grade,) e, por outro lado,
com- o cond«n__tor variável de ac-
cordo (ou afinação.)

RADIO-TELEPHONIA
HA MAIS DE 40 ANNOS
Existe o Elixir de <_mo_illa Granjo,

para o allivio efficaz doa qua «offrem do
estômago, fígado e intestinoa. Exptriman-
Ue e tereia a prova.

lÉ_*___a_____._^v_f)V|(V^>¥V>n(w_|

AS IVIÃ
Qnerels n san de de vossos filhos?

Querels vêl-os fortes e sadios
Dae-lhes o

VERMICIDA CRUZ
_luo è o melhor remedio para ex*
pulsar os vermes (lombrigao).
que são o? perigosos inimlgoa da
saude daa crianças.

Depois de o usar, as crianças
tornam-se alegres, o somno soce-
gado, desapparecendo as convul-
soes, eólicas, etc. Drogarias a
pharmacias.

Rua do Livramento, 72
PELO CORREIO, -ISO*
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APPARELHOS RECEPTORES
Para ouvir oa Ceneertoa, Noticiai, Dlacuraea, Irradiados diariamente eela

Estação Marconl, da Radio Sociedade do Rio Se Janeiro
COMPREM OS APPARELHOS

HARCONIPHONES
AMPLIFICADORES — ALTO FALANTES

ACCESSORIOS
<_)ND__Í_______. VARIA .TEUS —-___P.HO.V__ — TM,**_Ti\S,

IjlfiAÇÕES 1>_ TERRA — Klo PARA .VTF.NNY
l_OL._DOR__ EBONITE E DE PO 11CKI, AN A — BATI.IUAS SEOOAS

PEÇAM CATALOG08 E INFORMAÇ.E8 BA

C.» NACIONAL OE
RUA Io DE MARÇO 107

COMMUNICAÇÕES SEM FIO
CAIXA POSTAL 126

Rio de Janeiro
TELEPHONE: NORTE 6688

A CASA ODEON

Depois de amanhã

l[l[l:0O0S0aO
Inteiro, 8$ - Décimo, $800

LOTERIA DO
ESTADO DO RIO

VENDE-SE EM TODA PARTE

H CASA DA VICTORIA
. Esta é a opinião geral. E de
facto, a CASA ODEON é a casa
da Victoria, pois, ainda hon-
tem, vendeu o segundo prêmio
da Loteria do Rio Grande do
Sul, bilhete numero 10067, pre-
niiado com 10 contos de réis,
valor desse prêmio, c que ficou
distribuído entre quatro Ire-
yuezes. E' preciso que o publi-
co não esqueça que,

E'A CASA DA VICTORIA!
HABILITEM-SE

Av. Rio Branco 137 (Junto ao
Cinema Odeon)

FABRICA. DE TECIDOS De ARAME
_A. SPOERI L C.

CATTETE, 48 — Tal. «. M. 2707'

TRATAMENTO DA OZENA
Dr. !____!8o César da Silva trouxe e

appllca aa vacclnas de Hoter, de Vlenna.
Nariz, _ar_anta o Ouvidos. Ouvidor, 180,
dan 2 43 0. ' ¦

CASEMIRAS
BR1N3 K AVIAMENTOS

A' RUA GOMEI CARNEIRO N. ¦

pro-imo á rua Marechal Floriano
— Telep. Norte S.07 —

A caia mala conhecida do Rio da Janeiro

ASSOMBRO KOS PREÇOS

via J^B-r_fc--_TG-fi_--^_-____- ___cr*44__f_F___V___í'_____________r____4_C______'^^

.^^>*^ __*d»^^^ J_^*"^^^^__^^^

Rio de Janeiro

MACHINAS
PARA

SERRARIAS

CARPINTARIAS
Sociedade de Motores Deutz

OTTO LEGITIMO LTDA,

Rua Alfândega, 103

SO NAO USA
A8 ÜANEIA3 TINTEIRO E A8 LAPI8EIRAS

PAfSüER
Quem não tem gosto ou não tem dinheiro

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY
OUVIDOR 98

Rio
S. BENTO 46

São Paulo
_______

L_.UOOL.HMA APP. SOB
N. 185

&

APP. DECR.
18-12-1871 SALSA

do DR. EDUARDO FRANÇA u CAROBA e _BAIU.OA's de Holfend»
pira a tr_t_-___ 8-_n_. flffloaz, de feridas, darfores. suores fétidos, queda dos eáiüis t qualquer tó D0IS. ÍP8 HEPRESUiTAH preparada pelo DR. EDUARDO frança

Miestia da palie - üríso reraedle braslitlre adaptado na Eurtpi, Ba Aiwíci ° nEAL M TRATAMEHTO 0 rei dos depnratíros pan o tratanotto iaterno de syp-â-k
da Horta, Arpirtlüa, üragoay, Chile, etD, Preço de cada mn, 3$5§0 'mmren do saagne, rhemnatmno, ferâbs, doret, cie

Únicos depositários no Brasil: •* ARAÚJO FREITAS & C - Rua dos Ourives 88 e 90 e S. Pedro 94 - Rio de Janeiro - Na Europa: C. ERBA e A. MANZONI - Milão - Italia

m
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TELEGRAMMAS E CARTAS DOS ESTA
IOE30E

De 8. PauTô
DEUSOAÜOS EM COMMISSÃO
S. PAULO, (1 (A.) — Foram do-

claraduo om commissão, nosti» s'ii-
pitai OB srs. Samuel da Silveira, Ju-
vonal l'l;::i, Aristides Pinheiro, Dur-
vai Villalva, respectivamente elolo-
sados do pollclua tio Araraquara,
Campinas, 1'lrnju' o S. Bernardo.

COMPRA 1)10 UO LOCOMOTIVAS
PARÁ A SOROCABANA

•S. PA 111,0, O (A.) — AtO o ella 25
do corrente está aborta a coneor-
renclii para o fornecimento de 30
locomotivas fi. lustrada do Ferro So-
¦eiciibuna, sendo 21 typo "Jllkado" o
) lypo "Pnclflc".

MlltO/i ESTRANGEIRO NAS EEI-
RAS LIVRES

S. PAULO, B (A.) — A Casa Ma-
t.-iiuz:'.!» resolveu vunelor o seu stock
dn arroz estrangeiro nus 'feiras livros
tlesla capital, pelos seguintes preços:
saccos de no Icllos, ii0$(i00: nns bar-
raqulnhas a varejo, a 15100 o Ullo ao
coiiiuiiiilelor.

Essas vendas começaram hojo na
'elrii-llvrti do largo do Arauohe.

MO.N'1'AC.ÈM Dfl T7M.\ PONTE
SOBRE O PARAHYBA

K. PAULO, O (A.l — Foi proro-
(intlo atO o (lia 10 dc outubro pro-
ximo, o piusei para abertura elaH pro-
postas quo forem apresentadas para
e, fornecimento da montagem da
Hiiperstructura motalllca da ponte
sobre o rio Parahyba, na lustrada de
Forro elo Campos do J.irdão.
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A CO.UMEMORAtjSO ÜO 1 1)E
SETEMBRO

S. PAULO, O (Ai) — No dia 7
do MOtombro, a Fortja Publica reali-
zarfi. ft nolto nma srando "mnrelio*
aiix-fliimbeiiux".

DcHfilarA, pola cldadp om fronte
ao Pulado, ondo o prosldonto iihhIb-
tlríl com seus socrotarliis. O cortejo
serA dirigido polo tenento coronol
Afro Marcondes do Rezendo. *

Da Bahia
NOVOS COMMANDANTES NA

POMCIA
BAHIA, O (A.) — Foram hontom

nomoiielos o tonento coronel Vltallno
Altiiolelii, pura comniaiuliir o regi-
mérito do càyullarlu, o o tenento eo-
ronol Arlulon Dullro paru eominii.ii-
dar o segundo batalhão da Brlguda
do Esludp.

A CANDIDATURA ABRANIO
PEIXOTO

BAHIA, fi (A.) — U "Uliirlo Of-
ficlal*' publicou uma nota política,
na e|iml ns elementos quo prestigiam
a política dominante aprosontuin a
canilidatiira elo dr. Afrunlo Peixoto
A. vnga do elr. Aurollno Leal, na Ca-
mara dos Deputados federal.

Do Rio Grande do Sul
EM IX-SPiaCAO D.VS TROPAS

ESTADUAES
PORTO ALEüUrc, Ü (A.) — Km

trem especial seguiu paru o Interior
do Estado, em viagem do inspoeijilo
aos corpos da Brigada Militar, o seu

eiuiimandunlo geral, coronel Atfonuo
Mucsel.
O MONUMENTO A NOSSA SH.NUO-h

RA DO BRASIL
PORTO ALFOUK, 11 (A.) — So o

lompo o pernilttlr, reiillzar-se-ft ama-
nhã, i om extraordinária Imponência,
a fotita' clvlco-1'oIlffloBa do hinoaniun-
to o benijfto tlu peiilra uiiguliir do mo-
niiineuto orlgldo no Morro Menino
Deus em louvor u Nossa Sonhora elo
Brasil, A'« li horas, dar-uo-á a con-
Hiigruçilo de toduii uh èòrporagOos cu-
lllollcns, uiiloi-1'ludes, collegloii, povo,
cto., na praça Menino Deus, para
dali SOgUlroni tenlos ato o morro.

Umn vez chegado tiiiuello loóal,
liuvci-â missa ciimpiil. Em seguida,
d. Joüo BeeUcr benzerá n pedra un-
guiar, in-oíorlndu unia predica clvl-
co-rellglosa.
Do Ceará
SUSPENSÃO 1)1-1 FRANQUIA TE-

LEGBAPIUOA
FORTALEàA, O (A.) — O dr.

Morilra tia Hoeliii, governador do
l-lutado, tendo em vista quo a des-
pesa com a franquia telcgraplilca
dada n vários amigos do governo re-
slÜunfes ua capital da Ropubllcn, es-
Iavn pesando multo sobre as finunçiis
do ISstado, inundou suspender essa
franquia.

O GOVERNO DO ESTADO E AS
ELEKJOES

FORTALEZA, G (A.l — O elr
Moreira dn Rocha, presidente do Es

flZOLEJOS - TiJQLOS — LAOWBLHOS
CIMEMTO — TELHAS -; ÓLEO DE jJMHAÇfl

E. R. ALMEIDA & Cia.
Rua da Quitanda 19 ¦ Sob. — Telephone: Central 5231

lado* dirigiu uni tolegrainiiia clr-
cular uua prefeitos municipaes ru-
t-onimenduntlo-llies n mais ampla 11-

roerdado nas eleluOes fotloruoH que go
vão realizar no dia 12 do corrento.

Entro outras eotislduraijSes, dl»
essa circular: "Ondo quor quo so
faça mister o meu concurso e o do
mou governo para u mais estreita
observância, dan roconimiiiidaçSes
eiuo ora vos faço, podeis sollcltul-o,
tão liiiporloso ao mo afigura o dever
dos governos, verdadeiramente lio-
nestna e genulnniiiente republicanos,
do castigar oom fineza o severidade
os violadores dn. volo livre.

Devo declarar-vos que oonsldora-
rol afastado da inlnhii confiança
aquelle que, por qualquer motivo,
nfio corresponder no meu appello.
A "BRUXA" NAZARET1I VELLEZA

FORTALEZA, ti (A.) — A Po-
llcla descobriu no bairro Melrelles
um antro ondo vtirlos exploradores
ela crediilteliíde publica so entragu-
vum A pratica ile bruxarias e folll-
çarlns, effec.uando a prisão de lll
Indivíduo», sendo 3 mulheres.

A "bruxa" quo" so prestava aos
maiicjo.-e dos pseudos feiticeiros 6
conhecida pelo nome rie "Xazareth
lielleza", natural do Para o do l!3
annos du edade.
Do Pará
A MESA DA GAMARA DOS DEPU*

TADOS
BELÉM, O (A.) — A. Câmara dou

Deputados estadual, cm sessão pre-
piirutoria, procedeu ã eleição da sua
Mesa, quo ficou assim composta:
presidenta, dr. Ignacio Nogueira:
viue-presldente, drs. Moraes Harmon-
to o Luiz Barreiros; secretários, drs.
Manuel Lobato o Benedicto Frade

Do Maranhão i
FALLEC1B110NTO DE UM DESEM- '

BARG-VÜOR ,
3. LUIZ. O (A.) — Fulloeeu noBta

capital o dr. Lopes da Cunha, pro-
sldento elo Tribunal da Relação, cuja
morto causou profunde) pezar no selo
da nossa sociedade o no {Oro,

Cartas dos Estados

xm̂ Tr1» mi ttt_e*-*a
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Etn «teta lcc-4 nada n euja; Bacia a dete»
fiom. Tão pare casto oo esir da fabrica

*és& _ CAFJASPIRIHA ás
•Q02IS31S I3_Í03 SOS

Esryeíopííoa Caíiaspiríae.

ando isaè-ftagnerite
5X55i**H*»*-*iks^ ra
uma nCTtalgia, nm**» ***nxacniccat
nm tesfriado, uma -dor de cabeça,
de gsggascto cu de obvÍocs, qoe
coisa jiiovideDcial é eafaar rama j-lhaixracà»»epedóa* um Em^Amp* Ctifitoporioa!

Poucos *pr*w^fa« depois isxpamjeata-se o alBvio
completo., o bemeatar « a coagia que é só capaz de
]*5r3Q02Ít a --..

CAFIASFIBINA
Ea^òxaapeim^
soluía cadimça poique XMSSsea aífecta o cora-lo.
O ENVELOPPE CAFIASPiRINA é o aconrMaia'
usado ideal para emergência. cm-caHjrem ter-se
isesofae em cwa um tobo oom vinte coroprínados.
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.'RECOS DO TUBO ORIGINAL: Cafiaspirlna, EÇOOO -- Bayaapirlim, a?bUt>

to ooguro ilc liropiigaiitla uuonoiiilcn
do paiz i- mostrou tiiiiiuto o sovei'-
no do listado se vom empenhando
com eiitiiimliisino putrlutleo um ruall-
zar o cortiimeu.

Encareceu aou prefeitos um oer-
viço de propaganda liitenna quo mos-
lie nos expositores us vuntugona que
ter.lo enviando os bous produetos, ex-
postos atlas sem nenhuma espoolo
do despesa, Kendo-llies offorecldos
prêmios il» estimulo e louvor,

Lembrou niiil.-i. a necossldado ele
Intenslflcnr do todo o modo a ven-
da dou "bônus" quu, alítii do dis-
trlbulr 21 contos de rôls cm pre-
mios, dura direito bambem a sois
entradas 110 recinto du Exposição,
custando apenas r.ò, i.-ada um.

Do totlos os prefeitos, recobeu o
secretario da Agrlcuitura a mais for-
mui ufrirniação de franco o culoruso
apoio ias itlC-os oxpeiidldas, llcnndu
entro totlos dulliiltlvamenbe assenta-
da a vultosa contribuição dos muni-
elploii do Estado que, assim, pre-
starilo por Intermédio dos respectivos
prefeitos, o mais aswlgnalado servi-
ço a obra tio desenvolvimento oco-
nomlco de Porniimbueo, tão auspl-
clpsttliionto Iniciada no uclual gover-
no de paz o trabalho.

Ficou resolvido quo os municípios

poderão construir ptivHJlOe» Isolados
no caso do não quererom expor oa
ueud produetos no edifício destinado
nos expositores gerenes.

O archltccto Abõlurâo Oama apro-
sentou mu "oro(julí" paru a constru*
cção do pavllhãt» dos iinliniiea o dl*
vomoa typoa para pavllhOos destina-
dos a outro.s fins.

— Estíl sendo construído o novo
edifício das docuj). Fica o mesmo «I-
tinido nn parto norte do porto do
Recife, na faixa do cies do S me-
tros, e dispõe do dois amplos puvl-
montos, ladeados pelos dois uriliuzona
du bngiigeiiB que íiucm oorpo com
o mesmo edifício. .

A sua conutrucção o quasi toilil em
clinoiito armado, sendo as suus pa-
redes divisórias do tijolo de Cimento
comprimido,

An principaes cargas c sobrecargas
do mesmo edifício silo suiiportadus
por dezoito (1S1 columnas do con-
creio armado; as vigas e luge'9 que
existem em grande numero possuem,
do mesmo modo, armadura motalH*
ca.

No primeiro pavimento noliam-ne
ns seguinte.* dopendoticUis: duas en-
tradas principaes que eião accesso fts
elonials dopendeneias A« predio; sa-
lu do Inspector do trafego; sala elo

roeluiiiuçóe>H; aichlVOI um "hall"
central (fonto de ur O luz)! '*"';»
sala onde so cncontiu o elovwlpr o
a escadaria; sala do piigãdòv* sala
liara infnrniçots; "uillctte"; itpp.irc-
llio.i 'Jiinltarlos,

No BCb-unilu parlmento: gablnetu
do administrador, secròtarja, conta-
dorln, thi-soui-iUla, iirelilvo dn secre-
turla, escriptorio central; sala da nn*
t-ção du estatística, unte-ssala, dois
"toílctten" o apparelhos sanllarlu.i,

O edifício possue mais: Um eleva-
dor "Brasil"; um relógio moderno,
typo "currlllião": uma cúpula cen-
trai que lho tl.i 11 Imponência tle
uma obra dc vulto, com uroubouqo
de ferro e revestimento externo do
cobre; uma esnndarlii em ireu lan»
ces com cobertlna do niarmoro; uma
"cnsa-fortp'- do t-nuerelo uriiindo

com magnífica porta slc tscgurun.a:
uni posto do obsorviiçilo abaixo ila
cúpula, limitado por uma columna
de estylo urcliiteettinlto; dois por-
teses principaes ele torro batido coiii
decorações de bront-o,

As salas principaes rto odlflclo
te*;.-ii o s«it soiilho dc madolra de b6a
qualidade,

O oillflcjo possuo duos frentíS,
unia para 6 b'do do iiiai', outra pa-
ru o dc torra.

"'¦¦¦mi.

Recife-CPsrnambuGO)
Eejtevo reunida a eoiliniifisào exe-

cutlva da Exposição Ourai de 1'uu-
uumbuco, com a presença dos prefei-
tos do diversos municípios peruam-
bucanos. Presidiu a reunião o t»c-
cretario da Agricultura, Compare-
coram um seguintes prefeitos:

Drs. Ismael OouVcu, do Palmarei;
coronel Joaquim Cavalcanti, de Ipo-
juea; coronel Alves Varella, repre-
sentando o prefeito do Gravata; dr.
Souto Filho, representando o pre-
feito de Oarunhuns; coronel ltaul
Bandeira de Mello, prefeito elo Piio
d'Alba; dr. Miguel Lagos, prefeito do
Victoria; dr. João Cleophaa; dr. Lui»
Gonzaga Maranhão, prefeito do Ja-
boatão; coronel Augusto Pereira Ra-
mus, prefeito do Olinda; Jofio Cate
Filho, representando o prefeito de
Bezerros; dr. Carlos Pereira ela Cos-
ta, representando os prefeitos de
Caruaru' o Nazaré th; Antão liorgjvi
Junlor, prefeito do (Jlorla de tloytá;
Pedro Santos Dias, profeilo dc Ama-
ragy; dr. Joeej Claudino de Paiva,
prefeito de Bom Jardim; Mario Bor-
ba, prefeito de Itanibú; dr. Caetano
Correia de Queiroz, prefeito de Oa-
meileira.

Foram lido.i vários telegrammas
de prefeitos deseulpando-so de não
poderem compareuer, deelanjndo,
porém, que estariam promptos paru
contribuir no bom exlto e brilho du
Exposição.

Abrindo 11 sessão, o secretario da
Agricultura fez ligeira allocuçâu,
mostrando aos prefeitos ali reunido*,
o grande valor quo representava -o
exlto da Exposição projectada, para
o qual contava principalmente com I
os municipios do Interior quo se
acham uo dever de sc esforçar, em
expondo 03 seus produetos, atirair
as atteuções do governo e do publi-
co para uk suas riquezas c posslblll- :
dades porventura até aqui deseonhe- j
cidas. |

Lembrou o grande impulso quo as
exposiejões promovem, como olenien-
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Loteria ? é a da Victoria
QUARTA-FEIRA, 10 — 25IOO0ÇOOO
SO' J0GAI11 S MILHARES

MOINHOS MONARCH
De todas as bitolas, a preços

razoáveis, vendem-se Ti
Rua Primeiro lio Mareai 112

Kio ile Janeiro

LAGARÇ0NNE7oC-Tepr,nrâ
1!»$UIM) o pur. 11L'.\. t° UF. HAIlflU, Í'J.

Gl 
* mira radical em poucasOnOlTliea iiUocçno. lnlrstiiuscuu*

^_ res. Ur. Amiré tle Albu-
querquo. AsseniblOa, 117, das I lis lí.

COFRES NASCIMENTO
OS PnEFÈHlbÒ.S

223 — RUA GENERAL CÂMARA — 2113

VEâS U.f.i.MRBAS
Cura radical da blenorrhagla. E.-.amo

dirooto da urethra. Tratamento daa mo-
leotlae veneroaa polo Dr. Belmlro Valvor-
de. — Largo da Cariooa, 10. — De 1
lio G.

NÃO SE ESQUEÇA
bu-luir bojo ia sun notu tio compras o

remédio necessário para ricos o nobres,
i|uo (leve existir cm todas ás cusus. IVuUu
íiuõBiiot' par-i doenças da pelle, cuzoinás,
Iriülras, elnplngens ou golpes, escoria-
t;Oi!f. ulceras iintluas, ele, etc. Nüo suja
:i roupa num su uoiiliece ,-t appln-açao. bc
prezit a safnlc e quer poupar illiiliflírt)
compre lioje mcíiuo um vidro tle DERMOL
e tela o livro que o iicoinpaiilia. citando
reiiit-titci.-j paru varias doenças tllllicels üe
curar. A' iiTiiila om todas as pliai-iiiiida- •!
di-dtrarlas inipuftiiutes. i:\lja derihol ilo
liiiiiniui ¦ vt¦:i>*\» ÍKnuiíjue K, >. Santus, o
nüu -icollo InilIaçOcs baratas.

PRATTS  *il l1-uel s01' Ic"'! cl" c'"!'1'0"0*3- om ne-
vjl\/-\ 1 l»J gocios e 0111 amizades, gozar saude,
educar a vontade, uugmoit.tar a memória, a lucidez de
espirito e o vigor physico,o viril; ugir pulo pensa-
mento à distancia, livrar-se das influencias estranhas
e tlomlnal-us, vencer as diffleulelades elu vida o alcan-
i;ur it Cellcldude e n paz, peça Jú. o MENSAGEIRO DA
FORTUNA. Da-sti cm mâu ou mahdií-so pelo Currelo,
grátis. 86 para adultos o não amilpinhetus.

Escreva para AKISTOTELEK ITALIA, fi CAIXA
POSTAL» UÜ4 — Soeçào A — (Rua S. José, li). Itlo.
Mando-nos nome n endereço escriptos com clareza,
he.ijo mesmo.

Mme. QUIU, pior. obstetrlcii das Fso, dc
Darcelotm o ruo. — Partos o outros tra-
ballios. Consultas: S. José, V7. Tel. ilu
C. — Ilcs.: Dtiarqiiu do Macedo, 78. Tel,

10! II. M.

FSTOil/IGOS^r^:
so üo estômago — vômitos, prlsilo tle ven-
ire. azlas, etc, trata-se com Elltlr liuue!-
Mico do tlr. llenlrlo elo Ahrou — 1 oallt
ne fim Uo Ciidii refeição. A' venda oni tn-
ilu» as pliariiiiii-ias ilo Brasil c 110 liepo-
Mtarln: lirogarlu Uliptlstá — Uua 1» dc
Março. 10 — Itlo dj Janeiro.
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MOLÉSTIAS DO NAR>Z, OUVIDOS
£ GARGANTA

Dr. J. Soares de Sampaio
Do sorvioo da Poliolinloa de BoUfogo —
Com dois annou do pratica nos hospitaes

de Berlim e de Paria
Travessa do £. Francisco, l) —

• Tclep. U. 017
Uas li fis
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A DO TEMPO DO IMPÉRIO I
PREÇOS DO TEMPO OA Mor-IARCHIA

Os melhores artigos de todos oa grandes centros da moda de todo o Mundo.
ns melhores artigos nacionaes — lioupas para canis c incsa, —. Especialidade
em roíipiia brancas paia Itomons, paia uujn rim uiantcittos uma lmportantei Fa-

brica ele nossa prupriodáüo para Coinplela sntlsraçüu ilus nossos clientes.
ACEITAMOS K.MJi.i.M.MEAUAs 1'IM*. 

'iMtblUA

3
CAMISAS P. TRICOLINE, 16S000

— RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 2
-T..M Í-TÍIÍXTE \* üÂTriliOilAií)'TiniiirniiiiimíTinnniiiHiiiniiiiiiiiiiTiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP no .Norte soso

SifimOnPfíQ Tratamento culila*
JL/t/Cf IJ.UO (lose.crapklo qtian*

lo possível lia go-
-iion/Vf/lfltCi 110I*rlllJa (corrlnien-venereas *<» « «ias su»s

e!)iii;ill«içeV'H nu
tiretlira, próstata, testículos, bcxlgn,
rins. nicro o ovnriosi da syphills, dos
cancros moles, dus ndenites, etc^
pelo DK. JVIiIO DE MACEDO, íi |
rua du CAltlOCA 54 - A (dü 8 ús
11 ii (Iu 1 lis 6.)

CABOS DE AÇO
Temos oni stoclr, grande quantidade dc

cabos usados, cm perfeito estado, dtvcr-
sas gròssfiras, pt-bço de eiecasiüo. A. üou-
calvos i liarios, rua Frei Uaneca il, -13.
Tolopliòliò .Norte Ü660.

SERRA PARÃTtOCOS
Vende-se uma serra conjugada com nio-

tor a fjaioltna, montada sobro troly paia
transportar para a*, mattas. A. Conçall-cs,
,'e. ltari-05; Hua Frei Caneca, ID. Tcleplio-

?,*.«n. '

ESQUECENDO LUCROS..
Para liquidar DSFIllITIVAiEITE a grande

EB™ 
n M «í»ff Sa Mi* si™ w n tft: IPa fltl 8 ru B *» FV, tiík

34, Travessa S. Francisco,

1
K53

Offerecoin aos senhores chefes de família por
preços de custo todo o stock de

terninhos, vestidos malhas de Ia, agasalhos,
chapéos, meias, roupas "forasacas, etc, etc.

Alguns preços de
vestidinhos

Alg-ams preços de
terninhos

YESTIDINHOSde étamine' "a_^Ü2? g VESTUÁRIOSde sabardine de lã>
„, Jt^üf r VV", ím"I ái lob Jo «<*. mo liaiimim,CA i ISOLASbordadas'de 22$00°

por 15S500 de 105$000 por
o m de casemira, pura lã, artigo

LINDAS cam^so'as em rooln-6-* áefj

23$000por 17$50CC

YESTÍDOS ^rancezes' ^l0 ricamen

te bordado a soutache, de 58$000 o lã, artigo fino de 55$ por

| moderno, de 65$ por . ,

VESTUÁRIOSa marinhe5ro'em íina

por
VESTIDOS de moImo1, artig0 íinissi"

., de 65$000 per ... 32SO0O _
de íiló forrados a ssda, ar- [j por

mo,

NINHUÍi a mar'n'"ie'1'0- em suPe'

rior casemii*a de !ã, de 56$000

tigo suisso, de 55$ por fTERNINHOS de brim, de 9$800
Q

dc organdy, bordados, mo-

delos mimosos de 68 por
de superior fio, par jjgQQU ^ 2

 7J600
TERSIffiOS pardos» &**&* reclame,

nCHAPÉOSdc m°SOI,erior' tFã COS!
por

Â!EmESdcb™'M^fL3?

por  íüijji.
dc casemira pnra lã, ar-

por

tigo lino, de 35$ por auij
com desenhos, artigo I

/Jip

KIM01Sjaponezes'^obo,±'±
73 por

0

mimoso para berço, de 16$000

p„r  11J800
CALÇÕES -*-. " 

^|0°oo 1CEROULAS **.** ^J"«
a saldar de 6$500 porpor

f, & MI ^ & ^ para rapazes, de 8$000
«900 il AYENTAE5d<! lromthí" ¦-*sd*

SAIMÃS menina8,de5de 5$500S do, para ama, de 8$ p« 1$0UU

1S0LÍNHAS para noite' des"| VESTIDOSdc brim'grandc saldo'
d8  4$500| por

Secção cie FAZENDAS
EPÜrluij superior fantasia uu ...,.-. ,.-., ... •>: ... . • a 4$0UU

EPONGE lisa, melhor artigo, metro >:. ,,: ¦,-,, >-.- r 2$900

4$000j franceza, superior, metro.. r«T*»i t»"*í sp*.-»i



-,.,-, ,,,.-. ^ ...,, ,

O JORNAL — Domingo, 7 de Setembro dc 1924
UIL'..U--, ¦"

A VIDA DO
Descornamento das vaccas leiteiras

O dencornamento das vaocaa lei»
telrus (¦ iimn oporagllo que ofíerece
sempre vuiitiogous.

O puder uciiinir com aa brigas en-
tru os .'iriliiiiii-.il compensa plenamente
o decrescimento tomporarlo na pro-
ducipln dn leite. Qunndo so truta do
vucciiH nue vílo sor ojthibldas nua Vtx-
|)oh|i.o0S, em tal caso não convém
ide«uornal»aiii visto nue ou chifres
bom cunformndos c luutrosos realçam
o iispooto Kcr.il do animal.

O (loscornumonto devorA sor tnlto
nu ealaotto do anno em iiuo monos
uliuiidurcin as moseaii, pura evitar
uue üStua Infectem us feridas. Se nâo
."o tiver atalhado o crosolmonto cidu
elilfrOH cninuunto o animal era Jo-
\ on, o melhor sorí- cortul-on quando
ente ulllnglr a edado -'do dob annos,
porque, r.n se cortar autos, liavorA
pcilflu ric; que 08 eótos iir_iii.i_.li.

Os chifres deverão ser cortados a
:i;s d» policiada u baixo «!«. .uncgOo
da pollo com ii hiiue do cliltro; »ie
forem cortados mala acima, poderão
tornar it croHcor, Para o 'ilosaorna-'
niento iifiiin-30 tezouras o serras fa-
Ijrl.udii.. especialmente para esta
operacau.

Tambem 6 Posslvol, mediante nm
simples tratamento, Impedir o dosou-
volvlmonto dos chifres uos bezerros
du pouua edudo. Quando o animal

Er.r- 

¦ it..,-. ¦...•.•t^fttmm]!

Aniiavío uit.a para o desoornamento
tem quatro ou cinco dias do edade,
eorta-ao-lhe o poliu urredur dos bo-
toes, de. maneira que as hastes pos-
suni ser vistas ou sentidas com os
(ledos, Depois liumedc. e-no llgeir..-
mente uni pedaço dc polussu cáustica

ii
JA' CHEGOU NOVA REME8SA

99

i;..-c prodlffloso produeto, nno rn_ a rlquozit dn indústria pastoril, produz em
60 DIA8. — Todos os lavradores devem plantar Jil para terem sous piildes ro»

pletos com as suas TRE6 COLHEITAS POR ANNO !
-..ti il._j.ll_.d_. a carestia do inlllio, sem prejudicar as uulras plaiHai.ües.

 KILO 20**000
ALFAFA DE MURCIA LEOITIIHA — KILO, 9*,_00

Roprosontante gorai: ALPER & TROJiVlAN
RUA SAO JOSÉ', 7<1 — 1" andar — Sala 8 — Totephoii. Central 3100

(ou uodu -cáustica) o enfr-cu-so a
dita substancia sobre oa botílOB cur-
iiooa, tomaudn multo ctildnilo parn
quo o cáustico nilo cuia em outra.
painc» da pnllo ou nas rnüou do ope-
rador. O entregar vus.llno. ou biinhu
na pello quo rodela o chifro, antes
de uppllcar o cáustico, (lontrlbue pa-
ra ovltnr que a pello sof.ra dumno.
O cáustico destruo o chifro, deixando
uponas' uma leve ilepruanflo, Se hu
uotur que o primeiro tratamento m.u
produz o resultado desojadu, pfiilo-so
fazer outra uppilcuçAo depois du Ires
ou quatro dias. liste molhado 0 mui-
to mal» convonlontu do quo o de
doscornar os aulmuus dcpolü do
grandes.

CORRESPONDÊNCIA
SOBRE A OU-.TUR.. 1_ CO.M_.l__R-

CIO DA PAINA
J. Soares Xota» — Bom SUCCC-KO

— ..linus — Bscrovo-nuDi"Acabo du lôr, com nnillo praxer
o nüo menos Interesse, o seu brilhai.»
to artlito sobre ii "Puinuiru Ifiipol",
lio li. do !il) 'do passado, e cunio mo
Interesso multo pelu cultura daqucllu
arvore, Venho pedir-lhe o obséquio
rie me responder ondo puiwu cumpriu-
livros que ensinem o melhor melo
du seu tratamento o bem assim sobre
uiluljarjSu.

As nossas terras est&o situadas u
ÜflU o Imitou metros acima du nivel
do mui. e u nalnelra He desenvolvo
com pouca i..jj|.le_. pois uma arvore
só dá frutos, dopols fie ulto a nuvu
aiinot!, de modo que talvez seja fal-
lu de adubos necessários.

Temos grando quantidade do mu-
das em viveiros e dan qualidades jaqui chamadas 'do "flor branca" c"flor rosa" c a pulmi, propriamente, jC- branco comu neve o chamaria •
palnu dc seda.

Ifljn seu citado artigo, diz sobre iim |
estudo do sr. V. ,J. Bioy—serl» pn.--!
nível encontrar-se este livro nu Riu V jSo por acaso almnn lnterussaõu
procurar, por meio destra soegão. In- jformes ondo se compram niutliiH.
pudera Informar quu lemos para vou-'

___,, <.

•iler, ou teiiuiH -..mantos proprliiH e
preparadas o sem nenhum mui.

..qul na noi-.a, zuiiii uma arvoro ds
íi» annos, pur exemplo, dá cm annos
de grando produeto do ir, «_ -lu iti»
logriiimuns pnr arvore, Jft. bo VO,
pois, (|iio os nossos terrotios pres-
tiuu-Bo maravilhosamente pura outu
cultura.

Ficaria multo irruto fe pudesse
me Informar onde ho podom collocitr
o produeto o ao serve apenas paru
alniofuiliis uu so lia outro fim In-
ilustrlu! pnrn quo se o possa a-lqulrlr,
por profjOH mals romunoradores,"

dlcj-poUa — A paluelra ondo 6 re-
giilarmonto explorada 01)111011111-8"
cnin quiilqnor espoclc dc terreno o
nAu (ixiso adUbavOoB, Cera I men te 11
ospocle " ..rlodondron unfrauluo-
laiin", dc üu Canilollc, que 6 origina-
riu da America tropical, aos seis
unnos Jil começa a produzir.

julgo que u razão do 'demorado
dOHUiivulvlmouln das suas painel..!.,
não seja motivado pola faliu do
adubou, man por se encontrar oin
grande altitude.

O estudo dc .1. Bioy, nílu se encon-
tra nas livrarias dò Rio.

lUiii rc-luq.io âs ulipilcaqOoB da pai-
na. Já no artigo referido ficaram In-
dlcudua.

No mercado do Itio não sabem ob
quem adquira a palnu, u nãu ser us
liiduiilrlacs ile colchões, etc.

Sc houvesse grande producção era
possível encontrar exportadores que
u uolIocasBom no outrangeiro, onde
hu inereadu. ,'l'oinum.08 uotu do seu o.forocl-
inentu de mudaa do palnelras o toro»
mus eiiMoJu dc mais para deante vul-
tur .10 assumpto, com IntormuçSeB
inliiuclosaa sobre o commercio du
piiinu e o que t. possivel fazer, entre
:ir'j.-i, cum este produeto,

1_. S.
VARIAS CONSUMAS

L*m assliniantu — Inoonfldcncla—
L-Iji-revo-nos:"fíiCO-lho esta pura merocer de
". s.. sua impurtunte resposta para
o seguinte:

1.1 — Desejo fazer uma pequena

plantuçAo '.ia cafi. o como Ji tanho
an inüdu. em um viveiro, pergunto
om i|iie mez pouso inúdal-Ri pura o
torronu definitivo, nntundu-ho que
esto fiai ilebnliu ."i.tfUn, de regu,

_) Qual .1 (llstanclu em metrus de
um enf-Olro a outro c «o nn o.paçi.
aomprehendldo entre o_ doin pode-
rol plantar nvllho, feijão e alsodflu,
«111 uma *o cova ou ctulu um separa-
iliimentc,

li) Quando passar nu mudas para
u torrenu definitivo podorol om cada
oova plantar inanionelra o no mesmo
dia uu 'depois.

-I) Quites os melhores livros sobr.
plautaijflo do eufê, nobre criação dc
cuvalloa, Jumentos, cguaa e burros 1
omb; oncoiitriil-.os,

r, 1 Comu farei para adubar cum
unlltro do Chile o lorrono onde vou
plantar os cafeelroa, u hu devo cm-
progiir o adubo, iint.u ou depois de
ptiintiir mu mudas."

_Vt-i><>->ti- — I" — Cloralmento n
triiiiH))luntuçi.o bo fuz dc outubro u
Junolro.

íi" — .\ (llatuiiclu coovntilonlo c du
quatro metrus, de p_ u pé. Um IniUia
<w sentidos. 1'ufk-rã plantar iiillhu,
fcljüri. uu ulgodâli. uas ulitl'0-fllol-
rus dos eufoaues, multo ospeclitlmun-
te nun duls primeiros annos,

Nestes prlmclroa dois unnos pudu-
rá pluntnr duas carrulrus do milho,
uu milho o foljílu, ou uma sú fileira
de milho, ou dú algodão uu niumomi.

Comquanlo i-;tjis culturas Intorca-
iares roubem um pouco do nutrlçãu
riu torra, BOinpro conveniente fnaol-a
paru cobrir aa ilcspo.ua cum u lu»
stallação de um cufesttl.

O n.ilhu u o .I0IJ..11 podem ser
plantados 110 mesma com-.. ..tultu.
agricultores u.um uonsorcltir a cul-
ttiru'Jo i-ufè. nu período mesmo udúi-
to, com outras culturas, com 11 qui:
no tom ulgunui dosvanliigom uu ditnl-
nuiçãu da colheita, offorece um lu-
cru fts vezes bem uoiupousador, com
u quo se obtôni dus outras culturas.

j\lguns agrônomos a prutlcoa sã"
dc opinião quo somente nus quatro
prliuelrus annos 6 que bo deve ro-
correr ãs culturas InlcrcataroB.

Quando se transplanta o

c»t._l.n dove-110 sempre fuzcl-u com
[iiudas bem novas, pois us mudai
que estão nos viveiros. Ires ou qua»tro aniiua, ko affnx.m de inl fórum á
sombra quu ho renontem multo o as»
sim fi cunvenlenle escolher mudas
novas,

Quando se semola no lugar defini-
tlvo, costumn-su nomear, Immorllatn»mente a lliamonelrn, muitos tambom
usam asslin fazer ogunlmonto, ua oc-cuiiiAu do transplante, pois «o a nomlua nãu auxilia nu inomonto u piaiitanova du uiifí, proíta-lliü mals parudenntp uma sombra propicia au «eu
-osenvolvimeuto,

•I" — tibra sobre a cultura dn cifô
ttpoilto.llioi "liifnrmuçi.os úteis nobre.1 cufcli-uitinu", 1''uiirocu, de Quolrn.— H. Paulo, Itlll. ISscrcva para r.caixa pnsiul 1152, H. rutilu.

Aponto-lhe, tambom, "11 novo procoaso do pianlar eufô, Molchlor Do-
iiillm.

Eaerova paru a l,lvrnrin Tclxeli-v
(rua S. João 11. S. H. 1'uulo). Nenln¦uoHin.i livraria encontrara n "Uui.i
prallcn para o poquono lavrador",
dr. Nilo Cairo, iiuc, nlfini .lo uui ic¦
pllulo sobre café, contém iitinioiisi_s
InformaçOcn sobro todas as cultura,
brasileiras.

Sobre a criação do cavallo, poii.n
ha om portuguez o osso pouco no
iclia oss-utaílo c é do illftliil nci|iu>
slçflo. I-Jni Portugal editou-., um
livro, "O cavallo", rio li. I.emes o
quo ne (incontra nm; livrarias ilo Illo
(t.olto Ribeiro). Sobro burro o Ju-
incuto, u dr. l-nureliuu Orannto tem
uma nbra cdltando-se, Escreva paia
a livraria Alves, ruu >_o Ouvidor,
lld, nio.

r,u — Sobro u ndubação du eaCü
rospoiidcremos da proxlmu vez.

1:, s.

&_-mxma!mmh:
FORMICIDA

l'ara a extinção uomplola da

INDEPENDÊNCIA
d. t-u-.ee.-o trará 11 ti riu.

||i lll A S. 1'KI.HO, lll — Illn¦*___WLm*mmmmm_m-wm-vaF

SABÃO SARÍ.ATYL
lüpecirlru dá -nrn. rarrapalo, ).'".',

bi-iiit, pulua-, eorolra». enipliiíens, ele.
\. ladras l.elto —• 1'olutas. Veudo-se

11.1 r.,»a lluhor. dn Itodulpliu llc», .V 1'.",
t Uo g.t.mbiu, '-' .1. " •¦

amtiiii \ iia.m: 1 Oll'.
Gnlllnhnt iJr rai;n — l.atl. An .iiT.t, ftí

CALÇAS30 ESOSV. SfOK POUCO ...ÍM.-_••...,¦_;

Continuemos com 8 nos-
_rm__7t_wr ^-*X^'•"?,•¦¦ •_'¦ •* ' 

\

A^$_li_\S_W^MM\t_w
".ioi.tn.io

Cliromo côr dt vinho o .iiii.irnll.
com viclt b.IJe, -13ÇCU0

sa grande c Bxtraordi-
naria venda tie reclatne

até o fim do mez

9maymmmmm*mmmf-9*mm***\mm !

'-.,^B^...M_m-..M_-^-^._,_. „,,_¦¦_¦=¦ * ©E^iaçâ© si© gasi® ^E^BLJ !
'_^l ________] ' m*^'"---*itll>lM' MimÊLV ««onírico l.la dt. rtcit: CJ..ZERÍIT. Gttt '

OÜFORNIAÇÔES; I &-^-&*-->z<?^--- = ~^~ -_-.-l_-._-.--.. __ _

Polo correio mulo 253C0 "tn P_»

SAPiTÃBlá DIPLOMATA-47 m AssEmblóa .'/-Fedidos a SOAltES & PAVAQ

PARA

Avenida Rio Branco 117 - Io
_.ni Sarra do Plrany, dl-tante 10 minutos da e»l_i?So, podarSo aer visto» lindos lotea das rseao QUZZERAT • GYB, idqui-

ridos na Indla. tnformi-sdes oom o ar. José Alves Pimenta, om Barra do Plmliy — Catado do Rio, ou com o preprl-tarlo, ar.
Alexandra Vlaerlto, é rua Primeiro da marco, 24, cobrado, Rio do Janeiro.

AOS RAZeraDEi-ROS.
Acunsclliamo» o usu do Sal "Tsuhatô" para o tmtanioulu do uail":

ELIMINA O CARRAPATO, O BERNE, IMIUUfíia* l\ FEBRE APHTOSA
licnlro ua Iluminem., allostado. que tcuios, piilillcaino. o do Ur, I.UIZ ÜAT4*

ctor Ut. Impor-dc Janeiro UlriMIIiliK, 1'roressqr rtn Eseola Polylectiiilca do l.lu
tante. Coiiipai-hlas lüipu o do_ Estados

"Rio do Janeiro, 2 de Agosto do 1S24. — lllmos. 8ra. Paiva C--'.ro A Cam-
paahla. — Sao Paulo. — Oliliv . bon. resultados uom o omprego do "UAL TAUBA-
TE'" na eliminação do berne e do -empato na minha crloo-0 do gado na Granja
Serra do Mar. E' o quo me cumpre dizei- atten.endo ao .eu pr-jj.rlo verbal. S;m niaie.
de V. S. Altento • Obrigado — L. CANTANHEDE." (Firma reeoillieclda),

representante: DANIEL BOTELHO, ItüA B, JOí-l", 51 — r.lo Dlá JANEIRO

ASSUCAR
tifiBs.ii f _rirt.i_.

Para garantia da sna legitimidade, deTí cxigjrsí th-SMÍB
BE PAPEL AZUL COM CINTA VERMELHA _ m a sBalyse
i um ni-stfaáa da C0MPA3HÍA OZIHAS HACIÜUÁES

ií0fmfiH.mmnnfiRHmimmfiffniwm!imíRmtfif!!HmfHrumrMnf!t!iHn!T^

^_W_t__«_9lí^^!^^ -.-MS*}??
^^]l__fí_n^^F.^^_A'--__^'*Ír^~* ^3rfctt%ffi5rfc**m JjHrf

Bom
Appetite

Qua clitoM pode «er
e hora da refeição
quando nos ten-imoa
perfeitamente bem)

Aa Pílulas de Vida do
Dr. Rosa teem este no»
me porque dão nova
vida .is pessoas langui*
das, estimalando-lhes o
appetite. a energia e o
bom humor.

Durante mais de 30 annos as Pílulas de Vida do
Dr. Ross teem mantido a invejável fama de ser um
agradável e effícaz lazatívo. Os médicos as appro-
vam e recommendtun constantemente para uso do lar.

PÍLULAS DE VIDA
DO DR. ROSS

y.^-l-___.mm

* diM^

THE 3V-M.EY ROSS CO. hn. -m-muk. N... E.U. A.'

As Infil-raii _ú sâo mctmáiu*z_-à** cooo ta ve mu dlu-Uado

Ho
As nossas

RIO DE JANEIRO ) SÃO PAULO
, "HOBEOO" Endereço telegraphico : "SVEA"

desnatadeiras são conhecidas pela simplicidade do seu machioismo e
superioridade do material empregado'* 

MARCAS :
"DOMO''-"DÃHLIA'-"SYLVIA"

...i,.--... ¦¦,,¦¦¦¦,r mu ,¦ ii—ini—a—aa*_——tmnwni

a^yl^VVWVWtTV^i^tjiV^^AMí-M .

¦ggaSBMB ______-____a__B-_-BB---M--a--t_B_Bg-^^

para l-kit-e:
THORVALD JENSEN & Ga,

K-JH GENERAL GAMARA 802-Caixa 1283
-:- RIO DE3 JANEIRO -:-

_-£_¦

J. VELLOZO & O.
MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

Escriptorio : AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20
(Antiga rua Barão da Bão Gonealo)

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

construcção Nacionaes c Estrangeiros ã
RUA SANTO CHRISTO DOS MILAGRES 142 c 144

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

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

Recebedores do cimento inglez marca PYRAMIDE

MOBILIÁRIOS CHICS — TAPEÇARIAS FINAS — DECORAÇÕES MODERNAS

ásavviíineSTECIDOS

CRETONES
ETAMINES

VELLUDOS 'RE.GlSTR/KOfi.

STORES

CORTINAS

TAPETES
FINOS, etc.

HORS CONCUES NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 19.1
ABAT-JOURS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIGOS PARA ARMADORES E ESTOFADORES

65 — RUA DA CARIOCA — 67 — RIO

ROCHA COUTO & COMP
133-RUA PRIMEIRO DE MARCO-133

¦ ¦_=

ss Caixa Posrtl 1683 ¦ Endereço telegraphico: CHACO - Telephone: 2929 Norte ¦ Rio dc Janeiro ==

| Âncoras, amarras e correntes para navios, cabos de arame e aço, de j
jj| manilha e de linho; estopas, óleos, lubrificantes e gaxetas, lonas de H
§j algodão e de linho mangueiras, pharóes, etc, etc. jj
s Únicos importadores das lonas de linho "Admiralty", óleos e graxas f=\
| 

"Schibaeff", tintas a oleo, inglezas "Mail-Ship'' e tintas envenenadas (
M allemãs "Hoveling". Officina de toldos, encerados, coberturas de j

wagons e terreiros de café; boias, barracas, etc, etc. §
ll!ll!llllll!l!lll!lllll!i!ll!IIIIIH

-Commercial
Industrial
no Brasil

São Paulo - RIO DE JANEIRO - Porto Alegre
Rua S. Pedro, i-__ — Caixa Postal 1 .?"?5

Locomo-ivas á vapor. Caldeiras, Compressores de ar
"WINTERTKUR"

1 LI I S\ Si C .Q* íT*
| i flllwBInni %sJ% \d?®
I 52—RÜA THEOPHILO OTTONI—52 i

(e-.«*-_ina da raa da Quitanda) S

CAIXA POSTAL: 583 - EMBEREÇO TELEGRAPÍilCO: "FERRO" |
'' TELEP. 

S024 NORTE zÊ.

BIO DE JANEIRO M-

I
ac

FABRICANTES — Importadores — Exportado»
res — Grande deposito de: ferro em barras, chapas
de ferro, vigas de aço, cobre, lalão- zinco, chumbo,
cimento, telhas galvanizadas, tubos de ferro salvam-
zado, tubos para caldeira e para vapor, alvaiade,
óleos e tintas, arame farpado, enxadas, bombas, arados,
soda cáustica, louça sanitária, ferragens em geral
para construcção, uso doméstico, etc.

FABRICAS:
FUNDIÇÃO NACIONAL — (Rua Luiz Gama) —

Ferros dc engommar, balanças, louças de ferro batido,
fundido, estanhado e etc.

NOVA INDUSTRIA — (Rua Figueira de Mello)
— Pontas dc Paris, tachas para sapateiro, dc ferro e
latão, c etc.

EMPREZA PROGRESSO — (Rua Figueira de
Mello) •— Fogões, caixas d'agua, ferraduras, portas de
aço, gradis e etc,,

USINA DAS NEVES — (Nictheroy) _ Lamina»
ção de ferro em barra, cantoneiras, fundição dc ferro
c bronze, fabricação de parafuzos, porcas, rebites e etc.

Todos o_s seus produetos levam a marca registrada
"ESTRELLA" *

I METAL DEPLOYE' I
7~—

Cimento Saccadura
Dy_.ain.te & Belignite da hkh Explosives Compagny Ltd. 1
,_— ==
___? _s_"
ÜE DEPOSITÁRIOS DO FERRO GUZA DAS USINAS: _-=.

ESPERANÇA • BÜRNIER ¦ RIO ACIMA -=3

=5 REPKBSENTANTB EM S. PADIJO: __

Heitor G. ds Siocha Azevedo s
1 RÜA ALVARES PENTEADO 35 — CAIXA POSTE 518 1
%!J..i.!l!Ji.i.iil!ilillilH^
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CÂMARA EOCLláSIASTICA
Kxpcdloato I

Processos matrlmonlaes: i •
Provindo com licença, do oratório

particular — Francisco Murla Cor-
dolro o Maria Hornilula llodrlsuos
«ia Cunha

Uwni-us du oratório particular —
Adolpho Lázausokl o Arlcto Peroira;
Marinho lunclcor o Mnxlmlna Augus-
to; Vlccnto Pn/. Kontonhn o Nalrdu Souza; Oswaldo do Calznrottl
Pinto o Alzira Mondiilul.

Visto om certificados do baptismo— iteynaldo Snldanha o Maria daConuuli-ilo Carvalho; Caetano Qul-Ihormo o Alzira Andrade
Dispensa do Impodlmonto — Cnrloslíeldol o Maria do Lourdes No-varos,

LAUS PERBNNE
O Santíssimo Sacramento do AI-'lar oo tura exposto, hoje, A adora-

c;ão do» ílels, duranto o dia, nu egro-
J de Santo Antonio o na matriz da
Oavoa, o. durante a nolto, comec-an-
do fts 18 1|2 honiH, nn capella das
Irmãs da .Santa Casa,

O "Ijüiih Pereiino", amanha, Borftdiurno, comeu;»mio Cm horns do cos-turno', na matriz do Nossa Senhora daülorlu, o nocturno, na capella do Asy-lo Joiio Affonso.
Estus cercnionlas terminarão som-

pro com a honcáo do Santíssimo Ha-crnmento, sendo a adoração nocturnanus ogrejas privativa dos homens, a
partir dus 24 horns, c, naa capella»dns oasus religiosas femininas, priva-tlvus da communldado.
IRMANDADE DI3 N. S. DA PB-NHA, DA LADEIRA DO BAR-

ROSO
A administração de-cta Irmandade,

quo tem sua «Ode na ludeira do Bar-roso, fará colebrar, hoje, a festa dosua padroeira, devendo ser obedo-ciclo o seguinte programma:A's JI horas ontraril a missa so-lemne, sendo offlclante desso actoo rev. padre Herininlo Jacominl, aco-l.vt.ido pelo Irmão provedor perpetuo•Murtlna Vianna o pelo irmão Manoel
dua Neves.

'Sob a regência do conego Alphou,
professor da Scola Cantorum SantaCecília, executar-se-ão partes varia-veis do Amatuccl; "Missa", do Bo-Inzzo; "Ave-Marla", ao pregador, doPerosl; "O' Salutarls", de Carli.O coro será acompanhado do har-inoniii c quinei-lo de corda. Occupará

o púlpito tuigriido o orador micro rov.
oonoffò Olympio do Ourtro, quu fnrá
o puncKyrlco du. Virgem Maria San-
tls.ilma,

A capella estft, ornamentada do flo-
rc.»:. iintiiriicH o artificiaes, ao zelo do
Irmão procurador Antonio Ull.

Como featejos externos, haverá,
dns III fts -22 horas, no coreto do
adro dn-egreja, excellento banda, do
musica da Colônia Portugueza, quu
exocutarft varias pecas do sou roper-
torlo.

, Em boill-mlmo palanque, o lol-
loolro Guilherme apregoara rluas
prendes, offcrocldas pelos Irmãos
fieis o devotos.

MATRIZ DE IN-HArtJMA
1* communhão

Effectua-so hoje, nesta matriz, a
primeira enmmunhão, quo tora, ca-
Facter festivo, dos alumnos daa au-
las do cathoclsmo parochlal. A cata
ceremonia do sagrado hanqueto com-
parecerão todos os centros do catho-
cismo da parochia, Inclusive alumnos
do Orphnnato zs de Setembro, per-
fuzendo um total de CO uco-com-
m üngarites.

A communhão será na missa do
hoje, das S horus havendo fts IU ho-
ras solemne renovação das proines-
sas do baptismo, sendo nessa ocea-
sião lnstiillada a nova associação
das criança» Intitulada Cruzada Eu-
chrlstlca Infantil sob a protecção do
Therezlnha do Menino Jesus.
V. O. T. DE S. FRANCISCO DA PE-

NITENCIA
Segundo noticiámos esta Venera-

vol Ordem Terceira celebra hojo a
festa de Santa Rosa do Vlterbo, pa-
droelra do noviciado começando com
missa solemne Ú3 10 1|2 horaa of-
flclando frei Rosário Vnnhauae com-
mlssarlo da Ordem. O padre Henrl-
quo de Magalhães oceupará a tribu-
na o fará o panegyrico de Santa
Rosa do Vlterbo. A parto musical,
confiada ao maestro padro Romual-
do, constará do seguinte pro-
gramma:

"Prelúdio", de »L. Perosl; "tntroi-
tus", do S Ferro; "Kyrle ot Gloria",
a quatro vozes deseguaes, de F. Vlt-
tadinl; "Gradualc", dc V. Carrara;"Salvo Regina", de O. Piazzaho; :"Credo", tt quatro vozes deseguaes, !
do E. Scgattlnl; "Offertorum", do
P. Rota; "Sanctu.i et Benedlctus",
a quatro vozes deseguaes, de E. Se- ,
gattlnl; "Agnus Del", a quatro vo-'
zes deseguaes, do E. Segattlni; "Com-
munio", de V, Carrara; "Marcha Fl- \nal", do O. Ravanello. j

AUTOMÓVEL
ESSEX

Construcção HUDSON
COM

JPNEUS BAL AO
T.LWright&Cia.Ltd.
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OAPJSMíA DPI N. S. DA PIEDADE-- UMA HOMENAGEM AO
BRASIL

O rov. padro americano William
Wallralh, H. J., quo tem folto, om
Inglez, na capella do N, S. da Pio-
dado, uma sêrlo do conferências, un-
corra hojo fts 20 horas, esso cor-
Ia mo n,

Hoju o rofcrldo Bucurdota despo-
do-se do seu aolecto auditório, fa-
zendo, fts 20 horas, a ultima con-
ferencia, .qua sorá om Inglez. A ho-
gulr, o padro Wfcllrath fura um
portuguez, uma saudação ao Brasil,
com a qual commemorurã a data do
hoje, 7 do setembro.

Os cathollcoa anglo-americanos,
querendo dar-non uma prova do seu
affecto, vão fazer radlogruphar, pelaestação da Praia Vermelha, a saúda-
ção ao Brasil. Incontostavolmonto, 6
um» neto de. extrema gontlloza dua
duus laboriosos colônias.

O sr. arcobI»po coadjuetor, quoestará presente ao acto, darft, no
fim, a benção íto Santíssimo Sacra-
monto.
V. I. DO S. S. SACRAMENTO, S.
ANTONIO DOS POBRES E N. S.

DOS PRAZERES
Hoje, fis 10 1|2 horas, será rezada

missa festiva em honra do N. Senhor
da B0a Hora, mandada rezar pelamesa udmlnlstratlva desta Veneravel
Irmandade.

Durante a missa os administradores
empossados para o anno compromisso!
do 1924-25 renovarão o Juramento úo
bem servirem uo culto religioso do pa-droblro Santo Antonio dos Pobres.

ROMARIAS A CONGONHAS DO
CAMPO E APPABECIDt.1 _A directoria da Central feze correr,

hontem entre esta capital o Congo-
nhas do Campo, um trem especial
pura romeiros, podendo receber pas-sageiros. Esto trem regressará, ama-
nhã a está capital.

— Entro Taubaté e Apparecida cor-
rorão hoje dois trens especiaes pararomeiros.

N. SENHORA DA GUIA
Em Mangaratiba segundo noticiamos

realizam-se hoje e amanhã soleinnea
festejos em louvor de Nossa Senhhora
da Guia. Do programma já por nôs
publicado, constam dentro outras as
seguintes sólemnldadés:•Hoje: ás 11 horas, missa solemne,
finda a qual so realizará uma passeata.civica, que partirá do edifício da Pre-
feitura, ondu os aluniiios das escolas
publicas cantarão o hymno nacional,
ilopnis du prestarem continência á
bandeira. A' tarde, corridas u pi';, no
Oargo 'da matrlb c na praça, o 6. noite,
leilão de ricas prendas, no intcrvallo
do qual serão cantadas lindas canço-
netas c. effcctuados diversos bailados,
no coreto artisticamente armado para
esse fim.

Amanhã: Alvorada, fts 5 horas, que
despertará a população, convidan-
do-a a prestar o seu culto á excelsa
padroeira N. S. da Gula. A's 11' ho-
ras, missa solemne em quo tomarão
parto exímias cantoras para esse fim
contratada"). Em seguida, novo leilão
de prendas, aves, etc, reallzando-so
depois grande Tombola com dois valio-
sos jiremios para o 1." c 2." logaras.
Terminadas assim as ceremonias reli-
'giosas, haverá ainda uina imponente
festa veneziana, quo por certo u to-
dos empolgará pelo deslumbramento
de innumeras cmlMrcações betlamcjllte
engafianadas c profusamente iUumina-
das. Haverá harraquinlias de surte,
cavaílinhos do páo, cinema, ao tu* 11-
vre o outros folguedos populares,
sendo queimados vistosos fogos ac-
réos.

assignatura para a temporada lyriea
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Se um dos seus amigos lhe offerecesse uma assinatura para a opera ou theatro,
não a aceitaria com satisfação?

Isto é exactamente o que a Victrola lhe proporciona - permitte-lh-e quc ouçaem qualquer momento que deseje tudo o que ha de melhor em musica.
As estrellas de maior brilho do lyrico. Os mestres do arco c do piano passadosc presentes. As mais afamadas bandas e orchestras do mundo.
Tudo isto se acha á sua disposição na Victrola, na sua própria casa, e v. s. pôdebisar os números qu© mais gosta quantas vezes que queira.

Vtetor Talking Machino Co., Camdeti, N. J. E. U. da A.

¦SSW**11* DA* LIOA OATIIOUGAJjaaua majua, josb» da borbjaDE SANTO AFFONSO DE LIGORIO
A romaria da Ldga Cathollca J.M. .1. da ogreja de Santo Affonso, Acidado do Juiz do Fora, rcullza-ac do-

flnltlvamonte aos 27 e 28 do setembro.Os conselheiros, prefeitos, vlwiiroícl-tos o soclo» da Liga deverão allstar-so«tuunto uittos.
No dia 11 do corrento, reunião go-ral ,para tratar-se desse assumpto.

•MISSAS DOMINICAES
Rezahi-so hoje u» segulntos:
A'» D horas -— Matriz de Nossa Se-

nhora du Gloria, ogrejas do Santo Af-
fonsp o Senhor do Bomfim o Convon-to do Carmo (rua Conde tio Bom-fim);

A's •»» 1|2 — Matriz do Enffenho
Novo u egreja de Santo Ignacio;

A's li horus — Egreja do Santo Af-fon»o, Santuário do Coração de Murla
o Convento do Carmo;

A's li 1]2 —- Matrizes do SagradoCoração, de S. João Baptista da La-
Sita, dé S. Christovão. de Lourdes, do
Engenho Novojegrejás üo S. do Bom-
fim, de Santo Ignacio, de N. S. da
Paz, c convento dus Sorvus do S. S.
Sacramento;

iA's 7 horas — Matrizes da Gloria,
do Santo Christo, do S. Christovão;

I convento dj Santo Antônio, do Carmo,I de Lourdes Crua» S. Clemente c S da
Dezembro) Irtnandiido du N. S. ila
Conceição;

A's 7 1|2 — Matrizes de S. João Ba-
plista, de Lourdes, de S. Christovão e
egrejas do S. do Bomfim o do Santo
Ignacio;

A'3 S horas — Matrizes do S. Josí.
do Saiita Rita, de Santo Antonio du
S. Christovão, da Gloria, do 'S. Co-
rução ,io Jesus, conventos de Lour-
des, do Carmo c du Ajuda, Irmanda-
des do S. S. Sacramento da Candeia-
ria, d»j N*. S. Mãe dos Homens, Con-
givpiii-ão do N. Sonhora do Amparo
(Haddock Lobo), Santuário do Coração
Oe Maria o capella de S. Pedro da
Gamboa;

A's s 1 i2 — Cathedral; matrizes do
São João Jliipiistn e de S. Christovão,
egreja.-; de Snnto Ignacio, de N. S, do
Bomfim o Nossa Sonhora da Paz;

A's D hora» — Matrizes de Santo
Christo. de Lourdes, de São José, de
Santa Rita, do Sagrado Coração do N.
S. da Gloria; conventos do Santo An-
tonio o do Carmo Irmandade do S. S.
Sacramento da Candelária, da Santa
Oruz dos Militares, (séde provisóriaCathedral) de N. K. da Conceição o
Santuário do Coração do Maria:

A'S ft 1|2 — Matrizes de São João
Baptista, do Engenho Novo, egrejas
do 'Senhor do Bomfim, de Santo Af-
fonso, Irmandade dc N. S. da Con-
ceição (rua Condo do Bomfim);

A's 10 horas — Matrizes da Can-
dclaria, de São José, do Coração do
Jesus, do S. Chrrstovão, ogrejas do
N. S. do Rosário e S. Benedicto, do
X. S. da Paz, do São Jorge e S. Ciou-
çado «ínreia, e O. T. <la Immaculada
Conceição:

A's 11 horas — Matri-».*) da Cando-
laria do 'S. Josí, do N. S. do Rosa-
rio o S. Benedicto, dc N. S. Mão dos
Homens, do Senhor do Bomfim o con-
vento cio Carmo;

A'.s 11 1|2 — Matriz do São João
Baptista da LagGa.
IHMAlNDíADE DE N. S. DA LAPA'

DOS MERCADORES
Amanhã, esta Irmandade fará ctlo-

braf na sua tradicional egreja ria rua
do Ouvidor a festa da gloriosa pa-
droelra.

Será rezada missa solemne áa 11 ho-
ras, c cantado "Te-Deum", ás 19 ho-
ras, orficiatiilo o cap<'llão da Irman-
título cuiiego Joãu Lyra iVíüsoa tle Ma-
riu.

Ao Evangellio honrará a tribuna sa-
gruda o orador d. Joaquim Mamede da
t-iilva Jicilo, bispo dn Seboste, o ao"Tc-Iíouiii" o pregador revd. padre dr.
lleuiiniuo do Magolliões quo officiou
duranto a novena hontem encer-
rada.

A grande orchestra composta do nro-
fissionaes. está confiada A direcção do
conceituado maestro Luiz Pedrosa.

Dos solos estão encarregados uota-
rvels professores.

Hoivei-á 'festejos externos sendo como
todos os annos armados coretos em
<luo tocarão bandas de musica o so-
rão illuminadus a "gioruo" as ruua
transversaes a egreja.

EVANGELISMO
EGREJA PRESBYTERIANA IND 15-!

PENDENTE I
(Rua Barão do Rio Branco, n. G)

Cultos — Haverá os habituaes, ús
8 o âs 19.. 1|3 horas, devendo pregar
o rov. Odiion Moraes. Md culto da
íimnhil proíessarão tres pessoas o
será celebrada a Santa, Eucharistia.

Escola Dominical — Abre-se logo
cm seguida ao culto matutino, sob a
superintendência interina, do presby-
tero sr. J'\ Rodrigues.

Ü assumpto a ser estudado: "A
cura do filho do regulo".

Texto áureo: "Eu sou o caminho,
a verdade o a vida".
CONGREGAÇÃO P. 1NDEPENDEN-

TE DE OSWALDO CRU-'
Na séde, á rua João Vicente, 287,

haverá cultos âa 12 horas c áa 13 1|"
lioras c Escola Dominical às 18 ho-
ras o 15 minutos.

Entrada franca.
EXERCITO DA SALVAÇÃO

Hoje, domingo, eclebrar-so-ão as
seguintes reuniões:

A's S.liO lioras, na Avenida Sal-
vador cie -Sá, esquina de Presidente
Barroso; ás 'J.ilO, Escola Dominical;
ás MI.2U, Reunião de Santidade»; ás
19 lioras, Reunião de Salvação, uo
salão da Avenida Mem 'de Sá, 2811;
ás Hi.uO, Reunião no Campo de
SanfAnna; ás ÍS.UO, Reunião na rua
Senado, esituina do Rlachuelo. O
brigadeiro Steven, dirigirá as re-
'.iiiilVa da tarde c da noite. Partlcí-
paráo dellas dois .salvaclonlstas da
osituadra britannica, actualmente no
•"'irto desta capital.

EOREJA BAPTISTA ORTHODOXA
Rua Andrade Araújo 37, Oswaldo

Cruz
Haverá, hojo, as 11 horas, na Es-

cola Dominical desta egroja, estudo
dn, palavra de Dous sobro o ussum-
pto: "Jesus cura o filho do um ho-
muni do alta posição", S. João, cup.
1:40-54; Texto áureo: "Disse-lhes
Jcsub: Eu sou o caminho, a verda-
do o a vida. Ninguom vem ao Puo,
senão por mim"; o áa 12 horas,
prégarA o Evangelho, o respectivo
pastor Antonio Teixelra Guimarães,

A'h 19 horas, será consagrado ao
dlaconato da egreja o Irmão Fran-
cellno Cardoso do Magalhães, que Jãha sol» meze» vem prestando serviço»
eccleslastlcos o multo tem so esfor-
çado a bom da causa evangélica,
desde longos annos.

S. PAULO APÓSTOLO
Rua Mauá, 07 — Santa Thereza
Hoje, no serviço matutino, á» 10

horas, será celebrada a Santa Com-
munhão, pregando ao Evangelho, o
rev. Salomão Ferraz.

Terça-feira, 9, ás 20 horas, terá
logar a reunião qulnzenal da Auxl-
liadora S. Paulo Apóstolo, sob a pre-sldenela de d. Noemia De*kindes.

Quarta-feira, 10, ás 20 horas, re-
união mensal da Liga Juvenil.

UNIÃO DE OBREIROS
Amanhã, segunda-feira, áa 14 ho-

ras, na séde á rua 1° do Março, C,
2" andar, terá logur a reunião mon-
sal ordinária, sob a presidência do
dr, Antônio Marques.

O assumpto principal aerâ o Con-
gresso Regional do Rio de Janeiro,
om relação eom o Congresso Rellgl.i-
no a reunlr-so no anno próximo, em
Montevldéo.
EGREJA METHODISTA DO CAT-

TETE, A' PRAÇA JOSÉ' DE
ALENCAR, 4

Domingo, ás 9 horas, Escola Do-
minlcal; ás 10 horas, culto o prega-Cão do Santo Evangelho e adminis-
tração du Santa Eucharlstla; fi-j 19
horas, culto dc pregação do Santo
Evangelho, pelo dr. Gustavo Arm-
brust. o administração da Santa Eu-
charistia.
EGREJA EVANGÉLICA

NENSE
FLUMI-

a sua reunião para estudo da palavra
du Deus, scuoo a lição do hoje a su*
guluto: "Jesus cura o filho do um
homem do alta posição social", ro-
glatrada om João 4:4tl:u4, com o tox-
to áureo seguinte: "Eu sou o ciiinl-
nho, o u verdade, o u vida. Ninguém
vem no Pae. senflo por mim".

No próximo domingo, será estuda-
da a lição: "Jesus uompollldo a sair
de Nazareth", Lucas, 4:1)1-30.

Hoje, ã» 11.30, e ás 19 horus, ha-
verá culto o pregação do Santo
Evangolho, reallzaiido-Ho as mesmas
ceremonias na Casa do Oração do
Ramos o a Escola Dominical da
Egreja Methodlsta do Cascadura, .1
rua Coronel Rangel n. 26.

CONFERÊNCIAS
Os estudantes bíblicos internado-

naes realizam, hoje, á tardo o A nol-
to, á rua Luiz de Camões, 22, as
suas conferências publicas.

A' nolto falará o estudanto
Mauley, sobro o seguinto thema:"Não existe nem nunca oxlstlu o In-
ferno", conferência quo será sogul-
da do multas projecçãea luminosas.

A's 11 horus reallzar-so-á, na en-
costa do morro dtt Urca, a ceremo-
nla publica do baptismo para os no-
vos estudantes.

ESPIRITISMO
CONFERÊNCIAS

Haverá hoje:
Na Federação Espirita Brasileira,

á Avenida Passos, 28, áa 10 horas,
sob a presidência de um do sous di-
rectores:

No Grêmio Luz e Amor, A rua
Sllva Cardoso, 67, Bangú, ás 18.30

horas, oecupando a tribuna o con-
frade Ignacio Bittencourt;

No Contro União o Caridade, il
Estrada Real do Santa Cruz, 190,
Realengo, ás 18.30 horas, falando o
tononto Francisco Carvalho do Mj-
deiros.

UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA
Nesta, florescente associação sub-

urbana, haverá, umanhá, il» 20 ho-
rus, a sessão doutrinaria de costu-
me, nella tomando parto vários con-
frades. A entrada 6 franca.

CONFERÊNCIA
Reallza-ee, hojo, A» 20 horns, no

Centro Espirita João Baptista, .1
Estrada da Penha, 1.310, uniu oonfo-
rencla pelo sr. Arthur Machado, so-
bre o thema: "A inodlumnldade",

THEOSOPHIA
ESCOLA DOMINICAL I>B IMBO-

SOPHIA
•Devido n termos do assistir A -to-

lemnldado da commemoração dó ti'
anniversario da LOJA PYTHAGO*
RAS S. T., não haverá nula este do-
mlngo.
LOJA PYTHAGORAS DA SOCIE-

DADE THEOSOPHICA
Conunemorará, hoje, fis 9 horas da

manhã, eom uma sessão solemne A
quul concorrerão toda» as Lojas dos*
ta Capital o do Nictheroy, o sou 3*
anniversario, osta Loja.

Ficam assim avisados tndo» os
Membros da Sociedade Theosophlca
e demais pessoas Interessadas.

A sede da Loja ó na Rua Campos
Salles 74.

Como do costume, realiza-se, hojeá rua Camcrino 102, na Escola Do*minlcal da egreja supra, áa 10 horas,

SENTE-SE DESANIMADO ?
Porque não faz uso do

ELIXIR de SORÊT
O TÔNICO NERVINO ? EFFICAZ EM TODOS OS CASOS QUE O MAL SEJA

PROVENIENTE DOS NERVOS..
Iteadqulra a sus força viril. Torno-se moço. Nílo fi a edade que lnutlllsa o

homem ou a mulher. Suo os nervos que necessitam o allme.nto Indlipen-
savcl. Us» o tônico SORtT, composto do elementos vegetaes. Vende-se

cm todas as Droj-arlas o Pliarniaclas. Approvado pela Directoria de
Saudc Publica om 26|0|10I9 sob N. 07

Ladrões!
Bandidos e

Miseráveis!
——————¦***--'»^---.-'"^---*******™™i***í™**«b«*™*******«*«*«»«*«*«i«Felizmente a justiça brasileira os collocouna

cadeia, condemnando-os a 4 annos de prisão.
Xgc&CIFÕGS Silllq Por<3ue procuraram roubar os direitos quc ,

- a lei nos deu.

Bandidos tambem, p°is asiani ás ^condidas/sem
¦~™'~™,,,"",~~'" ZZZZ ao menos pagarem os impostos

[Miseráveis ainda» p°is veníliam a° p™ ^a *»•
! ga qualquer, a que punham o

rotulo de Elixir de Mamão,

Acautelae-vos senhores!

\ I Não comjirae Eláir de Mamão falsificado!
0 legitimo, o garantido, o approvado pelo governo
brasileiro e de todos Paizes é só aquelle cujo vidro
tiver o nome Elixir de Mamão no próprio vidro, em
alto relevo, este é o admirável remedio do estorna-
go e dos intestinos.

Cuidado! Ezamlnae bem!
.^¦¦^¦¦^••-"¦¦^•--------------------------¦-----"-•-"••-----------------•M.^_^^^^^^^_^_J_^^__— ^——^^^--a .m--"-.^^
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"AVOZDO 

DpNO" ^J>

ÚNICOS DISTRIBUIDORES

Paíil J. Cbrisfobb Co.
OUVIDOR 98

Rio 8. BENTO 45
S. Paulo

Eixos, Polias, Cadeiras e
Mancaes

Para. cereaes, vendem-se a pre-
ços reduzidos.

Rua Primeiro cio Março 112
Rio cie Janeiro

^l"—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^¦¦¦^¦^"¦¦¦"""¦¦¦¦¦¦¦íbbbbbjb^^^^^"»^"-^-^
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VACCINA G0N0C0CCICA
 DO 

Laboratório Clinico Silva Araujo
EXIGIR O NOME DO FABRICANTE

Indicada no tratamento da BLENOR-
RHAGIA e todaa aa auaa oomplloa&aa, no
homem e na mulher: eorrimentoa, rheu-
matismo, etc
.V VENDA EM TODAS AS BOAS PHAR-

MAGIAS E DROGARIAS

prados "CHÃTTftNOQÇft"
(AIVECA REVERSÍVEL)

Es-tós arados fabricados para a aração em geral, são especialmente empregadosna cultura da cana de assucar
TIMOS EM 8TOCK PARA PROMPTA ENTREGA DIVERSOS TYP08,

ou sejam: números 207, 208 e 209

PAPüIS PINTADOS Ü-aSA OCTAVIO
 Rna dos Ourives, 60 — Rio

FAZ TOOAS AS COMBHUOÇES OE ESTYLO E DE FANTASIAARTE E BOM GOSTO — AMOSTRA E ORÇAMEWPOS ORATIS — TELEPHONE NORTE 4030'""»' ::.'

************* "**~"i~^i^"iriHi-\TrLruTj'w*irLtt_w>.

DRCOAS
A PHARMACIA e DROGARIA SARAIVA
é quem mais barato vende, devido ás
condições especiaes em que faz as suas

cumpras especialmente no varejo.
Tem os seus preços marcados em ex-
posição permanente & RUA DOS AN-
ORADAS, 85. Esquina do Largo do

Capim.
-+-*a*-*-*-**m*-*-*-*,m***nmmm ¦ ¦ a »i%y%'(,-^yu-tAj-L,

PEÇAM PREÇOS E OUTROS DETALHES A

knowlesTfòster
Aveni- Rio Rr»co 1. 

PARA ° BRAS1L Ltd*'
RIO DE JANEIRO ** W*0~*__mMr*Jmtfmm*tm^ ~-*-° 

g *¦ "-M-to XS i



O JORNAL — Domingo, 7 dc Setembro de 1924

fl¥^OPC>S~~OS SPORTS'¦— J «—> ——
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TÜRF

A CORRIDA DU HOJE, NO
.laCKEV Cl.UB

Grande PrwnJo "Gwuiubaiu" u otau-
mIooh "Piiiiln Ousai"* o "Crlfli.-ÍU»

liilra.iU_.oJra"
Com um bom programina do oito

parcos realiza, esta lurdu, u Jockey
ihib, ii su.i JO" corrida ordinária da
prcMiilu toitipovada a qual marca-
rá, por certo, inala um triumpho pa-
ra a veterana o conceituada, soclo-
dnilu.

Embora reduzido n quatro conoor-
rentes apenun, o Grande Premio• üuanabura", prova básica da re-
nliio, vem despertando bastuntu In-
toretno outro os lurfmen, ávidos

como efclão ollea do iuialallrem ao
soiiouoloiial onconLro do Aprompto,
.Mouquuto, Vcatu u PfcullMano, )io-
tadaniunUi, do crncli da Moéca com
u i'.;tua Uu Stud Lundaroii quo tlullü
reoobo a uonahcl vantagem do oito
kllos.

Alâltt dessa prova o dos premiou
ilastilcoM "Paulo César" o "Crluçfio
iEslrangoIraV, nüo dignos du deutu-
quo no prograwma do hojo, oa pa-
roos "Alsarvo". cujo campo ficou
constituído por Nero, Ayniorí,
Uiuayõ, Hoberano o Magnlflcuiico o o"Kllchner", que, na milha, reuniu
as Inscripçôes do Revory, Palmella,
Regatelra, Velleda, Fldelldad, Pro-
toria o Mujor.

Para esse. "meotlng", do cujo exito

CAVALLOS QOE GANHAM SAO OS (OE USAM
MBROCKíNE

de DOMINCENT — BRUXELLAS ±- BÉLGICA
Dep.: G. de Soobra AC. — Rua Uaaco da Gama, 12 • nas Drooorlaa e "A

Jardlnctrn" — Rua 7 n. 151.

,sffi Sij_||jfp|gi£' /SUPERIOR^?

Peça Circular/j^-Z^y
DCBRAZIL

ifi«iirt«tSS!fe
PIÃO OE MOINHOtMAKCAl 

JDPERIOR

iedmaominimo as
<k#ms dc energia i
fulri/iiCan(es
Exigi apenas(impei
Sêmzslral.
Modernizarsm
installação seráuth
<(cspeza'peqiie/ia

4typosdepíão
5 » »RARCAL(0lffltlOR
SEPSPRE Eli STOCK

uão i: licito duvidar, uão ou seguln-
tos ou iiouuoH palpitem

ISammrlIla, Venturowi o 'Ikmoyo_,
Pequery, Brlllwiilu o Bahia.,
'dao, Okapl o Raiionão,
Paulistano, Alistou u Olym-po.,
Mlnil-All, Porangébil u Boreaa.
Aymorí, UruayO u fcioberauo.,
Altrunipto, Masque to o Vetsta.
Aprompto, Vullcdu. o Palmolla..

MONT,\Kl.\S 
"13 

COTAÇÕES
üão as licgulntos aa montaria* pro-

vavols ãs ultimas cotaçdos para, o"mectlns" de«ta tardo, no hlppedro-
wo de ti. Francisco Xuvlor:

Io paroo — "Criação Estrangeira"
— 1.450 motroa:
Samarllla, .13 les., D. Lopoz . .
Tarnoyo, 55 k»„ Ch. Houtrhtoa
Trovoada, 50 ku„ O. Parreira .
Vonturotia, 50 l<a, C. Fernandez
Tijuca não correrá.

2' paroo — "Othulo" — 1.300 mo-
tros:
Pequery, 51 Its„ D. Suarez
Ponelope, 5^ ku„ U. Roxo
Bahia, 5U Iíb.. A. Feijó . ...
Pimenta. 52 ks., B. Cruz .
Hervé, 53 ks., O. Barroso.
Brilhante,' 51 ks., O. Maria
Perdiz, 52 ks„ T>. Va1.'. ... .
Baroneza não corrorã.

3" pareô — "Kellerman"
..'etros:
oião, 52 ks., C. Ferreira . ,„ ,
Ruposão, 52 l;s., D, Vai . . .
Gigante, 52 ks„ O. SEarla ., ., .
Capataz. 53 Ita, B. Cruz . . ...
Okapl, 53 I:s., W. Lima . . .
Sohlmniy o Plyuyo não correrão

•Io paroo — "Cigano" — 1.600
metros:
Olympo, 54 ks.. J. .Salfato . .. 25
Paulistano, 55 ks., D. Lopeií . 23
Aristéa, 52 ks., C, Ferreira.
Andromeda, 4S ks., li. Vaz .
Ondlna, 'IS ks., P, Baptista .
Noiva, 'IG kü., B. Cruz. . .

5" parco — Clássico "Paulo Co
s'ar" —l.tiOU metros:
Boreas, 53 1<«., A. lrciJ6 . ., .
Boui, 51 Uo., J. Uuninami. . .
Pòraneaba, 51 kt>„ D. Suarez .
Mimi-Ali, 01 ks., A. Rosa . .
Barbara, 61 ks., Ü. .Yl-.irla . .
Baderna, Baroneza c Paranan,

mio correrão.
li" parou — "Algarvo" — I.75Ô

mo troa:
Vero, 52 kl.. A. liosa ...... 5(1
Aymorcv B.'i Ue;. A. Keij6 ... 20

1.460

00
I llll
20
13

100

E' dever de todo homem
aeseaura',- o futuro dc sua fa.-ntlU.

Assegure-o V., adquirindo a terra
ondo localjzar u seu lar, a qual 6
vendida com as maiores facilidades
pela
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DE JANEIRO
Kua Ua Assembléa, 71)—Central 2351

141 {MTAÍIBA CAIXA !ij52 t6 GAZOriETRC • CftIXA I74S
RUIGEJAIlEIliO SAO PA UM1

Extinctores de incêndio
Pu fabricante " BADGEER"

mauuues o dc carreta, para au-
tos, casas particulares, tabricus,
etc, vendem-se a preços \auta-
josos.

Rua Primeiro 1I0 Março 111!
Kio Uo Janeiro

TERRENOS EM ANDÂRâHY
ViLLA AMERICA '

2Q$000, 22$0005 24$000 o metro quadrado — A
dinheiro ou em 60 prestações mensaes

BOTA — Para vér 03 terreuOB, «altar á rua Barão do Mesquita, ea-
quina da rua José Vioento e r poucos passos, uma yrando faboleta Indi-
nará o escriptorio u rua Barão do Dom Retiro 8Z6-A, ondo serão dadas
todas as Informações.

Bondes de Uruguay e Engenho Novo
T, SA' <& OIA. LTDA.

"Cftropno"
11'ortlfícanie que se impõe por sor

a sua propaganda feita por todoa
aüatitóS deliu fazem uso. AÜGMEN'-
Ti O APPETITE, ENGORDA,
PORTAliKCÍE E RESTITUE A BOA
CÔR. E j-obroLudo nas pessoas im-
tialudadus, uas depauperadas por ex-
c;e--so de trabalho phytílco o intello-
ctual, que o "CAROGENO" realça o

•seu valor. Com o uso de dolü fras-
coi-í o paciento certificar-se-fi da of-
fleloncla dfflso iníportaute prepara-
dn Composição de QülXA. KOLA,
STRYOHXOS o ARSÊNICO, medi-
camentos jã do sobra conhecidos
como du real prestigio ao combate
em todos os casos do fraqueza. Sa-
bor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias e
Pharmacias;

%|1IÍ> ROUQUIDÃO' ^18¦JI^^SâoPoftaabertawuíâaTUBERCIIOSE
¦USf

1^
4INMVHC1I
S^5* oe w. rocha braga

CFFICAZ Eli TODAS AS AFFECfOES
DO PEITO ""*"'"

¦CRE0S0TAD0

.lOE.Niriá OliUAUS: SANTOS DA 1'IÜ.UIiin.V •'¦' Cia.
AVENIDA RIO BRAKCO, 9 .-- TELEPHONE: MORTE 6424

Cuidado com as tintas que estragam as pennas, ..

. a Tinfei Sardinha .
é a única de absoluta confiança, porque tem 46

annos de uso em todo o Paiz.

CORREIAS
PARA

TRANSMISSÕES
Marcas

Sola americana AQUATIC
Pello de camello PYRAMID
Salata legítima CYCLOP
Lona e borracha BROWNDEL
Sola nacional CRUZEIRO
Impermeável OAMDY

ATACADO E VAREJO

IW. Vessey & Cia. Ltda.
RUA THEOPHILO OTTONI 89

Caixa .Postal 1777- Toi. N. 3802
End. Tel. VESSEY

AS MULHERES HO SPORT

IS^jmLvV^, Ãl9'7lrfBLMMiB ^^r * mw^Ê¥^**n**WJ**^^^*Tj*.
li <•_, i_ vCídfc^ 9m9^v*mZma*\**T^m\\s\^mrr*umWmwm^mm 

'\\^*WM*J ^^B9V9H

Cm Borllm, go tempo em qu» so renlizavim os Jogou olympicoe, om Franca, fliera»
os allomaes uma aemana •portlvo, que teve grande concorrência o extraordinária
animação. O bos tovo especial destaque nesses sports. Mas foi assignalada a pre-
conga de multas mulheres athleticas, quo se apresentaram com brilho. A photogra-
phla que damos acima mostra uma afflclonada do "Jiu-Jitcu" dsminando o ataque

a arma branca, de um homem.

'.Major, i.ii Hu-, 1'. Zubula , . .
i'i-fturla o llctfatclra mtu oor-

i-criio.
DIVERSAS NOMCIÀS

A bordo ío "Avon" devom olicsu'-,
hoje, iio Velho Mundo, o» turfníon
dr, .Miiiiori Mondca Campos, Luis
Alvou iio AlmcIdH, Bontu Je Autu-
Ilulu.-) o Alberto lNilacloK Coutai, uí-
iMicretarlo do Jockey Club Argen-
tino.

Motropolo tirou prova, hontom,
uu pista du vutorauu, correndo 3.0:!!!
mciruH, oom bambus, uo bom tom-
lio do -01", .

Para a ultlnM volta unarcou o va-
lento íiluaâu 123" c9G'1 para os dor-
rudtílro.s 1.450 metros.

- Mancou, seriamente, hontom,
no Jockey Club, o nacional Lacrfto.

O «lud tt. Crcspl contratou, no-
vaimentc. os «ervlijos profluelonaes do
jockey Gullhormo Qréme,

tíeKulu. liontem, para S. Paulo,
o Jockey P.loardo Araújo.

Mohemet Ali « Vlslgodo tiraram
prova, hontom, no itamaratj', mar-
cando o prllnõlrõ 200" paru oa 3.000
metros c o segundo 20ti" para a mes-
mu distancia.

FOOTBALL
A. SI. E, A.

Os jogos de Uojo
No stadium 4o Fluminense, reall-

zum-se hoje, dois Interessantes mut-
ches de football entre om primeiros
toam» do Botafogo u America o dJ
Fluminense u 3. Chiistovio,

O prlniolro encontro oalii marea-
do puni ás 13.30 o o segundo para
•ás 15,30.

Na A. M. IS, .\., a<iul são osbb«
(* Jogou de lioje, u«slm meanio fora
9o cam peonato. porque a tabeliã pu-
.-u lioje não marca nenhum encontro.

O Flamengo aproveitando essa
folga seguiu utite-liontem para MJ-
nas, ondo disputará com o Villa
Nova A. Club, nu uldade do niOflmO
nome um encontro amistoso,

ti. M. 1>. T.
FJm còiitlnuayão ,i<i disputa do

caniiiconato du Liga Metropolitana.

Ipruayô, o'J i..-.. C, hernundez .
Soberano, 51 ks.. D, tíuarez . .
Magnlflcerioe, iS ka., P. Bi-
ptista
7" parco — O. \'. "Guanabara'

3.000 metros:
Mosque to, 51 ks., C. Ferreira .
Vestu, •!!! lia., D. Vaz ....
A prompto, 57 ks., ,1. Sulfate .

30

35

Paulistano. 63 ks., ü. Lopes ..
Ousaoa, Corucá o Avellar nãu

correrão.
s° pateo — "Kltchonor" — 1

mtlros:
Revory, 53 ks., A. Rosa . . .
Palmella, 5-1 ks.. A. I-Vijó . .
Volledit, 53 ks., P. Kalman. .
Fldelldad, 50 ks., P. Baptista

51

tiOO

15
21)
¦10

lou

JOCKEY-CLUB
i'noan.v.«aiA oit?iciaij da is

1'rcjnlos "l*uulo Ccsur" o

A'H 12.50 — 1" pareô — Premio
CRIAÇÃO ESTRANGEIRA — (4*
eliminatória) — I.45U metros —
Prêmios; 5:000$, 1:0005 e 250J0U0.

... 53 kilos

CORRIDA A REALlVCAlt-SE UOJB
"Crlução üstrangolru"

A'h 15.-0 — 5? parco *— Prtunio
Cinasloo PAULO CÉSAR — Cfi'
eliminatória) — 1.600 metros —
Prêmios: S:0U0$, 1:000^000 e 100$.

I Kumarilla .
:; Taiuúyu . .
3 Tijuca . .
¦l Trovou.au .
5 Vcnturosa .

íiil
50
53

A's 13,25 — 2" paroo — Premio
OTHELÜ — I.3U0 metros — Pro-
niiou: 3:000$ c 0ÒO$O0Ó.
Pequei^ .'" Penelopo
Baroneza
Perdi;-. . .

•I Buliia . .
.", Pimenta .
I! Uerue . .
7 Bi-illiantu

,1 Uilos

,1 "

51

A'a 1-1.00 — 3" pareô — Premio
K1LLERMANN — 1.450 inetroa
— Prêmios: 3:000$ c üOOSUOO.

1 Uláo 52 kllos
l' RaposSo õii "
:1 Scliimmy
-i piyuyfi
5 ('rigUIltO ......
il Capataz" Okapl

53
53

A's 1-1.40
CIGANO

paroo Premio
1-.000 metros — Pro-

:000$ c 60U$000.

olynipo , .
Paulistano .
Alistea . . ,

•1 Andromeda .
Ondlna . . .
Noiva . . .

5 1 kilos

•13
•13

kilosBOREAS ..'...
BADERNA ....
BARONEZA ....

I I3EN1
5 POR A Nl! A BA . . .
li PARANAN
7 MI.MI ALI
S BARBARA ....
A's li;.Ou — ti" páreo — Premio

ALGARVE — t.75U metros —
Prêmios: 4:OUO$00Ü c SOOJOOO.'

51
51.
51
51
51
51
51

52 l.ilos

51
•IS

i Nero  .
Aymoré

Uruuyí 
•1 Soberano
5 Magiiiticenco . . .
As' lti.4 0 — 7» pareô —¦ GRANI)B

PREMIO GUANABARA — 3.000
metros — Prêmios: 20:000^000,
¦1:000$ e 1:000$000.

i OUSAOA 

E', de seu in-
teresse saber:

Que, os ARMAZÉNS D0
L0ÚVRE, á rua da Cario-
ca 14, é hoje a casa de
MODAS que se irfipõe,
pelo seu capricho e esme-
rado gosto na confecção
de suas toilettes e cha-
péos. A nova secção ins-
taliada no 1" andar, ser-
vido por elevador, mere-
ce ser vista pela ELITE

CARIOCA.
Cte seus,pr!e§ps são de pro-

Ípaganda 

e reclame.
A GERENCIA.

jVVSMVWVWMV^^^AAAAMAMAAAAAAAAA

MOSQCETE . .
VESTA . . . .
APROMPTO .
PAULISTANO .

íi CORUÇAi . . .
7 AVELLAR . ..
A's 17.20 — 8"

KITCHNER —
pureo
1..HÓ0

54 kilos
54 "
•Ul "
57 "
54 ¦'
51 "
51 ''

— Premio
metros j—

Prêmios: 3:000$ o C00$000.
Revery . . .' .'"....'. 53 kilos
Palniella ..,..,-. 54 "'.
Regatelra . .'.' . . „. ; 48 "

¦! Velledu . . .' '.'¦.• . 53 "i
5 Fidelidade) . . .... . ... 50 "i
li Pretória . . '¦: ••. . . 52 ".
7 Major . . . '. .'. . . 6b "

Rio do Janeiro, 4^ -do. setembro de
1921 — A Conunissãü IMrcctom «lc
Corridas. ¦ ,

TALABARTES °?b ^'i:'."."""'
AVENIDA PASSOS, 118

Alfnlatoo Militares da actu«iid«d«

fiiíüibASr—i

O TÔNICO ros PULMÕES
E' O MELHOR CONTRA A TOSSE, BRONCHITE, ETC.

Dsposilo: rua Gonçalves Dias n. 41 — Licengu 260—11—913

i

(Pílulas do 1'apaina o Poiioiiliylina) •
_l£mpre_,-uJai eom suceesso. ,nas rnolca-

tias iio eítoiinFO, tigiãiS c;tnleftl^os. Ks-
ta1!) püultó, altfiii iio toiitéáS-.iÈno/ilnttlcadtla
uas üyspcpslas', dúios do eabíiji), niolestlü
do ligada o prljilo de v^Uj-e. ^!to uni po-'
dfroso" ftl(festtvó o rcgillariiaclor daa so-
iireçQoS gastro-tntestjnaes.., ,V"vonda cin.
todas as pliíiriuaelss o dfpgjfias. . Vtívo*
í!$5òó."Ijeposltarjos: Martins.,íi llai-.elar.
Rosário, lis. '; -V " "'

.v^^vv^^vvOww^MiAw^ivy^A^Mw^A^^^^A^v

DR. CARLOS OSBQRNE
Do Instituto úo llíi<lÍ»ill!ít».il<iliilco o
ltuiItotlK-ni.iin iio Dr. Ato noel ,je
Abreu. Jltia lüvarlBto da Voiga, 20i
próximo ao Ti,outro Municipal. Te-

lcpliono C. 442.

Cortinas de aço ondulado - Scrralheria
e trabalhos de forjas - Tubos em chapa

Ox-acetyleno. óMflttta

HECISTR/IDfl

EMPRESA INDUSTRIAL.

Fundição S&saBiabara
LIMITADA

Éâcrlplorlo: nua Republica do Peru, 15-1"
Tolcpliono: Central 070

ltlU DE JAMilllO

Fabrica:
Rüa da Gamboa, 112 a 118'lelepboue: >orte '.'Si9

Inícrnnlo, Hi*ml-Intcrnoto c exter
nuto ituru mcnlnnii

II. IlllTLltt.VA 1U4 - I'hune V. 22S9
Edúeacúo intellectual, artística e

multo eapocliilmento morai. Ensth
da artu oulírtárlu, do trabalhos da
agulha, ecirto du vestidos, confe
ÒQílõ tie ohapéoSi etc.

Estão abertas as matrículas daa
S &s 11 lioras.

ri-ioui PROSPECT03

i>iifíiniraju-«io tivjo oa liCfcUinliM
elubu:

tórlo A
AndM-aliy i C&tIoor.
Villa Isabel x PalmolrMl,
Mansueim x Rtver.

*6rl0 \
Protreeno \ Bo:r.succ««»,,
Fldalso » tf. Paulo-Iílo..

.Sórlo C
Ramos i Campo Grande.
Devido n pnivli) entondlniínto fl

oou transferido o onoontro Everexi
i. Modesto, quu catava miu-eado para
hoje.

. LlfíA BKASIIiE3R.V
UnooninoB du boj«

J3otafo(ro x Flack.
Munlclj»! x Cantuarla.
Nacional x Brasil.
Lusitano x Polo.
Lorena x Americano.
f-Môr do Prudo x MavIlM.
Ouvidor x Rlo Comprido.
1iik1c2 x Itamaraty.
Centeivarto x Cintr»,

'.:

CAM
UNHO E SEDA

LISTADAS

24$8oo
IVI

DOIS (MARINHOS

27$8oo
IVI

DOIS GOLLARINBOS

29$8oo
cotvi

DOIS GOLLARINHOS

32$8oo
IVI

DOIS GOLLARINHOS
I^AAAAAMVtMf

PADRÕES MODERNOS
Camisaria

I
5
TU

AV. MEM DE SA'.
t

5
AGENTES E VIAJANTES
Aeellani-sè em todos oa Kataioa, para

rarllnbos e ^rauiras; bôa conuulssfio. Con-
dlçOesi Antônio II. dn silva, rua üeneral
Cainara, lis, ltio. Caisa Postal 162D.

NAO É AGÜA
COLORIDA!...

FíVrleala peloa mala tnodornos •
ueienUftcoB proeebSoo, a ATLAS é ¦
melhor daa llutaa para etetewe*.

- .

DAGAO ikKT3NrU"A.L
Assembléa 22 a 26 Esquina da R. Carmo

de mercadorias para a tradicional venda que todos agtiar-
davam com anciedade para sortirem-se de

ÜRTICSOS PARA HOMENS, ROUPAS BB
CAMA E ME\Zã9 TOALHAS l IRA ROSTO

SEHFBE COMBATENDO i ALTA DE FRECOS - UNIDOS ODE AINDA TÊM PREÇOS 10 RIO
¦*:-.fcm

C í
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NO CONGRESSO

SENADO
NAO HOUVE SESSÃO

No Senado compareceram npenua, 18
tonadoroa, motivo porquo doliou de
Jui ver sess&o.

O cx-pedlento careceu du lmportan-
clu o não houvo purooorw -

CÂMARA
A REFORMA DAS TARIFAS E
O OOIHGO I1X>RESTAI/ — O
QUE FOI APPROVADO NA

ORDEM 1)0 DIA
Presidida pelo «r. Octavio Manga-

beira o secretariada pólos ers. Hol-
tor du Souza o Bocayuva Cunha, foi
u sessão do hontom Iniciada com u
presença do 53 deputados que, semobservações, approvaram a acta da
sessão anterior.

O expediente lido caroceu do im-
portanola, passando o sr. Heitor do¦Souza, lu secretario, a fazer as de-
durações, quo publicámos noutra
purto, a propósito dou questões dereforma da Constituição o reformidae tarifas aduaneiras, om resposta
ao discurso pronunciado, na véspera,
pelo presidente, do Senado.

AINDA A REFORMA DAS
TARIFAS

Falou, cm seguida, o Er. Vicente
Piraglbe, que, em referencia tambem
ao discurso do presidente do Senado,
tratou da necessidade que ha em ad-
optarmos uma lol que modifique a
puutfl, tarifaria em vigor. Estamos,
aesso respeito — disse — em situa-
ção quo requer providencias imune-dlatas. Aliás, a Câmara havia cum-
prido o seu dever, sondo digno delouvores o trabalho a quo se entre-
Sara a respeito e enviando-o ao Se-
nado. Nessa ea3a do Congresso, en-tretanto, o projecto ficara som anda-
mento, andamento que todos dese-
jam, para que não flquo sem solução,
por nrais tempo, o problema que
preoeeupa a todos — o da necessl-
dade da reforma das tarifas.

DEVASTAÇÃO DE MATTAS
O er. Augusto de Lima tratou

tambem de outra necessidade que 6
de urgência ser attendldo; — a dedotar o paiz do um Código Florestal.
idéa, aliás, por que so vem, ha mui-
lo tempo, batendo.

O orador citou, então, casos innu-
meros de derrubadas de mattas, tan-lo no interior, como nas cercanias
das grandes cidade o mesmo destacapital, o que vem prejudicar on ma-
nanciaes, com a. perspectiva dc 6*5-
rias difficuldades paru o paiz.

UTUMDAIDB rUBMOA
Annuncimda a ordem do dia, pre-sentes 110 deputados, foi julgado

objeoto do duIlboruQllo um projecto,
I do ir, Berbot do Castro, conside-
rando do utilidade publica o Syndl-

¦cato doa Agricultores do Cacáo, da
Bahia.
O ORÇAMENTO DA AGRICULTU-

RA, EM U" TORNO
A seguir, procedou-so á votação

do projeclo de orçamento paru o MI-
nisterio du Agricultura, em 192G,
Interrompido na emenda n, 34, na
sessão da vespora.

Dessa emenda em deante, foi o
orçamento todo votado, tendo au
omendaü recebido o voto do plenário
do accôrdo com o parecer da Com-
missão do Finanças, que, opportu-
iiuinonto, publicámos. Falaram, on-
caminhando a votação os srs. Alves
do Castro o Ayres da Silva,
OUTROS PROJECTOS APPBO-

VADOS
Foram, depois, successlvamente,

approvados, os sogulnteB projectos:
autorizando a abrir, pelo Ministério
da Viaçilo, o credito especial de
•11.70(1 dollares, para attender ao pa-
gamento devido á American Loco-
motive Sales Corporation ('2* dls-
cussão); abrindo pelo Ministério da
Justiça, o credito especial de réis
13:4U*)£2S7, ouro, para pagamento á
Tho Rio do Janeiro City Improve-
ments Company, Limited (2* dls-
cussão); prorogando até 31 do de-
ssembro de 1920 o prazo estabeleci-
do para locação de prédios urbanos;
com parecer da Commissao de Jus-
tiça, favorável ao art. 1° e contra-
rio ao art. 2° (1* discussão); ad-
mittlndo a registro, sem multa, os
nascimentos occorrldos no Brasil, de
18S9 até á publicação desta lei; ten-
do parecer du Commissao do Justl-
ça ,favora>vel ás emendas do Senado,
e parecer, inãeforlndo o requerimen-
to de Osório Corrêa, pedindo favo-
res paira fabricas de pão do farinha
de mandioca, com pareceres contra-
rios das Commissões de Agricultura
o de Finanças.

Nada mais havendo a tratar, íol
a sessão levantada.

Presidência da Republica
NO OATTBJTE

Os srs. ministros Fellx Pacheco,
João Luiz Alves, Setembrino de Car-

| valho, Alexandrino de Alencar e Ml-
• gue! Calmon estiveram, liontem, á
; tarde, conferenclando com o presi-
dente da Republica sobre aseumptos
<iue se relacionam oom a adminis-
tração dos departamentos a seus
oargos.

Tamíborn esteve em conferência o
marechal Carneiro da Fontoura,
chefe do policia.,

AUDIHNÜIA PAB/TIOriiAIl
•O dr. Arthur Bernardes recebeu,

hontem, á tarde em audiência par-

dLOTERIA só da BAHIA
.iiiiiiiiiiHiiHiiiiiniiiiiiiminiiiiiiiiMiiiiiiiHn miuuniiiimiiiiiiiiimiiimumJu.

COFRES

tloulur, o dr. Estudo Coimbra, viço-
presidem» da Republica.

AUDIÊNCIAS .MARCADAS
O ohefo do Estudo recebeu,, liou-

tem, d tarde, em audiências previu-monto marcaduu, oo «rs. sunudor
ArlHtldoH Rocha o doputados Ephl-
gonlo Salloa o Collares Moreira.

CONVITE
Os dm. Burlo do Figueiredo o Au-

gusto do Azambuja, representando a
dlrectoria da Assooiuçfto Metropoll-
tana do Esportes Athlotleos, convl-
duram hontom, o dr, Arthur Ber-
nardes o família para o festival que,t;ob os auspícios dirquclla soclodndo.
«o realizará hoje uo stadium do Flu-
minense em beneficio dos soldados
feridos nos últimos acontecimentos
de S. Paulo.

DESPEDIDAS
O deputado Manoel Fulgenclo,

apresentou, hontem, as suas despe-
dldas ao presldonto da Republica
por ter de partir para o Estado de
Minas Geraes.

DECRETOS ASSIGNADOS
¦O presidente da Republica assi-

gnou, hontem, os seguintes decretos:
Na iNisbi du Justiça

Exonerando Virgílio Cosar Garcia,
do ajudante do procurador da Repu-
blloir no município de Magí, secção
do Rio do Janeiro e Benjamln Fer-
rolra Leito, do 3o supplente do sub-
stltuto do juiz federal em Curityba.
secção do Paraná, por exercer cargo
incompatível.

Nomeando ajudantes do procura-dor da Republica: Dario de Oliveira
Braga, em Magé, Rio de Janeiro;
Oscar Jayme, em Pyrenopolls, Goyaz;
Pedro Gomes de Oliveira, em Ita-
pira, S. Paulo; Fernando Dias Hart-
•man, em Registro de Araguay, Matto
Grosso, e Josi* Antunes Cintra, em
Ibiracy, Minas Geraes.

Nomeando supplento do substituto
do juiz federal: 3o em Curityba, Pa-
iraná, Sebastião Gonçalves Santos;
na secção da Parahyba, Io, 2° e 3o
em AlagOa Grande, Manoel Francis-
co de Araujo, José Carlos de Albu-

iquerque e João Mesquita Chaves; nu
secçáo do Piauhy: 2o om PIracuruca,
Luclo Antonio de Carvalho; na se-
cção de Minas Geraes: Io o 2o em
Rio Parnahyba, Adolpho Macedo e
José Soares do Amaral Junlor; Io,
2° o 3o em Arassahy, Epamlnondas
Fulgenclo Alves da Cunha, Gustavo
Teixeira Lago o Belisarlo Augusto deiMoIlo Filho; 2o e 3° em Ibiracy,
Heitor Henrique Hertelaclo o Mala-
qulas Victorlano Alves de Paulo; na
secção de Pernambuco: Io e 2° em
Nazareth, bacharel Severino Lagen-
do e Paschoal Calalvia Filho; na Be-
cção do Maranhão: 1° em Qulntuba,
José Ribamar Slboca; na secção do
Rio Grande do Sul: Io em S. Borja,
Eugênio Laquitinlo Astuba; na se-
cção do Matto Grosso: s", 2° o 3o em
Registro do Araguaya, Carlos Hugu-
ney, Juliano José da Silva e Alberto
de Oliveira*.

Declarando sem effeito os decre-
tos do li de setembro de 1921 que
exonerou, a pedido, o bacharel Cel-
6o Esteves de procurador da Repu-
bllca, na secção do Amazonas, e no-

j meou para subslituil-o o bacharol
José de Castro Monte.
Na pnsta da Fazenda

Revogando o decreto que concedeu
á Companhia de Seguros Terrestres
e Marítimos íris, com sede na capl-
tal de Pernambuco, autorização para
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funecionar na Republica o cassando
a respectiva curta-putento,

Approvando a deliberação da
Companhia do Seguros "Great Amo-
rloün Insurunco Company", augnien-
tinido o seu capita! du ibs
iu.000.Ono.00 para lbs . . ,. ,., ..
12.G0O.0O0.00,

Cassando a autorização concedida
á associação "Mutualldudo Catholloi
Brasileira" para funecionar na Ro-
publica,

Criando om Ponta Porl, Matto
Grosso, unia nies.i do rondas alfAli"
degluta com o pessoal, vencimentos a
material da de Bellu Vista, lambem
em Matto Grosso.
Na pnstu da .Marinha..

Sancclonundo a resolução legisla-
tiva que autoriza o governo a abrir
o credito especial de 2:S:i5?0SIí para
pagamento da differença ãe venci-
mentos ao 1" tenente' machinlsta re-
formado Antônio Carlos de Siqueira.
No Ministério da Fazenda

O ministro nomeou: João Ferreira
dns Santos e José Eurico de Medel-
ros. respectivamente, escrivão o col-
leclor das rendas federaes nos mu-
'iiiclplos de Pombal e .Snnta Luzia
de Sahugy, IParuhyba; João Chrlsti-
no de Menezes, escrivão da collectoria
federal oni Palma, Ceará, e Pedro
Lobão Filho, delegado regional interi-
no da Inspectorla iGeial de Bancos,
no mesmo Estudo, durante o Impe-
dlmento do effeetlvo, Francisco dc
Assis Perdigão Nogueira, que vae to-
mar 'parto nos trabalhos da Assem-
bléa Legislativa do mesmo Estado;
Paulo Mattos o Sebastião do Oliveira,
respectivamente, escrivães das collo-
ctorlns federacs em Santa Thereza e
Santa Leopoldina, Espirito Santo;
João de Paula Leite, collector das
rendas federaes em Cubreuvu, Suo
Paulo: Antonio Marques dos Santos,
escrivão da Collectoria Federal em
Anguttiba, no mesmo Estado; Abi-
lio Alvarenga e Josó Cangussu', re-
spectlvamento, collectorus federaes
em Ibirucy e Esplnosa, Minas Ue-
raes; José Damasco no Peroba, escri-
vão das rendas federaes em Santa
Maria do Suassuhy, no mesmo Es-
tado, o exonerou, a pedido, Mario
Motta o Ignacio Bueno de Miranda,
respectivamente, dos logares de colle-
ctores federaes em S. Luiz de Cace-
res, Matto Grosso, e Cubreuvu, São
Paulo, e declarou sem effeito n uo-
meação de Manoel do Queiroz Buar-
quo paru o cargo do collector das
rendas federaes cm Limoeiro o Jun-
queiro, Alagoas, por não ter presta-do fiança no prazo legal.
No Ministério da Marinha "t"

'Foram (nomeados: o capitão defragata Manoel José Nogueira du
Gama, paru commandnte do coura-
çado "Floriano"; o eapitão-tenente
Victor do Amaral Savaget, paru en-
carregado da instrucçao aérea da
Escola do Aviação Naval e o 1° te-
nente Luiz Felippe Pinlo da Luz,
para ajudante de ordens do com-
mundo da flotilha de contra-torpe-
delros.

— O ministro da Marinha com-
niuiiicou ao chefe do Estado-Malor•da Armada quo resolveu commissio-
nar no posto do 2" tenente os se-
gulntes inferiores: sargento ajudan-
te José Gonzaga do França o primei-ros sargentos Orlevaldo Joaquim da
Cruz, Raymundo Rosa de Lima, AI-varo Soares de Souza, Oscar Loyo-
Ia Gonçalves Silva, Antonio Ferrei-
ra de Meilo, peryllo Costa, Adolpho

Xavier de Andrade, Oullhermo Bor-
ges, MuthliiB Leito Torres, Juclntho
.1, Augusto Curvulho, José du Silva
Pontes Lins c Josfi Suverlno doa Sun-
tos,

Foi posto á disposição do Minis-
torlo da Agricultura, para sorvlr na
Kstação Experimental do Combusll-
veis o Minérios o capitão du frngalu
engenheiro naval Arthur Rocha.
No Ministério da Guerra

O ministro siibmotteu Cl considera-
ção do Supremo Tribunal Militar os
liapcls em que o tonontu-coronel gra-duado reformado Antonio du Pledado
^ic Mattos pede eu conto pelo dobro,
como tonipo de serviço prestado ao
Exercito o .período decorrido de 10 du
fevereiro de 1S74 a 22 du Junho do
1370.

O ministro solicitou ao auditor da
fi.' clrcumscrlpçáo judiciaria tnHltar u
dispensa do general Flrmlno Antonio
Borba do conselho de Justiça para quefoi sorteado, visto serem necessários
os seus serviços em Alegrete.Foi nomeado o capitão Boanergos
Marquez! adjunto do serviço de enge-
nliurlu e coniinuiilcuções do Quartel
General do commandunle da 2.* Região
Militar.

Foram exonerados do cargo do
adjunto do serviço de Estado Maior
da 4.* Região Militar, conforme pedi-
ram, oa capitães Ascendino d'Avllu
Mello e Renato du Veiga Abreu.O ministro solictou do seu colle-
ga da Fazenda o pagamento, no The-
souro Nacional, da quantia de réis
308*387 ao profesor da Escola Militar
major José Navler de Oliveira.

Foi declarada sem effeito a por-
tarla de 9 de agotso findo concedendo
tres mezes dc licença para tratamento
de suude uo 1." official da Dlrectoria
de Saude da Guerra, Armando Duval,
Aguiar de Castro, visto ter este se
apresentado, desistindo do goso da
mesma licença.

O ministro foi sclentificado pelo
seu coilega du Fazenda dc haver fal-
lecido em lti do mez findo o chefe de
secção, extineto, do Arsenal do Guer-
ru do Estudo de Matto Grosso, Ma-
noel Quirino Jorge, que servia addldo
íl Alfândega de Corumbá.

Foram mundados excluir das fl-
loiras do Exercito, por effeito de "ha-
beas-corpus", os sorteados militares
Euclydes Augusto de Almeida o Glyce-
rio Thomaz de SanfAnna.

O ministro autorizou o chefe da
lü." clrcumscrlpção do recrutamento a
adquirir, mediante concorrência adnd-
nistrattva, os artigos do expediente
necessários não só á dita clroumscri-
ção mas tambem áü respectivas juntus
permanentes do alistamento militar.
No Ministério da Justiça

O sr. ministro solicitou do seu col-
lega da Fazenda, reiterando pedido
feito em julho findo, a designação
de um guarda-livros para a escri-
pturação do patrimonial dos bens mo-
veis c Immoveis do Ministério da
Jusiça.

Ü sr. ministro communicou ao
seu coilega das Relações Exterio-
rea quo. de aeeordo com us disposi-
ções legues e medidas ultimamente
tomadas, o Brasil tem ;o maior in-
teresse na campanha contra o tra-
fico do ópio e drogas nocivas, espe-
rando que sejam renovadas as pro-
vldencias pnra sua Inclusão na lista
dos paizes com repartições encarre-
gudas de expedir certificados do im-
portaçãó de taes substancias tóxicas.

Foram concedidos quatro mezes

1 Cofres 3e aço a prova de fogo, queda e arrombamento 1
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Os apparelhos "SALUS,, esterili-
zam a água, evitam a dysenteria e o

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

desta capital
Depositários: Sociedade de

Productos Chimicos
L. Queiroz

95 - RUA DA SAUDE - 95

Às Senhoras e as Senho-
ritas pallidas, anêmicas, com

•apparencía de fraqueza geral, têm, muitas rezeis a vida ator*
tnentada por innumeros males, cuja causa ignoram e que
constituem uma ameaça permanente.

São palpitações, vertigens, dores de cabeça, dores nos
braços-, nas pernas, no corpo, manchas na pelle, zoada nos

ouvidos, náuseas, falta de appetite, máo dormir, depaupera-
mento de forças. A origem d'estes incommodos é a debilidade

uterina. E' o utero fraco a causa de tantos soffrimentos. Urge,
em taes casos, o emprego immediato d'um estimulante enérgico que

active, tonifique e regularise o utero.

O REMÉDIO QUE AS SENHORAS DEVEM ESCOLHERA

Nâo é difficil, uma senhora escolher o remédio que mais lhe
possa convir:—"A Saude da Mulher" é de facto, na Medicina Bra-
zileira, o medicamento mais afamado para tratar, alliviar e com-
bater as enfermidades do utero. A confiança com que se faz esta
affirmativa vem, não só do testemunho das senhoras que es-
crevem communicando os beneficios colhidos com o grande
preparado, como principalmente da opinião de Íllustres me-
dicos brazileiros, unanimes em elogiar, por meio de attesta-
dos, a maneira enérgica e segura com que actúa "A Saude
da Mulher" sobre os órgãos doentes e enfraquecidos, toni-

ficando-os, estímulando-os e
regularisando-os

de licença uo guarda da Cana dü
Detcncüo Januário du Barro».

O ur. ministro bolicliou do pre-
folto «lenta capital, em complemen-
to dan mcdlduu determinadas polo
Departamento de tíaudo Publica, re-
latlviiB ao combate aos inuectos neu-
tu cupital, borem, nilo nó imirudoa oa
terrenoB baldios exlatentcs no Inicio da
rua Jardim Botânico, como nivelado
o aterro -feito nu liurôa Radi-líto dc
Freitas, principalmente nos sítios
próximos fts liabitacòc ti fim de se
ovtlar quo as mouca» u us mosqul-
tos Invadam os domicílios clrcum-
vlslnhos,
POLICIA

Esta de dlu ft Central du "Policia a
8i' Delegacia Auxiliar.

OUiVROA CIVIL,
Dlu fi s6Je central (Iscai Napoleilo e

ajudunte Cabral; ronda g-eral-fiscaesi
Lucas, Acclyno, Macedo o Bueno.

Os fiscaes secclonucs abaixo dc-
vem apresentar hoje, ú. Central, fls
10 1|2 horas; o seguinte pessoal: da
1.', 3.*, 4.". 5.' e ¦iii." secçSes — seis
puurdus de cada uma; da IU.", U'.* o
13.* — quatro de cada umn; da 14,'
c 17.*.— dois, concorrendo a Central
com nove guardas e dois chefes de
turmus, devendo comparecer os lis-
enes: SU\*elra, Santos Martins e {ál-
queira,Devem, comparecer, amanhil. k
secretaria; os 13 horas, o ajudante
Peixoto e os guardas: 17, 51", 97, 1!)3,
397 e 693; c As 11 lioras, os guardas
177, 1.2S4 c 1.210.

Foram transferidos: da Central:
para a 3." secçfto, o do 1.' 33 o para
a 13.' o dito 2SIS; da 13.' para a 17,
o do 3.* 1.028! da 3.' para a 30.- o de
2.' 1.257: da 17.* para a 1.', o de rc-
serva 1.277; da C* pura a 1.', o do
3.* 0õ4; o. para a Central; da 3.", o
de 1." 43G; da 14.*, o de 2.' 0S1>; e da
17.' o dc 3.* S72, que se acham 11-
cenciados.

Teve permissão para usar crepe
no braço esquerdo, por li mezes, o
guarda do reserva 1.279,
No Ministério da Agricultura

O ministro dispensou o chefe do
secção. interino, da Estação Exjjcrl-
mental do Goytacazcs, no Espirito
Santo, agrônomo Dlomedcs "Wallora*
tein Pacca, da commissao iiuo exer-
•cia no 'Instituto Biológico dc Defesa
Agrícola.

'Para representai o Estado do
Espirito Santo, na reunião do Con-
selho Superior dc Defesa Agrícola,
convocado para terça-feira próxima,
afim de resolver sobre o comoato ã
praga dos cafoeiros, o presldonto do
mesmo Estado annunciou ao minis-
tro haver designado o dr. Benivludo
Novaes.
No Ministério da Viação

O sr. Francisco Sá resolveu, hon-
tom, substituir o art. 20 das Instru-
cções Technicas c regulamentarei
para a execução dos serviços de con-
strucção de novas Unhas, a cargo da
5" divisão provisória dlt listrada do
Ferro Oíste do Minas, approvadas

por portaria de Junho do nnno pas-
sado.

Resulta dessa alteração, quo o re-
epoatlvo pessoal não teni direito a
nenhum augmonto provisório do ven-
olnventoi.

Apenas, nos funccionarlos das ou-
tniH dlVlsBOS, que prestarem serviços
Aquella, extraordinários ou ííira dls
horas do expediente, caberão u.« di.v
rias que forem lixadas polo director
da Estrada, nem quo oxcodam, en-
tretanto, do lotai de 200J por me:,

Ao director da Estrada, pelos ser-
viços prestados a alludida divisão,
compelirá a dlarla que fôr arbitrada
pelo ministro.•— Tendo em Inquérito procedido
contra o agente dc 3* classe da Cen-
trai do Brasil, Jayme de Souza Bal-
thar, ficado apurado não a sua dosho-
nestldade mas apenas Irregularidades
decorrentes dc sua falta dc zelo o
indisciplina, o ministro resolveu con-
siderar bastante punido o referido
funcclonarlo cotn o afastamento pre-
vontlvo do serviço que soffreu, nmn-
dando cancellar a penalidade posto-
rior que lhe foi imposta, por acto à*
agosto ultimo,
CORREIOS

Por portarias de tiontem, o mve-
ctor exonerou, por abandono do em-
prego, o ajudante dn agencia de Pai-
myra, Matheus Lincoln Gonçalves
Coelho: nomeou, auxiliar, Interino,
da agencia dc Barra do Pirahy An-
tonio da Cunha Mjitta; auxiliar Ia
agencia dc Campos, Anísio Albuquer-
quo Maranhão; o servente dc '."
classe ila Dlrectoria Geral, o auxiliar
de servente, Zacharias de Carvalho;
0 promoveu a servente de 1* classe.
da mesma dlrectoria, o dc 2", Jose
Alves da Silva.
No Conselho Municipal

liontem, por -falta de numero, não
houvo sessão.
Na Prefeitura

O prefeito exonerou por abandona
dc empreso aa adjuntas de 3.* cias-
se dd. EJul da Motta Rezende, Diva.
Muller o Diva Figueiredo de Noro-
nha.

—- O prefeito foi hontem procurado
por uma commissao dc lavradores de
Campo Grande e Guaratiha, que soü-
citou do governador da ckladc pro-
vldencias uo sentido de ser executa-
du a lei <lo Conselho que isenta do
todos os impostos os ninares destina-
dos uo serviço dc lavoura.

Marinha - Exercito - Marinha
Mercante - Reserva Naval

Escola Naval
A "Associação Militar do Braill" pírrtl-

clpa uos seus camaradas que cm vlst*. de
seus fornecimentos directos do cisemtras
iiutiez.is do.- melhores fabricantes c on-
trás niaterias primas, resolveu lil.Mrrfum
ainda nmis hs lahollas do 1'llEÇOS dtt sua
"Alfaiataria Civil o Militar" o com pra-
zer o.s convida u uma visita. — Uua Ua
Carioca, •¦*¦.'.. '-'", c. :in73.

LARGfl-MfeDil^MliRffAR!.

'-JrMfmW^e+mm. 
:'ÊÚ

O Xarope São João
É O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR*.

f." A tosse cessa rapidamente.
2." As grippes, constipações ou defluxos, cedem

e com ellas as dores do peito c das costas
3." Alliviam-se promptamente as crises (afftições)dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,

tornando-se mais ampla c suave a respiração.
4.* As bronchites cedem suavemente,, assim cotno

as inflammaçõcs da garganta.
5.* A insomnia, a febre c os suores nocturnos des*

apparecem.
6.* Accentuanvse as forças e normaiisam-se as

funeções dos órgãos respiratórios.
" P»*K!i*»m*f*Cieta

Alvim & Freitas — Rua do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo
**B^M*B******^M^^B^^^^^M*^^^^gMS^WamHMBMBMEWHEBBB**|

Trilhos, Pentes e Vigss de todos os typos, Siiperstractnras
metallioas, Locomotivas, Tnrbks a vapor, de- I

5. f\. J0HH WKERILl
¦ o*" *

ÚNICOS REPRESENTANTES |

I F. de Siqueira &C. Ltd. I
1 BOA PRIMEIRO DE MARÇO 31 - Tel, Morte 2830 I

_^^y^ .. '-0$ ™m' ™~"

MIO DE JANEIRO S. PAULO
"•«iSBiSKSii*^^

1 
•""" ¦*

sapatos ParahybaDos para
senhora usar em casa

PFTETO OU flülARELLO

OUVIDOR 55 — RIO
PELO CORREIO MAIS 1ÇBO0 POR PAF1

EB
j^^BBaEãBEBaHMBBEBEBaBSEa^^^Big

SANATÓRIO EIO COMPRIDO
Raa Saata Aisxaodrfiia 254—Tslepuoaa: Villa 4C3I
PARA DOENTES DE CIRURGIA E MEDICINA DE

MOLÉSTIAS NAO CONTAGIOSAS
Situado no mdo de parque ajardinado com instaÜBçEes marte, ée-
chás. banhos de Ira, banhos de eol, massagens, ratos nltra-vloldta,
Okctroradtotherapt». Berimen dictetioo dc accôrdo com cada caao
particular. Tratamento do nrtiiritismo (obesidade, diabetes, rhen-
matismo); offecçõea do apoarcüio dlgrsti-ro c cardlo-i-enal, coura-
Icecentcs, esgotados e das affrcçõcs cirarglos das crianças com
«seção especial para _debels,_ anêmicos, jrachitieoa, ljmpbatictm o

poi-uiildros de co2al*-*ia e iiiãl do Pott. TtnJctnuanos
O DOENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER

MEDICO DE SUA CONFIANÇA
63o mrtlcOB da cas» ot Dr». Gu«ta»o Armbrust (medicino • Drç, ertMlainl

Filho (cirurgia)U_rRKÇOS ESPECIAIS PARA PESSOAS I>B POliOOS BECOBSOS
DIÁRIAS: 12*000, 1S$COO. ZJ55C0O, £5500» o 30ÇOOO

aonua
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.I.NMVIUUmUUOS ,
lToaom annoa liojo:
0 dr. Oetttvlo Tnrnulnlo ío Soussa,

roprosontunto do Mlnlstorlo Publtoo,
junto do Tribunal de Condia.

O menino Hello, tllho do ar.
Antônio (!oaiu, funcelonurlo du Ca-
eu du Moodlli

O nr. Oriundo Conte, do com-
iiiomIo desta pruuu.

O «r. O.Hwaído Carneiro, func-
elo '•rio (lu admlnlstrau&o superior
du Comp. Souza Cru-/..

A senhorita Alolna Tavares Fl-
(,'uolra, . filha, do sr. TJoolIudo Tu-
vares Flsuolra e ulumnu du Kucolu
Normal.

A menina Aldn, filha do dr.
Antônio Forrelra o Sailee.

D, Hilda, llriimlilo, esposu do
sonudor Bueno Brandiu.

D. IteRlnu Hatitoíf, niiin tlõ
sr. .Moxls Hurltorr. du udnilnlstru-
ijíio du "A Nollcla".

Amanha!
O sr. Armando P/ultufntgtr, dl-

reetor-thosourelro da Asonela Amo-
rlciiiiii.

O ar. TJomlliSOS Joufi Vaz Dias,
oapItuIlHla o oommorctanto no lllo
O. do Sul.

Ij. I,ui-/.a Gonyulvoe Amaro, ..s-
posu do ar, Antônio Alvos Amaro,
HOClo du firina Santos & Amaro, dis
Ia prui-u.
vaoaúAMÁs

Nu Calliodrul Metropolitana serílo
lido.s, liojo, nu Rcgulntos prouluitias
do casamento; Kdgard d'' itfuíoo c
D6a MagalliSos; Antonia Corria Va-
lento du IjOiiios o Malvlua "Vulenlo
«'niitlnlio; .To.ii'- Allplo Vieira o lüo-
illa Ininiaeiiladn Augnntlnl; Saio-
nulo Aldl o Klinlco du Silva l-'!'iim:a:
l" lononto Johó Coutinho Pereira o
Carlota Souwi; Guilherme Mondes o
Arniliida Oliveira; Josfi Ferreira Ju-
nior o Kdltli -Pinto Gülicalvos: 'I-'1jíi!-
dn d(i!i Santos Cardoso o Rosn Perol-
ra VÜl.-ird; Moacyr Ferreira du Ho-
cha u Clementina Rodrigues Dias;
dr. iCIovIk Santiago du Nobrega <-¦
Maria da Cru/. Oouvêa; dr. Manoel
Tavares Cavalountl o Carlota Margu-
rida Nloderanes; Blias Melra dn Vau-
(loneellos o Kriitli .Tulla do Souza;
liiidu-ig vnn Duuld Arm! o Aliou Mi-
r.-ind-i Pinto; Kintuanuo! do Lima
Steolo e.Celeslo Alvim Saldanha; Mu-
nnc! Puos üoolho o Nalr Rodrigues;
NIcolüo. Anllrí-a o Antonia do Frei-
tau Duarte; Carlos du Sllva Felle|o
1- Camllla i.ur/. Wostato; Domingos
OraiiiiiiHi v Ullvlra 3.<'raunisca Antônio.
Santoro; Oswaldo Azevedo Oomes o
Cfinyra Oliveira Menezes; Florindo
r.Izflo c Jurii'-y Garcia Rosa; JÒBfi
Ferreira <•¦ limllla Alvem de Ollvei-
ra; Antenor Francisco dos Santos o
(luilliermliia MUritt du (Juiiculijáo;

PORQUE HS AGTRiZES NUNCA

("TREATRICAL WORLD")
De tudo oue ao rotoro â proflssilo

theatral, nadu 0 mula mysterioso pa-
ra o publico qua a perpétua mocida-
do dua suati mulheres.

Quantas vezes escutamos dlzer:
oli! c-e a vi, (azem iiuaronta annoa
no papel do Jullo.i e mo parece i|ue
não tem um anno mais de edade!"
Naturalmente, deve-se ter cm coiila
a maneira do caracterizar-se; mas
oii.-indo nós ae vemos fora do palco,
então so tem outra explicação,

Como é estranho quo quasi a lo-
Hitidado da.s mulheres não conhecem
o segredo dc conservar d rosto sem-
pre joven. Que coltía tão fácil, è
comprar numa. pharinaeia um pouco
cie puve mcrcolized wnx (cerri pura
iiiercollzod) applical-a Vi cuiís como
so faz com o cold crcíim c lavar-ãe
pela manha, Ksso tratamento abaor-
vo progressiva o irnporoepüvelinotito,
a epiderme velha u deixa a eutls no-
vn o fresca, livro do pequenas rugni,
pallldez, e excessivo riibor, O uso da
puro mereolizi» \va.v (cera pura mer-
colized) ('. razão pela qual ns aclrlz--«
não têm o rosto desfigurado eom
manchas, surdas, etc, etc,

Porque ns nossas irmãs do oulro
lado dos mares nüo aprendem essa
llcão o não ii. aproveitam?

Manool Nobrega Oomes o Marln Stol-
Ia Loa!; lAtitonlo Marquoa dos Sau-
toa o Hilda Pereira Barbosa; JoKfi
Qonoalvos do Castro o Fiorinda do
ilemni; José. Soares da Sllva o Dolores
Mouozoa du Silveira: Martiniano
Oonzaga do Franga o Rosolmlra Fo-
llcla du Silva; Jnufi Avollno Cloncal-
vos o Honorlua de Mendonça.

Na renldonola doa puob 'da -nolvn, o
sr. ministro A, Tn vares do Lyra o
esposa, a rua Voluntários da Putrlu
11, ' 4.".5, itorA logar, hojo, as 10 ho-
roa, o tiiMíiineiito da senhorita So-
phln Augusta Tavares de Lyra com
0 dr. Roberto Lyra, promotor pu-
lillcn-adjiiiito o advogado om nosso
foro. Ambas as oeremonlas sorilo
revestidas de grando Intimidado, por
motivo do moléstia da infle da nolvn.

Sorvlr&a do Lostomunhas: por par-
te da noiva, no aclo civil, o senador
Antônio Azeredo o esposa, o, no reli-
gloso, os tines du noivo, ncnudor .lodo
Lyra u sonhorn; iior parlo do noivo,
no civil, o dr. Geraldo Rocha o a
vluvu. ministro IjiicUi du Mendonça,
e, no rollgloso, 03 paea da noiva.
NA.SClMKN*i'OS

O lur do l" Lenunto da Armada,
Vlctor do Sfi. Ein-p e do «uu esposa
d. Stella (lo ti. ICarp, aclia-SO cn-
rliiuecldo cum o nascimento do umu
menina que será liuptlsaUa com o
muno de Carmen Slella.
HAITISAÜOS

Raptlsuu-so hontem, na matriz do
Kngciilio Novo, u inenliin 'Adulto,
filha do sr. Léo du Rocha Vianna,
funcelonurlo do Ministério da Agri-
cultura,
MAjaFESTAÇõES

"nROFESSOR "IÒA.0 DB OLlVRIlíiA
SA' — As ulumnuu du professor João
do Oliveira Sã, fizeram huiltem du
surpresa, uma inaiiifcslacãi") de apre-
(;u uo seu mestre. offerecendo-Uic um
mimo como lembrança, O professor
agradeceu penhorado essa homonagem
em breves palavras '!o estimulo o amor
ao esiudo, *iue mais uma ven aconsc-
lhou As suas alumnas.
011 .VS-DA S SANTES

Hoje, dus 10 ás 2ü horas, reail-
zar-ae-á, rio Club Natação c Rega-
tan, um chá dansaiilo que u direclo-
ria du União dos Empregados no
Commercio promove em beneficio du
Sanatório dou Lln:pregados no Com-
tnoteio.

— No Copacabana Palace Hotel a
respectiva directoria otferoco, hoje,
um chá-daiiaanto li. tioeiedade cario-
ca, daa 10 ãs 21 lioras.
FESTAS

L' liuje, das 13 Ss IS -hora/-, qjo
tio realiza, nu Jardim Uoologlcó. o
fcstlvul cm beneficio do Asylo Isa-
bel, promovido por um grupo dc im-
nlioritas. O programma 6 deveraa
allraoiite, pela variedade das di-
versões.

Commemorando o üii" annlversa-
rio da sua fundação, o Instituto Fer-
reira Vianna realiza, amanhã, uma

com
os

EXAMES GRATUIT08 DA VI8TA PARA
APPLICAÇÃO EXACTA DAS LENTES A

USAR, POR BIEDICO OCULISTA
Uua du Quitanda, esquina da nua Uucnos

Aires — A ÓPTICA

minxauxamnnsmo-acm-ix

festa pura u qual fórum distribuídos
convites, acliando-se o estabeleci-
momo franqueado ao publico.

A Sociedade Bonufloonto doa
Emprc-gadoa Mtilllulpaos cominoinu-
rou a piuisagoni do uiiiUvorsarlo na-
tullclo do nuü prosldonto, dr. lturbi-
dod lístovüo, com uma sosaflo sole-
lime, coiiHtundo eseu .homonagom dr.
Inauguração do pavilhão daquella
agroinlacío,

Falou o dr. Manoel Bernardino,
segundo BOorotarlo da sociedade, (iu«
ofteroccu uni delicado mimo ao ho
menagoado o enultcceu os predicados
desto.

Falaram, ainda, oa sra. dr. Brlelo
Filho o OoincB Oalvflo do Miranda,
o, por fim, o homenageado, produ»
zlndo uma oração de ugrudoclirjonto.
HOSPEDES E VUJAXTES

Regressa breve ú sí-do du nua dio-
coso, Vlotoria, o titulai- daquella pro
lazla, rcvuio. d. Benedlcto Alvea de
Souza.

Chegou de Aracaju' o dr. Epi-
taclo Monteiro Pessoa, chefe du de-
logucüo do Tribunal do Contas nu-
quolle Estado.

Regressa amanhã dc S. Paulo
o dr. "Calmou Vianna, advogado nes-
tu capital.

No "Ituunu" c em companhia
do sua família, seguiu para a Ba-
hla o dr. Abílio Borges.

Partiu hontem parn, Mòntovl-
dúo o coronel .luão Daptislu du
Franca Mascarenhas,

Vindos do Cysnelros, Mina» Oe-
raes, aeham-8o nesta capital, o capl-
tão Frauel.scii Jullo dos Santos e o
cirurgião dentista Francisco Condo-
mar do.s Santos.
MISSA EM ACÇAO DE GKAtJAS

Para festejar o llã" anniversario
dc «uu enlaço matrimonial, o dr.
Eduardo Moreira o mm. esposa, dona
Maria LUlza Soares Moreira, farão
colobrur, ás 10 lioras de boje, missa
um accão de graças nu altar-mór da
egreja dtt Candelária.
EALLIOCIMENTOS

Em sua residência, á rua Luiz Sil-
va, falleceu liontem 0 xra. d. Laura
do Souza, ospusa du ar. Antenor do

I Souza,
O enterro du d. Laur.i do Souza,

quu contava 5'J álliios do edudo, rea-
llza-se boje, saindo o foretro ás iu
horas, da casa uclma, pura a uoei'0-
pule de llihuúniu.. i
ENTEKHOS . 

'

No paquete "Voltaire" 6 transpor-
tado hoju para a America do Norte.
u corpo eitibalsurvu-uio de lI. Lau.*n
ICearney,- esposa do chi,Hão de mui-
o guerra.'1'. A. ICearney, HUb-che£e du
ínis.-iáu naval nurto-amerlcana,

A distineta senhorn. falleceu ua
madrugada dc hontem, repentina-
mente Seu cnposo acompanha o cor-
po atfi Nova Yorli.

Teve uma feição de uceentuado
pezar o neto de inhumacão dos r-yí-
tos inorlaea de d. Alice Sá Freire,
esposa Uo (Jr. Mllelaiies dc S. Fr:Ire,
Náo sô pelo numeroso acompanha-
monto, como pela qualificação d-is
pessoas presentes e a alluviãu de cu-
róiis, grinaldaa c flores esparsas, quu
ficaram sobre a campa du. extinclu
senhora, essas demonstrações de
saudoso affecto expressaram quanto
a sua morte foi sentida em tudas as
camadas sociaes, pois em todas a
fnlleclda senhora bouIil- cultivar u£-
feicOes.

O dr. Mlleladea du S. Frelro tem
recebido innumeros telogrammiw e
visitas, que ao seu lar levam a pa-
lavra do pesarão da rosiguacão.

Nu u'eínItc"i'io do S. João Báptls-

>()* ? IX ?lK»S»-OCa«K)«B*»-0»?

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
INTESTINOS, FÍGADO E NERVOSAS

RAIOS X. Dr. Renato de Souza Lopet,
prof. da Faculdade. B. S. José, 30. Vol. da
Pátria, 33.

CRETONES
Variado sortimento em iccldos pura Or-

niuiiciitugCies completas, fabricamos uortl-
nas, Stores, Portloroa linlio pardo, mude-
lo nllennlu, desde 00$, collueados. Pedidos
du amostras 8ra*tls. IMlono C. I7.'U. Casa
Nluo.

ANTES DE INSTALAR A
CASA

dcvela viciitar a COSiNKA MODELO da
C A S A R A 1 A li

A melhor casa do ferraaonu, louças,
mctaor, oriiBioss e trona do. ooolnha.
ÍIS - XUA S. JOSE' - 118

Km frert.i ro Ho"t«l Avenida

UA BI

I -
li
Rir

tu roallzou-ue u sepultanioiitu do Ju-
von npurtmoii náutico Armando
Ferreira Oomes, conhecido nua ro-
das sporllvas por "Arinandlnhu".
Pertencia uo (iiiansl.-Hia, o era o
campeão de nalacão o bl-campcão ilu"water-iiolu".

Falleceu vlctlmado por uma luje-
ci;ão do 1)14.

O sou enterro teve um caracio." de
sentido iic^ar, vendo-se roprfsonta-
dou todos o.i cluba «portivos o anil-
B08 numerosos do Nitlnclo,
SUSSAS

Rezam-so aa seguintes:
Amanhã:
Nu ogreju do S. Frantilsoo de Pau-

lu:
ás fl horas, cm suífroglo da alma

de Nino Rodrigues Vieira;
nu altar-mór, ú.s li horas,' pelo re-

pousu du ulma du Luiz Nupoleão
Dorlng!

íis lu horus, em suffragio da ulma
do d. Maria Francisca Alvaroii do
Azovodo Amaral;

Na matriz du Candelária, no nl-
tar-múr, ás fl \[2 horas, cm eulTru-
gio du alma do AlbcrLu Robello Vu-
lente;

Na matriz dp Santo Antônio, altui'
do N. ti. dus Dures, As l) l|^ liurns.
em uuCíraglo da alma du d. Dolores
Itels;

Na matriz de S. Josí, ãs 10 hu-
rua, em siiffruglo da alma de Anseio
Mérolà;

Na matriz de Santu Kllo, ás fl
horafl, i m suítraglo du ulma de Haui
Valontlm do Klgetró-,

Xa egreja dc N. S, do Carmo, â.*
!) horas, em suffragio du alma de
d. Castorina (Soares db Almeida;

Na egreja do Nossa Senhora du
Parto, ás -í horas, por ulma dc d.
Ftolvlna Béthencourt Ooucalves Pc-
reira;

Na egreja de Nossa Senhora do
Rosário, á.s fl lionu:, por alma do d.
Burydloe ile Souza Ferreira;

Na egreja do Divino, na Piedade,
lis fl horas, por alma de Braz Amo-
nlo Mcssina;

Na 'capella dos Pobres Bariiabls-
tas, ás X lioras, por alma de d. Ala-
riu Fonseca de Azevedo Amara-';

Na torca-felrai
Na egreja de S. Francisco do Pau-

Ia. ás fl lioras. no allar-mór. cm <t',if-
fragio du alma du d. Loupoldllli! dc
Azevedo Marques;

. Na mesma egreja, âs 0 lioras. cm
suffragio ilu alma du João Alfredo
da Rocha Moreira:

Na matriz (lo Santifxslniu Sacra-
mento, aba,- -le S. Sebastião, ás !l ii'-
lioras. por alma de d. Odette Lima;

Na. egreja ilc S. Jorge, ás S 1Í2 ho-
ras. cm Biiffraglo da ulma do Ceaar
líohertii.

Realiza-se na próxima torça-
feira, nu altar-mór da Candelária,
uniu missa por ulma do mureeha!
Hermes d;i Fonseca, por motivo da
passagem do primeiro anniversario
de sua morte.

DESEMBARGADOR PEREIRA
DE AiBREU — Realizou-se, hontem,
ua egreju de S. Francisco de Paula
a missa. Oo 7" dia. em suffragio d.i
alma do desembargador dr. Ramlra
Pereira do Abreu, pae do general
Santa Cruz, chefe dn casa militar da
presidência da Republica. Presente
grande numero do pessoas, Inclusive
o dr. Edmundo da Veiga, represou-
tando o sr. dr. Arthur BernardeB, se-
nadores o deputados federaes, alias
autoridades civis c militares u ía-
mlli.i.i da sociedade carioca, 0 offi-
cio religioso teve o açompunhameii-
tn do orchestra, que. executou div.-:--
sas musicas sacras".

Ao general Santa Cruz, por outro
lado, tém chegado Innumeras cartasi
cartões e t,elagriithmas de condolon-
cias. -procedentes desta capital e do
pontos fio Interior do palz, notando-
ne, entre muitos outros, despachos dc

verno» esladuao:*'.
rximavxafttvemmpn

EM MCJHEROY
VAUA 13.ÇCAPA11 V CASEIIXA
O dr. l.6on llòussoiillôros, Juiz te-

deral seccional no Eu!a:lu du lllo,
concedeu na ordens do "l-,.ibciw,-cor-
puó" Impetiad.is um favor iIjh *e-
guintes «orti-iidoj para o serviço ml-
litar: ,Tua6 Soares da Sllvn, ds Itaú-
cara; .losC' Protttslo dc Oliveira, de
lliiperunii, o Josó DonilnRUOS da
Cunha, de íí. Pedro d'.\lilcia.

— O mesmo magistrado, tendo um
vlstn as InCormacõca prestadas, ju".-
gou prejudlcadu o "httOCiKS-Corpuí"
Inipetrudo pelo dr. Epltaolo Campos,
cm favor de Carloto Improta, alista-
do ptlo município do Plrahy.

A propofltn do apparoolinonto du
neu novo livro "A Reforma Consti-
tuclonal", editado poln Livraria Lcl-
tu Ribeiro, o dr. Araujo Castro ro-
cebou di) prcBldeiltq du Ilepubllca o
seguinte tologramina:"Dc poAse du o.vomplar do ««ti
bem olaborado trabalho "A Itefor-
ma Constitucional"', agradeco-Uie o
obséquio da offorta c follcito-o pur
mais osso serviço prestado ás lotrna
jurlillci- brnsilciriM. Cordlaes cum-
primentos —- Arthur Bernardes,"

Reuniu-se hentem a A. Cen-
trai Brasileira de Cirurgiões

Dentistas
Em assemliliJa geral ui-iiiiarla

uniu-se. hontom, a A ii.- .'i-iacão Con1
trai Brasileira dc ClrurglOes-Dcntls-
tas, sondo durante o o expediente
lido um officio du dr. JoSo Ubaldo
Currea, de Htienus Aires, partlei-
pandn ,-, reunido nlo '-" CongroBso
Odontolügicn Ivi lin" Americano, na-
quella cí-Jado. em outubro de lsüõ. e
commiliilcaudu qUe foi nomeada tt ln li
comiiiis.-ão nara tratar da organiza-
i;ãu deste Congroí-sn no Brasil, cum-
missão esla constituída pelos pru-
fessores drs. Coelho c Souza o Hen-
Jiimin Utinzaga. c drs. J. !'•- Salema
Oarcüo Ribeiro. Aleiiandrlno Agra,
A. Labatut SlmOes c A. It. Sharp.

Passando á parte soientlficu, assu-
min a presidência o -ir. líoborto
lütüllbarno, quo deu a palavra ao tir.
A. I,, Simões, que falou sobre um
interessante uaao du guclu do lobo.
auiidii estu i-oiiniiuulcai.-ão discutida
pelon drs. Agrlpiiiwo Ethcr, Montei-
ru dc Barros o MlritudoliliO -ile Ml-
randa. Foi om seguida dada a pala-
vra au professor Frederico ISyer, uu--
si- uccupull da ane-lhcsla, regional e
local, para ns operações dentárias.
mns tran do-se) fraiicamonto fa vora vol
â anost,hosla local para as extra-
ecoes dentárias e outras pequenas
operações na boca, cum a. qual cou- j
se.guo sompro o mais completo ro-|
Sllltado, alllviaiido completamente a
dór do paciente. Discutiram esto as-
sumpto oa drs. A. Paes dc Riu-rns,
Pedru Dias do Carvalho, .Salema
Oarcüo Ribeiro, e A. Agra. ficando
o mesmo assumpto em discussão
para a próxima sessão.

»j——»»tii» i i mmmmmmm¦»»¦»»¦ nu ¦ wrmmmmgmm^mmmmm m i wmmn*wn*mcmi\

O CHRONIQUETA PARISIENSE 2><S S< |©n i_ j p

mil Ii<i il
vn • fJi\ iISli

accentuam comontuaiu mais emUs últimos Jornaes dc mudas parisienses
voga na presente estação os seguintes vestidos :

(Il Do "«repelia" verde impressa om prelo, com um collolo verde
mais escuro, com botões de crystal branco o de um delerm.i prelo, o vos-
Liilu <: ijreguieiido ilc alio a buixo,

J" do ti tt i bclilsslmo effeito c multo leve.
i^l Vestido du seda-lil, côr dc tijolo, armado de um galSo marrunl

as pregas miúdas partem da alglbelra, Uniões de madeira cinzentos.
c;i Vestido de "sbiintuag" natural, ornado do um galàu vermelho,

A saia o guarnnclila dc pregas encruzadas,
Yí uma "lollctto" iiara senhorita, pela sua ulmpllcldado o elegância.
(¦1) Vestido do tecido oscossez seda frouxa, liste vestido abro na

frente sobro um fundo du "crepollu" preta.
Como se pôde notar, sâo quatro lindas "tolleltos" que tem encontrado

CQmmedlmcntu, sobriedade dc cores, sim-

MOTORES MARÍTIMOS

wuinmw*~€ABELL0S

"•vY
t,eioo»"Snal

IT? . _ •TDATni
\S^ , ,tffõv*"c"0*riiiM[üf;4
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GÜRSO AUXILIAR DE PREPARATQBiOS

\ Lbcito Brllhanle 0 o melhor espe-
olflco pura as affeccOes cnplllares. Nüo
niiita porque não 6 tintura; nilo quol-
•mi porque nilo eonteni saes nuclvus, D'
..p.-t firiiicla-rclenllflua do grande bo-
lanlco Dr. Crouníl, cujo segredo fo!
comprado por "üft contos do réis.

reeoinmoudada .pelos principaes
Institutos Sanitários 

'do 
estrangeiro è

unalysada o autorizada, pelos Depar-
taniutitos du liyglene <lo Urasil.

Cum o uso. regular da Loção Bri-
Ihaiite:

]o Uosappareçcin eoniplclumente
cuspas u affeocões parasitárias;

j.i_  Cessa a queda rio cabello.
Jj,,' pu enbeílos brancos, descorados

o.i grlünllioá. voltam á côr natural pri-
inltiva oeui ser tiiigidos uu queima-
,l(.s.

40 — uotciii o nuauiniento ue novus
caliellos brancos.

;,i _ Nua cases (Io calvlclo faz bro-
tur novos eubcllos. fn-lrhps brancas o rl<>

,;, .... os eali-llos ganham vitalidade. ^«"««¦M» Uranca» (, OC

tornani-so lindos e sedusua o a cabeça' COP2S, SOlteifO, lUllll
"Iniim e Creac!'.. | Colchas de tricot

A l,.,:ão JJHlhante é usaria pela alta 
bruncas c de côfcSj

uuiu geral aeellaijão, pelo scu
pllcldado o linhas rie elegância,

neeommeiioamos as nos»»» ES)
j M gentis leitoras a casa "ÁGUIA ||

j M DE OURO", Ã rua do Ouvi- ] fl 2

——»n—ammÊmmm—tu j n dor n. 188, como a que mais Ja
¦,,,-,.,—,—¦..-, n „,.  ' B veriedada tsm em vestidos a

ã H para senhoras, aenhorinhas &
l |J meninas, a preços mais van- |!

R Dus reputados fabricantes BltO- 5 Bi tajosos. Recommcndal-a [9
J OKE, M o L'-S II. P„ encontram- I R prestar-lhes un. magiiirioo |

::t- a pregos nioalcos, a. S q] I
1 Hua Prlmolro do Março UU i serviço. JU

i> ^ 'AP Jl 
*-.E 

pE30r== osao -=r*=r-'.-c:

38

oaoea loaoi

TAN
Fazenda Mixta
HORAS DE PETROPOLIS E A 1 110-

RAS DO RIO E DE JUIZ DE FO RA

Vende-se, do crlaçüo, care, eereao? *
i-anna; optüna vlvonds paru ranillla (In
1'ítamento; grande renda, -100 Blquelre.»

geométricos, 30 em uuitta virgens, todo-,
em terra dc primeira ordem, grandes e
superiores pastagens, eafesaes, csnna-
vnaes, milhar»'»', maclilnlsmos eoniplelos,
queda iragua, luz electrica, tolephuuo ln-
ter-urbano, Imporunio fabrica rto mamei-
ga, 70o cabeças de gado leiteiro superior
carneiros, porcos, ntitmaei cavallaros, ve-
llleuloa, etc. IiirornuiçOes com Pedru. rua
Oouoral Camara n. ut, nio.

loiaoc sonsos nocao

Aloalhado branco e
tie côr largura 1,50
metro . . ... v,

Guardanapoa gran-
des, dúzia ....

Panno fcipudo bran-
co e d'á côr largura
1,50 metro ....

Toalhas para rosto,
(Alagoanas), tres
por

Toalhas para banho
(Alagoanas), tres
por . .... ; . .

Cretone Inghz, larg.
l.oO metro ....

Cretone Inglez, larg.
inetros. . . .

28ÇO0Ocasal 
Fannos de mesa com

íranja e bordadoü
um ....... 25$000

1 mO COMBRE ESTE MEZ, ij

I HÃO COMPRE NUNCA, I
fM m 

' 
RUA 1" OS MARÇO, 4 — Phcno ri. 3182

SEI VER PRIMEIRO 03 1 _^—-—'-'~
 m a CURA RADICAL DAS 

'"•¦"'¦ - ^ — ^^^ <™ ""~ í-«»

NOSSOS ARTIGOS.E 08 1 SfS£S..,
fe ._-——-------—--—-——-——-——-————-————--—-—-——— 

mi 80ff|.jj„jinn j,uj.|, „ iioutilé. Tutnoroj, ris-
ti nnrnnn runrnninnurn M tu,"s' ''l,i'r||,i,,||t"s ,; uuódas do rocio. tooiodado dc í. pauio e nio.

MkHiI|S\ r A I !r PI I I MÜ r S m Ral08 x '-«ôrdlaonosllco. Dlt. VON HOL- ,y venda em todan ns Droftarias,
i llLyjU L/lULI UlUI-InLU ||j l.lfíUEII Ú.\ OMMJA. HA IHSNEHUKKCM Porfümarlas c Pharmacias dtt 1" or-

PORQUE OS MARCAMOS, i ^mmmmm^wmimmm^m^^m^^

gPARC ROVAL.il I"*" ™^ •* ^™ I ^^F^"*®
m —:., ' " —' ^'p fi §i\ (Superior qualidade)

rua ramãlbío oesTisão ij BXDOSlãS <Ê Í8IHDC ? 1 Um *''•"' ' '
RIO DE JANEIRO WM Ü"!

^5Í^iS!tf^Jg!i^-^^ PJlfíT-?" 3ao5i«, PFF tÊ ^FlípJ W$ h!$•"*••

IA !• MB & Cf A §

4$5ü0

1015500
j

!
105000!

I
ÜÇOÜO

MEItAS e: luvas
LEQUES, BOLSAS, CARTEIHAS, RENDAS, FITAS E ARTIGOS OE FANTASIA

OS MAIORES SORTIMENTOS POR PREÇOS BARATISSIMOS, NA

LU VAR/ A GOMES
ESPECIALIDADE EM LUVAS FANTASIA

RUA RAMALHO 0RTIGÃ0 — 38
CANTIGA TIUVESSA S. FIIANCISCO)

asaosaOBSs

o
flori

30E30E=! 30E30

EXCEPCIONAL RECLAME
da secção dc calçados finos da CASA FORM05INKO —
durante este mez. Grande reducção nos preços marcados

Sortimento completo om si.patos "LAME' BROCHET"

Phone: Norte 1693\\ 136 - OUVIDOR - 138 —

24S000 

750001 HPSRf P0-TPI3Q m & G°'! f íl I
s^ooJuDflni. AUllfillü, OF BRAZ1L, hlll. 1

i m o|«a*gia^'jw«w^^'^^ %

1 ESPECIALISTAS EW 
' 

g 1fei SI

12$00ü;

IfMBggBB

TEM TOSSE 0 PEITO DOE ?
Toncie..

Pneumatol Godoy
FRACOS, ANÊMICOS, ftCB NECESSITAM DE CM MEDIC.1MEKTO

FERUUGINOSO IODO-PHOSrHATADO, liSKM'

I0D0-FERR0L GODOY

a P"olhor e mais efficaz protecção contra o cupim e a

podridão,
approvado desde mais de 40 annos

Consumo econômico.

Peçam informações e folhetos pelos únicos deposi-
larius no Brasil:

Superior qualidade c
Iodas aa cores (en-
festada) ...... 2$5O0

MÀCHÍNÍSMOS PÁRA FIAÇÃO
"B

TECJ5LAG-EM

AGENTES NO BRASIL DE ¦

Fiação ne X .. HOWARD & BOLLOÜGH LlMiTBD

Teares elo. ác BENRY LIVESEY LTD.

Teares aitomaücos «NORTHROP»

Hachinismos de Juta de.. GHÀS. PARKER SONS & C.

(Vendas por atacado e a van]o)|| ORÇAMENTOS E INFORMAÇÕES A PEDIDO

SAO PAULO

Caisn pontal 18-17

RIO DE JANEIRO
Rua São Pedro 100

Caixa postal ÜOÜG

JOINVILLE

Ciiisu iJOttal 11

PACHECO
RUA MUGUAYANA, 158 E 160
(Esiiuiua du rua da Alfândega)

TELEPHONE, NORTE 1244

ÜTER0 E OVARIOS
Tralmiienlo medico moderno sem ope-

ração da.s inflaraniaijOos ilo "t^^ c ova-
Í-lUS. DR. ALTAtlimo OLIVElRf»ai)Jun!0
an Pollcllnlca UeraL — EspetjiallsU em
nioloeiUá ila= sennoras. Consultório: Avo-r

I nlüa I'ac=o=, ÕO, sobrado, das 2 ás 5.

I i DE III - IS1Q1 D[ UlilUS 9
S&O PAULO -RÜA DA QUITANDA, 17 1

i CASA MATRIZ - WOLVERHAMPTON -- ISGLATERR& 1

MkMMMMÊI*mmnmwwm%ml/mmmÈMM

j LÍVRARÍA FRANCISCO ALVES
r-osãzia em 18S4 — RCA OO Ot'VU)OR. 168 — Rto de Janeiro —

ROA MIVERO BADAUO* 129 — S. Paulo — RüA DA BAHIA, IMS— BEI,IO HORIZONTE
Sita casa tem um snude sortimento de Uvroa ie ensturo pri-

marlo, tecnadnrlo e superior, oa quae» vende por preço»
mos; a-jsÁrr. cotr.i st. mappas. elobos, cadernos para
sonhe. etç. — Rcir.etteriios catálogos -jrratlí para todo

•^•çiujimn-xn-rju j jutntirifíi-\rrr*t~ ""*¦***" mmMMmtmm. ¦*¦¦*-¦¦-¦¦*-¦¦

Ie ensino pri- í
;goB baratluT i
. escripta, de- ' í

o Braall. J
rwmm**» •** twa* *.*m*A9
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O JORNAL — Domingo, 7 de Setembro de 1924

péttMto d* cmhm«
• d* TTtulM 0 MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS Conrmtrclo- estatística,

Todos ob Marcados

ItIO, 7 DO tíE-TEMB***** DU 191H.'

VERGADOS ESTRANGEIROS
Descontos. Câmbios e Cotações

LONDRES, 6 do nctembr».

Do Banco riu lnir>"Vr» v
Do Banco da I-Ym-j»
Do Tiunco da Italla
Do Banco de Heupanha :.•
Do Banco da AHeniaiJia
T<*tn iljondrceH, 3 meses  .:
Bm Nova York, 3 mezes v

CAMBIO:
Txmdreii s/iBruxellui, & Tinta, £, . . .
Oenova s/Londree, d vtat*. por £. . .
Madrid s/Londrea, .1 viiiln. por £ . . .
Lisboa [-/'Londres, A vlsta (t/compra)

por 
Lleboit o/Londruu, â vista (t/venda)

por 
Pariu s/L-omlroB, & vlota. por £. . . .
Parle H/rta1ki, li vieta, por 100 Lr. , .
Paris s/Hcopaiiha, à vlata, por 100 P,
N. York K/Londres, á vlsta, por £. . .
N. Yortc n/Parla, tol. baíicarto. por P. .
N. York «/Gênova, tel, bancário, por L.
N. York «/Mndrlil, t. tel. por 100 P, .
K. Vork H/Amaterdnm, por 1O0 F. . .
X. York B/Sulusa, tel, bancário, por F. ü.
N, York B/Berlim, t. tel. por M. . . .

. N. York n/Bruxullas. por F.
TITOL-OS BRAStLBrROS:
Federaes:

Fundlnir, li 
INbvo Fuudlnff, 1914
Conveni&o, 1910, 4 
Do 1908, 5 % , 

Estaduaes: 
**

Districto Federal, 5 -.
Bello Horizonte, 1905, 6 
Betado do RJo, bônus ouro, .5 % . . .' .Estudo da Bahia, emp. ouro, 1913, B %"CTHULOS DIV12RSOS:
Brasil Ra-Hway Comiwin Stock . . . .-Brasllian T. Llirht ft Power C. Ltd. Ord,S. Paulo Railway Comp. Ltd. Ord. . .Lcopoldlrm Ralhvav Comp. tLd, Oitl .-Dumont Coftte C». Ltd. 7 %, Com. Prof.St. Joihn d'El-Rey "VTIrri-n-í OrdTtlo Floiir Mills & Granarles Ltd. . .Iiondoji & S. American Bank
Mala Real Ingleza. Ord v .

TITULOtí BSTRANGBrROS:
Kmp. de Guerra Britannk», D %, 1927/47Consoto, 2 V> '% ........ -,
Rente Fran-jalfio, 1 
Rente Francai-ee, 3 % feBolua do Parto)Rente Fran-jaise, 1918 (lutesn-allzado) .
Rente Franoatee, 5 % (Bolsa do Paris)

Hontem

%
%

ti Vi "o
%

90 %
3 13/10

%

F.
L,
P.

Uso,

l'!sc,
F,
F,
I'\
t
CtB.
Ct8.
Cts.
Ct».
Cta
Cte'. 0,000.onn 021
OM. 4.97.00

89.50
102.00
33.85

146.50

145.50
84.40
82.62

249.25
4.44.50
5.24.25
4. 3(1.2"

13.19.011
38.28.110
18.84.00

79
71
41
67

63
69 Vjh*

! v.
63

150

Si'*
19
76.3
•1*

101 *ti
57 tf
B5.70
53.20
55.67.
67.00'

•Inferior

5 Vj %
« %

no -;,
3 13/10

3 %
1

99,62
101.75
33.90

147.00

146.00
84.26
82.87

248.50
4.46.12

5.211. Cfi
4,-88.50

13.18.011
36.4il. 00

. 18.81.00
0,000,000.021

1.U7.UU

79
72
42
58

63
69 Vj
72 %
31

I'S3%'

|60
23 %'
10
19
70.3

V lí
01

íoi M
56.50
53.25
56.30
67.75

I/JNDRES, « do ««timbro.
Taxa/- cambiaes que viiíoraram n-asto mercado, por oceasião do f-echamento'do liontem e atí correspondentes no dia anterier, sobro aa seguintes praçae:

liontem Aiifrini*S/Berlim, li vista, por £ M. . . . ... . ....... nom.
S/Ainsterda-u, S. vista, por £ 11.60S/Gcno.vn, á vlsta, irar £ t, .• 102.00S/Madrid, (x vista, jior £ 33.80•S/Berna, íi vifrta, por £ ¦•* ' I 23.63
W/Pariu, a. vista, por £ 1"' ...-..•..•..: 84.70

I S/Br-jc-sella*, fi vista, por £ F. .• . 82.62
S/Lisboa, ft vista, por £ 15/8
S/Xova Yorií. d vista, por £  4.43.50

BBRNA, 6 de seícmbro.'faxas que vigoraram neste mercado ao íecliamcnto do hontem e ob corres-•ponaentes no dia anterior:
BemtcmParis s/Berna, S. vtota, por 109 frs. . -.* . *.* . -. ,.• .¦ —Londres s/Berna, A vista, por 23.83

nom.
11.60

102.00
33.85
23.66
84.35
82.50
1 5/8

4.46.00

356.25
23.66

Mercados dos principaes
productos

CAPE' —-
•N*OV.\ YORK, C d-e setembro.
O mercado do café a termo tez feriado

hojo.
NOVA YORK, 6 de oeternbro.
O mercado df, café disponível, :iesta

priuiH. fechou, hontem inalterado parao caM de Santos e com alta de Vt
para o do Rio. vigorando, por parto dos
compradores, as cotmjõw; seguintes:

¦Uo Rio:
Houteni Anl.

NT. 6.  18 17 »i

E. RIBEIRO & Cia.
IMPORTADORES - E"CPORTADORES

IlUA THEOPHILO OTTONI, 1
Tel. N. 6304

¦ STOCK — PRBCOS REDUZIDOS• Óleos de CAco, Andlrnbn c Oepahyba,
Cena dc Abelha <• Cnra.ihfiba, Rorra-
chn fina ParA c Mnn-çabeira, Polvllho,

Hesimi.N Jniohfi c Aacico.

N. 7. . . .
Do Satitas:

N. 4. . . .
N. 7. . . .

17 % 17 Vt
¦»•• . 2! H
 20 Vj

HAVRE, 0 de -setembro.
O mercado do caffi a termo

liontem, calmo, com alta do
i I íí, cotando-se cm franooa,
kilos:

22 14
20 V,

fechou,
frs. Viipor 60

Ant.
396 Vj
381 %
.'166
352 Vj
Savoas
3.000
8.0ÒO

HAVRE, 6 -de setembro.
O mercado do café a termo abriu,

hoje, calmo, com alta do frs. Vi o balra
de 1,00, cotan-do-tóc em fraaico-s, por 50
Itilos:

Para dezeeathro. . <
Para marco. .
Para maio . .
Para julho . .. .

Vemiau
No dia do hontem
No dia anterior .

Bantem
397
382 14357
353

Hojn Ant,
Para dezembro. ... 397 Vj 397
Para mat-ço 381 íi 382 li
Para maio 366 367
Para julho . . . . „ 352 353
VctiÃJs Saecas

No dia de hoje 1.000
No dia an-terlor 3.000

I-TAVRL", 6 do cseterabro.

COSTA BRAGA & C.
(CASA DE CHAPE*OS POR ATACADO, FUNDADA EM 1863)

RUA DE S: PEDRO N. 72
OPERAÇÕES BANCARIAS EM GERAL, INCLUSIVE ADMmifíTRAOAO

DE PROPRIEDADES E PAPEIS DE CREDITO
B-tlanoetu da SECÇÃO BANOAIÚA, eni 30 do agosto dc 1024

ACTIVO
Valoree caucionados ..
Papeis de credito ,,. .,
Administrarão, do lmnioveis ... ..
Hypothecas cm administração •. .
Valores om deposito ..  .
Letras a cobrança
Loiras descontadas .. .... .. ,
Conta* eorrontos  ,
Committontea ..,..;..,

Caixa:

No cofre o depositado cm Bancos
Diversas contuu  .

E2:000$000
1B:242$1'10

17.G:17:000$000
669:0005000

4.07«:438$S12
SS«:008*92lj

1.612:791$588
2.260:3905767

27I:408$684

5S 5:4'* 7$ 55 6
275:284Í461

K3. "'8.B10:9"-2$904

PASSr\rO

Capital desta secção
Títulos o valores oni caução .. „...
Propriedades dc terceiros
Valores Iiypi.thecurios cm deposito
Depósitos a praao fixo
IJcposltantes de titulos c valores ..
Caução de titulos
Cobranças , „

Coutas correntes: '

Movimento .-. .. ,..
Limitadas
Coiiiniittenles
Diversas conlaa 

0.277:04D$910
120:9ü8$96il

400:000$000
52:000$000

.C.'!7:00OS00O
tí6!):'000$000

r>8:636$500
.'07Ü:438$812
358:87ü$150
S20:4:i*""71!li

:i.39ü:018"87'.l
II39:743$9M
C10:S47$923

R3. 28.610:9'J2$904

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1924.
COSTA BRAGA & C.

Companhias Francezas de Navegação
Chargeurs Rétmís e Süd-Atlantíque

O PAQUETE DE LUXO"MASSILIA*
Etperido do Bio da Prtu em 13 de Setembro, partirá na meimo dia com

destino a LISBOA, LEIXOE8 (Vil Lisboa) VIGO e BORDEAUX.
CAMAROTES DE LUXO — 2" CLASSE — CLASSE INTERMEDIÁRIA E 3«

CLASSE SIMPLES.
CONCERTOS — GUIGNOL — CINEMA

Viagem do RIO DE JANEIRO A LISBOA em 10 DIAS
Comboios rspldos liifani diariamente Bordeaux a Parts, o Centro da França,

Lyon, Marícllle, a Cite d'Aíur, a Europa Central o a Italla.

S 
Agencia Geral das Companhias Francezas de Navegação

Avenida Rio Branco 11 e 13 — Telephone; Norte 6207

'¦"¦itiuisllc* eemunal do eufei no Ilu.-
vre;

Ctrtatjdo olfloial francas
No diu do liujn 460
Nu m>iiiiiiiu iimei-Uir. . . 40r.
Em oruuI ilcilJi do 1923 , 2J0

tlafi aa llrasil:
No diu de boje 198.000
Nu bemuiiu nnterlor. . . 206.000
Um egunl diitu de 1923 . 103.000

Cala du outras proacdenalas:No cllci do bojo 206.000
Nu Humanii nnterlor. , . 210.00U
Em CKHiil datei do 1923 . 189.000

LONDRES, 0 do íctembro.
O merendo do eufí u termo, nesta

prnuu, hontem, na 11 lioraH 30 ml»
nutoc*, nicuiliViitciva-,.,, com ccltci do 9 d„
uolundutiH icr 112 llbruu:

Jloiiíem
Pura dciembro. ... 101.3

.4 nt.
99.6
cot.
cot
cul.n

Haveas
4Ü.190
¦tr..764
35.075

1.493.987
t.448.797
1.655.531

Ant.
44I075
43Í90H
43J500
Nacvn*
38.000
70.000

o em

Puru m.-irijo u cot.
Pura timlo  II cot.
Puni Julho  n coL

SANTOS, 6 do uetembro.
O mercado do cHfé disponível, hoje,

ni-iiiltV.st.cvn-cHj estuvel, colundu-tíu por 10
kllos:

Hojo Ant. A. pas.
Typo 4 , . . . 391000 39J000 21*800
Tyro 7 . . . . 37*000 37*000 19*800

Entraduo ut6 tis 11 liorus:

No dia do bojo . , .
No dia nnterlor . . .
Em egunl dnta do 1923
Sobre nirua

Bjlníeritda:
No dia de hoje . . .
No diu anterior . . .
Em egual data do 1923

Embarques:
Não houve,
SANTOS, 6 de setembro.
O mercado do café a termo para nova

ba«c, neeta praça, abriu, hoje, firme,
cotando-so o typo 4, por 10 kllos, por
parte dos compradores:

17o/e
Para setembro. . . . 44J0#O
Para outubro .... 445850
Para novembro. . , . 43$550

Vendas
No diu de hoje . ....
No dia anterior

S. PAULO, 6 do setembro.
lüntraram hoje, nesta rapltal

Jundiahy. 19.000 caceis de oafí, con-
tra 46.000 no dia anterior o 31.000 no
mesmo dia do anno passado.

Um Jundiahy:
Haia Ant. A, çao.

Pela B. Paulista 30.000 30.000 21.000
Em ,1. Paulo:

Pela Sorocaba-
na, eto. . . . 19.000 16.000 10.000
SANTOS, 6 do setembro.
O mercado do café a termo, nesta

praça, fechou calmo, cotando-so o typo
4, por 10 kllos, por parte dos compra-
dores:

Hojo Ant.
Pira setembro. .• . . 44*0-00 44J075
Para outubro .... 44*250 43*900
Para novembro. . . . 43*200 43*500
Vejuiaa Saccao

No dia de hoj» 41.000
No dia anterior 70.000

AI-GODAO
LIVSBPOOL, 6 do setembro.
O merca-Jo do algodão disponível c

do termo, nesta praça, Hs 17 horas o
30 minutos, manifestava-so calmo, com
alta dc 2 A 4 pontos, assim dlocriml-
irada:

No disponível brasileiro, alta do 2
pontos.

No disponivel americano, alta de 2
pontos.

No -americano a ten •& alta do 3 a 4
pontos. ....

Cotações;
Pence por libra:

Hojo
15.93
15.93

Ant.
15.91
15.91

Pernambuco ""¦B-arir". •
Macei6 "Fair". . .
American "Fully" Mid
dlms  15.13 15.16
Opções:

Para outobro .• . v -. 14.03 .13.99
Para Janeiro .... 13.87 13.83¦Para março  13.90 13.87
Para maio  13.90 13.87

LIVERPOOL,. 6 do setembro.
O meroado do alço-Uo afrouxou de-

pois da abertura, mas recwwrou nova-
m-Mite. Compram pela operação Straddlc.
Houvo -pedidos doe oomnierclantes. Alta
do 7 a 11 pontos para o "Amcricacn Fu-
tares", quo era cotado cm penco por
libra;

Hontem
Para outubro .... 11.99
Para janeiro .... 13.83
Parn março 13.87
Para maio  13.87

NOVA YORK, 6 de setembro.
O mercado do algodão melhorou de-

pois da abertura, mas afrouxou «ova-
mente. Os operadores do sul vendem.
Alta de 4 e baixa, de 3 a 6 pontos para
o "American Futures", quo era cotado
cm cents. por libra:

Hojo
Para outubro . . . . 24.44
Para janeiro .... 23.92
Para março  24.79
Pura maio  24.34

NOVA YORK, 6 de setembro.
O mercado do algodão apresenta um

caracter normal. As firmas locaes com-
pram no Wail Street. Alta de C a 16
pontos para o "American Futures", que
era cotado cn*. cents. por libra:

Ant.
13.93
13.73
13.76
13.77

Anl..
24.40
23.98
2 ¦ 1.22
24Í40

Hontem
Para outubro . . v . 24.58
Para janeiro .... 24.08
Pura • tnnrtm  24.25
Parei main  24.43

PER.\'A.MT,'t"CO, (I de esotembro
O mercado de algodão, hoje,

horati, míuiífesíava-ue frouxo,
¦ JÜntraflas

No dia. de hojn
No dln anterior

DMcde 1" de setembro:
No dia do hoje
No dia í.T.ti?rior ......

Eíniníciiote."
No dia de hojo ......
No dia anterior . * • • •

Primeira» sortes:
Freçjos por 35 kilo:

Ant.
24.44

ü"'l!Í9
24.31

àti 12

Fardos

300

400
400

1.400
1.400

7T-. ir A II f.
105*000 ior,$nno
retrah. retrah.

Vei-rdedores .
Compra dor«i.

Embarques:
Não houve.

APSUOAB
•PERNAMBUCO, 6 do -setembro.
O merecido- dc assucar. hote, ao meio

din. manifestava-eo calmo.
Bnjrodna

No dia cie lioje ....
No iiia anlerior ....

Dendo 1" ile setembro:
Xo illa de hoje ....
No illic anterior ....

/•T.W-jfeCfiriíf:
No dia de lioje ....
No din nnterlor ....

JJmbdfqucs;
Nào houve.

COTAÇÕES
Usina csuperior o I" 15 liüoti

Hoje

JJÍrtííno.**
2.000

.neu

C.nmi
4.900

nlcot. *
n'cot.

nlcot.
nlcot.Din anterior . . .

:.'-gunda:
lltf-je . •. . • . v . ii cot.
Dia anterior .... Il|cot.

Crystaes:
Hoje  n cot.
Dli anterior .... "|eot.

Demeniraí*:
Hoje  "cot.
Dia nnlcrior .... nlcot.

Terceira n.rlc:
Hoje  ¦ "cot.
Dln. anterior ..... u|oot.

Wamottoti:
Hoje  "cot.
Dicc nnterlor .... nlcot.

Tira Loa üeoeos:
Hoje  "cot.
Dia anterior .... "|cot.

TUIOO
IJUJ2NOS AIRES, 0 do setembro.
O mercado de trlcto a tornio. not-ta

nraçu, fechou, hontem. estável, com hni-
xci ele l"i centavos, cotando-so por l"1'
kilos poslos nas docas, em pesos papel:' »~ //„., tr,,,
Para outubro . . . . 14.80
Pura novembro; . . • 15.uu

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
O merendo de cambio abriu c func-

cionou, hontem. oom um movimento p*;-
queno du negócios, não tenilo havido
maior procura do letras para remeasas «
tendo sido poucos os ikii^ím particulares
em demanda de colioca^ào.

Os bancou iniciaram o^ saques .a....
5 ip;ot e 5 r>| 16 d., comdinheiro a....
5 23|64 u 5 3|8 d., mas, dentro em pouco
tornou-tse geral a taxa dc ü B|10 d., com
variocj banooa sacando a n 21(64 d.

FtíchoU o mercado, assim, bem iiispi-
rado. com o*> bancos comprando a 5 iljS
e 5 25164 d.

O» Foberanõs cotaram-se a 53JO00 o
r>"lí 500 e a libra-pap«l a 45J500 lí....
468000.

O dollar regulou: a praao, dc 10$200
a 105320, ¦? á vl«ta, do 1U$250 a 10J35U.

nlcot.
n|cot.

nlcot.
ujcol.

nlcot.
nlcot.

ii | cot.
u|col.

nlcot.
nlcot.

nlcot.
11 |cot.

14.110
IB.lfl

A dias
G 3/32 5 5/16

1535 J342
lof-iiii 101320

.4' u(«tii
5 7/32 5 17/64

$r.'it 1545
JIIS 1453
1315 6320

10(2511 10)350
lii"**,"

1693B IJ955
1(355 lí IS37H

IJ".-0
26730 21750

IJ730
16420 16430
36940 36(100

S540
6510 6516
6208 6313

26400 26470

6150 6100
6057 601.0

56653

6540 6513

16120
36550 36020
85100 K5120
86400 85532

A' vista
5 3/16 5 1/4

5543 5550
$440 6454

105280 106400
$514 ii $5111

15370 15372
16950 a. 16952

35060

TABKILA DIS BANCOSPraças
Ixindreu
1'urlH
Nova Yorl;. . . .

Praças
Londrea
Pcirla
Italla !
Portugal
Nova York. . . .Cunucld
SlliScill, ,.,,,,
Henpiuiha ....
JapÁo ¦
Huecln ',
I iliininnrcci ....Noruega 
Ilolliuida
Syria
Dclulcn
Sloviuiula ....
Allumanlia (por ml-

llnlo dc marcos)
Marco dn ronda, .
Áustria (por 1.000

coríius) ....
lluinanln

Vcloa-ouroi
Por l$oou, ouro. .Siibrc-taxa:
Cafí, iior franco .líío da Praia:
Chile ((leso ouro) .
TI. Aires (papel) .
B. AlrCrt (ouro) .
Montevld-ío. , . ,

Por cnbogramniu:
1'i'nçiw

Londres .....
lJnrls .....'.
Itália
Nova York, . . .nclf-lcn
Hespanha ....Sutaaa
Hollanda, . .o.s VAi/F-s-oruo

O Banco do Braall forneceu os vnle-s-
ouro pnrn n Alfândega ii raalo de 56663
papel por 15000 ouro.

O dollar foi cotado, nens-e baiioo, a
106350 íl vlsta, o a 10632O a prazo.Bolsa de Titulos

Nio despertaram maior Interesso os
trabalho,; no mercado de fundos, porií-vo que oh râ&pecttvoi) i.e*rot!if.«ri foram
realizados cm pequena escala, não sO
sobre as apólices, como sobro todos os
outros papeis eni evidencia.

Os papeis em neRo-_-ia»;5o ficaram sem
modificação dc pret;o«, fechando quasitodos om boas condições de estabilidade,
como ho vO adeante,

Vendaa fechada« hontem:
Al-OLICES

Federaes:
Uniformizados, 5 % 34 a 788JO00

Divci-Fius Bmi-csi«cs:
Do 1:000$. nom. . JOS a 7415000
t>c 1:000$, nom. . 16 a 7425000
De 1:01111$, nom. . 258 a 7436000
Dc 1:0006, jrart. . ."O a 6525000
r>e 1 :0OOJ. port. . 80 ii 0536000
Do 1 :0OO$, port. . Ili a 6546000
Obrlp. do Thesouro 160 a "J00$000

M\mi*7\p<icii:
Bmp. 1006, port. . 8 a 1626000
Dec. 1.535, 7 % . 8a 1626000
D»o. 1.033, 8 % t voa 1706500
Dec 1.033, 8 % . 23 a 1715000

Jíaíflrf-iííies;
13. do Rio 100$, 4 0 a 976t)00
Brasil 91 a 3926000

ACÇÕES
Companhias:

Loteriafl lüil a 7360O0
Minas S. Jeronvmo 18 a 1j4S00O
<*^>nf. Industrial. . 50 a 2305000
D. de Sairtos. nom. 25 a 455$000

DBB13**TURBS
Industrial Camtrista 50 a 1955000

ALFÂNDEGA
Ao ilir*»etor da Receita Puktica foi en-

carmmhado, devidamento ífiform*do, o
pro<-ofW!0 do recurso ca» <juc o interes-
suda a firma Oa-cciniiTri. jnemandes & C,
•astab^lecida (rm Pernambuco.

— Por -perfaria dc hontem o í-nspe-ctor
determinou <iar, até ult-fr+or d«Nhen*u--"lo.
pafseam a servir nos pontos abaixo indi-
cariou, os swE^ulntes foncciomírlos:

Portas de salda — Armazém 2, Joa-
fntirn Feri.am.es da Sth'a; arma«m 18,
Hormlcrio Rodriffneíi do Loureiro PYafra.

Conferenclao avulsas — Jovino Barrai
da Pon-Bôca;

Manifestos rftfíriínticíos — N. 1.269,
vapor Insrlez " Kliarttrm", do Cardlff, ao
escripturario Carlos LjTa: n. 1.270. va-
vor lit-Rpaíihol uArantsairú Mendl". de
Rottordam, .io c*?cRpturario Calo "IVei'-
nock: n. 1.271, vapor nacional "Bapé",
de Hamburgo, ao escripturario Steitio
Ouaraníi; n. 1.727. vapor francez "Hoc-
dic''. de Buenos Aires, ao e^criptnríirio
Àfísnmnçilo; n. 1.273, vapor sueco "Cal-
lia", de Bnhia Blanca', ao e*ncripturario
Calo Werneck; n. 1.274, vapor italiano'T>nc;i d'Aí>eta". de Xaíjoles, ao oecrl-
pturarlo Ster.io -flnaranfi: n. 1.275. vn-
por hespanhol "infanta Isaliel do Bour-
lion", de R-H-nOf- Aires, ao eficiipturario
Dino Barcellos; n. 1.276. vapor inglez"Voltalre", dp T-ítienoH Aires, ao escri-
pturarlo Milton BÃrbosa.*R-RNT>AS F1SCAKS
ALFÂNDEGA DO PIO DB JANEIRO

Renda arrecadada hontem, 6:
Em ouro  178:4155496

Em papel
Total

Renda arrecadada de l
a (í do corrente. . .

Em egual periodo do
1023

211:2276770
389:6436275

1.919:0415447

1.185:2*666720

Dlfferonca a maior om
1924 734:734$727
DRIíTORACTA I"""1 THFPOURO DO

ESTADO r.M MTNAS OKRAES NO
DTSTRTCTO '""UDERATj

Arrecadaijilo do dia 0
,Do 1 a t> do corrente ."Em egtial periodo do

anno .pafisado. . . .

87:5645800
687:4115700

302:4765300

Difforonca para mais cm
1924  384:9355400

PAUTA MINEIRA"MoAiflcncQo 'lim f-ofrreu a pauta mi-
neira, referento nos çtiicros abaixo de-
eiirnadoH:
Cafcj em prão (kilo) .... 3S3S0

Gêneros de consumo
CAFE'

O movimento verificado, hontom, no
mercado dc café, foi .sensivelmente mo-
ilerado, tendo corrido uscas-ia a procura
para novoH negócios e tendo a-s cotações
aceusado unia pequena l.aixa.

Com effeito, u lypo 7 deticeu d Tjaso
do 505OOO por arroba, mns o merendo
eo conservava calmo 11 esse preço.

Eoniin vendidas na abertura 2,371
[•act-iis o no fechamento 5,044, no total
de 7.115 ditas.

it mercado fechou som intoretíse, com
iiniiiKiiiYis embarques o moderadas cu-
trailas.

Movimento cslntiütlco
NU DIA 3

Knlradas Snocna
,1'rla leopoldina 10.920
Pcla Centrcil 1.567
Por cabotagem —

'1'olni
UeHttt- o dia I" . . . .
Média
Desde lrt do jullio . . .
.Mécll-i

fàmhttvàucs:
Pnra ci Europa, . . . .
l'ara os lOtiladon Unldoa,
Pnra o Rio dn Prata . .
Para o Pacific
riu* cabotagem

Total
Desdo ¦*» dia t* . . • •
Desde I" de .iullc . ._ .
Km ogltul data d-! I'J'2,1 .

Existência:
So mercado
Um egual data rír. 1923 .

COTAÇÕES
7'1/pi.e-i

Typo ''
Typo
Tyivj
Typo (í
Typo
Typo

Vendim i suecaa i . . . .
Mercado estável.
Mercado firme.

496350
496560
496700
496800

495400
4963.10
496350
496600
496600
496700

Outubro
Novembro . . . .
Deiombro . . . .•Iiuiolro
FVvoriHro

Mercado culnvcl.
Fechunicnto:

t5etenibro
Outubro
Novembro . , , .
Deiombro . , . .Janeiro
Foverelro

Mercado calmo.
Vcntlas

Na 1' Bolsa . . ,Na 2* Jlolact , . ,
Total

EMBARQUES NO DIA
P»i*u Trleato:

Drn«tclii & 
Praga Irmão & 
M. JolinKtoii & C". Dtd. . .
Cohen Arrlitmil & ij. . . .
Pinheiro ladeira & C. . .
Ornstein & c.
Rebello Alves í: 
Cci«tro allva & 
Pinto & 
1'". SoareH & 
Mc. Klnlnv & 
Hard. Rand & 

Pnra (Jenova;
I.iiru & Irniõow
Cario P.ircto & 
Ciuitro Silva & 
Pinto Lopes & 
13, "ohnstou & C. Ltd. . .
Ornstein & C.
Mc. Klnlciy ACPara Las Palmas:
Mc, Klnlay & 
Ornstein & 

Para Nova Tork:
Craco ¦& 
Pinto Lopes & 
I. R. V. Matarazzo, . . .
ArbuokJo & 
E. Johnston & C. Ltd. . .

Para Rotterdam:
Plirto & 
OrnMflln & 
Hard. Rand & 

Para Antuérpia:
Theodor Wille & C. . . .
Pinto & 
C. E. de R. de Café . . .
E. fi. Fontes & C. . . .

Para Klockholmo:
Theodor Wille & C. . . .•
E. Johnston & C. Ltd. . .
Ornstein & 
Mc. Klnlay St 

Pnra o Havre:
Grace & C. . . . .• . . v
Pinto LopsP & 

Para I-n^mbursoi
Theodor Wille & C. . . •••

Para o Sul da África:
Onisteln & C.
Mc. Klnlay & 
Norton Mes-a-w & C. . . ¦

Para Laguna:
!¦'. .Soaree St C. . , *.* . .*

Para Santos:
A. S. -Mlchclnt . .* v .- V .-

Total  31.305
AT/GODAO

O mercado de aluodilo irjrui-on, hon-
tem. estável e Inalterado, tendo sido re-
trulnr o movimento de entregas o mode-
rado o de entrada*.

Os preçivi se conservaram bem Inspl-
rados, tendendo a melhorar a sltuncilo
do mercado, cujo stook so considerava
peinjeno.

COTAÇÕES DE HONTEJM
Preços por 10 kilos:

Sertões 75S00O a S25000
Primeiras sortes. . . 706000 a 7R$000
Medianos 676000 a 756000
raullsta  . Nominal¦Mercado eptavet.

MOVIMENTO DO DIA 0
Entrutins Fardas

No dia de liontem. .- ,. . .• 404
Snidas 624
Existência 6.885

ASSUOAU
Verificaram-se nesse mercado peque-

mm cntradajj e saldas, oonfllderando-se
cstaeloiiarias ao suas condl;6es.

Ao cotações permaneceram nominaee.
MO\"nfENTO DO DIA 5

Saecas
:¦ . .- 2.100
. . 1.137
. . . 10.420
TERMO
no mercado do

496300
496500
496100
496600
495550

496000
496100
496300
4963O0
495300
4U64O0

fíocciií
30.000

ü. oon

26.000
I

ao«co»
I 875
. 820' 750

623
250
539
174

1.2511
625
250¦ 330
730

500
1.392

li
700
4 OU
7511
330

200
73

330
250

1.191
1.500
1.000

125
187
500

1.000
86

500
1.250

675
500
500
700

1.500
500

0.000

300
700
800

10

500

EtUrcdas
N'o dia do hontem. .
Saldas
E-xlEtendn

MERCADO A
Ros-ulai-am, liontem,

assucar, na opções «egulntes:
Na 1" Bolsa:

TV*n&

I2.-1S7
s:t. T:< i
l',*.9.'.S

!>7l'..,',2l
15.024

20.438
I .500
t .''OO

I .1)00

24, ns
01.313

903.395
SS2.I72
':;s.oii«
668.089

Arroba
:,4i3t".
,;.:!5::cin
.*,2S30'i
516300
Í.IIS20'.
49.6300

11.658

Setembro, , , • v
Outubro •'.Vovembm ....
Dezembro ....
Janeiro
Fevereiro

Mercado pnrnlysado,
Na 2* Uolsa:

Setembro
Outubro
Novembro ....
Oezembro ....
.Taneiro •
Fevereiro

Mercado calmo.
Vendou

Na I * Bota» ......
Na 2* Bolcsa ....

635700
615300
615000
f,o$700
6l$000

63$70O
01550O
605600
60J700
005700

Total. . 
Preços correntes

Compr.
656000
628900
606600
595800
505500
595500

65$000
626900
6O$700
595900
596400
595300

Sacco»

4.000

4,000

35600 a
35500 a
36500 a

SS300
75800
75200

35800
35800
3$S00

3$300 a 3J500

3$500 a
35500 a
3?500 a

35000 a
3S000 a

SÍANTE1GA
Por kilo:

Fina do Minas . . S6000 a
Superior  7S400 a
Regular  C$700 a

EAXTIA
nc Porlo Alegre:
Por kilo:

Lata do 2 kllos.
Laia do 1 kilo .
Lata de 20 kilos.

De Laauna:
Por kilo:

Lata de 20 kilos.
/*..- Iltiittliy:
Por l;i!o:

Tentei de 2 kiios.
Lutei dc 10 kllos.
Lata dc •-!,, kilos.

Dn Mívuh c S. Paulo:
Wir líilo;

l,at;i de 20 kil*w.
Lata de - 1(1 toe.

FARINHA DE TRIGO
Poi* encoo:

Rrasilelra. ....*, 42$000 a
niieln Nacional. . . 45SO0O a
Nacional  4.16000 a

TOUCINHO
Por kilo:

Commum  »!$700 a
De fumelro .... 36500 a

Mti-no
Por 00 kllne»;

Vermelho superior . -8$50O a
Misturado a i-eiíular 275000 a

FARINHA UE MANDIOCA
Pnr 50 klloi".

Do l" qualidade . . '.'85000
Do 2" cpiallílaclo . . 275000
De 3* ciualidado . . 216000
Orousti  206000

ÁLCOOL
Por pipa de 4S0 litrn.-c

Dc 40 Rr!io.*c . . . onOSOIIO a 95OS00O
De 38 crtloB . . . 8705000 a 8R0$llcin
Pc 36 g-c-âos . . . 840$O0O a 830500*

KEROZENE
A colação desse artipo, na Texas Com-

pany, na Standard Oil c ita Anurlo Me-•cican, caixa com duue lataa do 37,85
litros:
Por calia 365000

GAZOMVA
A cotHc&o desse artiRO, na Texas Com-

p.iny. na Standard 011 c na Anglo Me-¦elcan, cccUa com duaa latas de 37.85
íitrofi:
Por caixa —- 376000

AGOAKRENTB
Por pipa dc 480 litros:

Do Campos .... 4806000 a 500SOOO
D., Aniíra dos Rei» 510S00O a 5205000
L">o Pnraty . . . 5305000 a 340*000¦CARQIE

Pnr kilo:

35800
35800
3SS00

35200
35200

425200
455200
436209

25800
46000

29S000"7$50O

285500
27S500
246500
205500

STOCK NOS GURUAÜ8
Foram «Hiolhldom lu.itleni nou curraes

de Santa Crua, afim do terem abatidos
umanliâ: 489 re*c-í, 97 vitellos o 101
porco».

STOCK VOS CAMPOS
Existem, actualmente. nos campos de

Hunt» Cms, nflm do supprlr o abaste-
cimento do Matadouro: 1.203 reses, 229
vitellos o 401 ix.rcns,

ENTREPOSTO
Forani vendidos no üntr-ftpocto do Sto

DIoro: 467 14 rcw*. 103 114 vitellos,
112 l|l porcos o 79 carneiros, iMloa «c-
BUlutes pre-;-ia:

A'(to
Rezes 16000 u 16200
Vltellc» 16500 a 16600
Porcos 266IIU a 25800¦Carneiros 26800 a 360U0

Centro Commercial de Cereaes
CoUejiSes dos principaes gêneros ali»

mcntlcios o do consumo, d-irnnto a so»
iiuii.a finda hontem:

ARROZ
Por 60 kilos:

Brilhado du 1* . . 806000 a
Rrlllindo do 2' . . 745000
Especial
Superior .
Bom. .
Rct-ular .

for kilo:
Refinado dc !•
Refinado de 21
Refinado dc

. . . 765000 ,i
. , . 706000 a
. . . 605000 ci
. . . ',.,Sc.nni a
ASSliCAR

Por
Especial
Superior

Por kilo:
Especiaes. .
Reirulares. .

Por caixa:
Especial

HACAIjIIAO
58 kllos:

845000
7K5000
786000
745000
626000
685000

16300
1$200

1655000 n 1705000
. . . 1626000 il 1645000
BATATAS

BANHA
5440
6400

. 21O600O a 2205000
CARNE DE PORCO

Por kilo:
Carno salgada. . . 25200 a 25300

XARQUB
Por kilo:

Manta do Rio da
Prata —

Especial —
Especial —.
Regular —

FARINHA DE SIANDIOC
Por 50 kilos:

Do 1" qualidade . . 286000 a
De 2* qualidade . . 276000 a
De 3* qualidade . . 245O0O a
Grossa  205000 a

FEIJÃO
Por 60 kilos:

Preto especial. . ,Preto reiíular. . .
Mulutlnho
Branco commum. ,
Manteiga .....
Cflres nSo especlf!
endau

645000 a
606000 a
706OOO a
745000 a
70$000 a

25300
25400
25300
25000

c\

286500
275500
246500
205500

675000
6350011
72Í000
7760011
726000

50JO00 u 705000

Hii<no
Por 60 kllos:

Vermelho t,uper!or . 286..0O a 2S6OO0
Misturado c recular 276000 a 27550U

TOUUINUO
Por kilo: „„A

Commum  25700 a 3jo«o
Movimento do Porto

BNTRADAS NO DIA 6
I)e Oenova O osciiIimi, o peaipiete Ita-

llano "Duci d'Aosta".
De lluenos Aires u oscaku", o paquete

Italiano "TomiUd dl *"avola".
D», Hamburgo e <«calas, u paqueti. na-

cional "BuRê".
Do Rcclf,- ,. escalas, o paquete na»

cional "Victorla".
Oo Sant-js, o paquet» nacional "iu-

cava",
Do Buenos Aires « escalas, o vap-or

Inglês "Voltalre".
Du Norfolk e e-eoala», o vapor aa-

cional "Cabedello",
De Buenos Alrea o esoalaa, o paqueto

frances "lloodlc".
SAÍDAS NO DIA 6

Para Buenos Alrc» o csoalas, o P«-
UUCtc Italiano "DUi*a d'Ao*rta".

Para Gênova e escala**, o paquete Ita-
llano "T. dl Savoia".

Para Porto Alegre c escalas, o paquete
nacional "Icarahy",

Para Trleste o escalas, o vapor Ita-
llano "Atlanta".

para Helslngfors o -escalas, o vapor
sueco "Sau Francisco".

Paru 
'¦> lfnvro o c<*cilas, o psiqueto

friuices "Hoedlc".
Para Avonmouth o -escalas, o pesqueis

nacional ".laboiitclo".
Para Cabedello, o paquete na«loenal"Itncuva".
Para Dueiloe Alrea o escalas, o vapor

Inilez "Kemmoeor".
VAPORES ESPERADOS

Southampton — "Andes"  7
Nova Vork — "Vauban"  7
Rio da Prata — "Almanzorr". . . 7
Rio dn Prata — "Ré Vlttorlo". . . 7
Rio da Prata — 'Canadá Mard" . 7
Reclfo — "íris"  7
Montovldéo o escs. —"P. de Moraes" 8
Montevidéo — "Baependy" .... R
Hamburgo o escs. — "Cap 'Norto* "J

VAPORES A SAIR
Southampton e escs. — "Almimr.ora"* 7
Oenova — "Re Vlttorlo"  7
Laguna e esc». — "Lucanla* ... 7
Ulo da Prata — "Vauban" .... 7
Nova York — "Voltalre"  7
P.io da Prata — "Andes"  7
Kobe o esos. — "Canadá, Muni" . 7
Hamburro — "Madeira"  7
Nova Vork — "Taubatí". .... S
Ponta d'Aro!a — "lraty"  8
Hamburgo o oaós, — "Alwalci" . . 8
Cnravcriari — "Icarahy"  S
Pelotas o escs. — "Itapuey". ... 8
Paríi e oscs. — "Itapema" .... 8
Portos do Sul — "Itnglba" .... 5
Penedo o escs. — "Ilhfos" .... 0
P.io du Pmtu — "Cap Norte" ... 0
Laguna o esos. — "Anna"  1)
Portos do Norto — "Cearíl". ... 9
Portos do Sul — "Cto. Capella" . . 9

QE30C IOBOE iotaoc aoaoc 301

HAMBÜRG-SÜED
AMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS

GESELLSCHAFT
SERVIÇO RÁPIDO: EUROPA - BRA9L - RIO DA PRATA

i
PROXIHAS SAÍDAS PAHA A EUROPA

CAP NORTE  SO <f« Btumbr»
CAP POLÔNIO  ... .i -....*  ... .i 18-4» Outubro
ANTONIO DELFINO      11 ta Htittmxtro
CAP NORTE •' O da D-ezowbro
CAP POLÔNIO ....  > 1» de Dejsmbro

1
O
Do

O PAQUETE DE LUXO

CAP NORTE
Salri no dia o do corrente, par» Santos, Jlontevldío o nuenos Aires e na

volta, no dia 30 do corrente, para LISBOA, VIGO, BILBAO, BOULOGNE 8|M
o HAMBURGO «o melo dia.

SERVIÇO POSTAL, com vapores quo dlspõom de c-ptlmas accomtmed».
ções para passagolros de 1* o 3* classo, para:

ROTTERDAM E HAMBURGO

O
D
o

o
Do

Do

SERVIÇO DE CARGAS
Para todoa oa portos europeus com transbordo em HamBurco

— ¦ '-¦¦» c ¦

São emlttldos bilhetes de Ida o volt» com dcaeonto de 10 %,
Conccdc-se tambem nm desconto do 15 Çó a famílias qne pa»

guem o equivalente dc quatro passagens inteiras de ida e 10 % go-
bro bilhetes de ida e volta.

¦? ¦ ¦ —

S PARA PASSAGENS B MAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES fifl H

OE30I

THEODOR WILLE & C.
7t — AVENIDA RIO BRANCO — lt

TELEPHONE NORTE N. 41

aocaoi30E30I XOE30I aeao

B\6à¦¦¦¦— in -i.-i —.*U»JJ

I ÀTTEiTO
A ÍUPERIORIDA0E
DO

germaniâ!
c\qsa ii

ü li
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fUíiiiwHarm i ífiMia|j mSmm

\ Os teiuicos affixarani. hontem,
E'jmtcci Uc.uj:

<Ui tiü-

Pauta .
Vendas

Pcla manhã.
A" tarde . .

NO DIA 6
3J310

Xuccas
3.371
D.Uli

V.415

"»300
2|30(l

2J000 a 2*100
Nominal

Total
Pregos pelit arroba:

T\-l>u 50J0OO
Typo 7 tem 1S"23 28Í60U

'Mercaáu calmo.
MERCADO A TERMO

O mercado <le café a termo, regulou,
hontem. .la seguinte fôrma:

¦C**ríura Vend, Compr.
tíet^rebro t3?50'l> 4li*'j J

,?c'o ria Prata:
fatos o mantas .
I'uran lüatltfis, .

brunteirit;
Pato« k mantas . Nominal
l"uias mantas. . .Nominal

Jiio Grande:
Patos u mantas .
Puraa mantas, .

.i/(iíío Grosso:
Patota »; mantas , —
Pura-ti mantas. . . 1J700

.Uinoâ c *>' Paulo:
Patos u ir.antas . . 1J800

CARNES VERDES
MOVIMENTO DB HONTEM

¦ Foram rejoitadoe* 1 3|t re*s, 1 vitello' c 1! 1|4 porcos.
Koram vendido» para os miburbloe:

jú rezes, 1 3|4 vItello c 2 1 \2 porcos.
Foram abatido« hontem:
RewK  Sl!>
Viteilocs  106
Porcos  "7
Carneiros, ...... "3

PERFUMARIA RANGEL
Secçã>si<h porfamarüiB finas, nacloiNM* • astrancelraa,¦ohjectes de luxo oara prasantas o outroa árticos por

preços convidativos
148 - OUVIDOR - 148 — Telephone: Norte 5107

AUGUSTO A. RANOEL
.«»<»<v».^w»a^«»>aiw.^i>»»«»»a»<«»>»>^>i  -i'i--nnfnu*i-ULnj-.--*

2»300

2(400

UERMES usem ABRQL
EFFEITO SEGURO - NÃO E' TÓXICO

NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

PbiJWüs 3 f. SpiM — Rna Andradas 59 — Tetoptone: Norte 2112
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O JORNAL — Domingo, 7 dc Setembro de 1924
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o theatro'
.\ VKtíXMSItAIi DU flCMW, .-\v WWÍj,

NICIPAD
Ullflii Dall.i. Rk-.-a, canlttrA, hoje,

onl vospurul, « pelu ultima vou, nesta
tonipuriidtt a oporá "Traviata", como
|inila;:<iiii.-,lii. > <

Au-.tKiu- lado r.auljirfio Angulo Min-
.-Imiti o Damluul, dirigindo u urulius-
tra u m-aoi-tro Bolleaui.
\SANSAO lil DAIJLA" NE11A CAN-

TADA, .V LVOITIü
Uni roclla coinniumoratlva <lu

dala da Inilopondonclit, reailza-no
ostu nolto, uo Theatro Municipal,
uma roclla extraordinária om (pio
.-nirii representada a oporá "SansSo u
Dallln", quo tom como protaeonla-
Ias oa artlatuii atuplia Blellna o Oa-
lirlulla Gcsaiiüoul, sendo a orchestra
roffldtt jiolo maestro Coopor.

Theatro, Musica e Cinema [ Mm%am0aPtta\AtPa1at*amt

1
l\WMWMNM|

"A TOSCA». VJM ItKOrjA DU AS-
blGNATUKA

A 13" roolla ilo aaslunaturn, do
Theatro .Municipal, eeni realizada,
amanha, com a repreiieiiiauflu da"Tosca". Pela primeira o unlca vez,
u cantora ura. üllda Dalla Rliaa eu-
curnitril n proUsunl.ita, em ipio lem
uma do uuuu urlii'jõuii uialu urtlbtl-
tau:,

Cunüu-io tamtiem ,.i tonor Min-
Shettl u u lutryluno Zalcwuky, uno
encarnara o burilo 'jcurplu,

MUSICA
AUDIÇÃO DE VIOIOKO

Rcallni-Ho, .hoje, no salão nobro
do edifício da Associação dns Tjltupro-
Sados do Commerclo, unia uudlção do
violino por alumnos du profcsüoi
Franolaco ChlaffltelH,

jj»jiJiiimmiiiJiiiijjjuijijiiuuuiiiijuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiii,iitiiiiiiiiiiiiii^
1THEATRO RECREIO ra^TTc. I

A'3 2 % HOJE A's 2 %GRANDIOSA MATINÉE
| A's7% A's9% i

ESPECTACULOS DE GALA |
MUVA APESENTAQíq Uu ISOTAVLL UUETTO LUSU-lillAblLEIllt» i

J & OS ©ERA.L.OOS. •* IÚUE TÊM'ALCANÇADO 11UIU0S0 EXITO 5

,22a", 223" E 2S«." %
REPRESENTAÇÕES 

DA HILARIANTE E VICTORIOSA REVI3TA

| iV WaA CS A
COM O NOVO li SISSSACIO.NAL UUADUU

=( 0 casamento de Florinda com o turco Jorge )l
1 COMPLETO SUCCESSO OE GARGALHADA "

AMANHA A'a 7 3|4 _ A'a 0 3;4 AMANHA

OS, GERALDOS e A' LA GARÇONNE
3 A seguir: a ucya de costumes ein -.• actoa n a tiuadros, original do uasiao To

Julro, O HOMEM MOSCA.
MinmiiiiiiiiiiiiiíTrrnmnmnrímiTTTniTfnrnTmTnnTm

ti., itcoinpiiiihanieiitoe ao piuuo te-
rflO foltoa pulo ur. Juyuiu Kltfuolrua.
SUt.'Ui.UAI>U UK CUl/1'UJtA MU-

ÜlOAL •

Mcill-, nu Inovltuvolu o Impui-luaoi.
Impudeiii i|uu 11 Socleiludo do Cultu-
ra Mu.-.lcul realizo osln anuo o l'cu-
lival cm lioiueiiHuem á memória du
ficupuldo Mltfucz, a verlíloitr-uo 110
dlu U deulu uiuv:. 0 21° concerto torft,
então, uulru pi-oKi-aiiiiua o reflllsãr-
so-ã uu uuinana lmmedlatu. (1 20"
concerto será no dia 28, tttmbein
douto tucz, e uousturâ du audP.-âo du
cOiiipiüílçOuj Uo Cc.-,ar l''ranc!i.

0 CINEMA
Programmas novos

"KSCANDAW) SOOUL", NO
AVRVIT>A

B'hoje o ultimo dia em <iuu a túla

do Cinema AvcuoUu nua dã o boi-
llüslruo (Um da. Piirunioiint, "Dculioii-
i-u lionesla", cuin oa artlülua L,un
Clianey. Itlcarilo Cortou o Comvuy
Turle, dando como ÓJCtfu urri bello
ullliiero Una ilcii-iilmri uiilnmdus da
1'ui'uinouut com o fuiuowo "biüo Fe-
Um". Amaiilià entrarú uni exlllblção
o grundlosu super du I'araiumiiil,
''lüiwuntlalu Boclnl", em que loromou
occuaiâo do inals umu w;, upplaudlr
iwl.-i. urtiotu omlnunlu nuo 6 Ulorlu
Sivuiiboii, a par du líod Ia Iíoci|Uc
n Jtleardo (..'ortc-i:. "liltfcandulo «o-
ciai" 6 um film do luxo o Uo iu-
tensa paixão, um dou tr.iballiua maus
liellua nue uoa tom ínumludo u Pit"
1'umouut com ousu liada u admirada
arllsta,

"USLMt, ü POMTA", XO OOIJON
Jâ su fui 11 í-poca ciu 'íue se upru-

sentava uni uftleta du fama, pura um
film, Hojo em dia elles appurecc-m
tioB'grupou, como no erundo o"uxtru-
ordinário romance "Ornar, o pueta",

Uuy Liati-fi lJosl, „ lierúo du "O
Mancara", artista dc recursos inugnl-
fifjo.s, ú o "pui.-Ui.", cuju rotniiiico ilo
amor a'iul au canta; Vlrglnlu Brown
Kulrc, C u noiva i[iiu lliu roubui'11 im-
ru luvaf ao pacllá, cai-aclci-lzado ud-
mlravelmonlo por Nuali Beery, A
adorável fatsy líutli Mlllor 6 a amu-
rotíO tíllírcon HUÚ ^ur^« depois, uoiit I
oa seus encanto», "ümur, u poeta'.'I
i- 11111 truballiü du um grando vtillu, !
u do tfranUo luxo» 1^' umu. tíupür-
proUuuuSo, cm mxa oh Ictruirórt foüo
InipresHoa.no aystema "prlssina". lfl,-
oiriCim, unia MUper-produc^Su do ,
Progrtwnmá Serrador, iiue vae aur
ox'liib|da amanhã, mi Oileiin,

Hoje, iiela ultima vc-,;, o lindo fllni
du Conslance Talma-lgo — "O ru-
plquo das bodas".

COOPERATIVA CHRONOMETRICA
FUNDADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 1900 - CARTA PATENTE N. 7

DE 1 A 6 DE SETEMBaO DE 19Z4
Dia i — sogunda-fciru . . mo ni
Dia •-' — Ttírça-felrii . . . •¦'¦::, -jü
Dlu ;) — Quurta-ielra. . . 

' ís-j sj
Dia t — Qtiliiiti-folivi ... ivi -.'i
Um r, — Bc-.-íla-leiru .... I i7 17
Uni 0 — Milihudo ,.,./, íSO so

lliu, (j dc Soteitibro dc tod-i.
0 ri:cal uo governo, Dr. Franlilln

(Soorge Naylor.

Informações ü boatos
Ac.ibu de clfoular o.Pflniulío uu-

| mero du bunimiurlu aVtlstlco "Klo-

|Tliuutru", du um- 0 redactur prlncl-
i rial o ar, Terra .du Soiiuu o próprio*
(arla o sr. Culentlno Hlheiru.

Cem cuidado, o f to roeu o aeu tux-
tu, u i|iiu liluHtraiu varlati gravuruu.
leitura liiiurenisaii.tti & variada.

•'*,• A-.; uoiiipaitlilau duu irabulliam
uctuulnieutu uo Palácio e uo ííupu-
blica, rmvllitaiii Uoje, domingo, dois

j t»li.''-'i:n:ulya uu tliuutru ilu vim tlu
1 1'af.iclo, tanto A turdu coinu ú noi-
[te. será ruprcseiitadu 11 comediu "As
duas causas", inugnlfloo truüãlho ilu

1 ar, AIvcm dn Cuului, i|Uu c multo
, bem lieciiiidado pelas sru«. Hertlia

do lllvar, Maria 1'lnto e uru. lleiirl-
1 uue AlVea c Uno lílbulro: no líepu-
i blleu a companhia do rcvlstuo e ope-
vetai üo TUoutro lildqn, iii> Lisboa,

! ropredentarã nu "matinée" o nas

dUtm aotíaCej. du "aolréo" 11 rovlütu"Tiro uu alvo", que o a. "grcul ul*
Iratlon" do momento',

*** Estreará bravo, no Cinema
COIltral) u iiiíc.-cB.-iiiiii-- u.-tl^;a dc
variedade*, mu, Araõell P r<s, nun u
1108110 publico jã intitus yosiea tutu
uppluudio uos iioáaoa iiicat.-o.i.

Espectaculos para hoje
MUMCIPAXi — "Tra-vlala" ("ma-

jlluíe") o "Saiiaüo u l.'ulllu" (ã nul-
te).

CARLOS UOMUS — "Quando u
f.inor vem..." fvueperal). o "U cu*6
ilu Vellnbc.t-to" (il nulte).

I PALACIO — "As duiid cuusau".
TRIANON —• "Au levianua".
JOAO CAETANO — "A patallva".

RLCRWIO •- "A1 lu Caroünno".
RBPtinWtíA Tlru uo ulvo",
U. JOSL* — "Forrobodó",

Cinemas
ODHON — "RepUiua do liodaa".
PAniBllSNBIll — "O homem <U

guviolliiu ',
AVi-AiuA — "Ooslionro honesta",
CK.VTRAL — -ütljoa quo tortU-

ram".
PATHE' — "O rei uuator",
IR1S — "O rei pastor".
ÍIJTIAL -- "Vlv%l u bello «cio 1"
AMERICANO — "líazu",
RTtAHtL— "O piloto cuprlchoao'',

u "O truballio".
A.MltlItlCA — "Vencida pelo autor"
TIJUCA — "O ulgiial Ue perigo"

PEQUENOS ANNUNCIOS

Q*4B&
(Antarctica)

Eatrer» a domicilio
Fones: Central 2387 •

20»3 ou Norte 4223

HES 1 ;*«¦*«—¦'¦-¦

I.' ¦¦ iiicçii do unia liati-rla dc
uliimliilii Allemão cum

11 peças utel».

61^500
..lugu cum 5 [iiiiu-lIUM

AVULSAS
1'unollaa -B e.
1'anellaa üs o,

IN$IIII(I
iusmio

Jóias, Relogioo, Mataea, Ternos sob me-
didas, Roupas Brancss, Chapéoa, Galga
do, Bioyclsllas, Pathé Baby, ele., etc.

Proclia-se tlc ag-entes uu Cuiillal e 110
Interior.

, Pegam prospectoa

HITITF
BARBOSA & MELLO ¦- Aaatmbléa, 27 — Tslcphonii Contrai 5.0Z8

• .ri»
m"3
EOTB

ELECTRO-BALL CINEMA
EMPRESA BRASILEIRA DE m»rpg*F(;

51 — ALA V1BC0MDE Dü HIO UIIA.NCO — Di
A MAIS POPULAR E QUERIDA CASA DE DIVERSÕES DESTA CAPITAL

Olho por olho dente por dente
Hoje e todas as noites, ás 6 o ás 10 lioras — Sensaclonaes torneios duplos,

disputados pelos molhores artistas do Electro-Ball.
Vonccdores di> partido (to dia 6 ASPUKUA o IZAGUtRRB

QUINTA-FEIRA lt, fia 1-1 lioraa, extraordinária malinco cum umlui-iiclo em au iiomos, (liMputadu pelos imcucivels cumpcõoa dol-lkn-.tro-BnlI.
AO ELECTRO-BALL CINEII1A — 51, Rua Visconde do Rio Branco, 01

Tí^I^IsTOISr
tloiiipanliia Ui-asllelra ite 'Coiüoclla

Empresa j. n. bTAi-TA
HOJE — A'3 7 34 e ás 9 3'4 — HOJE
O MAIOR SUCCESSO THEATRAL DO IYIO-

MEHTO ! — NOTAVEL DESEMPENHO
DE TODA A COMPANHIA 1

As Levianas
3 actos da vida real, do escriptor paulista

Affonso Schmith
Moveis da cana Moreira Me.-qulta o

ras do Uaíar America
HOJE, ás 3 hnrss — MATINE'E

Jar-

Amanhã: "AS LEVIANAS", pela ultima vei
TEW;.\-I-IÍ1HA: A8 NORAS DE MADAME
BRIONKE, com a ostría das actrizoa Ado-
laido Coutinho, ítala Ferreira c do profea-

sol' Joio Birbosa.

3 actos de Renato Vianna
Interpretação de

Leopoldo Fróes
E SUA COMPANHIA
A 10 de Setembro no

Carlos Gomes

CHALEIRAS
Desde  nsnoo

Aãu cílamua tendendo o sim
duntlu. poia prccliainoa

du urmuzoni paru

CALÇADOS
Já temos:

Alpercatas "AZAMOR"
de 17 a 2(5 4$500. 27 a

!52 5Ç50Ü e de 33 a
-10 7Ç500

NA LIQUIDAÇÃO DA

SEGUNDA
CASA AZAMOR

o
3
CD
rs
o
i—-f

I ALUdA-üE em Ipanema, porto aa
i** praia, optliiio ai-muzuin. InCur-
i mu>jõea, Pliurniaula Coutrul, rua 110
ido Novuinbro, 114,

ANTIGÜIDADES—Brilhantes, Jolae
o prata. Compruni-uu palo-i mu-

Ihorca prodoa, Ã "Mina du üuru",
.\%onid:i Klo Urunco, 1^7.

AliUtlAM-ÜU, u rua Ueiija-tnlii Conti-
I uiut, uBu, uni Nlutheroy, bon«

tiuartua a raptuseg uültelruài com uU'sem pentíüo, Para Informar por ia-
I vor, Tcl. ii, SU7.

AK.MAÇÕES — Vende-so uma ar-
rt iiuujâo do madelru do qualidade
envidrauada, medindo D metros, Sc-
Hocio de occuhIüo. Ver i> Ua tu r. íi
rua Coronol Afostlnlio, -a, UJtuiiüo
du Campo Grando.

A N'WO OJDADTSS — Pagam-eo ma-
** iimod pregos: pitttarla, clialoa
hespanlioeu, objectos ein marílrn,
tartaruga, madro-perola, porcelana.
louca, movela e quadroa, tlali-rln
l-lssllnser, rua Barão do tí. Gomjtilo.
S3 (junto á Av. Central). Toleplio-
uo C. -l"-iu.

r.VRTO.MANTM paraense, do \olla
ilu ciua viagem ao Norte, o ou-

contradu duM 1- 'as IS liuraa, A rua
Visconde do Ita Una II. 07!), aobradOi
diz u prü6onto u pro ti ia u futuro,
com btígurumja.; eBptjclallsta uni ijuõs-

1 toca intimas; absoluta dlscroijüo.

nn. 1IYG1NO, Clr. geral. Mol. Sran.
U DU. HYCÍIXO FHjUO, med. ope-
rador, syplillU), appéndiclles, lierniaa.
S. José, UD (1 lis S). T. Ci ãlO.

niNl-IIDIUú para liypothocaa o pro-
mlasurlas, Juroa módicos, com I,

Pinto. Chamados o oartue, A rua tio
Rosai-lo, 1(11, sob. Tel. Norte \i2Zi
u ül'itl.

UyPUXHKa\S — Km prestimos sob
livi-.iiLlHtvi.s ilu iiwillos, iiualniicc

(puintlji a juros «lu 1» a (3 °j\ Infur-
mii-H) com •!. Mncluulo, i-nn d<> Ou-
\liliu- ii, lilo, I" itin'iir, kiiJíi ;;.

M-HL1. GLIL', prof, obstctrloa dns
Fae. do Barcelona u Rio — Var-

tua o outros trabullioa. Consulta:
S. Josc, :•:. Tol. U'J7 C. -- lie.i.:
Buariiuo do Macedo, "8 , TV:l 10-1
B. M.

pROlfÇSSORA de violino e musica,
curso do Instituto, leccloua iiarll-

uulitrmonto o om curso, na cidade.
Tratar pelo tel, Ipanema, 33,

PASSEIO AO

de rau
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

Pi
nil, FLAVIO PESSOA — Pratlea

dos hospitaes da Europa, Necker
o Broca de Paritt. Viua urinarias,
Rins, Dooutjas das sonhores, cui-4
radical da blonorrhaglu aguda e
chronica o suas eompllcaijões. Tru-
tamento «em dor, do estreiíamouto
da urethra pela eieetrolisu; con». rua
Sachet, 31, das 13 íUi 10 horas.
Tel. n. V.317. Residência, rua Ge-
neral Canabarro, 470, tel. Villa 31ü8.

HuJ^I, iRÍALTOÜ formidável trágico da tela, que a critica ae todo o mundo endeosa - Hoje, uo fcá* I AL.TOWllllam Faranm i -,h maivma üriginal s3i jalta comedia e,n 5 t*
numa de suas mais fortes e artísticas creaçõesem 7 vibrantes F?H bIII^IÍ^SÍ flP PHIfflí^fl ^C

actos da FOX-T©RRSEllTAS.("Nas azas da manhã") | 
^M W*1^*'^ «*" 0111.11^11 Bjl

iLmmmaaa rom ii siiltllnnin TiAURA LA PIi«\'T|.;

AVISO AO PUBLICO — Os carros
aéreos funcclonam com freqüência, dia-
riamente, desde sete horas da manhã.

A's OEgundas, quartas e sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha
para o Pio de Assucar as 6 hora» da
tarde o ás terças, quintas, sabbados a
domingos ác 10 horas da noite. Se chover,'¦ funcclcnara somente atí ás 6 lioras da

| tarde.
TELEPHÒNE: SUL 768

nit. HALL 1'AUilHCO — Porteiro
o eyneeulosistii, com 12 annos de

pratica. 1'artoe eem 'flor, moleatlas
das senhoras, tumoreu do «elo e von-
tre, hérnias, appendicitee, hemorrlioi-
das, operação cesariana. Installagão
especial para sua. clinica no tíunato-
rio Guanabara. Consultório, rua da
Carioca, 81, das 2 1|3 áa 6; cartões
com hora nvaroada. Rmldencla, tía-
uatorlo Guanabara — Tel.B. M.
877 e 408.

Empresa Theatral José Loureiro

QUER 
comprar, vender, concertar

ou fazer Jóias com oc-rledadoV
procuro a "Joalherlu Valentim", rua
Oorigalvee Dlaa, 37, íoue 001, C.

CANTA Thereza, duim salas mobília-
•da«, banho próprio, entrada Inde-

pondente, bonita tèrraeee, ãlusa-ee;
rua Apraziyul, 10.

TVPOÜKAVMl.V — Vendem-ee mt-
chinas para iiiiprimir, cortar, pi-'

cotor, coser, dourar u outrae oongre-
neretí du todoa us fiyatonuuj o forma-
tos, na cana Jacob KoBlnaltl, ft rua
Buenos Alretí, 333,

CATTETE
Família dl«tlncta, aluga, uma bo-

nita sala du frente, bem móbillada,
a pefiSOtt respeitável o do cocunior-
cio: tem telephòne. Unlco inquilino;
rua do Cattete, 70, sobrado.

E ü. J. DELFORGE
DENTISTA - fl. Aatenitilía 63 • T. C. 50S4

LEME
Aluga-se uma sala o mn quartocm communicação, tem um terraço

ao lado, a fjinllla ou BOltelros, mo-
blllado, com pensão, junlu aos ba-
nhoa; trata-so tcl, Sul 2S77.

Pensão Rosalina
Foruecem-se pcnsSea mensace •

avutoas, bem asselaihui; A rua da ill-
eericordla, US, 3" andar.

THEATRO REPUBLICA
COMPANHIA PORTUGUEZA DE REVISTAS

HOJE —¦—    HOJE
MATÍNE-E — A'a 2 3|4 — MATINE'E

SOIRÉE — As 7 3|4 e 8 3|4
A IU3VISTA Di) anANDlS üiliU

PALACIO THEATRO
COMPANHIA PUllTUGUÜIÍA

ALVES DA CUNHA-BERTHA BIVAR
HOJE HOJE

MATINEX — A'8 2 3|4 — MATINÉE
SOIRÉE — A'8 8 3;4 — SOIRÉE

A hilariante comedia em tres actos

Tirn cm Alun!^s duas causas
MSU QU MIVlJI ° G"ftNDE SUCCESSO DO DIA

AmanhS — A's 7
AO ALVO.

II O 0 31 j — TIRO

A' seguir: CHA' E TORRADAS

O GRANDE SUCCESSO DO DIA
NOTAVEL TRABALHO DE ALVES

DA CUNHA
AMANHA — .Vs 8 !l|-l — AS DUAS

CAUSAS
~~ A 

oeoulr: ALMA FORTE.

THEATRO LYRICO — Este inei, estréa da Companhia Francoia do Operotas.

SCARAM0UCH

CARLOS GOMES
KiMPIlESA 1'AStllIOAL SliültliTO

O THEATRO UA MODA
IVWA<^VMAA^M^A^MWWWMMVWW«

TEMPORADA LEOPOLDO FROE8
HOJE — Matinée, ás 2 3|4 — HOJE

Quando o amor vem„*
EM RECITA ÚNICA — SOIRÉE ás 8 34

o i«rr go feliirto
LEOPOLDO FROES em ambas

Super-producção da Paramount, eom a eminente

Ainuiiliíl: única de SIGNAL DE ALAR-
ME. — Terça-rolra: unlca do A8 VINHAS
DO SENHOR. — Quarla-rolra: 1» do Gl-
GOLO, :; actos, dc Renato Vlanna.—^——^——mi——mmm

I—I "Ii|i lll IIIIIWIHi II lll BBWBMpH«HMBBMMBpM«MBM^^

n A S í i v: íi Pi A IünLv OUUinL

THEATROS DA EMPRESA PASCHOAL SEGRETO
SÃO JOSÉ'

HOJE — A'8 7 •%' e 9 H-— HOJE
DUAS SESS6E8

A burleta de Carloa Bittencourt o Luli
Peixoto, musicada por D. FRANCISCA

GONZAGA

0 Forrobodó
A'8 2 3|4 _ MATINÉE

GRANDE EXITO DE TODA A COMPANHIA

JOÃO CAETANO
(EX-S. PEDRO)

******** * *¦*¦»*¦»-~i-v^nn-~in~.nj^j\^jqru*u*>Aru*u~-,

Amanhã — O DIA DO ARTISTA
gramma variado).

(pre.

No dia li' — OLHA O GUEDES I da par-
certa BittenoourUMenuea.

Companhia Brasileira ds OpereUa VICTO-
RIA SOARES

sob a dlrecto do aclut- Brandáo Sobrinha
0 de que faiern parle " l» tenor Vicente
Celestino c a applaudida a--tn/. Lsie Are-
da. — Maestro rogenlo n eoneerlador de

orchestra, Verdi de Carvalho
HOJE —: — AS 7 % a 8 ?í —!— HOJE

ÚLTIMOS ESPECTACULOS

A PATATIVA
A'8 2 34 — MATINÉE

Grande suecesso de toda a Cempanhl* I
Amsnhá — Ensaio geral da PRINCEZA

D08 DOLLARES.
Em prlnolploe da Outubro, ostréará no 8. Pedro, a GRANDE COMPANHIA DE OPE-RETAS: LOMBARDO-CARAMBA — TOURNEE INES LIDELBA

ROD LA ROCQUE e RICARDO CORTEZ
E' a historia emociuiiuiitc duiiía jnuíhor formosa ti rica. a quem a calumnia tentou perder.

GLORIA, a DIVINA GLORIA,ostentará toileltes deslumbrantes.
nsanansBifl

AMANHA
Nos Cinemas

AVENIDA
e-

|'S2*'g2 THEATKO SVHUi^iOIFíA^ '""""'ssiònario: WàLTEk MüCCHi  Wén^f"

IDEAL
mmT^^- &mA

HOJE '-DOMINGO - Dois grandiosos espectaculos
Á's 3 horas - 3" Vesperal

TRAVIATA
tu oiueeloiianle urlaçüo, ua prolayouls-

.-. la, de

G1LDA DALLA RIZZA
ÂNGELO MINGHETTI e OAMIANI

< Maestro; 8ELLEZZA

Poltrona, 35$000

AS 8 3 4
RECITA COMMEMORATIVA OA DATA DA INDEPENDEN-

CIA DO BRASIL .
I». UV.M.%0 NACIONAL. — D", 1IYM.VU DA IlliPljBLltJA,

do LEOPOLDO MIüLhí — 3', A opera •

Sansão e DaJila
ULTIJIA riEPUESESTAÇUO

BEBANZONI — BIELINA - 8. TALLIEN — MELNIROFF
— ZAPOROJETZ

Simoni - Giustl — Martinez
Corpo du l)ailc:OLENEWA-NEMAHOFF

Maestro: EM1L COOPER
1'reijos — Frizas o camarotes do l\ 100$: i-tuiiarotca dc

i". r.us: iioltronaü, so$; lialcOos \ o U, t-j?; outras rilay,
hiS: • srnliM-lNs A i> II, -,(.; outras lilás, ilÇUüti.

iUAJo^XBlkmgMmmm——

AMANHA — Segunda-folra, 8 — A's 8 3;4

13" recita de assignatura
L.MCA AlMlESENTAÇAO DA

CA.NTOKA
Í0TAV1SL

DEPOIS DE AMANHÃ —
TERÇA-FEIRA, 9 — A*8 8 34

Recita extraordinária
GILDA DALLA RIZZA

KA PROTAGONISTA DA UPEIIA

TOSCA
Cavaradoasl, A, MINGHETTI

Scarpia, ZALEW8KY
Mãeatro: BELLEZZA

OA
IVA MAGISTRAL IA.TKRPHETAÇAO HE

O-ABRIEXLA. BESANZONI
(PÍlOTAOOfilSTÁ)

BUGG — GIULIO CRIMI — DAMIANI
OLENEWA — NEMANOFF
MAESTRO: EM1L COOPER

("¦E2.3E: 30BIOI

Poltrona, 20$000

CINEMA AVENIDA
HOJE

ULTIMAS EXHIBIÇfiES DO BELLI88IMO FILM

A DESHONRA HONESTA
Cem LON CHANEV, RICARDO CORTEZ e CONWAY TEARLE

— AMANHÃ ¦
ESCÂNDALO SOCIAL

Super-Ptramount com a emlnenl* GLORIA 8WAN80N • Rod La Reoqua •
Ricarda Cortei.

SEGUNDA-FEIRA, 15
A FONTE OOS AMORES

Eatupende film, ouja acta0' ae paata im Colipbra, PoKugal, entre eatudantea.

ã&Sm«%AflS

aomoi

**

lOEaOE

^ Cí
(JOJIfANHIA BRASIL CINKMATOÜKAPHICA

30E30

HOJE — .Lm ULTIMO DL\, a graciosa CON8TANCE TALMADGE, em

Ó REP/QUE DAS BODAS
Lma comedia um que tudo foi... [íor euuaa do --cabello ti tus-leza" 1

AS UNIVERSIDADES DO MUNDO, lustructtvo da POX 1-ILM¦ OS DOIS JOXOSINHOS, Uma comedia esplendida da ineínia 1'OX IIL.M
Uma maravilha de arta e belleza I — AMANHA — Uma nova supor-producçáo
do PROGRAMMA SERRADOR — Um film Impreaao com lotrelrea PRIZMA 

i! Arte — Riqueza Luxo e 8enuçio ! — Tudo em

g Oíiiar, o Poeta
JI (UMA ODE AO VI.M1Ó E AO AMOR)
Jj Trttflallio dcsi-c rormldavel artls.ta GUV BATES POST e mais: Pstay Ruth Mll-
H' ler"— Noatí Beery — Virginà B. Fairo
DEaor— IQB3I01 ¦ ' irnaoc-  IQPOl

(
EMPnESA

PONCE, IRMÃO & Cia. JFARItflEUNSfif
QS30I

B' feira: TOM MIX
cm NO CORAÇÃO DO TEXAS

HOJE

Richard Talmadge
O SYMPATHICO RltfAL DE

Douglas Fairbanks
XO ELECTItISANTE FILM

Triumpha sempre o mais forte

OB30

"Nâo le caaea sem pensar", diz o rifáo, mas pouca gente o segue. Dahi rea-llzar-8e todoa oa dias uma série enorme de oasamentoa, dos quaes a maioria
é Infeliz.

Se pretende casar-se ou se Já è, siga o
conselho do provérbio, assistindo

PROBLEMAS DO CASAMENTO
a sensacional producção que exhiblremos

AfllAWríA oom um elenco de 10 ESTRELLAS:
MARIE PROVE8T— MONTE BLUS — HARRY MYER - IRONE RICHFRANK KEENAN — VERA LEWIS — HELEN FERGUSSON — MIOS DU PONT— CYRIL CHADWICH e PAT OMALLEYNo mesmo programma

HAROLD LLOYD
na estupenda comedia

AQUI REINA A PAZ

301

IL .>'o 

mesmo prosramma, uma 1
, impagável comedia da

Theatro João Caetano ( ex.s, pedro )
EMPRESA PASCHOAL SECRETO

V^^AA^A*AAAA*** mm,m*m,m,maammmm,mmmm*m.^.-.~*.*.*.~~. fm.!" "/'¦ItrLTii"'fllrt Qftr l1J1.fi.

| Companhia Brasileira de Operetas Victoria Soares
TERÇA-FEIRA, 8 — A'8 8 3|4

INAUGURAÇÃO DOS ESPECTACULOS COMPLETOS
1« repreientacão (por eita Companiila), da notável opereta vlemieasc, etn 2

actos de Wllner e Crunbaum, musica do maestro LEO FALL.

| A PRINCEZA DOS DOLLARS
, O cuja partitura será eiecutsda tia inte-sra c a montaíeni com inatfiiricoj see-

párjos. novos de AKOEL0 LAZAnV.
Enscaneção. de.,BRANDÃO SOBRINHO— Regência do maMtre VERDI

DE CARVALHO
locaoi

.- A
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Hg| 'SEDAS
mLZX líetal. Dc^offfeito ra- jl /l |V|/|9\|
^^^úM ioterícia, cálculos, ¦" faM 1'llHIVvll
Éf-*^WP rheumati s n» o, ar-
M ¦ • -Hiristismo. ir otta, M

í>- moUstlas da pelle II
e eczemas. UAIlfflft' ^^t~^x i nOÜDE

O J.OKNAL ¦*- Domingo, 7 de Setembro de 1924
•< . '"*" ' 
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como eltminador do
ÁCIDO URICO

<¦* não tem rival: é o maia
poderoso

.ttendcs & Marin — Ouvidor 157. ».°
Nas boas Drogarias o Pharmacias

•' 0 que diz umTnotável medico:
"Attesto que tenho empregado com

muito bom resultado o preparado
UIíOIjITHICO do pharmaceutlco Os-
car do Araujo Costa nos casos *de
dititheso urlca, em vista do grande
poder dluretlco do que gosa o mes-' mo proparudo. Obtive exccllentea re-
imitados em dois casos de gravella
renal complicada de cystito com for-
to pyuria. Dois doentes com artlmlto
rheumatloa , dos joelhos obtiveram
cura em menos do um mez."

Klo de Janeiro, 2 de inalo do 1024.
(a.) Dr. Leão do Aqulno.

Membro da Academia Nacional de
Medicina, medico official do Consu-
lado de Hespanha,

%
&

ssomtirosâ
Lipdaçâo

""¥#

500 contos de fazendas
POR TODO PREÇO

CASA

46-Rua da Caríoca46
Crepe China. Ra-

dium, metro. . 15$800
Crepe romain, pu-'ra seda, metro. 23Ç400
Crepe IUuson, alg.

corte . ,. . , . 14S30O
Crepe marrocain,

corte .. .. . ,. ,. 19Ç600
MORINS E CRETONES

Morim, peça . 
'. . lõ§800

Cretone para ca-
sal, metro . . \ 6$700

TRICOLINES
25 lindos padrões,

metro ..„..,.,. 4$700
VER PARA CRER

TUDO BARATO

15" A ÚNICA CASA QUE VEN-
DE PELO CUSTO

Crepe china .-...,, 15Ç800
Crepe radium gupe- •
rior 16$500

Charmeuse de Lyon.. 32$500
Setim' charmeuse . 21$700
Crepe marroquin fan-

tasia . . . y L.. 
"â 

;.j 28Ç000

Confecções
Vestidos de crepe
China  95$000

Veálidos de foulard
sed> . „, a ^ ^ iá iti 90SOÜÜ

Enxovaes
Enxoval c o m p 1 e to

para noiva, sendo
o vestido de char-
meusine, liberty ou
seda jamoneza com
14 peças, inclusive
roupa branca... . . 185$000

Á La Maíson
Rouge

RUA DO THEATRO, 31 a 37
Telephone C. 688

Ultimas Noticiais
CHRONICA MUSICAL

"\ HAiDTJNI*
l'or absuliita falta du espado, To*

mos obrigados u retirar u impres-
silo critica sobro a representação,
liimtCm. uo Theatro Municipal, da
opera do Leopoldo Migueis, "I Sal-
diini", du nosso cohipauhelru sr. flo-
drlgues Barbosa.

^^^^*^ltA^*»*yW*^M*>^VM

Morreu a ultima filha de
Francisco José

VII3NNA, li (U. P.) — Falloccu
po cautollo do Wallaoe, a .uchl-du-
queza' Maria Valcrlna, esposa do ur-
chl-du-quo Franz Salvador, flllia fa-
vorita do faliçcldo imperador Franz
Josepli. A cxtlncta contava Oi) annos
de edn.de.

; ESTADO DO RIO

INFORMAÇÕES UTEIS
pios
3008, h.l'..

í-O-fflSBXH

Pode vender
barato!... .

"A NOBREZA" vende barato, porque
jião •.«ga luso, 6 uma casa multo

modesta

| 95 - URUGUAYANA - 95
¦.-Crépo marrocain de seda,

perlelto, saldo de cores,
marron, azul marinho e
violeta, metro . ,, . . 11$900

Cretone para,.gasal, metro 55900
Morlm -s.uperior, pega . . 1S$300
Caohe-$w,.5e pura lã . . ÜJ500
Cache-,'col d'e. pelúcia de lã. 'IS500
Camlsfs (ieiiomens, saldo D?900

j&. Corplnhò&ifrancezes, saldo 3$500-:V,. ISolIene de seda, metro . 25800
:4i*¦¦''"•¦leias dc seda para senho-
.* ¦;¦'•'¦}•. ras, todas as côrcs, par .. 5?900

l'y'=. GRANDE BAIXA XOS ARTIGOS DE
W& INVERNO; CASACOS, BOA'S,
WÊ$t- MANTEAUX e CAOHE-NEZ

0)1 ?o< ?O' M» ?01

jREjDO^JÜJIRAMggJg

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DIJ
SANBASIENTO DA ENSEADA .

DE S. LOIRENÇO
Conforme eata noticiado, realiza-

se hojo-u Inicio das obras dc sanea-
| monto de S. Lourenço, devendo a
essa solemnidade comparecer u pie-

I sidente do lilstado, acom-panhado dc
! suas casas civil e militar, secretários

do Estado, senadores, deputados fo-
deraes o estaduaes o funccionarios
do Eslado.

O acto Inaugural dessas obras cf-
•foctuairiso-á na parte que fica nos
fun doa dò -quartel da Força Militar,
para a qual Mia passagem pelo. rua
Visconde de Sepctlba.

*NV«*<M«>t<VS*W->WVMM-^

0 ESTADO DO GENERAL
P0TYGUARA

O eslavo de saude do general Po-
tygu-a-ra continua 'melhorando dia a
dia.

A'â 23 horas, o hospital forneceu
pelo telephone as seguintes informa-
ijões: temperatura, -Ki.SÍ pulso, bl;
movimento respiratório. 2ii.

'O general Potyguara. levantou-se
liontem por alguns niinuti», tendo
comido com bastante a.ppctite.

A' hora em quo nos foram dadaü
estas Informas ca o enfermo estava
repousando.

CIRCUMNAVEGAÇÃO
AÉREA

"BKÜNSWIck, Maine, «. (U. P.)
— Os aviadores militares america-
nos, tenentes Smith, AVade e Nel-
son, partiram ás 12,01 com destine
a Boston.

A Santa Sé e a Liga das

CLINICA SÓ DE SENHORAS
PROF. DR. OCTAVIO DE ANDRADE, CX-
assistente do aramado especialista Dr. Abe!
Parente, cura rápida das hsmorrhairlas
utei-lms, suspensão da menoptusa, atra-
zos, coiTlmontos, ovarios, vômitos da erra-
vldez, etc, sem operaçüo c sem dúr. Con-
sult.: rua Sele do Setembro, 219, de 1 ís
Ti horas. Tel. 1591 C. Res.: rua Salvador

Corroa, 10. Tclep. Sul S7I9

ÚLTIMOS MODELOS DE
FOGÕES A GAZ ALLEMÃES

"PROMETHEUS"
ECONÔMICOS B HYGIEMCOS

BKA.KCOS E PRETOS

ACABAM DE RECEBER NOVO SOR-
TIMHKTO

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44
TEIjHI-HOXE NORTE 1986

?01 ?O-,

RUA LARGA 29
Em frente i rua Acro

OURO VELHO
JÓIAS velhas, platina, brilhantes,
dentes e dentaduras. COMPRAM-SE
pelo melhor preço ou TROCAM-SE
por Jóias novas ou relógios para
bolso, pulso, etc. Concertos em geral

CASA DE CONFIANÇA
JOALHERIA PALADINO

Monteiro A Loureiro — Teieplione:
Norte* 3044

CLINICA DE SENHORAS
Modernos tratamentos, sem operação;
das hetnorrhagliis, corrimento.-;, atrazos,
faltas e Irregularidades niensti-utics, ve-

nercas. Tratamento abortlvo.
Or. Bartoll, rua S. José, 27, de 1 ds 6

TEL. 1)27 C.
¦A«V>V-)A^^^>^-i--V\A^^^^^-i**SA-i-VV'--^^-^-u-\-^VV\/V^/V,>

a ECONÔMICOS

MEN 0R S0D

A GA? e a KER0ZENE
AliomSes e americanos
A' VISTA E A PRAZO

WILLIAM, XAVIER & C.
RUA DA ALFÂNDEGA, 118

1110 DL* JANEIRO

MATERIAL ELECTRICO
A PREÇOS DE IMPORTAÇÃO

LÂMPADAS A PREÇOS DE FABRICA

RADI0TELEPH0NIA

Nações
ROMA, 6. (li. P.) — Nos circulos

do Vaticano, a United Press conse-
guiu saber que a Santa Sé nãu su
sente inclinada a entrar para a Li-
ga das Nações como prbpuzera a
delegação argentina no ultimu Con-
gresso Eucharistlco, reunldu cm
Amsterdam.

A propósito do príncipe Loewens-
tein do Hunover, sobre a admissão
du representante do para na Corto
de Arbitramento, nunca chegou a
materializar-se, segundo informam
nos referidos circulos.
M^-lMM^A^A*->>^MM^k><->V-><V->*VVVVVVtAV

Festival no Jardim Zoológico
em beneficio do Asylo Isabel

Promette desusada animação o
festival, annunciado para hoje no
Jardim Zoológico, em beneficio do
Asylo Isabel.

A festa duraráídas 12 ás IS horas,
constando o programma de corrida*:,
íiiatuli de football, barraquinhas ser-
vidas por senhoritas, aranha que
fala, carroussel, sortes, balanços, etc.

Tocará uma banda da Policia Ml-
litar. Será mantido o preço do cos-
tume.

DE FAZER A
LAVE O ROSTO COM

- DI0X0GEN -

•, O TEMPO
Provtefa- du Boletim du Dlrootorll*

<U* MoU;orolo*tln jiujii o íicrlodo tio
18 lioras, «lu diu 0 utó 18 lionus doüla 7: '
Districto Fwlcrol o Motlieroy —

Tempo: om geral aind,,. unieaçudur,eom chuvas, passando a Instável»
temperatura: uuitu ainJa fria; us
oensilo de diu, com máxima entre -1
e -i-.'. Ventos: prcduniiiiurau oa du
iluadi-Hiito aul.

Usluflo dn Ulu — Tcnipu: leste,
aluda aiucaçii.lor, oum chuvas; lltlo-
rui, serra, pésto u centro, entru Insta-
vel o ameaçador, com chuvas. Tem-
peratura: léste, inanter-so-ii baixa,
llttoral, serra, oêati e centro, noite
ainda fria, ligeira asoènsfio do dia.

Estados dn Sul — Tempo: em ge-ral perlurbadu, cum chuvas e sujei-
to a trovoadas nus Kstados du Riu
Grando du Sul, Santa Cuthai-ina e
Paraná. Temperatura: om aaccnsãu.
Ventos: variáveis, sujeitos a rujudtis
no Rio Crandu du Sul.
PAGAMENTOS

Thesouro Nnclonal — No Prime.-
ra Pagadorla do' Thesouro Nacional.
serüO pagas, u.iianhã, as seguintes
folhas: Esiiola Wencosluu Bru*: e Ser-
vontuarlos! du * Culto Cathollco —
Montepio do Exterior — Õommlssa-
rios de 1" o -." classes o escreventes— Avulsa da Agricultura e Inspecto-
ria de Pesca (extineto) — Reforma-
dus da Colida — Aposentados d-.i
Agricultura c Exterior — Aposenta-
dus du Guerra — Aposentados Oa
.lustii-i^ —¦ Gabinete de Identificação
e Estatística — Filiaes.

Pmfcltura — Amanha, scrüo pa-
gas us seguintes folhas: Professores
cathedraticos, N a 'í; Mestras e con-
tramesmestras de Escolas Primarias
o Titulados dos Próprios e da Inspe-
cturia de Matlas."Rápidos" — Escolas Profisslo-
naes. Colônia. Agrícola c Cemitérios.
CORREIOS

lista repartição expede, lioje, ma-
ias pelos'seguintes paquetes:"Andes", para Santos o llio da
Prata, recebendo Impressos até ás S
horus, cartas para o interior ate ãs
S.-10. com porte duplu e para u cx-
terior até ás 9 horas."Itapema", 

para Ibtahia. o ínals
Purlus do Norte, atú Pará, recebeu-'
du ubjectus para registrar ate ãs IS
horas, impressos atí ás 19, cartas
para o interior ate ás 19.20 c com
porto duplu, ate ãs 90.

LOTERIAS
OAPITAL FlüDERAIi

Resumo dus prêmios da Loteria da.
Capital Federal, extraída em ti uu
correule:
134S0 ........ . -IüOíUOOSUOÜ

9589 .  90:000500(1
1Ü321  10:0005000

5 prêmios de 5:000$000
53648 99905 3S0U7 GOSO 2S370

0 auto-plu uos
iiilfindui — l'e*-,'íuii pieijoi o
eataluKos n 11.
lei i cli u tt 0,
Kua s, Praiioli:
co .\uvloi-, 963.'1'i-lepiiuiio Villa

c irratiili..; prazo:,

DSRU Uimpad» de orando
•canonilu

Distribuidora terai.-
üíSIl OTTONI ALMADA

n. Coimrjl Câmara 211

I

Roupas Brancas
Comprem em primei» milo, ne FA-
BRICA CARIOCA. 20 '.*, iimiioi que em
outra» cutis. RUA DA CARIOCA II. 22.

ÓPTICA MODERNA

Honrada eem a
co»fl-mçn doi ata.
medlcaa ocnlIMna

Arthur Jaciirlho Rodrigues
RUA SETE DE SETEMBRO, 47 ,,

TI*l. NORTE 7*116 • RU) HK JANEIRO!

CASA. BERTHOLPO
FABRICA OE

LUSTRES, etc.

MATERIAL'
ELECTRICO

Rua Theophilo Ottoni 90
CASA BERTHOLDO

Casa Gaiomar í
CALÇADO DADO '

A MAIS IlAll.VTI.lll.V MO llll.VSIl,

AVENIDA PASSOS N. 120
A CAS.V ('MOMAlt lane» nu mi-nn.

do mal» uma iiiurcu de »uu vrliicfli.

HlJLCEI\ICll»n
Clinica só de Senhoras

Trntoinento sem dOr das eólicas ulerl*
nas, faliu de regrai, corrlinontosi nos ca-
sos liidlniilus applica tiataniento seguro
paia rcKUlarlzai- os atrazos inenstruacs
som uporaçüo. Dr. Ccsar Esteres, rua 7
de fcelombiu ii. :M9. Tel. Central 1091,
do u ás 11 e de 1 ús -l.

>'^'***--*******-*-*-***-J**'-»*'*-****-***-*-***-* * ¦**¦ *-¦ ¦*-'i-*^^S*V'*-M*^****V1-i)-t*f*V WXAJ

Dr. GEBHARD HROMADA
CIRURGIÃO

Antigo primeiro assistente do Pro-
fessor Schnltzler, Vlenna Anti-
00 aeslstents do Professor Payr,

Lelpzlg,
ALTA CIRURGIA — MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — DIATHERMIA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Consultório: Assembléa 100 — Tel.

Central 3301 (1,30 li. a 4.30)
Residência: Rua Goulart 15.

Telephone Sul 685

UA-TA-CLA-1

V,m vnquetB escurai

ilo na. IT a SO  MMN)
dt n«, '.' ii ' uí.Miii
de' jui. :i:i ii -io  8?.-,uo

IJiiTcinlr..iíint :

de ns. 17 n Ull  S**0*M
de na. UT- a 33  injooo
de fl». U3 u -10  1'jfooo

'Teio 'Correio, mala 1-5.100 i'or par.
Ilcmrttem-ao r.-iml»i:o» lllunirndua.
Grada imrn o Interior 11 iimiii oa ao.

Ilcltur,

1'cdldua ¦

. JÚLIO UB SOUZA.,

Ensino por correspondência de Lin-
Suas, Sclencias o Artes com pro-

fessores notáveis
Ensino directo

OOLIiEGlO MODELO P^MRA
MDN1NA.-S

Estatutos: Escvlptoria Ce-nAral
Av. Rio Branco 12-9

mjuros
çonlra ¦

accidentes
"LLOYD" INDUST1IML' SUL

Loteria do Estado de Minas
Única 110 mundo oue distribue 80 por cento era prêmios

DIA IO

SO
-.' I

15 prêmios de -,:0U0*-u00
¦JH333 8543 *!14*>U 43256 G17SII !
21315 1S-17-1 3-.-7-13 8U41 545-1,-i
•192CL' 49-19! 16S35 12068 29523

ESTADO DE MINAS GERAES
Resumo dou prêmios da Loteria :

do Esto.de de Minus Gerac*) exti-aldã i
a u do corrente:

5901 (S. Ant. do Monte) 600:0005 :
9088 (B. Horizonte). . . 50:000»
2813 (Porto Alegre) . . 20:000í
9U01 (Barra do Plrahy). 3O-.00OS
2815 (Porto Alegre) . ,.. 5:00OS
7503 (Santa Maria) . ,. .. 5:000S

11025 (Uruguayana). . . 5:00iio ¦
111)52 (B. Horizonte). . . 5:000$

10 prêmios do 2:0005000 i
2321 2925 SOUS 2460 8410 :

105S4 2731 5065 11959 7995
ESTADO UO RIO GRANDE DO j

SUL
Resumo dos prêmios da Loteria !

do Estado du Itio Grande do Sul.
por telegramma, c.-itraida no dia 5 jdo corrente: I

CONTOS DE RÉB5
Inteiro, 15$ — Meio; 7$50ll — Décimo, 18500 — Jogam apenas

ÍK.WM liillictes, borteando *j.4lll jiremios

DIA 18

ÍOO
CONTOS

inteiro . . 30SOOO
Meio.... 15S000
Vigésimo.. íSãOH

ca *_a
as -°s
as s

 ba

r*3

cs
ca

DIA 23

SO
CONTOS

inteiro. . . 15S0Ü0
Meio.... 7S500
Décimo. í$500

A" VENDA EM TODA A PARTE 1

"SOCIEDADE ANONYMA DE SEGU-
ROS GERAES"

Collectivos de Operários
índividaaes

de responsabilidade civil-
Automóveis — Vidros
Crystaes — Espelhos

PARA IKKOIUlAÇÕES:

AVENIDA RIO BRANCO N. 47,
2U ANDAR * ..

Dr.ED. MAGALHÃES
Tratamento especial da tuberculose,

astlima e bronchitet-* chronica». *
Cura da syphllis e dooneas rebeldes da
pelle; dos tumeras, ulceras cancerosas,

arthritismo.e morphéa.
Tratamento eflicaz das doenças do es-
tomaoo o intestino^ fígado e nernoaas.

RUA SETE DÉ SETEIVÍBRO, dB

OE30I losaoc locaoi IOE30I sosao

G631 (Riol. .
10007 (Rio). .

7801 (Caxias)•1-.-70 (Riu) .
1*777 (Riu). .

10259 (Riol. .
2905 (Rio). ,.-J-I.-15 (Rio). .
¦11S2 (Rio). .
'1003 (Rio). .
7U10 (Rio). .

000:000$
50:0005
30,'OOOS
6:000$
5Í00ÒS
5:0011**
-':0o OS
t':O00S•1:000;?
2:000S
2:000?

vosse) sorte está no
Campeão de Mi

AGENCIA GERAL DE LOTERIAS
SUCCURSAL DO CAMPEÃO DO SUL.
RUA RODRIGO SILVA, O — TEL. C. 728 e RUA RODRIGO SILVA, 6

TEL. C. 2526

) PEDIDOS PELO CORREIO DIRIGIDOS A

H Raul C. Beirão & G.
CAIXA POSTAL 2166 —- RIO DE JANEIRO — EKD. TEL. "CAIVIPEHO

ior,-i-*,T~-T,,icca;or ipcao 30E30

DOENÇAS
DE

OUVIDOS
GARGANTA

NARIZ
S BOCCA

Cura garantida
i rápida do

OZEMA
(tetidez ds nariz)

Brocesso inteira-
mente roto

professor livre deasa especialidade d»
Faculdade de Medicina do Rio de Jt-
neiro. Consultório; rua da Assembld
n. 13, sobrado, das 12 4s 6 dt tarda
Telephone Central 1587,

m
SORTES NAS LOTERIAS?
Só as pôde ter. quem

comprar bilhetes na

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma PÍX
üc pliystolo*rla da iíaòúlüado Uc Medicina
do ltlo üo Junelro; Assistente du Prorca-
soi- Oscui* dc Kooza uo Serviço dc Mole»-
tias Pulmonares e do Coraçüo, du Polieii-
Dica Ocral do llio do janeiro, 6 encontra-
do todos os dias, em seu consultório. Rua
da carioca n. 8, do *! ás i. Residência:
n. Copacabana n. 847. Telephono Ipane-
ma 17SS.

ííCasaC Üeni
26 - Rua Sachet - 26

ina e sempre
mina

Mais uma de 60:000$0OO do segundo
prêmio da loteria da Rio Grande do Sul,
foi vendida nesta feliz oasa, bilhete nume-
ro 10.067.
HABILITAE-VOS PARA A PRÓXIMA EX-

TRACÇ-.O DE 100:0005000

A MINA DE OURO
Avenida Mem de Sá n. 8

r~

m
ocaoi,, asao

II  - ¦ 
m ,  , r -i ¦ W

lí 1 GUÍDP ÍIA PFl LRI 11OH. EÜKICO DE LEM08 ||. 
\~* \J l L-/L-. L-//-* I C- Lm, l— C- .' || 11|

1118 Tenha em vista que o uso diário de pó de II1
111 arroz já não é uma exigência da moda, senão um 16 1

lilIlIlllIlllllllllllllllilllllllIllilllllliillllH 
I 

alto preceito de hygiene. ||
I Attente, to iavia, sobre a reputação do pro- | II

" ' illi ducto <iue vae usar õ prefira ||||

fflJIitfbGaS!' Illi /O*/^ 11
(jíP3*^ || yÕ^fãéCõáQ li

Illi pois nesse finissimo Pó de arroz estão alliados l||i>
""mmamm*mmmmmmmm\ 11II 'os mais suaves perfume a elementos medicinaes lll

r,PESA,M r lll tornando-o assim o propulsor principal da bel- Iljl|||
L.mC LBITIHrcBi i|!|l leza e do bem estar íeminino. í||l||

—  (lilllIltlitiJS f*1-^ W*tlm ii—l, ponrt ¦ i ta jn m f—1*^ f M H Jl •**¦*¦¦ *, 1 p^^ mama IBIllliflIli]

PIANOS 

— novos, allemães. de primei- 1|II C" R 1" Li Ivl A R I A ÍVl P l\l íl F IIH
ra classe, 3 pedaes. em ricas caixas, II|I I-I 1 I «-'IVIMI li« IVU_l^l_/U!_ lil
só na casa FREITAS, não comprem il IrR ©líIlP
i-.-ni uma visita a nossa casa, venda? BDM RllIlSS
a prazo e a dinheiro, troca-se por B| j H R|0 DE JANEIRO DEP. EM S. PAULO 11

| Mcyer- 
|||fflL &m Maret-*31 Floriano. 10 Rua General Carneiro, 51 Jl 1

=**¦ * '• 
i ir

% ** * -*.- mi- -

Vias urinarias
Cura rápida e garantida da gonorrliéa

e suas complicações.. Dnü. JOSO ABREU
e BRANDINO CORRÊA. Rua Sáo Pedro B4,1
das 8 as 10 liora* Telephone: 'Sorte BR03.

GiNÁSIO 28 DE SETEfflBRO
(Medalha do prata n. 1, na

ISxpoaisao do Centenário)

Or-janlzai;ão original: ***

1—Porfolía orsunliai-ão mililar.
2 — Ensino o-jrib'atârio;

— Cultura cupeoiiil do ver-
náculo.

i—Edueação integrnl: do cor-
po, da c-al)e;;a e do coração.

H — Religião du dove-.- cumprido.
(— Cotnliate ao futebol o aos

esportes violentos-
1 — Apuro daa iiualidadcs mo-

rals.
S — Oficina 8Ínfc'ulàr tíe modelar

> o carfictçr inf.--.nt.il.
0—Direcção do conhecido edu-

oartor—o coronol dr. Libo*
rato Bittonoourt, lente da
lüscola Militar.

Sliiffulariilailes:
1 — Com a Cartilha ÜS de Sc-*

tcinliru criíiina u lèr o a cs-
crevor om ÜS dias.

I — Nunca perdeu um sô aio-
uo no vesllbulo daa acade-
mias.

S — Casa unlca de ensino que
compareceu A Exposição tlàí
Centenário o aos funeral?
do Ilui — o maior mostro
da língua.

— !30 "l" do aprovaçSos nos
exames do Pedro II.

— Medalha dc prata n. 1. na
XSxpOKÍçítn do Cen í run Ho,

— IM reservistas, sem um só
Inabilitado.

1 — Publicação mensal de Rc-
vista, no IO" anno, com ofl-
i-inas próprias.

— Internato o exrternato, edl-
íielos próprios, IM do Halo
n. 365.

— Succursal dc SanlMi Amador
Buenos 315,

Drogaria Baptista
Vendas cm grosso e a varejo.

Preços baralisslmos. — Itua • l" de
Marco. 10.

xotaoi
Tupías combinadas ||

jjcom serra circular ej
n apparelhos 'de furar"

ompanMa Brasileira de Electricidad Q

U
bscriptokío, nSPOSITO

e Vendas
88 Rns Primeiro ée Harço 88

EIO DE JANEIRO
inrnrii iuijuii
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