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cin qualquer dia

O SERVIÇO FLORESTAL

Ha, em ambas as câmaras legisla-
Uvas,'um processo do todo o pou-
to Inconveniente, com vistas ao des-
tiuo a dar á6 proposições, depois
de apoiadas no plenário. Despacha-
das a tal ou qual commissão, ou de
uina passando para outro, só acci-
deutalmente merecem distribuição
para relatar desde que, de, perto,

. não sejam acompanhadas 
'do re-

cü*-nmemJti,câo eORôpiali. Sobretudo
«luan'do oceorre a remessa nos ulti-
mos dias da. seseão annual, qualquer•proposiçfio que, nas citadas clrcum-
stancias, chegue ás commissões per-
inanentes está previamente conde-
ninada a eterno silencio. Bm regra,
o próprio autor -da iniciativa se des-
interesea do assumpto, pensando
commodamento haver cumprido o
eeu dever ante o simples facto da
apresentação.

A essa regra geral, serve de
cxeetpção, entre reduzidíssimo nu-
mero, o deputado Augusto de Lima,
que, não sõ durante a tramitação
legislativa, mas até depois -do san-

cctouadtt qualquer resolução de sua
iniciativa, insistentemente lembra e
reclama a execução das provldou-
olas nolla concretizadas, como ain-
da agora esta fazendo em relação a
Ires leis orgânicas de cujos proje-
ctoa foi o autor —,p Código Pio-
restai o as leis sobro radlo-electri-
cidade o sobre minas,

Dos referido-.) tres assumptos, ge*
nerleanveute tratados om seu ponul-
tlmo discurso, o Código Florestal
Já meroceu novas considerações do
representante mineiro, detalhando
circumstancIaB e verberando o des-
interesse com que tom sido encara-
da a soluçio do .magno problema.
Certo, as outras duas leis organi-
cas merecerão, a tempo opportuno,
egual tratamento.

Desde que sancclonadas as reso-
luções legislativas em apreço, repe-
tidas vozes tem o deputado mineiro
Insistido pelo cumprlmen.to das dis-
posições legaes, lembrando quo do
uma feita, em resposta a discurso
seu sobre florestas c minas, o dopu-
tado Álvaro Baptista, em defesa do
ex-ministro Simões Lopes, affirma*
ra que, so uma das leis estava sem
a necessária regulamentação, a nu-
tra havia deixado do vigorar por ca-
rencia de dotação orçamentaria, já
pedida na proposta então em anda-
monto. Entretanto, até hoje nada
se ha ifeito sobre os relevantes as-
sumptos, nem mesmo tem a admi-
nistração procurado obter 'dos Esta-
dos que, legislando sobre a mato-
ria, mantenham uniformidade com
o systema criado pela legislação fe-
deral. Entretanto, por obvias que
são, dispensam qualquer esforço de
demonstração as vantagens que do-
veriam decorrer do equilíbrio, em
todo o território nacional, das rela-
ções jurídicas -sobro os dois proble-
maa do mais aecentuudo e premente
interesse publico.

Na gestão daquello ex-ministro
da Agricultura .foi, sem duvida,
constituída uma commlssão techni-
ca para elaborar o projecto de re-
gulamentação do Código Florestal,
a qual, a principio reunindo-se com
froquencia c discutindo as diversas
theses em estudo, depressa ou desin-
teressou da tarefa quo lhe fora
commettida, ao que consta, por não
teremos seus membros mantido
uniforme critério ria solução de mi-
nucias regulamentares. Quer isso
dizei* que, á falta de methodo, não
logrou exito o emprehendimento,
tanto mais facll de vencer os óbices
que porventura se lhe antolhassem,
quando a loi orgânica do serviço
florestal, pelo desdobramento de do-
talhes expressos 'no seu texto, é um
verdadeiro Código, como muito bem
disso o sr. Augusto de Lima uas se-
guintes palavras proferidas da tri-
buna da .Câmara, om novembro de
1922:

. v';o Ministério da Agricultura tem
ém suas mãos, uão •propriamente
uma Jei, mas um eodlgo minucioso'
de todo esse serviço que passou nor
esta casa com um debato longuissi-
mo, illustrado com pareceres erudi-
tos da commissão, e que uo Senado
soffreu modificações, exames e dis-
sertações. Não havia mais nada a
fazer do que organizar esse Ber-
viço".

Ora, a importância do assumpto
uão está mais por • demonstrar — é
um facto «vidente e incontrastavel.
Para chegar a essa conclusão, bas-
Ia considerar a influencia da de-
vastação das iflorestas na salubrida-

de regtone. e, & luz de estatísticas [
o de observações de todo o dia, o
papel da 'arvoro na sociedade, na
fertilidade do solo, na conservação
dos mauaoclaos, na efflclencla das
corredeiras o das cachoeiras, fonte
preciosa do força motriz e, final-
mente, na regularidade do regimen
das águas, determinando automatl-
caineuto a divisão territorial, paru
espalhar benefícios á agricultura, á
pecuária, ás Industrias é, portan-
to, ao conforto o ao bem estar ge-
ral.

Tomando-se om consideração es-
sas clrcumstancias, que, de si sós,
seriam o sufflciente para Impor me-
lhor trato ao assumpto e, verlílcan-
do quanto de verdade ha na alie-
gação das palavras acima transcri-
pias, só á falta de methodo nos
trabalhos da citada commissão ee
pode attrlbulr o fracasso ou a In-
Justificável demora na elaboração
do regulamento em causa.

Numerosa a commissão, a cada
membro foi dado relatar uma par-
te da lei orgânica e, sobro a mes-
ma, redigir o ante-projecto de re-
gulamentação a ser discutido em
plenário. Tivessem os membros des-
sa commlssão preliminarmente ac-
cordado na Incorporação ao texto
regulamentar de quanto fosso ado-
ptado pela maioria, com a resalva
de cada um poder asslgnar o proje-
cto geral com restrlcções especifica-

las, e <nSo ha como duvidar tivesse
a tarefa decorrido suave o rápida-
mente. A' commlssão e e cada um
de seus membros, só se poderia at-
trlbulr alguma responsabilidade res*
trlcta ás suggestões de sua propôs-
ta, porquo, depois de transforma-
das estas em disposições regula-
monturos/'u responsabilidade pelo
acto caberia inteiramente ao presi-
dante da Republica e ao ministro
que referendasse o decreto, acol-
tando na sua Íntegra o projecto ou
modlílcando-o segundo as restrl-
cçõos que fossem dovldamento ex-
pressas ou, ainda, adoptando quaes-
quer outras prescrlpções quo Jul-
gassem acertadas.

Ao que parece, entretanto, assim
ufio pensaram os technicos de que
a commissão so compõe, cada um
procurando fazer vingar o seu pon-
to de vista, como se lhes fosse des-
douro a expedição do acto jurídico,
cm detrimento dos princípios con-
sagrados na repectlva proposta,

Emquanto assim acontece, do
norte a sul, a devastação das mattas
vao proseguindo sem paia3, cm prol
da fortuna do inescrupulosos expio-
radores, mas em detrimento do In*
terosso geral que, além dos benefi-
cios acima citados, o melhor provei-
to poderia colher de uma bem ori-
eutada industria do madeiras, fa-
ctor econômico de progressivo va-
lor para a riqueza nacional.

•A QUERRA DO LOPEZ
Ha dias, catalogando, no Museu

Histórico, alguns velhos canhões
procedentes do antigo Arsenal do
Guerra da Corte, encontrei um,
cuja Identidade não era fácil verifi-
car á primeira vista. Obra grossei-
ra, de brouzo fundido com defeitos,
nâo mostrava na culatra e no dorso
indicações de espécie alguma. Xo
emtanto, um exame demorado des-
cobriu num lado, em letras meudas,
quasi apagadas pelo tempo, o se-
guinte: "Arsenal do Asuncion,
1867".

Era um trophéo da campanha do
Paraguay, documentado por si pro-
prio, e que jazia no maior esqueci-
nv-ento.

Mais ou menos uma semana de-
pois, recebia o Museu, do Ministério
da Guerra, grande acervo de armas
antigas e modernas, que haviam
pertencido ao antigo Museu de Arti-
lharia e ao extlncto Museu Militar.
Entre cilas, chamou minha attenção
um grande fuzil, com dispositivo
pana trincheira, ou anuíra de bar-
co, e com tres canos, podendo ser
disparados ao mesmo tempo. Exa-
mlnando-o detidamente, verifiquei
tratar-se de um avô da metralhado-
ra e achei-lhe na culatra esta inseri-
pção:

"Wacemer — Arsenal de Asun-
cion — 1867".

Outro trophéo da guerra memo-
ravel, documentado por olle mesmo,
e lambem .esquecido. E pensei em
quantos, nessas condições, já se
não perderam.

Assim como essas duas magnifi-
cas peças foram ficando olvidadas
ua poeira dos depósitos, as tradi-
ções oraes da campanha se espalha-
ram, deturparam e perderam duran-
te o tempo já decorrido, por esto
Brasil immcnso em fura. E todo o
folk-iore nascido daquelle graudo
movimento nacional patriótico o
guerreiro foi semeando aos quatro
ventos.

Faz bastante tempo, aventei nes-
tas columuas hospitaleiras a idéa de
recolhcl-o, catalogal-o e publical-o.
Seria obra rica e curiosa. «Vpprellei
para a memória dos veteranos da
campanha e dí outras pessoas, pe-
dlndo mo r*:;«.r:iftessem o material.
Recebi muita coisa. Com issp, e aju-
dado da minha- própria memória
sobre casos que me têm sido relata-
do, escrevi uma sério de artigos.
Depois, cessei-os o tratei de outros
assumptos. Agora volto ao da guer-
ra do Lopez, com novos docúmen-
tos, embora escassos.

Um velho cearense couta-me a
historia do Sorongo, que é uma pa-
giua merecedora da penna de Ge-
orges d'Esparbés. O -Sorongo era um
preto vagabundo das ruas do Ceará,
quo vivia bebetlo a cantar -e a dan-

sar. Dahi talvez lhe terem dado essa.
alcunha de dansa hespanhola, sc
lh'a não atiraram por ser feio e su-
Jo « a palavra ter resouancia desa-
gradavel aos nossos ouvidos, ser ex-
quialta, rebarbatlvu, estranha.

O pobre negro chegara naquella
capital a um gráo multo baixo da
abjecção e servia de chacota á mo-
lecagem das ruas. Mas veiu a guer*
rá e nos quartéis se abriram escri-
ptorios de recrutamento volunturlo.

O Sorongo amanheceu um dia
sem cachaça, dirigiu-se ao quartel
do 14 de infantaria e assentou pra-
ça. Semanas depois, partiu para o
sul.

Em Tuyuty, viu de cara os pnra-
guayos desse Lopez terrível, tão
falado por todo o nosso paiz. A'
gente como o Sorongo os soldados
do dlctador chamavam "camba"',
porém sentiram-lhes os dentes em
Lomas Válentiriàs o em Avahy.

Quando mais horrenda Ia a pele-
ja, um grupo de Inimigos se apodo-
ra de uma bandeira brasileira o
procura fugir do campo da acção.
De repente, atirando fora a carabl-
na, armado somente com o seu sa-
bre, transfigurado por um heroísmo
talvez inconsciente, o negro tomou-
lhes a frente, atacou-os o retomou
o trophéo. Accorrlam soldados; do
14". No meio delles, lançou a ban-
deira esfrangalhada o caiu logo
acutilado de todos os lados, picado
como fumo pelos "cuchillos" para-
guayos.

Relato o caso como me chegou
aos ouvidos e agora os psychologos
que discutam e aprofundem os mys-
terios do consciente e do sub-con-
sclente desse heróe que nasceu da
lama.

O meu amigo Hormino Lyra faz-
me presente de duas aneedotas, que
lho foram contadas pelo general
José Joaquim de Andrade Neves
Melrelles, neto do inolvldavel ba-
rão do Triumpho,

O heróe da carga de Avahy era
surdo o, quando marchava eni sua
cavallaria, tinha o costume de ir
sempre á vanguarda. Era o primei-
ro a apresentar o peito ás balas ini-
migas. Isto obrigava os officiaes do
seu estado-maior -e os commandan-
tes de corpos sob seu commando a
tomar posições salientes deante das
tropas.

Muitos o faziam contrariados o
um delles, referindo-se ao barão do
Triumpho, exclamou furioso:

Esse diabo não tem medo, por-
que não ouve o ronco das balas! . . .

Andrade Neves, incumbido pelo
commando om chefe do fazer o re-
conhecimento do redueto do Esta-
belecimento, resolveu do motu pro-
prio tomal-o logo. Levava comslgo
um capitão graduado, que lho ha-
via sido,! qrtefflente raconimendado
e -era da uma covardia sem limites.
Antes de investir o redueto para-
guayo, chamou-o e fez-lhe longa
exhortação. Nunca se salientara em
combate algum, a guerra se acaba-
ria e elle voltaria á sua terra natal,
ao Rio Pardo, ainda como capitão
graduado. Era uma vergonha! As-
sim, precisava ir, ao menos aquella
vez, um pouco para a frente, afim
delle general poder cital-o em or-
dem do dia o obter sua promoção.
O medroso respondeu-lhe:

Sr. general, prefiro ser capi-
tão graduado nesta vida a ser effe-
ctivo na outra.

Mas estava de azar. Mesmo na l

íso 200 rs. Xntfefóòr 300 rs.
_r-*W .. •¦ i

O conto do O JORNAL -

EMOCIONARiO
jsu penso om ti a todo Instante, a

lodo momento, em todas as horas, c
desejava quo om todos os minutos tu
estivesses ao meu lado, muito junto
a. mim, confundidos na mesma «om-
bra c numa unlca ternura, pnra h.ui-
rir docemente o perfumo subtll dan
tuus mãos opallzadns, para tactcai*
voluptuosamente o mármore perfbl-
to do teu corpo, para sentir o calor
dos teus lábios iransbor.dantos de
beijos, para guardar nos meus olhos
o brilho esplendido 'dos teus olhos
melancólicos o mystorlosos.

Brandamente', modulando as sylla*
bas, osfuslando-as lentamente como
uni elturedo que qiilzcsso arrancar do
Instrumento sagrado resonanelas
mnlii fundas o doloridas, contemplai-,-
ilo-lho a nuca multo branca o nuca-
i-.-i.la, ello iiiiii-iniii-ava-llie as paia-vras ao ouvido, inquieto do acordar
dentro nolla as mais fremontes sen-
saçOes do voluptuosldade...

O eyneceu era elegante o pequenl-
no; o "abat-Jour" sõ aclarava a con-
fortavol ottomana em quo ella se re-
clinava indolontomente; na sombra
lave, transparente e vaporosa, oscon-
dlum-se os objectos de toucudor, os
profundos o límpidos espelhos de
crystal, o longo vaso de flores odo-
rantes, cujo perfumo suavo desper-
tava subtls o vagos desejos .de pra-zeros requintados e penetrantes.

Oh, não... disse «Ua, com um
secreto capricho 'do contradlzel-o, de
exusporal-o. 13 •preguiçosa, num ges-
to voluptuoso de uma infinita pro-
guiou, estendia os lindos braços de
jaspe ao oiro da luz, que -descia a
inundar-lhe o formoso rosto, os ca-
bolloa revoltos, todo o corpo mara-
vllhoso, enlunguecido. do somno o
do luxurla.

'Não, eu não comprehendo o
amor assim, a todas as horas, quan-do lá fora 6 intenso o sol a ruidosa
a vida; o amor é musica do silencio
quo o mais levo ruído exterior per-turba, C Insecto revul, (iuo o mais
subtil ruido espanta a faz fugir,..

Aos olhos, passou-lho, a ello, unia
grande nuvem de tristeza; ella co-
nhecou-a com essa arguta porceptl-billdndo feminina, o teve um desses
imperceptíveis gestos de mulher do-1

licadn e mimosa, quo nos fazem soe-
rir do uma suhiia alegria louca.— Não digas assim, minha quorl*dn, o amor fi delicioso n todus ns ho-
riis do <Ua o dn noite, rJo*iiianlii1, !í
tarde, na longa tristeza dou crepus-
eulos, e até nas alvoradas, quando)mansamente a aurora começa a ap-
parecer ao longo. En gosto de son-
tll-o nas manhãs do verão, quando o
fnl fi rcverhofnntp o nbrimaJor. o a
terra extasiada o bella, aljofaiaila do
seiva, rumo uma baccluinie fatlgadft
do Indòtlnlvols Itixurlns, estatela-se
Inilolenie fts rutilantes enrlclns do
áureo apnlxonado. «Vnini* nas horas
quentes das manhã-.- luminosas, tf ro-
viver Insenslvolmento os bollos tem-
pos dn edado antlgn, eni quo os sa-
lyros laselyos, on faunos caprinos
amorosos, os ephubos sorridentes, ns
alva» nymphns o aa formosas norol-
das entoavam em delírio aphrodlsla-
co o hymno glorioso e magnífico do
Tan Immortnl.

E' bom; fi delicioso amai1 nas ho-
ras matlnaes, E ,'i tardo! «\'s sois
lioras, quando n luz dobll do dia so
confunde, num connubio dulcissimo,
com as sombras augustas ila noite, e
alfim inulio além, os sinos badalam
lentamente, como bo 'fossom tim ma-
guado lamento que o campanário
ntlrasso no Infinito. Nesses momen-
tos, dlr-so-ia terem aK plangencla*
dos sinos mu fico Indcflúlvcl nas'profundezas tlu nosso coração.

Ello culái-n-so, uni Instante, fntl-
gado. Elln Indagou curiosa: — EA
noite?

A' nolto, na indoflntvcl qutotude
do silencio, o amor parece um nnin-
de banho oíherizndo, em quo a alma
so mergulha voluptuosamente; fi. do-
ce, 6 Inflnltainontii doce, nmiir nas
lioras do alta noite, esqueeer-eo'na
obscurldordo lépida do um quarto
profundo, do tempo o das coisas, no
a ouvir o lique-tnque Inquieto o h.ir-
monioso do um coração apaixonado...

Elle não ponde continuai*... IIIla
envolveu-o nnmn Infinita cmricla..

As cortinas osctllnvam munsnmcn-
te; por sobre a mcshihn ti o í rada
um chinez, do olhos iiinendoudos,
sorria ironicamente,..

CUormoin dc nnnTo.

rectarguarda uma bala o levou des-
ta para melhor e como graduado.

O folck-loro ,11a guerra do Lopez,
como denominam ainda os nossos
matutos a guerra do Paraguay, não
se manifesta 6ómeute do nosso lado.
Eile floresce na Argentina, uo Pa-
raguay e no próprio Uruguay. Quo
Interessante obra n&o seria aquolla
que enfeixasse todas essas manites-
laç5es demologicas de tão diversa
procedência: aneedotas e remi-
niscencias argentinas, «narrações
uruguayas, contos, piadas o canti-
gas brasileiras, e essas canções da
guerra paraguaya, de tão bizarro
sabor, guarany puro, ou mesclado
dc castelhano:

Allá va clelo y más cielo,
Clelito de Curupalty
Acii-verá o côrflrô vo
Uni camba o euaru' ky.

Ou, então:

Eye jheya Podro Secundo
Ndo relpyjhyhl chóno «\sunclon
I pituvá co no camba
lha udipu' acai co no canoa.

Ou, mesmo:
Tou' cata' los byronauta
Upóva nto yaipotá; rft *'
Chãjhâ Icha bola it:i pe>
Yvypo ya ity ghaguã]

Ou, ainda:
El Marquês Cachiãl.
Opá ité má o cuoru',
Tincliã kyjhyye gui
Ndo jliOi o ctiru'.
Imagine-se que Caoblãi 6 o nosso

grande Caxias o "los byronauta "de-
vem sor os aorouautas do celebra
balão que o nosso exercito fez subir
naquella campanha, para observa-
ções.

João do NORTE.

|| VIDA LITERÁRIA ||
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DOIS DISCURSOS DO SR. ALBERTO FARIA

Movidos por um simples dever
profissional, embora isso não nos (12
prazer nenhum, vamos proseguir no
trabalho de catação dos erros do sr.
Alberto Paria. '

Temos agora as "Accendalbas".
Accendalha quer dizei* apara, grave-
ito, cavaco. Deante de úm tal titulo,
os ironistas suggoi-irão que o livro
do sr. Faria fi apenas bom para o
fogo. Não 6 tanto assim. Ha ahi
coisas dignas 'de nota, ao menos no
sentido' da singularidade literária.
Senão, vejamos.

«V pagina 12, persistindo num an-
tigo vezo, apesar ide se crer mais
gonzagulsta que o prorio Gonzaga,'; o
nr. Faria quebra-lhe um verso das"Cartas chilenas". (Já que o illustre
critico erra tanto ao. reproduzir os
versos «alheios, devia procedei* como
o sr. Laudolino em relação ao >diecio-
nario de Moraes: devia photogra-
phiU-os. A objactiva photographlca
prestaria melhores serviços no caso).

Da prig. 13 á "". referindo-se ao
antigo nomo de Diamantina, o sr.
Faria escreve innumeras vezes Te.iu-
co, ao invés de Tijuco, como esor.e-
vem Joaquim Feliclo dos Santos e
demais autoridades em assumptos

mineiros.
A»' pag. 47, transcreve, sem obser-

vação alguma, um soneto em que ha
uiiia amphibologia e uma dlssonan-
cia.'Dcpara-se-nos, fi pag. 47, a se-
guinlo maravilha: "Arioslo disse em
verso gongorico. etc." Ora, o autor
kio "Orlando Furioso" morreu ern
1033 c Gongora nasceu om 1561, não
podendo, portanto, haver influencia
du segundo sobre o primeiro. Quanto
a aceusar Arioslo de emphase gon-
gorica (tomando-so n: phrase numa
acepção mais ampla), parece-nos
absurdo. E' opinião que nenhum dos
críticos daa letras italianas cucam-
paria, o muito menos De üanetis,
quo testemunhou: "Questa sublime
sempüeltá nelln plena chiarozza delia
vlslone (3 ció ché il Galilei cliiamavn
a ragione ia "divinitá" deUlArlosto."

O titulo «de um romance rie Loti
fi, fi pag. G3, convertido de "Madamo
Chysanthême "em "Dona Chrysan-
themo". Modificação do um máo
gosto evidente. Faz lembrar o escre-
vlnhador nortista do conto de Arthur
Azevedo, quo traduziu "Marion De-
lorme" para "Mariquinhas Delorme".
A ser justificável o processo do sr.
Faria, João Barreira -devia ter dado
o titulo de "Dona Emma Bovary"
fi sua traducção do romance de
Flaubert.

A' pag. G7, o sr. Faria, com um
profundo descaso pelas regras mais
elementares da zoologia, classifica o
"oysne" de "pássaro". Pássaro o oys-
ne?! Abrindo o Aulete, encontramos:"Pássaro. — Nome das aves perten-

centes fi ordem dos passeres. Qual-quer outra avo pequena". Encontra-
mos também: "Passeres. — Ordem'de ave^ que comprehendo a maior
parto das que cantam e cujo cara-
ctor principal 6 a pequenez do corpo
e terem tres dedos para deanto c um
para trás. Divide-se em cinco fami-
lias: dentirostros, conlrostros, fissi-
rostros, tenuirostros e syndactylos."
Duvido que o sr. Faria encaixe o cys-
no numa dessas 'familias, o cysne as-
sim descrlpto pelo mesmo Aulete:"Cysne. — Ave palmlpede, aquática,'do gênero do pato". Um cysne mi-
nlaturizado em pássaro seria uma"avls rara", um prodígio mais sor-
prehendente qua a Phenix renasci-
da. .i,

Usando e abusando da metatheae,
o sr. Faria, ora escrevo Thitão, ora
Tithão (pag. 71 o 335). O peor fi
que confunde Tithão, apenas amante
da Aurora, com o Sol, talvez porqueum dos titan.s (confunde, pois, Tithão
e tltan) fosso pae do Sol.

Lê-se â pag. 73: "Luclo 'de Meu-
donça penitenciou-se de haver im-
pingido algures um céo côr Ue ",cebo"
("sio"), porque ao traduzir o soneto•'Analyso", de J.. Klchepln, vira do
relanço "sulf" onde estava "suie..."
A revelação fi interessante. «Mas o
sr. Faria esqueceu-se de mencionar
que não lhe cabe prioridade iienhu-
ma na descoberta e que o primeiro
a «lar pela coisa foi o sr. Carlos de
Daet, num artigo esplrituosissimo
publicado ha tres décadas. Contada
a coisa como 6 agora pelo autor das"Accondállias", parece que este, no-
VO padre Chico, ouviu Luclo de Men-
donça em confissão "in extremis",

o recebeu do agonizante a confiden-
cia do delicto involuntário...

A' pag. 74, dada a sua. mania dc
tudo rectlficar, no paiz e no estran-
geiro, o sr. Faria rectifiea La Fon-
talnc, contestando que as cigarras
cantem de noite. 'Não sabemos se na
França cantam, mas no Brasil, du-
rante o verão, entram pela noite ean-
tando.

Uma verdade provada, digna de
uni dos mais conhecidos typos do
Eça: "... o embalsamamento, esse,
de qualquer fôrma, fi indispensável á
conservação da ave morta" (pag.
117). Isto fi tão obvio que não carece
sequer de ser mencionado, quanto
mais demonstrado...

A' pag. 139, mostra-se o sr. Faria
furlbundo com o.s que descobriram
plágios em Raymundo Corrêa. Xada
de concorrentes. «Sõ a ello cabe o di-
reito de espiolbar os autores. Seus
produetos contra os parasitas litera-
rios trazem marca registrada, e deve
haver ciiidivdo com o rotulo, exigin-
do-se sempre, bem legível, a assi-
gnatura do fabricante...

Tratando de "cucularia", assumpto

batidissimo no folk-loro europeu, o
autor tem apenas o mérito de embru-
Ihar tudo, esperneando como quem
caiu num barril de pixe, offerecen-
do-nos, com um espirito desbragui-
lhmlo, frascarices n3o compatíveis
com a sua edado e «a sua posição de
acadêmico, o descendo atfi a deta-
lhes do lescatologla (pag. 150). E,
emtanto, esqueceu as lindas coisas
que ha no follc-lore inglez sobro o
cuco, os cantos do poeta do Glocester
o as pastoraes de dray, deliciosos ar-
ranjos de 'finos artistas sobro motivos
populares.

Citacionario vivo, o sr. Faria, â
pag. 155, vae, ao extremp de citar o"Almanach de Lembranças". E' o
cumulo. Muito breve, citará o "Ma-
nual do Tintureiro" ou o "Diecionario
das Flores"...

Uma vestal' dã lingua não deve es-
crever "porcentagem" (como elle faz
á pa?. 1G0) e sim "percentagem".

Ninguém antes do sr. Faria — ao
menos é o que elle suppõe — exa-
minou direito a obra do Gonzaga.
Veríssimo, Theophilo Braga, Sylvlo
Romero, todos' erraram. Sú elle
achou a verdade. Se um tal homem
náo existisse, seria o diabo. Quantos
mysterios não deixariam de ser elu-
cidadosi

A' pag. 163, o sr. Faria inclue Ba-
silio da Gama entro os descendentes
de A'asco da Gama. Terá provas'.' Ou
será pela semelhança do nome? Nes-
se caso, o fipico do "Uruguay" po.le
ser também parente do primo Basi-
lio ou do Luiz Gama da "Bodarra-
da " .i

A' pag. 1S2, o transcrlptor desat-
tento alonga demais um verso de
Dante.

Escreve, il pag. 244, "urbes". Não
6 latim nem portuguez. Em latim se-
ria "urbs" e em portuguez "urbe".

A' pag. 247, aceusa Pereira da Sil-
va de "incorrigivel ihlcladòr do falsi-
íicações" o dá Joaquim Norberto co-
mo "avezadq a torcer textos". Por
um triz quo não apita chamando a
policia para trancaflar os dois fal-
sarios.

Não contento com baptlzar o vi-
nho de Dante, chama á Italia (pag.
274) "península da bola", o quo fi
do mais puro espirito attico...

A' pag. 253, classifica do "médio-
cre" o drama "Gonzaga", de Castro
«Vives. Não está certo. Castro Alves
nunca fez nada do medíocre. Este
adjectivo foi, evidentemente, criado
para uma outra espécie de gente.

Começa, ã pag. 262, a parte de
polemica do livro, com raivosos ata-
ques do. sr. Faria ao sr. Othoniel
Motta. que lhe atacara as "Aérides".
Louvores sô os merecem 'do sr. Fa-
ria os que lhe afagam os trabalhos.
Porque o atacasse, o sr. .Motta é ape-
nas um "pobre grammaticão", vlctl-
ma de "ca--bexia precoce", um "ca-
monista mallogrado", de uma "ino-
pcia flagrante", um surrlpiador das
letras, que "plagia'mal e porcamen-
te", velhaco, lmprobo, insensato,
ignorante, desmazellado. O sr. Fa-
ria allude desdenhosamente aos"othonleis", com "o" minúsculo. Diz
que o sr. Motta vive do "orelha en-
funada". emplnaivdo-se "de raiva";

Sô encontra "cancaburradas" o "par-
lapatlces" nas "péssimas obras dida-
ctlcas" do seu contendor (obras que,
aliás, se vendem muito e são louva-

das pelos entendidos no assumpto,
aqui e em Portugal). Quando não
tom mais desaforos directos a appii-
•car, o sr. Faria ataca a religião do
outro, chamándo-me com asco, qual
se cúspinhasse do nojo, "protestante
bronco". E' bem do notar que, se o
sr. Motta fosse catholico, dansaria da
mesma fôrma, o onde está "protes-
tante" estaria fatalmente "jesuíta".
Vfi-se, por ahi, acima de tudo, a do-
licadeza com que o sr. Faria trata
os seus adversários, sendo impossível
polemizar com um tal escriptor. A
gente analysa-lhe as obras, por sim-
pies obrigação de critico, o passa a
outros autores, indi-íferente ás in ju-
rias com que elle pretenda manter
intacta a sua fama camilllana do"homem que melhor .sabe descompor
o seu semelhante", em Campinas e
alhures.

Dentro as offensas ao sr. Motta,
irrompem alguns gabos enthusiastl-
cos do sr. Faria ao próprio sr. Faria,
quando o vaidoso immortnl affirma
aos contemporâneos, e quiçá aos pos-
teros, qne o sr. «Vlberto de Oliveira
se dava parabéns por pensar como
elle a propósito das "peras pyrami-
daes" e dos "pássaros inlcos" de Ca-
niões, e que Emílio de Menezes acei-
tou as emendas que elle Faria lhe
propuzera a dois sonetos.

A' pag. 353 (isto fi um dos prodi-
gios do livro), o sr. Faria mette Pc-
trarca no grupo dos quatrocentistas.
Ora, Petrarca nasceu em 1304 e
morreu om 1374. Era, portanto, tre-
contista lidimo. E nem se diga, so-
phismando, • que ello, pelo espirito,
pertencesse ao século XV. Hauvette
o dá como o homem do seu tempo,
que o sou tempo amou o giorificou.
Seherillo vê nelle a fusão da unti-
guidad« o da poesia provançal, do
humanismo o do trovadorismo, de
Roma e Avinhão, do todas as quali-
dades e defeitos do platonismo e do
cavalhèlriemo medievaes. Que Dante
haja influído noa seus "Triumphos"
6 incontestável. Schlegol reconhece
que ó Impossível desllgal-o da Edade
Média. Lolióe encontra nelle "o ulti-
mo o o mais perfeito dos trovadores".
E, finalmente, Costêro assegura, quo
elle "era 1'espresslone plú viva e
vera dei suo tempo".

Deante de tão numerosas incorre-
•cções, fort-o.so é concluir que só _o
salva do livro do sr. Faria a supimu-
Ia analytica do fim, feita com mui-
ta paciência.

Apesar de ser a obra de um bom
patriota c do encerrar amáveis dedi-
catorias aos srs. Epitacio Pessoa e
Altino Arantes, o volume "Accenda-
dhas" está cheio de expressões á
gauleza, condemnadas pelos naciona-
listas das letras: "quo o faz distin-
cto", "fazem reviver", "sobre a ter-
ra", "verve", "visava", "resultou In-
frutífera", "etapas", "filhos a edu-
cai*", "convolar", etc.

Querem um ramalhote de prono-
mes mal collocados? Pois ahi vae:"
...tanto mais "quanto" freqüenta-
va-o...", "As cria.nças "qui;" co-
lhem de improviso as cigarras e ti-
ram-"lhes" as vidas "...conolue-.se
"que"... torna-se desnecessário...";
..."como" fol-a dizer La Fontai-
ne..."; "... infere-se "que"... mos-
trava-"se" menos sympathico...";
..."que" dir-se-ia aquellas serem...";".... .«m "que".... reputava-"se" lou-

ravel..."; ".. ."se"
ao allemão... "; " .
fel-"o" prantear...";
tol-a-la escripto..."; "...
achava-o um Shakespeare."que' Camões ter-"se"-ia
do..."

este llga-"se"
."cuja" morte'; "..".onde"

que"...,

inspira-

Passemos agora ao seu discurso
de recepção na Academia do Letras.
Logo á pag. 11, verifica-se que o sr.
Faria tem ;> preoecupação de dar a
filiação, legitima ou bastarda, de to-
dos os seus heróes, escrupuloso nisso
como um official do Registro Civil.

A' pag. 13, devido a um periodo
ambiguamente redigido, parece insi-
nuar que a adolescência de José Ve-
rissimo começou aos dez annos de
edade, quando no commum dos mor-
taes começa aos quatorze.

Chama a região amazônica de "pe-
quena mesopotamla." Mas. do um mo-
do geral, só pode ser unia grande
mesopotamla. E se elle quer fazer
um confronto direeto com a Mesopo-
tamia, propriamente dita, com a zo-
na da Ásia, situada entro o Euphra-
tes e o Tigre, tanto melhor para a
noss«a argumentação, ..porque esta zo-
na 6 que é pequena comparada com
a do norte do Brasil. A comparação
do sr. Faria eqüivale á de quem cha-
masse ao monte Everest "pequeno
Itatiaya"...,

Diz (pag. 22) que. "certa oceasião,
Gonçalves Crespo surdlu no palco do
Trindade, em o duplo papel de autor
e actor, recitando "A morte de don
Quixote". Cremos que está. errado.

Um cidadão que excepcionalmente
recita, uma poesia não deve ser con-
siderado actor. Recorramos ainda
uma vez ao prestimóso Aulete:"Actor — O que professa a arte dra-
matica: comediante; aquelle que re-
presenta uma personagem nalguma
peça de theatro." ''

A' pag. 28, approxima Fialho do
Zola. Falsa visão literária. Fialho
approximava-so multo mais de Huys-
mana o dos Goncourt.

E' de ver o modo suminario com
quo elle (pag. 2!)) enxerga apenas
no Eça o "sócio" de Ramalho nas"Farpas".

A' pag. 33, confrontando uma
phrase de Veríssimo com uma phrase
análoga de Gautier, concluo, multo
patrioticaniente, que a de Veríssimo,
aliás simples adaptação da outra, lhe
fi superior...

Transcrevendo (pag. 47 a 49)
umas quarenta linhas do polygrapho
paraense sobre a educação nacional,
imagina que elle as houvesse escri-
pto com o "seu próprio sangue". Ora,
isso seria melodramático demais pa-
ra um homem frio e secco como Ve-
rissimo. Isso fi bom para presos de
romances de capa e espada. Depois,
escrever quarenta linhas com sangue
fi perder muito sangue...

A' pag. 74, o sr. Faria fi elegíaco,
quando, para dizer que Veríssimo
morreu, tem esta periphrase de bar-
do do romantismo: "... estalaram-
se-lhe as cordas da vida..."

A' pag. 58. não percebe que Veris-
simo. dado á pag. 31. como verna-
cullsta, colloca pessimamente um
pronome: "árcades nmbo"...

Em summa: a biographia do autnr
dos "Estudos brasileiros" 6 íeita em
estylo de fé de officio de funeciona-
rio publico e a analyse dos seus pro-

cessos críticos só tom Isto de exccl-
lente: não ter sido áe-quor tentada
pelo seu suecessor na Academia.

Neste discurso, como no celebre
caso da sopa de pedra, o sr. Faria
apenas entrou com a pedra e foi o
defunto quem entrou com a. panella,
com os legumes e com o toucinho.
As trnnscripções de trechos de Ve-
rissimo enchem paginas e paginas,
o ás vezes cinco ou seis em seguida.

¦Na parte, porém, do sr. Faria não
faltam — honra lhe seja •— banali-
dades como "trabalhos de Hercules"

o "injuneções partidárias", e não
faliam 'expressOes affectadas como"concluintes", "rememorante", "ex-
cursos", "linguajar avitn", "primo",
(por "primeiro"), "sarampello",
"assumpto ao poder", "ngrnndar".
etc.

Examinemos, finalmente, o discur-
so com que o sr. Faria saudou o sr.
Gustavo Barroso, no Syllogeu. Encon-
tram-se ahi, a propósito de epigram-
mas, coisas tt-i anthologia vulgar,
duvidosas relíquias de museu histo-
rico das letras, quo o orador nos of-
ferece eom ares de revelação, como
se só elle as conhecesse, graças a ai-
guns voluníes salvos do incêndio da
bibliulheca de Louvain.

Unij referencia (pag. 29) ao papa
Xisto V, antes cardeal Perretti (o sr.
Faria escrevo Peretti, com um "r"
só), revive a aceusacão, que nenhum
historiador respeitável endossa, dc
haver o cardeal simulado decrépita-
de para ser-eleito papa. Consulte o
sr. Faria qualquer blographo de
Xisto V, mesmo os protestantes Man-
ke e Slsmondi, para não citarmos
Chantrel o Pastor, a veja se tom ra-
zão. Ranke 6 taxativo quanto á "di-
gnidade religiosa" de Xisto V e Sis-

mon-ji salienta "a inSegridade do
seus costumes, a sinceridade de seu
zelo religioso e esquecimento dc seus
Interesses pessoaes."

Com pouca, generosidade, o sr. Fa-
ria (pag. 37) zomba de um defeito
physico do fallçcido Serpa Júnior,
sem ter a penetrante — embora odi-
osa — graça saty.rica de uni troca-
dllho rée Emílio do Menezes, sobre o
mesmo Serpa.

O patriàrcha dos logarcs-communs
— "prellos da imprensa" — surge,
íl pag. 48. eom as suas barbas o o
sou catarrho senil.

Apparentando hablimente uns mo-
dos de defensor mansúeto de
duas celebridades acadêmicas, o que
o sr. Faria faz. na realidade, í- vehl-
ciliar aceusaçoes jã melo esquecidas,
seja ao reviver o caso da "compra de
tórpedelras" fpag. 40), seja ao repe-
tlr indiscretamente certas insinua-
ções de plagio (pag. 52 o 53). Um
advogado desses só sorvo para man-
dar gente á cad'ela...i

Não menos compromettedores são os
excessivos elogios -feitos á pag. 53.
embora se destinem a um prosador
de talento incommum e autor de bel-
los livros, bellos, sim, mas que não
podem ser ogunuujos ás obras de
Mêrlmfe, Bédler o Herçdia.

Um dos mais curiosos aspectos da
oratória do sr. Faria fi que oile ap-
plica, em tom serio, expressões quo
a gente, em geral, sô appliea com
um subentendido irônico.

Não raro, os seU3 rompantes de sa-
bio- o levam a modificar, por sim-

pies oxbibiirão dr- autoridade, as leis
grainmiiticaOH. «Vaslm no deslocar
prepotentemente o necento de "vi--
nfira", da penúltima liara ,-i. ante-pe-
nultima sylla ba, querendo quo so
diga "venera" (-pag. 57), òtn flagran-
to desaccordo com a procedência dovocábulo.

Tal a bagagem literária do sr. Al-berto Faria. Ao que so verifica, exls-
to nella pouca coisa do agradável
leitura o uma erudição nem «empre
multo exaota. Dc.id»nhnn(ln todos tm
nssirmptos de que não entende ("non-....in iiuiturii est; .*."), o bulhento
acadêmico arma uma terrível bani-
funda em torno aos qiKs posstve-lmon-te conhece. Projecto inacabado dc
escriptor, sua obra fi antes um sim-
pies caderno de notas, um schoma de
obra, quo uma obra propriamentedita. Jantando com elle, ficamos na«
azeitonas 0 nos rabanetes, á esp«ra
do prato de resistência, que não vem
nunca. Seu espirito ó um laboratório
do picuinhas o tresanda a pó dc ar--Vi-,,,,, ,-, mofo rir. capharnanm lí-
vresco. Argus, atacado de ophtalmla,
;,..u \fi niuilò claro as questões de
folk-loro. Sabe entrar nas idéas a-
lhoias, mas não sabe sair dellas •>.
tempo, para reéntrar nas suas pro-
prios. Inquieto, possuído da fúria da
r>oIycultiira montai, parecendo sem-
pre mordido por uma tarantula, com-
niunica a sua. Inquietação aos leitoras
o fi uma taraníella generalizada.
Sllás historias como quo são tiradas
de uma gaveta cheia de objectos em
desoi-dem. Quanto ao seu estylo, 6
denso, oncaroçado e opaco. Lemlo-o.
tropeçamos em períodos só compara-
veis a montes de calháos. Quando
onthusiasmado, usa de uma lingua-
gem estrepitante, num fragor de pa-
lavras capaz do estilhaçar vidraças.
Já nas passagens sentlmentaae, suas
phrases lembram flores de papel em
que as moscas pousaram longo tem-
po. Um tal publicista d tios <iua, na
loteria do suecesso, mal ctaegam a. ti-
rar o mesmo dinheiro. Quem cjulüer
escolher nelle as melhores coisas,
deixa-o intacto.. .

Af-rippino GUIF.CO.
NOTA — Na chronica de domingo

ultimo, saiu alterado o nome do
scientista Van Gennep. Tambcm saiu
alterada a expressão seguinte: "...
forneeendo-noH a traducção da pa-
raphrase em verso de um fragmento
de Flutarcho... "

RECEBIDOS — Vicente Blasco
Ibanez, "Novelas de Ia Costa Azul".

R. Canslnos-Assens, "Los temas
literários y su interprotacion". —
Luiz da Câmara Cascudo. "Joio". —
Fran Pacheco, "Cartas de Thcophi-
Io". — Jordario da Mntta. "Tantalo".

Padua Rezende, "As águas mine-
raes do Brasil"; — Álvaro de Castro
Lima, "Rimas e versões". — Fran-
cisco de Souza. "Sociologia V-hristi".

Benedicto Salgado. "Microcosmo".
¦— Fra Diavolo, "Ai!" — Ferreira da
Itosa. "Por amor de Portugal". —
J'rii!ir*iro Congresso Brasileiro de
Protecção á Infância, "Boletim". —
Archivo Nacional, " Publicaçõoa"
(24 vol.).—Livraria Uarnier, "Vi-
ent de Paraitre" (n. 33)., ¦>
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EM TORNO DO PROJECTO Dd
60DI60 COMMERCIAL

Um officio do Conselho Sup*-
rlor da Commarclo ao ml-

nistro da Agricultura
O K-crottirlo g-rul do ConsoVho _>ii-

(xirlor de Comniurclo o Industriu on-
viou uo itrtnl.stro du Agricultura o so-
guinto ortlclo:

"'Tenho u. honra do communlcar a
v. ex. «íuo esto Consolho so vem
oecupando oom todo o Interesso do
ostudo do, Projocto do Código Com-
merclal, ora om debato no Senado du
Republica,

(Do accordo com a déllberacAo do
Consotlio, foi convidado o /Instituto
du Ordem dos Advogados a coHubu-
rar nosso trabalho com os membros
do Coub-olh-o.

Essa dii ita Instituição declarou re-
cober coni «milto agrado a Hollcitaçao
quo lho pi «ml t tlu prestar a oste Con-
selho o auxilio requerido, facultando-
lho, outroslm, expressar sou pensa-
monto acerca do tílo relevante assum-
pto por Intermédio de um ulto depar*
lamento da administração publica.

^'omeatdos tiuutoiv.o monibros pele
Instituto, todos notáveis pelo seu
«ubor o especialistas nos assumptos
cbinmorcluos, Iminudlatuinento so dc-
dicarani elles nus trabalhos <iue, «ob
u. presidência tio professor dr. ZOÍO-
rino do Faria, logo muito so adianta-
ram, podeiuio-su mesmo considerar
resolvido, do maneira -geral, tudo o
qun uu refèro ú, doutrina.

(Paraüelamente, os srs, conselheiros
vão apresentando "suas IndlcagiTes <te
accordo com us necessidades especl-
ílcas de cada departamento do tra-
balho commercial,

!Xo momento, pois, tudo ao resume
om codificar devidamente as sug-
C-CHlões ila pratica,

Assim íiendo, u julgando da maior
ut.lldado a collaboratjiio do Const-lho
t-iii|ierior do Commerclo o Industria no
<.'odlgo cm questão, o attendendo a
quo uma pequena demora a mais per-
mittlrt; 'som prujuliso do cominerciu o
.•inten com iioltivi.,1 vuritaguiii pura
ollc, au sugestões desta lustltuitjito,
duta vctiiii, peijo ;i esclarecida atten-
i;ão do V. c.v. pura o caso, lembran-
do a conveniência dc consultar o í_c-
nado tia República, sobro a poaslbi-
lldudo desse ulto ramo tio Poder Lc-
jtlslatlvo aguardar a próxima ultima-
ção do trabalho tiuu nobro o -nodigu
Cohimorclal vem fazendo o üonsc-lliu
Suporlor du Commorclo o Industriu,
conjiinlamonto com o Instituto da
Ordum dos Advogados.

Reitero a v. ox. a segurança do
minha ulttt estima « mui distineto
aproco. .Al.tcuciosas .saudações. —
l,ti.) lluilor Bolt.fl.oi secrelarlo geral".

I  __ „_L«- dos melhoresLimas para unhas moieiòs, nau-
mies, niricrlcaiio.-, etc. CASA IIERMAMNY,
run Oougatvos Dlu., 51.

PRÓXIMA CHEGADA DO MIO-
FESSOR PENCK —*

Devendo chegaram meados do cor-
ronto mor, uo Rio do Janolro o co-
nhooldo ocloiitlota proíetwor iA*,berto¦Ponclc, proeldunte du Sodeduilu do
Cfoogruphlu do llerllin, liomoiui-gcns
eapuelaea aor-lho-fio prestadas, pelOB'guographos o ¦geologus bi-aullulroti,
Assim £ quo u Àcodomlu Brasileira
de Hcieiicitu; resolveu iinniear umu
commissao para recobor o , professor
Ponck o acompanhal-o nus 'suua ex-
cursOeu,

Jilssu commissao 6 composta doo
acadêmicos, Ji\. Euzebio Uo Oliveira,
Daniel Ilcnnliirer, Ev-iurdo liack-
Irouser, Betlm J?uen Leme, Fofdlnaiu
do Laborlau, Araujo 1-Vrruz o Mario
-Soiiai. A Socicdiidu dc G-eograpblu
tumbem promovo grandes liomonagona
uo l.lustro visitante.

O SERVIÇO DO ALGODÃO EM
MINAS

Polo Tribunal do Contas foi ordo-
nado o registro do .termo do accor-
do colobrado no Mlnlstorlo da Agrl-
cultura com o Estado do Mlnaa Oe-
raes, para execução do serviço do
ulgodão naquollo Estado,

GYNESTOL-Regulador
Soberano conlra os ineommodos
da Mulher - Coficas, irreguiari-

dados, nervosismo, etc.
1'ícnii.idu com MEDALHA DE OURO

03 KjposlWo Centenário.'
Lie. 78) - 6-Z-922

Aoontes: INFANTE « Cia.
ULA C1IILL', .7, SOlinADO

CONCURSO i PREFEITURA
Professor idôneo prepara emi sua

residência o com caracter particularcandidatos ao concurso do pratican-tes tln Directoria Geral da Fazenda,
o. realizar-se no mez vindouro. Ensl-
no garantido. Cartas para "Xisto",
no escriptorio desta folha, com ur-
goncla.

CONSELHO SUPERIOR DO
COMMERCIO E INDUSTRIA
Estovo reunida no Palácio do Com-

murclo a il* commissao 'permanente
do Conselho Superior Uo Commerclo
o Industria que tem a seu cargo o
estudo das questões h-.uacítada.s so-
bre o registro de marcas do fabrica,
para tomar -conhecimento do recurso
interposto pela firma Fratelll Roma-
nl .*. C. à uma decisão du Dlrectoria
Geral du Propriedade Industrial. O
recurso om -qucstüo íol largamonto
discutido pela comirilst-ão que sc com*-
pOo dos srs. Eernantles (.'outo, presi-
dento -tia Junta Comniercial, dr. Han-
nlbal 'Portu, dr. Costa Pinto, Arau-
ju Franco.o Uaoul Duniup. Tenduosr.
Fernandes Coutu peilidu o obtido vis-
tas dou impeis suspendeu-so a sessão
¦ficando marcada outra .para a nema-
na proxinni.— Reunir-se-ã. na próxima terça-
íolra ãs 1- horas no Pulado do Com-
mercio a Commissao do ConseMiu Hu-
perior du Commerclo o Induciria,
composta dos srs. SUva i.Vruujo, utlion
Leonardo-, Augusto Ramos, CurloB
.loidãu o Victor l_eivas para tratar da
Industria tio Couros o Pelles,

ERYSEPELA
Pessoa que soffreu 40 unnos, Infor-

ma um systema do cura rápida e In-•Callivei sem uso do remédios. Das
14 as lli horas; rua Camerlno n. 09,
sobrado.

0 PROF. R. SILVA
Attende das 14 ãs 10 horas. Occul-

tismo em geral. Pratica de 25 annos.
Rua Camerlno n. ,90, sobrado,

LINGERIE ELEGANTE
Riquíssimos enxovaos completos pa-ra noivas. Lindos Stores o Brlse-Bl-

ses. As mais finas guarniçSes de ca-
ma e mesa. Os mais lindos vestidos
cm Lingeric. A Fornecedora do mun-
do elegante brasileiro. A quo tem
guárneçldo os mais *jmiesos boteis
da America do Sul e o Palácio do
Cattete e Guanabara. G. A. Autuo-
ri & a. — Rua So Catteto 136 e 13S.
Teis. Beira-Mar 388-13-1. Rio de Ja-
neiro.

A ILLUMINACÃO DAS CIDADES
Conformo estava annunciado, reali-

liaram-se, nos dias 11 o 1_ du cor-
í-onte. nu Escola.*-'.*Polytechnica a uo
edifieio Ua Avenida liio Branco 1)0164,
as conferências promovidas pela Go-
neral Electric .S. A. subre os variou
systenlas Uc llfuiiiinugão adoptados
nus Estudos UnWus, com demonstra-
C_es praticas dos resultados ubiidos
nestes últimos annos, cru relação ú
(Iluminação do logradouros públicos,
estabelecimentos coiumcrciuos o resi-
dencias particulares.

Ambas as p.rdtaocões, que íorain il-
lustradas com a projoecâo do'interes-
santes e variados asiicctüS tia Ameri-
ca do Norto o das exposições Uo Pa-
nauiá o Riu Ue Janeiro, íoranl bas-
tanto concorridas, notando-so entro a
escolhida assistência, atím Jo dr.
Agostinho dos lieis, director Ua Esco-
Ia Polyteclinica do Ilio de Janeiro a
de vários membros do corpfio Uocen-
le Ua mesma Escola, engorfholros o
personalidades Uc alto destaque no
nosso melo con.niercial o Industrial.

O CONCURSO DA CENTRAL
DO BRASIL

> > ,
lt-sulo chamados a proatar 'pro-

\<w oruej, ou ec-ffuiutos ouwlldatos:
No <I1a W — (Dulce Mala IParlu.

Eltfel Tardo Uo Oliveira, Odette Co-
mes, Maryberto do IMImnda Jordão,
Ophella du. Coata Cruz, Francisco
Teixeira, Alveo, Idulelnda do Souza
l-Uguelredio, MWrio gUmpalo Rlnto,

.liiiur.i-liu Carvalho Rodrigues o Uns-
tílo Victorlno do Souza.

No din, 10 — Manuel Gentil da
«Uva, 'Laura Bezerra do Frcltus,
Wultor da Cruz Mattos, Orlandlna
Francisco 'Braga, Cotullu Barbosa do
Moura, Maria do Curinp Muniz Ta-
vares Jíucliurlae, JowS dá Sllva, Octu-
vluno de Aquino Corrêa Matai Eu-
clllu Myra do iMuraea o Napuleão
Carlos Mourão.

UMA CONFERÊNCIA DO PRO
FESSOR BACKHEUSER

A conferência sobro "A antiga c a1
moderna concepção da geographla"
quu o professor EvorarJo Bu-ckhousor
deixou do realizar por motivos do
luto do presldento do listado do Rio,
terfi. dosar na próxima quarla-fulra,
17, ãs 2D horas, na Escola Nomal
do Nlctheroy.

CONTRA A CARESTIA DA
VIDA

Tendu concluído a.s obrus da lns-
tullai.ãu du Eutrepuatu do Peixe, nu
antigo mercado, a Superintendência
du Abastecimento fez, iioiifem', en-
trega tlu mesmo á Confederação Uos
Pescadores, de accordo com a deli-
berueno .tomada polo governo ao sc-
rem asentaJan as medidas do cum-
bato á carestla Ua vida,

O Entreposto será Inaugurado
otflclalmenío, amanhã, áu 15 huras.

A UNIFICAÇÃO DAS TARIFAS
DA LEOPOLDINA

O ministro Francisco H;i. aceitou
a BUggcstno Uu prealdentu Uu Esta-
do Uo liio, relativamente ã verifica-
tjão Uo tarifas ú do regulamento du
trunsporíes nati linhas foderaen o
i.iumliieiises, a cargo da Leopoldlna
Railway.

Assim, o ministro da Viut.üo au-
torl/.uii u inüpeclui' dua Estradas a
designar u clic-1'o Ua flseuli-Uijão Ua-
quella companhia para entcnder-.so
com o secretailu dus Obras Publi-
eus Uu Estadu do Riu, afim du ac-
cordat- com estu a .fôrma Uu ser cs-
tildada a unificação em aprece.

PARA REPAROS DAS LINHAS
DA CENTRAL

O or. Francisco tTi, ministro Ua
VÍacãu, 1.1'ansmlti.iu, huntoiii, d Ca-
mara dus DepulaUo.s, uma riieiisu-
gem Uo presldento da Republica, re-
feronio ã abertura do um credito es-
pecial do 1.300:000? destinado are-
parayBea da via permanente da
Central do Brasil.

I ,m;,i_c — Olllette, Valet Auto Strop,
LiaininaS ApqRo, purinini, Duple.v, liem,
Ever-ncady, etc. Casa i-icniianiiy, rüa 'Oon-
çalves Dias, Dl.

CRÉDITOS PARA A PRE-
FEITURA

Em nwnsugam dirigida llonlcm,
ao Conselho, o prefeito solicitou nu-
toi-izat.;ão para abrir créditos: "Sup-
pleiiientiti.r", na Importância 'do réis
T.SBU:-'02537.3 e, "Extraordinário",
na importância do l,0v!3:303?8'-l,
afim do uecurrer au pagamento de
compromissos assumidos pela Pre-
feitura noa exercícios du 19U2, l!**_:i
o 11124 i

0 príncipe ümberto
em visita ao brasil

¦ m •

Homenagens prestadas a S. A.
SAUDAÇÕES lü VOTO DIO RECO.

SUO VA GAMARA
Ao Inicio dos trabalhos da sossão

de hontom, nu Câmara; o «r. presl-dente deesu ciisu do Congresso Na-
cional oom.muiilcou ü, casu quontto
tendo havido sessão na vespora o,
porlautu, opportunldadu para manl-
fOBtacOos da musiiKi, a mesa reaol-
vera enviar ao principo liordolro da
Italla, quu uportd.ru epi nosso pula,
o sogulnlo tulcgramnia:"A sua alteza real Umborto do
Sabota, príncipe do 1'lemonto — Ba-
lila — Em nome dn Câmara dos
Deputados quo tenho a honra, do
presidir o no mou próprio nomo to-
nho o maior desvaneclmento de
apresentar a vossa alteza no mo-
monto om que pisa terras brasilei-
rus as respeitosas saudações o sin-
coros votos quo fazemos pola fellcl-
dado pessoal Uo vosta alteza o pola
co nota nto grandeza tia gloriosa na-
i;ãu italiana, tia família real o du gu-
vorno <ia Itália, pátria de cujas Ira-
illi.Ocs <: altos destinos será vossa
alteza futuro depositário como des-
conUcnie brilhante du nobro o digna
Casa du .Sabola. Poço que su digno
vosca alteza do receber, os oxpres-
soes du meu nitu aprovo, admiração
o respeito — (ti, presidente da Ca-
mara Uu.s Deputados.."

Mais tarde, u sr. Augusto do Li-
ma pronunciou o seguinte discurso:"Sr, presidente, comquanto a pre-
sein;a de S. A. o príncipe herdeiro
presuiitptivo da coroa da Itália om
nosso paiz não se revista Uo alta re-
prusuntacão protocollar quo deveria
tui-actcrizal-ii, todavia a Câmara dus
srs. deputados lluu púde ser liitllffc-
rento au acontecimento, como .lá u
foi, ua Verdade, por que a sua mesa,
como a Uo Senado, enviaram oppur-
tuuamoiil • a sua alteza sous votos
do boas vliidus. Em todo caso, ve-
nho requerer a v. ex., por pariu da
commissao Uu diplomacia o tratados,
quo consulto íi, Uo-aa »u convém »iu<;
na acta Uos nossos trabalhos soja
lançado um voto Ue regosljo pela es-
tailiii. om nos:-o território do princi-
pu tJmbuvlo, herUciiu da corõu Ua
Itaiiu, reino que, historicamente,
estã imidu tis Irttüi.jiles du Brttsli,
Klc&do o.s Lt-iiiMutí da monurclila u a
que, pelo cutrclutjamciitu dc Interes-
i,L*s -coiumorclaüa, pelei trocu du ro-
laijões JurlUleus, políticas o diploma-
ti eus, ostamot. Irmuuadoí. por funda
sympathia o cordialidade,

Pei;o, puis, ii v. cx.. dirija ti. casa
a consulta quo venho Uo formular".

Esso requerimento foi unanime-
uiuuto approvado.

AGR-U-ECU-Ii-NaoS
PRÍNCIPE

JJO

ÍlOTOF-Ía DE SANTA I
1 CATHARI1 S

.. DIA 16 I
150 ÇONTOSJ
íl inteira I5$000 I

CURADA BLENORRHAGIA
;0 especialista DR. OAHLOS DAUDT

garanto, em absoluto, o Uesapparecl-
mento da blenorriiagia ou da gottamilitar (chronica) coiii o seu, novo
methodo dc tratamento.•Processo de resuVtados rapidos e
coihpletamente Indolor.

, Devolve-se o dinheiro, a quem não
se-curar radicalmente.

¦Consultas diárias das 14 üa 17 ho-
rils. Avenida Kio Bianco, 133 (13tle-
vador),

•;FAZENDAS A' VENDA
.Do café, mlxtas c sô Uo criar, can-

na, em mattos virgens, etc, com,pTeta-
mento intyitadas sem nada faltar dis-
tanto do Rio 2, 4, 5 o 8 horas, para
UJyersos pregos. A pessoa que precl-
sar comprar diriju-so ú rua dos In-
validos n. 1(1, sobrado, dizendo como
deseja a propriedade. Cartas a B.
Vieira.

LUXUOSO AUTOMÓVEL
.Vende-se um dos mais bellos, de

marca Paige, 45 H. P., por motivo
Jo viagem.

vVêr o trutar &. rua Marques de OHn-
dá, 58, Botafogo.

BANCO DO BRASIL
EMPREGO _>E FUTURO

••Preparam-se rapidamente cândida-
tos ao concurso do mez de outubro
vindouro. Ensino pratico e positivo.
Aulas Je repetição. Orando numero
de approvaijües nos últimos concur-
sos. Avenida Rio Branco, 131-2", das
S ãs 11 e das 6 ãs-S da noite.

VINHO DE CAJU
PHOSPHO-IODADO

O VINHO DJ3 GAJC
PHOSPHO-IODADO destoa
completamente do typo das
miedi«iç;&es 'lodo-taiinicaa-
antigas, õ 'uma •medicação
tle effeito seguro cujo lodo
está integrado physlologlca-
mente notannino natural do
caju''. --1" ' '.-'...

Recommenda-ee o VINHO
íl>K CAJU' PHOSPBX.-IO-
DADO em todos os casos
em que o phosphoro orga-

ulco e o iodo sejam indica-
dos, 'tanto ãs crianças co*mo
aos adultos.

De gosto agradável, do
acção prompta o efficaz, o
VINHO DB CAJU' PHOS-
PHO-IODADO encerra to-
das as faeuldades de um
poderoso reconstltuinto que
podemos enumerar pelas
vantagens dos seus compo-
nentes:

a) a-cfão rcipa.rndora do
pliotsphoro orgânico;'

b) aegão moaifloadora do
lodo;

c) avçno toiücit do Um-
nino natural do caju'.

MODO 'DE USAR
Crbin<.--i_i — Unia colher

do sopa antes das refeições.
Adultos — Uni cálice an-

•tos das refeições";
LABORATÓRIO PASTEUK

DA B-VÊtlA
Deposito: Ruu General

Câmara. 91, RJo.
Rua Alvares Penteado, US.

E. S. IF-aulo.-.

GUARDA-LIVROS
POR 7Ç00O

yuerels aprender a ser guai*da-llvro3
sem auxilie de mestre o'sem vos ser pre-
ciso consultar outra pessoa ? Nao per-
eaes tempo em escolher livros, Ido 1 LI-
vrarla Francisco Alves c outras boas li-
vrarlas ou ao seu depositário A. Silva, il
¦rua Buenos Aires n. 2SS e pedi um exem-
plar de Escrlpturaçao Mercantil por Do-
mlngos Carreira, pois 6 o tratado mais
simples o claro que ate bojo tem appa-
rc:ldo sobre o assumpV).

Alimento poderoso
e de fácil digestão, para

crianças, inválidos
e velhos

PELOS PATRONATOS
AGRÍCOLAS

O director du Patronato Agrícola
Manoel, Barata, no Bstado Uo Pará,
communlcou ao dlreotor do Serviço
de Povoamento que, por falta dc ru-
cursos orçamentários, deixou dc ln-
tornar naquelle estabelecimento cer-
ca do 160 menores, cuja matricula
lhe foi Insistentemente solicitada pe-
los interessados,

A lotação actual do Patronato
.Manoel Barata é de St) educanUos.

-— Attendendo ao comportamento
e preparo do educando Gabriel RI-
beiro Uo Figueiredo, que acaba do
.ser desligado do Patronato Delfim
Moreira, em Minas, por tor comple-
tado a edado regulamentar, a dire-
cção do mosmo estabelecimento,
que o subvencionado pelo governo
federal, resolveu admlttil-o como au-
xiliar da respectiva secretaria.

»o-.
OS STOCKS DA CIDADE

.Segundo os nlados colligidos* pela
Superintendência do Abastecimento,
existiam, na manhã tio 13 do corren-
te, nos trnpicheg desta capital os se-
guintes stoclts dos principaes gene-
ros:

Arroz, 39.CSS saccos: feijão,
40. (i03 suecos; farinha do mandioca,
S2.Ü77* saccos; assucar, 10.712 sac-
cos; xarque, G.000 fardos; banha,
11,43'S caixas; milho, .í.'S. 357 sac-
cos; algodão, 7.074 fundos.

Dos 10.712 saccos de assucar,
14.559 saccos eram do aesucnr briln-
co, 1.334 de mascavinho e 811) do
lnascavo —. Esije* assucar estava de-
posltadó "nos "ftosfutntes' irapiches
5.105 saccos, na Cantareira; 4.5-13,
nos A. Cí. Ue Minas e Rio; 2.775,
nos A. ti. Rio o Campos, 1.649,
no T. Caporanga; I)98l no Armazém
l-.xterno C do Cu-es do Porto; 722,
na Costeira; 328, no I.loyU Brasilei-
ro; 302, nos Aí! O. do Brasil; uo
Armazém 11 e 3'0,> no Armazém Qua-
torze.

CONSTRUCÇÃO D05 PORTOS
DE NICTHEROY E ANGRA

Xa sessão de; terça-feira próxima,
na Câmara doa Deputados, será jus-
lificado pelo deputado Joaquim de
Mello um projecto, asslgnado por
toda a bancada f.uniineuse, autori-
zundu o governo federal a Uitr tio
Balado do Rio Ue Janeiro concessão
para construir os portos de Angra
dos'Reis o Nictheroy, com as obrl-
gações o direitos decorrentes Ua lei
federal em' vigor.

Seringi para \iiJCcç.os 2 cc. Preço,"» reclamo US5U0. Agulhas do
platina verdadeiíia, 'Luúr e Loiy, marca
especial. Atlaiu-so c cuuccrtain-se. CASA
HEItMÁKNYj rua Gonçalves Dias, 51.

LEGITIMO (NEO SALVAUSAX)
I dúse 0,15 Tubo Rs. 7S500

II 0,30 '* S$500
IIT 0.-15 S.?500
IV 0,00, 10$500

V " 0.75 * " .-¦'-"•¦ 11$500
VI 0.90* 12S500I
Pelo Correio mais 500 í-eL. — Ven-

de-sc por atacado
— CASA IIERM.VXNV —

Ruu Gonçalves Dias, 54 — Kio

Dr. Alves da Ganha
(DO HOSPITAL SÃO JOAO BAPTISTA)
Syphilis • moléstias dos órgãos genito-

urinarios. Consultório: Visconde de Inhaú-
ma, 82, próximo á Avenida. Das 10 '/3 A»
18 hora. Norte 4.164.

BAHIA, 13 (A.) — Chegando a
bordo Uu couraçado "tian tüor^io",
conformo communlcàmos lionteni, o
sr. L^üHx Pachücu tílgul ficou uo
principo Uo Pieinoulc, ein nome Uu
presidente úu. Republica u do Ura-
sll, a alegria com que era ti colhida
a segunda passagem do illustro lios-
pede pola terra brasileira.

Acccntuou o ticzar com que a, na-
ção se vira obrigada a renunciar ã
honra de receber **¦*. A. real na ca-
pitai Ua Republica.

O princlpe agradeceu ooin pala-
vras ido extrema ainabilldado a fi-
dalgtiia Uo governo brasileiro, man-
Uautlo o dreadnougttt ".São Puulo",
com o ministro dus Relações, lixtc-
riores a seu bordo, pura. saudal-u na
Bahia.

Iim seguida S. A., cum affectuo-
do interesso, pediu noticias do dr.
Arl.hu r Bernardes, presidente da Rc-
publica o cumprimentou muito cor-
dlalmente o dr. Arthur Bernardes
I'.'ilho quando lhe foi apresentado.

O príncipe teve egualmente para
o governador da Bahia, dr. Gúes
Calmon, palavras sumrhamente gen-
tis, recordando os dias agradáveis
que passara nesta cldatde, quando
neilii esteve em julho, rumo ao
Prata.

AS FESTAS QTJ33 SI3 REALI-
ZARAO

EAIHIA, 13 (A.) — Foi elabora-
tio pelo ministro Felix Pacheco, de
accordo com o governado,r o pro-
gramma abaixo, que, por intermédio
Uo embaixador Badoglio, foi appro-
vado por S. A. real o príncipe do
Plcmonte, combinando-o com o ai-
mirante Bonaldi:

Sabbado, 13 — Peta manhã, pas-
selo do automóvel, á Uiscreção de S.
A. A's 11 horas, recepção da colonin
Italiana no Circulo Italiano. A's
12,3u almoço no Palácio da Accla-
mação, com as comitivas do s. s.
e do sr. ministro dus Relações Ex-
terioreo. , . .

Domingo 14 — A's 10,30, missa
na Basílica de N. tí. do Bomflm, ás
15 lioras, festa desportiva no campo
da Graça. A's 17 horas chã'no Club
Bahlano Uo Tcnnls',

Segumla-feirn, 15 — Apresentação
de cumprimentos a bordo pêlos mi-
nistro das Relações Exteriores, go-
vernador do Estado e -embuixador
da Itália. Offereciniento' de lem-
brancas destinadas n S. A. A's *15
horas, apresentação Uos cumprimeii-
tos, a bordo, pela colônia italiana o
outras pessoas gradas. A's 10,30 * re-
cepção uo Palácio du.-.Acclamação.

A's 20,30, jantar a bordo do "San
Giorgio", offerecido por S. A. R.
aus ministro das Relações Exterlo-
res. governador do Estudo, embai-
xador Ua Italiu, almirante Penldo, e
commandanto do couraçado "São
Paulo".

Terça-feira, 10 — Peia manhã,
passeio marítimo polo Recôncavo,
fts 10 horas 30. recepção na Associa-
ção Athletica Ua Bahia. »

Quarta-feira, 17 — A'.-; 10 horas,
garden-party Ua colônia italiana no
Ciub Bahlano do Tenuis, ás 20 lio-
rus. — Banquelo a bordo do "Sãu
Paulo",

O DESEMBARQUE NA BAHIA
tí. SALVADOR, 13 (A.) — Sua

alteza o principo Tlmberto, apenas
desembarcou no' -cae_; do Ferreira,
foi cumprimentado pelos srs. minis-
tros das Relações Exteriores, gover-
iMidor Uo Estado, alem do altas uu-
toridades.

A seguir tomou o laudaulot offi-
ciai, uo lado dos srs. governador,
dr, Arthur Bernardes Filho o Mar-
ques Campuri, este ultimo, seu aju-
dante Ue ordens.

Do accordo com o protocollo, sua
alteza. íoi seguido soineníe por tres
automóveis, nos quaes viajavam os
embaixador Btulogiio, almirante Bo-
naldi, Intendente' Ua capital, cônsul
Joaquim Eulailo e coronel Siciilani.
aUdltlo militar á embaixada italiana.

Sua alteza o principo percorreu
diversos pontos Ua cidade, mostran-
db-so encantado com o que lhe foi
dado a apreciar.

A's 11 horas sua alteza visitou a
séde do Circolo Italiano,, onde lhe
íoi feita carinhosa o en|husia_.tica
manifestação, tendo usado da pala-
vra vários oradores.

Por todos os pontos onde passava
sua alteza, via-se considerável mui-
tidão que o ovacionava. Do mesmo
modo. quer no exterior, quer no ln-
terior do Circolo Italiano, viam-se
centenares de pessoas, muitas das
qtraes, pertencentes ã colônia italia-
na, ostcrrti-Yaiu a bi*uaa preta do fas-
cisaro.i .- i

OS ÚLTIMOS

-lUUSÔES EM PINDAMOMIAX-
GABA

S. PAÜLd, 13 (A.) — A' roaul-
blgQo do JuU fudorul dr. .Mtu.ciiru-
nha-i Novíh, delegado do captui-ne,
inundou prender om Pliidamonhan-
gaba os lutltvltluos .losú Augusto Mo-
relra u Accacio Nusuimanto, com-
proniottldos no roubo do café da cs-
tação da li', V, Central Uo Brusll.
INQUKIUTO NA OAWT.WIA DO

PA11A'
BELÉM, 13 (A.) — A Capitania

do Porto iniciou um inquérito nflm
de apurur us responsabilidades dos
conimaiiilaiiicti dos navios utilizados
pelos s.dlclosos do Amazona-i.
IU-GIUiSSO DE VH BATAUUO

A NATAL
NATAL, 13 ("O Jornal") — Polo

vapor "Bahia" cliogou, hojo, pola
manhã, o 2 O" batalhão do caçadores
quo fui festivamente reeobldo, fa-
lundu diversos oradores, Ao desem-
barquo compareceram o governador
Uu lislado c altas autoridades civis.

NOVA QUADRILHA FERRO-
VIÁRIA

A: administração du. Contrai do
Brasil, tino não tom dado tréguas
aos autores Uo furtus do mercadu-
rias, tem em mãos indicies, mnls ou
menos seguros, da existência do no-
va quadrilha quo estã operando uos
trens em viagem.

A' policia desla capital foi sollcl-
lada a proceder, om segredo, deter-
minadas diligencias. Em -caracter
administrativa, b dr. Roniero Fer-
uiimlu Kundur, cliofo ido movimento
uuxilltiUo pelus liifiiJcclores üutaeilio
Saiitos, J. Lacdoiibo e cbuduutor
du l.a olutíStí Maço do CohIu, pfquücltí
a rigoroso Inquérito u pelus Uopoi-
mentos tomados. Já está constatuUa
a responsabilidade Uo vários emprc-
gados.

A PREFEITURA' ENVIA Dl-
NHEIRO PARA LONDRES

E NOVA YORX 

Por Jiitermodlo do Banco do itra-
«II, a 'Prefoltuiu roíiíelte-u, hontem,
aoa baniiuolros Blalr Ji Oi, Uo Nova
Yorit, u quantia du. W.'..'-•nu dollares.
pura o aurvlço do juros o umortlzu-
ção do omprestlmo do treze anl-
lliiVn efíiictiuothi om Xilii.

Para' Londres, onvlòu a Munlcl-
piilltlnU» Ibs. s2.11112-10, ao.t buli-
qut-lros Álllgniau Bt*ot_H, paru o mes-
ino aorvlço relatt.v-.imento uo em-
prostiinu do dois mllhfits o quinlii-u-
tas mil llbruo, effootukdo cm 1812.

Tudo Isso attingiu o totil do róis
8.üCO:000$000.

, ¦— i ¦ ******* *..,, ,..ii .

PARA LBPR0SARI08 E PRO-
PHYLAXIA DA LEPRA

Resiiondeiuto u uma pergunta Uo
seu eollega da Justlçu, gobro a Im-
por.tuncla a quu monta » renda re-
colhida ao Thosouro o destinada no
fundo especial, pura sorvlçoe, Ua
Saudo Publica, o mlnlatro da Fa-
zenda declarou que, o credito do
referido fundo, no período citado,
ostã a quantia do 208:310**.'17, que
nãu comprohendo a percontagem de-
terminada pela primeira das men-
cionaUas leis (S0 f|° Ua renda Uo lm-
posto do consumo sobre aguardente
ou outra bebida alcoólica preparada
pela dlstlllação Ua oaiina Uo ussu-
car),

HOMENAGEM DOS ESTUDAM
TES AO ESCOTEIRO AL-

VARO SILV.»

O Centro dos Buludunlen reallta.
rã, hoje, lli 15 horus, nu sido da1'iiluo Uos Empregados do (.'omnier.
olo, uma reunião para entrega do ;i-
tulu de soclo honorário conferido uu
menor escoteiro Álvaro Sl!i'ã, '•

Depois da ceremonia Ua entrega
du tiii.ii.mii. falará o secretario ge-
ral Uo Centro, sr, Josó Aucusto Seu-
bra, t>uurfiuiilt> o homvnugoado. U dr.
Leonolo CorrCa, npis, roclliui u ca-
pituio foíoronto uus baudolruntoá iio
seu poema subre u histurla du Bra-
sll.'E' provável quo o profcasor Pe-
tiro do Couto, pronuncio tambem ul-
guinou palavras ullusivau a -.kiuni.
dade,

A festa sorã publica • pnra elia
foram convidados os estudantes dai
iiusdiiti foculdades o collegios.

Í^CJ J SL
REUNIÕES

*" Uii. i-lga Pedagógica do Tiul-
no Secundário, om sessão ordlntuiu,
ás 14 horas, no Centro Paulista, com
a sogulnto ordem do trabalhos: rc-
turma Uos estatutos t2* convocação)
o eleição da dlrectoria.

GRANDE CONCURSO

UMA FIRMA INGLEZA QUER
REPRESENTANTES PARA
VENDA DE MACHINAS

A Liga do Commorclo recebeu da
secretaria Uu embaixada britannica
communicacão de qun uma casa ln-
gleza Uo máxima iUonuiuttdo doseja
ler aqui representantes para artigos
como sejam: machina n. vapor flo
^r-iiulü veloridadu u -íi-ifrlúna a pe-
troleo o kerosenc, cujo catalogo pu-
clerti. ser Ainto naquella suurcU_ria, á
Avenida Rio Branco 311,

A COMPENSAÇÃO DE CHE-
QUKS NO BANCO DO

BRASIL
Foi do S2t!.465:275$ü7 2 o valor

total dos cheques coniiHinsaUos Uu-
rante a «emana finda, sendo:

Nu .Rio, ISO.752:7105*181; em S.
Paulo 211 .GlG:2üDÇ510; om Santos,
103.095:13-?511; ein Porto Alegre,
I.!il4:n24$106; na.,Bu!ii;t, réis...
2.238:0005000-, em Recife, reis
8.2US40S35S70.

AS CONFERÊNCIAS DE ALTA
CULTURA

O professor 81*. J. IlaUamard, do
Collegio Uo França, faz amanhã, ás
1(1 1!2 horas, na Escola Polytechnica,
mais uma conferência publica úo seu
curso Uo mecânica.

MANTEIGA ••DERBY"
s-EMPni*; uoA

ARM. COLOMBO — Praça J. Alencar
iniimiiniiuIIIWIWWIUW-MMI-WWIWIIMHIMWWII11IWÍ

II La Maison
Rouge

quinado CONSTANTINO
»..- .,,

._,JFJÍ!ÍV,DAM0S ° PUBLICO A TOMAR PARTE NESTEINTERESSANTE CONCURSO CUJAS CONDIÇÕES SAO:
a) — O concurso versará sobre o maior numero de

palavras portuguezas que possam ser formada.'- com asletras da palavra :

CONSTANTINO
nâo podendo entrar qualquer letra nas palavras propostasum maior numero de vezes do que ella apparece na palavraoriginal. Por exemplo: "tino" seria uma palavra acceitavel,
ao passo que não seria "nata" visto como esta contém dois"a", emquanto que "Constantino" só contém um "a".

b) — O concurrente deverá enviar a resposta em en-
veloppe fechado marcado por fora "Concurso Constantino"

c) — O enveloppe deverá conter além da resposta,
o nome e endereço da pessoa, BEM COMO 5 CÁPSULAS
USADAS DE GARRAFAS DO QUINADO "CONSTANTINO".

d) — As respostas que não estiverem inteiramente
de accordo com as bases do concurso, e o» enveleppes quenão contiverem 5 cápsulas usadas de garrafas do Quinado"Constantino" não serão tomadas em consideração.

PRÊMIOS:
Serão distribuídos pela seguinte ordem 'de eaifcteac^A

Ao I '** caberá o premio de Rs. 1:000$OOü
Ao 2o caberá o premio de Rs. ÜOOSOOO
Ao 3" caberá o premio de Rs. 1505000
Ao 4" caberá o premio de 2 caixas Quinado Constantino
Ao 5" caberá o premio de Rs. IOOROOO
Ao 6° caberá o premio de 1 caixa Ouinado Constantino
Ao 7" caberá o premio de I caixa Lacrima Christi
Ao 8" caberá o premiu de I caixa Lacrima Christi
Ao 9" caberá o premio de *í caixa Quinado -Coiiatantino
Ao IO" caberá o premio de *!•*> caixa Lacrima Christi
Os enveloppes serão abertos no dia 1" de Outubro de 1924

A8 RESPOSTAS DEVERÃO SER ENVIADAS AOS AGENTES

OLIVEIRA MAIA & O.
RUA BUENOS AIRES, 51 — RIO DE JANEIRO

Rua do Theatro, 31 a 37
E' À UNICA CASA QUE VEN-

DE PELO CUSTO

Lençóes
DE CRETONE INGLEZ COM

BAINHA AJOUR
200. x 140 . w .. „j . .i 6$700
200 x 140 . . . m ., 7$500
220 x 180 . . ., . „ 11$500
200 x 160 ..... 13$500
200 3. 220 ., 18SÇ000

Fronhas
•CRETONE BORDADA

go x 60. ........ ;;$ooo
70 x 70 ... ...;, . . 7$000

Toalhas
ÀDAMASCADAS COM

BAINHA AJOUR
150 x 150 9$100
200 x 150 ..... . 11$700
250 x 150  13$900

.... 16Ç900300 x 150 .. . ... .

Guardanapos
Para chá, dúzia . .., 3$200
Para jantar, dúzia ., 11$500

~ Cortinados
Bordados para

creança  42$000
Bordados nara ca.

sal de 59$ por 54$000

Guarnições
De filo e setim pa-

ra cama com 5 pe-
ças  59S00O

Fiíó e setim, 12 peças 74Ç00Q
Enxovaes completos

para noivas com
14 peças, sendo o
vestido de Char-
meusine ou Li-
berty. . . ... . ... .. 185$0UO

II La Maison Rouge
Rua do Theatro, 31 a 37

T-elephoue Central 688

Os diversos departamentos da CASA
COLOMBO estão installados nos seguintes
===== locaes: ===========

PAVIMENTO TÉRREO

Camisaria, Gravataria, Chapelaría. ¦
Bonneteria, Bijouteria, Calçados.
Tecidos, Armarinho, Sedas, Papelaria.
Perfumaria, Novidades.

r ANDAR

Roupa feita para homem.
Alfaiataria, Uniformes para chautfeurs, Ar-

tigos para Sport.

2° ANDAR

Modas e confecção para Senhoras.
Chapéos e roupa branca para Senhoras.
Artigos para banho de mar.
Roupa de cama e mesa, Brinquedo^

' 
3° ANDAR

i;
Roupa é artigos para criança.
Enxovaes para Collegiaes,

\A° ANE&R

Louças e Crystaeu
Trens de Cozbha, Metaes finos, Artigos

para presentes, Tapetes, Artigos de
viagem

5o ANDAR

Contabilidade, Deposito, Manutenção, Sala
de corte e Desenho.

6o ANDAR

Officinas e Typographia.

Esta vasta organísação offerece a maior.
| garantia de bem servir á grande clientela da

CASA COLOMBO
' &**&&_*&*
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0 busto de Affonso XIII, pelo esculptor Francois
Cogné - Anecdotas e impressões

0 esculptor Francois Cogní, autor
do busto do s. m. Affonso XIII, da
Hespanha, narrou aB Impressões co»
Ihldaa durante a sua (..stadla cm Ma-
drid, quando lu. se encontrava para
rt execução do "croquis" o esboços,
mcdlanto os quaes, depois, cm Pa-
ris, poudc se entregar a confecção to-
tal 'Ja obra.

nessas ImprcssSes, ús quaes qulz o
autor dar u fôrma literária de dia-

^B [-iSi^vr''' ¦^m\Wm\m

\\m\m\\\r^ , Vi ijW' "X-BM
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Busto de Affonso XIII, ral da Hcspanlm,
pelo esculptor francez Francois Cogné.

rio, extraímos duas ou Ires anedoctas
por nos parecerem interessantes."Dia Ü3 — ... Comecei o busto
com as medidas o os desenhos quo
fiz quinta-feira.

A's 7 horas, volto do Palácio, ondo
trabalhei das 3 üs li. Sinto-me multo
cansado por ter estado muito tempo
Me pe, mas acho-mo contente; o meu
busto seríi. parecido. '

Tive muito trabalho; a sala onde
me installel, e que precedo a sala do
throno, é illuminada apenas por tros
grandes janellas e, como a luz exte-
rior 6 multo violenta, estou como
que cego. Outro grave inconveniente:
o barro para modelar pároco massa
do vidraceiro; a mesma côr, o mes-
mo cheiro e sem resistência.

Mesmo trabalhando, revla o pas-
sado, os antepassados do rei, se reyla
a'dmiravelmento o retrato de Felip-
pó IV, obra do Velasquez. Eram bem
aquelles o solido pescoço, o lábio in-
ferior dominante e sensual, as mes-
mas palpebras. O rol dizia-me;'— Ha quem. mo ache feio, mas 6
o meu "pedigree".

";Eu 
protesto: elle não e feio, tem

caracter e uma grando nobreza nos
traços e na attitude. A tosta <: bonl-
ta, o nariz dos Bourbons érfino na
base, as orelhas são pequenas; ape-
nas, o beiço Inferior 6 saliento; mar.,
•ropito-o, Felippe II o Felippe IV.

parecom-so extraordinariamente com
cllo".

Outro dia, duranto o trabalho, do-
p»Is do torom conversado, artista o
retratado, sobre polo, corridas de
touros, "football" o atô dansa. on-
traram a conversar do "poso", do
luz, etc. Mas demos a palavra ao
diário:"Dia 24 — ... Eu continuo a
trabalhar. O rei olhando o busto:

O senhor está satisfeito '!
Respondo-lho que seria preferível

ter outra luz.
¦— Pois mudemos do sala; 'dd as

suas ordens. Vã para ondo quizer. Eu
o acompanharol.

Não ha, slre, uma sala no Pa-
lado ondo a luz venha do alto. ?

iNão conheço nenhuma nessas
condlçües. Tem graça. Os artistas
pedem senipre aquillo que nós não
temos I ¦

E depojá do lim. momento:
Ha, sim, uma sala, mas não se

deve Ir para lã. E' a sala dos pom-
bos. Recebo luz do alto, estã 'debaixo
do telhado, mas o calor j/l torna ln-
supportavel. Eu sou seu amigo e
não quoro que arrebento do calor,
nom ou tão pouco, nem o busto...

O rei ri o fuma:
Acha quo poso bem ?
Sim, slre. Tenho tido modelos

que so mexiam mais, mal dispostos
a posar o quo ficam olhando o tra-
balho; outros quo lêm ou caminham,
,obrigando-mo a correr atroz delles.

E sua sajitidade o papa 1
(Não so dovo esquecer quo Cognfi

foi tambem autor do busto do actual
papa e dos marechaes Joffre, Foch
o IJautey).

O papa lia o breviãrlo. Quando
elle erguia a cabeça para rezar, os
olhos levados ao céo, era então que
ou trabalhava seriamente. Foi um
bom modelo.

E Liautey ?
.— Oh I O marechal Liautey ruma-

va, caminhava, talava, recebia ami-
gos. Era muito difficil".

Dias depois o esculptor tomava o
trem, a caminho do Paris. O rei
Afíonso NIII tambem Ia no mesmo
trem. Estação apinhada, officiaes
com fardas de gala, purpuras cardi-
nallcias, prelados em roxo, povo, au-
toridades; silvos da locomotiva,
gulnchos de vagOes, martelar ensur-
decodor do ferramentas, vozerio do
gente, gritos do: "Viva ei roy I" Sua
majestade catholica admit.to tudo pa-
olflcamenfe, sorri de um lado, diz
duas palavras do outro, aperta mãos,
agradeço applausos."Torno a vêr em pensamento as
imagens tão diversas que colhi nesses
poucos dias"—escreve o esculptor,
quando o trem, finalmente so poz
om movimento — principalmente
no rei, na sua simplicidade, no seu
espirito, na sua Intelllgencla sempre
desperta, na sua "verve", muitas
vezes brlncalhona.

Mais tarde, depois do jantar, no
w-agon-restaurante, disse-me elle do-
cemente: • •

—- O busto estã aqui no trem ?
Sim, slre.

__ n,.„ r<>„í, --n »«!»' ^nl—li-A-
mo ! Como 6 multo parecido, poder-
se-la tel-o 'posto A janollinha e Isto
mo teria poupado o ter de apparecer
nas estações.ondo as autoridades me
esperam I"

USINA DE ASSUCAR
Vende-se uma com capacidade para fabricar 180

saccos diários, que está funecionando actualmente na
fazenda "CACHOEIRA", em Franca, no Estado de
S. Paulo. Maiores detalhes com o administrador da
referida fazenda ou com o engenheiro José F. Lohn,
em S. Paulo, á rua das Flores n. 42. — Telephone,
Central, 3939. — Caixa postal, 1970.

DE MLHO "McCORMIK-EEERNG"

(Á FORÇA MA3NTUAX. OU MOTORA)

Suoorlor a -qualquer outro até hoje fabricado, o Debulhador "Me-COh-

M1CK-DEEWNG" 6 duplo, para 2 espigas de cada vez, sendo provido de

veinUor o eparado, para quo o sabugo sala por unia parte o o rolho

nor outra. Possuo allmeiitadores providos do graduações? conformo o vol. -

mo di espiga, dobulliinido com a mesma facilidade nualauer taiiiaiüio de

milho.
PEO AM CATÁLOGOS E PREÇOS A'

SOCIEDADE

KNOWLES & FOSTER

, A COMIDA DE MARTE MO ÍNFIMO
Â opinião do Abbade Moreux — Neves e nuvens

condições de vida •
-As

mm i ¦¦.,.!

CENTRO PERNAMBUCANO
¦»¦

AS SUAS NOVAS 1.\"«TAIíIjAÇô"ES
Dovldo a uni moi/lmento Sen»-

roso -do alguns elementos da colônia
pernambucana nesta capital, o Cen-
tro .Pernambucano começou a -con-
seguir alguns recursos especiaes com
que a actual directoria, quo tomou
a Iniciativa daquella acçüo, esta me-
lhorando tis lnstalIaçOcs de sua «6-
de, do modo quo po*sa tornal-a, so
não luxuosa, polo menos confortável
e do todo attraonto.

Na paríVi térrea do edifício da
rua da Alfândega, 182. ondo so acha i
o Centro 'Pernambucano, ficarão os
mostruarlns do produetos das dlver-
sas industrias daquelle Estado, om
exposição permanente.

Esto pavimento esta. sondo uesoa- j"liado o as parados principaes em
"panneaux", eendo tambem em
parto occupad-A pela secretaria, ibar
vestiário, «te.

O andar superior estã. sendo de
vida mento preparado para tis re
uniões do directoria o festas Suciues,
cuja serio recomeçara logo *iue este-
jam terminadas as obras, o quo se
darA. brevemente.
lAI+SAlA^A^AtAt^l.AtinAll*^^
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Os últimos recursos.,.

Blarte nio possue meios para a vida de soros lntelllfl»n.«s — Um assalto do box
entre preaumlvois habitantos do Marte, segundo um do3onlio do astrônomo

J. Edwards B.

Por occaslSo da passagem de Mar-
te, próximo da Terra, o abbade Th.
Moreux, um dos mais notáveis sclen-
tistas, divulgou notas curiosas que,
mesmo depois de accentuado o afãs-
tamento do rubro Marte são interes-
santes:"O planeta Marto mo pareceu um
mundo de aspecto perfeltamento na-
tural, porém, um imundo mais velho
do que a Terra. Esta unlca conside-
ração basta para nos dar uma solu-
ção plausível para o enigma mareia-
no, com todos os factos.

Os factos recentes relativos a esse
planeta são os seguintes. O equinoeio
do primavera, para o hemispherio
Sul, do planeta que este anno volveu
para nos, produz-se a li de maio.
Em junho o julho, o cabeço ou eas-
eo polar parcela ter alcançado unia
desmedida extensão. No dia t!íl dc
agosto ficou reduzido a uma super-
ficio que oecupa. uns poucos gráos.
O calor do sol realizou a sua obra.

O casco polar quo so dissolvo por
completo duranto o transcurso do
verão marciano, quo começa a 30 de
setembro, está actualmente rodeado
por uma faixa, de azul-verdoengo,
cuja intensidade está diminuindo
gradualmente. Ainda que mais atte-
nuada, essa coloração tem avassala-
do quasi todo o planeta. Já attlngiu
a muito alím do equador do astro.
Até o hemispherlo Norte, listras do
côr verde-negro, podem se desen-
volver.

Estas listras, mais ou menos des-
continuas, segundo apparecem nos
poderosos Instrumentos, são classifi-
cadas de canaes, pois convergem pa-
ra vastas superfícies da mesma cOr,
o.uo se crê sejam os mares mareia-
nos. Como estas superfícies são sul-
cadas de linhas do cores mais som-
brias o densas, 0 evidente que não
são lagos, nem são slgnaes cobertos
do asua. A hypothese mais segura
é serem regiões cobertas de vegeta-
ção. Por minha parte o depois de
annos do observação teleseopica, não
tenho a menor duvida a respeito.

A medida quo os gelos polares so
desfazem, a água om fusão favorece
o nascimento dos vegetaes em torno
do casco polar; e logo por evapora-
ção, essa água vae humedecer toda
a atmosphera do planeta. O pheno-
mono é particularmente sensível nos
valles, <iuo tomam coloração verde
escura e variam para a côr do to-
lhas seceos.

Nas chapadas elevadas a água dif-
fundida no ar so deposita em baixo
om forma de neve e geada. Assim é
quo em pleno verão, observamos
manchas brancas, na região que cha-
marei continental, manchas quo re-
cordam as neves polares.

De que natureza é a vegetação dc
Marte'.' E' um ponto delicado cuja
solução estã ligada com a do outro
problema para o qual temos dados
positivos: o da atmosphera marciana.

Parece certo que Marto possue uma
capa do gazes annJoga á de nosso
ar. Flammarlon publicou vários arti-
gos, nos quaes af firmava "que o céo
de Marte 6 do constante pureza". E'
um paradoxo. O céo só ó puro nos
astros em que não existe atmosphera.
Se, porém, ha gazes dlffundidos na
superfície de Marte, o que ninguém
duvida lia 00 annos. so comprova
que as neves so derretem ao Sol o de-
vem produzir condensações por ef-
feito (las alternativas do frio o ca-
lor no transcurso dos dias o das noi-
tes. Em 1905, comprovei a presença
do nuvens om Marte, que se esten-
dlam por amplas .superfícies. Lowel,
que negou, a principio, rendeu-se de-
pois A evidencia.

As nuvens são raros em Marte;
porém, logo notamos quo tenuos
cirrus fluetuavam nas orlas illuml-
nadas."

Depois de provar a existência do
neves e.nuvens em Marto. o abbado
Moreux se refere A vida animal:

"Não é possivel suppôr om Marto
n existência do animaes de orrani-
zação elevada e menos ainda de seres
intelligentes o providos du corpos
cguaea aos nossos.

Objectar-se-á que a vida se ada-
pia até ás condições draconianas.
Não creio. Se so admitte que a vida
está ligada ás condições physio-
chimieas particulares, não podem as
leis da natureza var'-s do um num-
do para outro.

A chimica é egual, nas estrellas,
na A"ia-Lactea e no Sol. E' mais phi-
losophico do que natural crer na
grando lel da evolução planetária dos
inundes quo nascem, á sua hora, che-
gani a ser habitaveis a, proporção
que se produzem as condições á vida,
o envelhecem.

O desgasto mecânico é a grande lei
do universo. Perdo progresslvamen-
to a atmosphera, a vida se extingue
lentamente, como a lua, deixando o
posto a astros novos, cujas gerações
não parecem nunca esgotar-se, na
profundidade dos cios. Estas obser-
vagões explicam as variações, devi-
das ás estações que so observam na
superfície do Marto".

"As leis da natureza, conclue o
sábio abbade Moreux, são idênticas
no céo e na terra; não pode haver
physicas, nem chimieas, differentes (
no universo; nem uma mecânica para i
nós o outra para. Sirio. A mesma re-
ura dispõe soluções idênticas para
todos."

VISITA AO "O JORNAJt"

O dr. Álvaro Torro Dlaz, embaixu
dor do México Junto ao nosso go-
verno, teve a gentileza do nos visitar,

hontem, com o fim do apresentar ao

O JORNAL as suas despedidas por
ter do partir no próximo dia 17, para.
o seu paiz.

O sr. embaixador, que viajará pelo
"Paii-Anieriea", vao ao México, em

goso regular do férias, esperando
dentro du cinco mezes estar do vol-

ta ao Brasil.

¦O caso ora gravíssimo,
Um tumor maligno, ntravancan-

do od gorgomllhos do commenda-
dor Moualnho, asphyxlavu-o.

Ja duas Intervenções om que se
puzera A prova toda a habilidade
los drs. Gustüo Guimarães o Gua-
raníl, haviam sido praticados com :
o mais bello resultado Immedlato;
mas, o câncer, pcor quo tlrlrlca,
peor quo o homem do cinturão
electrlco, continuava implacável,
comendo o gargalo do commenda-
dor Moueinho.

Pobro Mouslnho.
Emigrando do Portugal ainda

no tempo om que o cobro era mo-
ta'l amoedavel, ello mourejárn du-
ranto o melhor tempo do- sua mo-
cidado entro um freguez o um fls-
cal no balcão honrado do sua mer-
cearia.

Solteirão, aos 60 annos, viuvo
doméstico de uma vigorosa mula-
ta quo morrera de febro amarella.
elle, o velho MouhIiiIio, so bem
quo parcos fossem os cruzados do
seu íuealheiro, houvo por bem
deixar o commercio o recolher-se á
puz do um caslnhoto lá para us
bandas do Olaria.

Não foi do todo infructltero o
p6 de bolamo de Mouslnho; pois.
em troca das patacas mandadas
á cruzada do Paiva Coucelro, re-
cobera do lá uma commenda, o quo
constituíra o maior motivo de ju-
!>ilu em toda sua, odysséa do eml-
grado.

Pena, /entretanto, 6 quo .1. com-
menda não tivesse vindo só. BUa
velu acompanhada, o por slgnal
quo muito mal acompanhada. Elltt

velu com o maldito câncer, que,
Inatalludo na guéla do commenda-
dor, rulnava-lhe Inexoravelmente
os últimos dias da velhice, quo elle
reservava ao repouso.

Mouslnho estava possuído mui-
to mal.

Mouslnho calava gravíssimo.
Os assistentes, na Imposslbillda-

de do qualquer tentativa a maior.
haviam Já dado o cuso como do
sombria prognoso.

Radio, Halos X, o.... resignação
— eis a medicação Indicada.

I>ois ou tres amigos, ex-soelos o
patrícios de Mouslnho, cercavam
n'o, compungldlssimos.

liam as coisas nesso andai
quando a nora do um dos amigos
do doente suggoro a consulta
dr. Bongavurth, medico c opera
dor herzegovinio. doutor em
rurgla pela universidade do 'Bey
ruth. E Bengavurth compareceu
muito solemne, multo balkunlco
multo cirurgião: mas falando poi
lUKUez com sotaque estrangeiro
cobrando 200$, sem sotaque. Velu
olhou, olhou com óculos, olhou
óculos, íux una passos o concluiu:

O caso é ingrato; todavia ou
esgotarei até os Últimos recursos...

E o doente, nrquejando, apho-
nico:

Então eu estou perdido; não
tenho mais recursos; os últimos
recursos esgotol-oa oni a HCittuuu
passada, com a pliarmacia...

• * <
E morreu. >

, Mondes FUADIQPE. j
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CONTENDO 22 Vi DE PHOSPHORO ASSIMILÁVEL,

EXTRAHIDO DAS SEMENTES VEGETAES

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

PRESSÃO NERVOSA, eto.
"A PHYTINA representa, por conseguinte, a ma-

teria nutritiva phosphorada natural no estado mais
concentrado e 3atlsfax ao mesmo tempo a todos os
desejos dum produeto medicamentoso." — (Prof.
A. Gilbert e Dr. S. Posternak, no "L'Oeuvro medi-
co-cirurglcalo", n. 36, p. 43, anno 1903).

A' venda nas drogarias o pharmacias, em com-
primidos e granulada.
Único representante para o Brasil: HERM. SCHU-

BA.CK í; C. Caixa Postal -.'37, Pio.
.fabricantes: Soeieté pour 1'Industrlo Gliimlquo a

Bale — Uasiléa — Suissa.

i
m̂ m̂ ^m<^

Nariz, garganta e ouvidos
Ur. Sebastião Ceãar da Silva, cx-asíü-

tente dos Pruis. Killan Ilrulil, com prati-
ca nos hospitaes de Paris, Berlim e Vicn-
na. Consultas, do i i-i i. Ouvidor, 139,
1» andar.

^ av/ rio BRANCO, oaq.

\ \Tmm em ayammtm liquidação
tfflais barato que em q«^ n 

^ ^^ ^^
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PREÇOS EXCEPCI0NAES

trgTE» i*n ¦&--^<i»-*'
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jfs""3™LEIAM HOJE:
<.Afítiqo be FUNDO DEDICADO ÀS SENHORAS"

A influencia da Moda na vida da Mulher. O que é pre-

ciso fazer para attmgir a perfeita elegância. Onde se re-

velam a Elegância e o Bom Gosto femininos. O uso da

reOTTPA BRANCA. Descripção das toilettes para a

m Manhã, para a Tarde, para Baile, para Theatro. ??

Ensinamentos da nossa brilhante oollaboradora,

NOTRE DAME DE PARIS- 182, OUVIDOR

[55 ie ii! Territorial I
(THE LAND DEVELOPNIENT Co.)

Sitios á venda em Jacarépaguá. üm numero restricte de excelientes sities de I hecta

para cima, acham-se á venda em condições excepcionalmente favoráveis. As condições de paga-

mento sáo tão suaves que os compradores, com razoável tratamento do solo, devem facilmente

pagar o preço da compra pelos produetos da terra e ainda ter em caixa lucros substanciaes.

0 preço poderá ser pago em prestações de 100$ por mez, por cada sitio, durante o primeiro

anno, veriticande-se dahi um pequeno augmento até íinal liquidação, A terra é excellente para

toda a pequena lavoura, floricultura, criação de porcos e aves, etc. Nessa localidade toda es-

pecie de arvore frutífera, prospera com pouco cuidado e produz com abundância. 0 clima e o

melhor do Rio de Janeiro. 0 empregado do commercio ou funecionario que deseja agradável

exercício ao ar livre emquanto ao mesmo tempo augmenta a sua renda e constitue um patri-

monio para o futuro, deve adquirir um desses sitios. Dá-se posse immediata. Para mais infor-

mações dirijam-se á rua Visconde de lnhau'ma 82,1° andar, ou Caixa Postal 533, Rio de

Janeiro.

Doenças

AUTOMÓVEIS
Esbo.x, üouble-pliaeloii, rum taxi. rnnl

coupelet. ultimo niodeln, particular. Ven- j
üem-so a ilinlH-irii uu a prestação; trata- I
so rum A. Gonçalves i uarros. rua Frei |
Caneca u. ¦!">• !

Todo o Indivíduo
intellígente e escla-
recidu peni. inspira-
çilo de ai-radar a
mulher dos seus so-
nlios sabe 

' 
que o

Único recurso de
roallear tao diCficil
deal consisto era
vestir-se v.i —Guu-
iiauara -- '*• Cario-
ca, 54.

Vermilugo mila-
("roso. Mata as

lomDriías em Z
r-nxsaimmm horas.———
5!S«"^' Purgativo, garan-*-SHa: Itido.inoffenwvo

eieirriido com Mtíai-ta ds OURO-Eipo«i-
ç&o Centenário  UC 327. - I»-*9I3

Agentes: INFANTE «Cia.

RUA CHILE, ^.'SOBI-.ADC.

¦**^3BÍ^" * 9

Tratamento cnidn-
doso e rápido quan-** to 

possível da go-
-. lm* ~<* *,~,r. norrliéu, (corriiucn-venereas «» - ^ ««*

complJC-M-«K.'S na
urctlira, próstata, testículos, uexisn.
rins. utero o ovarios-, da'syphilis, dos
cancros moles, das adenites, etc,
nelo DK. .TCLIO Dl* MACKDO, á
rua da CARIOCA 54 - A (do 8 ál
11 o dc 1 ás 6.)

"m

I
"

•'¦
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D CHRONICA IDA. CIDADE
QUEM PERDEU ?

Pelo fiscal Lisboa fol entregue ao
commliisarlo de serviço fl. delegacia
do 3° dlstrlcto policial, uma planta
do prodlo, encontrada na rua Maro-
cliul Florlano, polo guarda do 1'
elasso 330, ali do eorvlco.

0 "Crefeld" chegou de
Bremen

Procodento do Bromon e escalas,!
fundeou no porto o paquete allomão ',
"Crofold", o qual conduziu para o
Rio 15 passageiros o leva cm transito
para o Rio da Prata 140.

Sou estado sanitário 6 cxcollentc.

OS GATUNOS

Casas e Terrenos
J 

PINTO — Fredlos e terreno»' conetruccBon o outras oporacõen;
rua do Rosário, 101, sob. Tel. Norta
0230 o 3100.

MINOÜEM compre terrenos sem ver1 os da Companhia Torrltorlal do
Rio do Janeiro o vorlflcar as condi-
Cões do venda. Assemblfia, 70.

TERRENOS em Andarahy — Ven-
dem-so a, dinliolro ou iv ¦ presta-

f.ões diversos lotes bom situados as
ruas Pontes Conéa (cm frento uo
quartel) c Barão dc Vassouras, Jun-
to ii rua IJarão do S. Francisco Fl-
lho; trata-se «Urccuimonto com o
proprietário, & rua. S. Pedro n. 132,
sobrado, telophono Norto 3230.

TEnRENO NA URCA — Vonde-se
urgente, soberbo loto à beira-mar

tim invejável o magnífica, situação,
com 10 x 30 (300m,2) a 140? o me-
tro quadrado, Prego unlco. Occaslão
unlca; Carvalho. Tol. Norte 0907,
das 8 fts 10 o das 4 tis 0.

VENDEM-SE.' um grande predio e
' sois casas em. fôrma do avenida,
A ruu do Cattete ns. 07 e 89, om lei-
mo, pelo leiloeiro PALLADIO,
quarta-feira, 17 do corrente, ãs 10
¦horas.

GRANDE TERRENOBOTAFOGQ-VENDA
próprio para retalhar em lotes, Von-do-so uma arca approxlmada do 00
mil metros quadrados, situado íi ln-dolra do Leme, começando na ludel-
ra, do escriptorio n. 50 segue ladel-
ra acima, com perto do 400 metros
do íronto, e fundos aitô fis vertontea,
com perto do 600 metros, em algunslogares outros estroltu, etc. O grandovalor destes terrenos 6 a rua estarsendo arruada a. paralleleplpedos, o
om frente o junto o multo digno pre-feito estft abrindo uma nova avenl-
da que vae terminar no Leme, eomlindo panorama, local multo fresco,
preeta-se para. moradia collectiva o
operaria, obsenvntorlo, casas de sa-u-
de, otc, conformo o projocto dividi-
do em lotOB ao preço modesto devo-
rft produzir 250 contos, vende-se tu-
do por 200 contos, servo para capl-
taliata ou empresa construetora, em
ultimo caso tambom se odmitto um
soclo, que entro com metade do ea-
pitai, do preferencia que seja enge-
nhelro, ou pessoa que entpnda de
negocio; ver planos o tratar com o
proprietário, ft rua Buenos Airts, 35,
depois das 12 horas, eom o corrector
J. P. Coelho.

X/IBNDEM-SE dois magníficos tor-'; ' ronos fts ruas Nicarágua o San-
, tiago (estação da Penha), om lei-

lão, pelo leiloeiro PALLADIO, sexta-
feira, 1!) corrente, fts 2 horas, em
seu armazém, ft rua S. Josfi n. 57.

MENDE-SE o bom predio assobra-
1 dado â rua Anna Guimarães, 49,
estação do Rocha, em leilão, pelo
leiloeiro PALLADIO, sexta-feira, 19
do corrente, ás 4 1|2 horas.

VENDEM-SE dois prédios ft rua
|V Paire Miguellno ns. 18 . e 20
(Catumby), om leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO, terça-feira, 23 do cor-
rente, fts 4 1[2 horas.

VENDE-SE o bom predio de sobra-
1 do A rua Augusto Soares, 73
(praia da La,pa), em leilão, pelo lei-
loelro PALLADIO, quarta-feira, 24
do corrento, as 16 1|3 horae.

VENDEM-SE lotes de terrenos, na
1 rua Alzira Valdetaro n. 63, a cln-
co minutos da estação de Sampaio,
fi. dinheiro ou om p^estaçOes. Lotes
¦do 500$ para cinto.. Informações no
•local, com o encarregado. Trata-se
com O. Rio, Alfândega, 110, Io, das
11-12 e 4^5.

VENDEMOS e edlflcamos prédios
1 om qualquer bairro, recebendo
um terço do proço á vista e- o res-
ttante a largo prazo. Com S, 12,
15 ou 20 contos do desembolso im-
medlato, poderá v. adquirir casa do
24, 30, 45 ou 60 contos, pagando a
differença em anotas mensaes infe-
rlares ao aluguel. Benovldes & C,
Lcfà. Rua da Assembléa, 81. Tele-•phone C. 5174.

Avenida BangaSot - Venda
Vendo-se uma linda avenida, com

seto prédios feitio "Bangalou", em
Vllla Isabel, com dois quartos, duas
salas, etc. Rendem 19 contos annual.
Preço do grupo, 115 contos; tratar
fi rua Buenos Aires, 35, depois das
12 horae, com o corrector J. F.
Coellho.

Bom terreno - Ipanema
Vende-se na rua Farano de Amoe-

do, cinco passos distantes da Avenl-
da Vieira Souto, um terreno de 11x30,
-prompto a receber edificação. Zona
esgotada pela City, tendo luz, agua
e gaz. Tratar na Avenida Rio Bran-
co, 10G|10S, Io andar com Martinez,
das 10 fis 12 112 e das 10 ás 18 horas.

EM ACCÃO

LEME
Aluga-se uma sala o um quarto, Juntos

ou separados, moblllados, com pensão, em
casa do família, Junto aos banhos de mar.
Trata-se Celle c Sul 2877.

PALACETE - COPACABANA - VENDA
Vendem-se ft rua Copacahana dois

confortáveis palaeetes, sendo um no
centro de grande pare, com 28 me-
tros do frente por 90 de fundos, com
lindo jardim o pomar, com oito bei-
los quartos e diversos salões, garage
e todo o mais conforto. O preço
desso bello pallacete, 300 contos, 11-
quida-èe por 235 contos, entrega
apôs a escriptura-; ft mesma rua ven-
de-se outro bello palacete falto com
todo o conforto o luxo, tendo 15 me-
tros de frente-por 00 de fundos, fel-
to em ferro e cimento, com nove
bellos quartos, quatro diversos sa-
lões, outras boas commodldades, ga-
nago para dois carros, etc. Preço

19-5 contos; tratar ft rua Buenos Al-
res, 35, depois das 12 horas, com o
corrector J., F.' -Coelho.

PAUICETE-RIARIZ EBARROS-VENDA
..Vende-se ft rua Mariz e Barros um

confortável palacete, em centro de
lindo jardim, tendo -20 metros de•frente por 70 do fundos, com oito
bellos quartos, diversos salões, todo
o mais conforto, no centro do jar-
dlm. Preço 170 contos; tratar ft rua
Buenos Aires, 35, depois das 12 ho-
ras, com o corrector J. V. Coelho.

CASA
Aluga-se uma espaçosa, rodeada de Jar-

dlm, com banheiros, esquentador e fogüo
a gaz, na rua Marques Leílo n, U, En-
gentio Novo.

CASA DE COMMODOS
Vendo-se um liom-predio A rua do nia-

clnielo, próprio para commodos, rendendo
actualniento om alugueis ainda antigos,
corca do J:800?000 mensaes.

Informações com Costa Braga & C.,
Casa Bancaria, rua dc S. Pedro, 72, loja,

CASAS EM COPACABANA
Vendem-se e constróem-se os mais

Çindos Bungallow's da Companhia
Construetora Brasil, Avenida Rio
Branco 112, 7» andar( Edificio do"Jornal do Brasil").

FAZENDA - VENDA
Estação do Rodolo, desviado des-

ta somente tres kilometros, ou 35
minutos a p6, vendo-se uma oxcel-
lonto fazenda, tendo 14 bellas var-
gons, todas com agua própria, pres-'t«ndo.-se para cultivo dé qualquer
cereal, como: arroz, canna, milho,
outros cereaes, uma boa roda do
agua, de ferro, com uma bella ca-
choelra do 50 metros de altura, bons
pastos, uma boa matta com madel-
ra de lei, tendo capoolrão, ailto o"baixo, um açude, obra do arte, tam-'bem so presta para plantio do canna
o café, etc, uma boa casa com qua-
tro quartos, duas salas, com paióos,
carecendo de pequenos reparo6, ou-
trás de colonos, regula ter 25 alquol-
res em mattas o capóelrOes, o resto
em pastos e vargens, regula ter 70
alqueires, clima saluberrimo, presta-
se para industria, e recreio; esta fa-
zenda estft desprezada a 2D annos,
o valor delia e de 100 contos, llqul-
da-se por 65 contos; tratar ft rua
Buenos Aires, 35, depois das 12 ho-
a'as, com o corrector J. F. Coolho.

TERRENO - BOTAFOGO
• Em boa rua, próximo fi praia a
quasi esquina da de S. Clemente,
vende-se um l»e'llo terreno, com ma-
terial de predio velho, tendo 12 mo-
tros de frento por 25 de fundos mais
ou menos, preço 63 contos; tratar íi
rua. Buenos Aires, 35, depois das 12
horas, com o corrector J. F. Coelho.

Palacete - Tijuca - Venda
Vende-se um confortável palacete

ft rua Andrade Neves, Tijuca, no cen-
tro de terreno, com 15 metros de
frento por 60 de fundos, de sobrado,
com seis quartos, quatro salas, to-
das as mais dependências, fora tem
moradia do empregados, pomar, jar-
dlm o horta, preço 135 contos; tra-
tar â rua Buenos Aires, 35> depois
das 12 horas, com o'; corrector J. F.
Coelho, ,"'., . ...

., PREDIO
Aluga-se o predio acabado de construir,

A rua Frei Caneca, 153, com loja o dois
sobrados. ..

Informações A rua S. Podro, 72, loja.
Casa Bancaria, Costa Braga k. Comp.

PRÉDIOS A' VENDA
AVENIDA 11 BE NOVEMBRO

(Reiiddock Lobo)
Um pavimçnto com porão habita-

vel, dividido, forrado o assoalhado,
no corpo superior magníficos dor-
mltorlos, salas, cozinha e mala de-
pendências (entregue vasio).

RUA OASSIANO (Gloria)
Tres pavlmentos, cinco dormlto-

rios, salas e mais dependências (estft
vago).

RUA BAMBINA (Botafogo)
Dois prédios. Dois pavlmentos,

eels e novo quartos, salas, grande
quintal. Frento para a rua da As-
sumpção, ondo tem mais um predio.
Photogrnphias e informações com o

leiloeiro PALLADIO, ú rua
S. Josó n, 57, loja, ondo so trata

Terrenos em Botafogo
Vendo-Eo um magnífico loto na Avenida

Portugal, & beira-mar, próximo A piscina,
com 16 metros de frente, prompto para
construir, por -15 contos do reis. Faclil-
ta-so b pagamento. Trata-se telepliono
Norte 4015, com o sr. Heitor, das o As
12 da manhã.

A1TRBKENSAO DB UM ROl'UO
O investigador do 7o dlstrlcto av-

prohendou om poder do Manoel RI-
beiro, morador ft rua Pinheiro Gui-
marães, 28, um relógio do ouro, rou-
liado do uma casa ft travessa Navav-
ro pelo larapio Jo;6 Joaquim 3a Si,-
va ,proso na véspera, na rua da Pas-
sagem,

O larapio recusou-se a dizer o nu-
mero da casa do õndo ,'ouulra o ob-
jecto, quo se acha na delegacia ft
disposição d.o dono,
UMA VEZ PRESO CONFESSOU

UM FURTO
Pola manhã, do .honteni, o guardacivil 491, prendeu, n,i praia dc Bota-

fogo, o conliecldj larapio .Ioíé Joa-
qulm da Silva o ap.-aacntou-o ft d.)-
legada 'do 7» diatricto ujlicial p-ua
averiguações,

Interrogado pelo Investigador D.i-
rla, o preso confessou ter furtado dn
uma casa sita ft t^ivi-sfco Navarro,
ondo reside um senhor, do nome
Campos, um relógio o corrento do ou-
ro, no valor de um conto de réis,
quo vendeu por 505000 ao ühuoarelro
Olunool Ribeiro, reside |to ft rua ri-
nhelro Giitnufrães, 28.

Os objectos furtados foram appre-
hendldos o aguardam a reclamação do
seu legitimo dono.
VÁRIOS FURTOS DESCOBERTOS

E APPREHENDIDOS '

O investigador 210, do 23° dlstrl-
eto, prendeu o indivíduo Godofredo
Campos da Costa, brasileiro, dp. T.0
annos do edade, ae:n profissão e do-
micllio certo, que 0 aceusado do ter
furtado ao sr. Bellarmlno Alves da
iStlva, resldento em Madurelra, 80
peças de talheres. Interrogado, o pre-
so confessou o crime, dizendo ter von-
dido o produeto do mesmo a um dos-
conhecido, na via publica.— Pelo mesmo policial, fol preso o
conduetor da Light, Francisco Vel-
loso, aceusado de ter furtado um par
de brincos, no valor do 300$, quo a
sua proprietária,' Mlnervlna Pereira,
deixara sobro um movei no Interior
do predio de n. 38, da rua Domingos
'Lopes. A jóia furtada fol apprehendi-
da em poder do Bdwiges Araújo Ro-
che, sésldento ft rua Ollvla Mala, 73.

0 CRIME DOS DOIS
IRMÃOS

SEGURARAM UMA JOVEN E FE-
RIRAM-VA A FACA

Ha multo quo o nacional Juvonclo
Guimarães Salles, residente ft rua
Portella, 113, vinha perseguindo
Grynollu Jordão, operaria, do 13 an-
nos do edade, filha do sr. Atlgualo
Jordão o residente ft mesma rua, 421.
Todos an dlus, Juvonclo, acompanha-
va-a atê ft porta da cusa do seus
paes.

Apesar da Insistência do vislnho,
a Joven não lhe correspondia, antçj,
pelo contrario, procurava, ultima-
mente, evitar o sou cumprimento, o
quo provocou no animo do Juvonclo,
a IdOa do vingar-se.

Assim o to;:, na uolto ultima, quan-
do a Joven «o dirigia para casa, Ju-
vonclo, do commum accordo com
BOU Irmão, Joüo Salles, praça da Po-
lida Militar, segurou Orysella e, sa-
cando do um punhal, tentou gol-
pcitl-a no peito, mas a joven desviou
o golpe, recebendo uni ferimento no
pescoço.

Praticado o crime, os dois Irmãos
fugiram, emquanto a joven vlctlmada
recebia os socoorros módicos, em
uma pharmacia da localidade, reco-
lhendo-se, cm seguida, ft reáldencla
de seus paes.

. Solontos do oecorrido, as autorlda-
des locaes prenderam, horas npfis, a
praça Joilo Salles, abrindo Inquérito
a respeito.

Hontem, um policial conseguiu
prender Juvenclo, quando elle se di-
risla para a nua residência, o apro-
sentou-o lis autoridades dn 23° ilia-
tricto, ondo ser.i. Interrogado,

A arma usada para a pratica do
crime fol apprehendlda e entregue á
policia.

Tentou alvejar o compa-
nheiro

São operários da fabrica do cha-
péos de Jullo Lima & C„ estabele-
cida ft rua S. Christovão 353, os me-
nores João Gomes do Araújo o lide-
fonso Fraga Bastos, ambos morado-
res ft rua S. Leopoldo 10.

Hontem, João, após uma discussão
com Bustos, tentou alvejal-o com
uma pistola. Preso pelo soldado 128,
do 2" esquadrão da Policia Militar,
foi autuado no 10" dlstrlcto.

LARGA-ME..I
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É O [WELHOR PARA TOSSE E OOENÇAS OO

PEITO - COM O SEU USO regular:
1.° A tosse cessa rapidamente.
2." As grippes, constipacões ou defluxos, cedem

e com ellas as dores do peito e das costas
• 3." Alliviam-se promptamente as crises (afflições)- dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,

tornando-se mais ampla e suave a respiração.
4." As bronchites cedem suavemente, assim como

as inflammações da garganta.
5." A insomnia, a febre e os suores nocturnos des-

apparecem.
6.° Accentuanvse as forças e normalizam-se as

funeções dos órgãos respiratórios.
O X«.r»opo S Oodb e«con»^«.-s<? "*S PhtitJmrtciflS
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Alvim & Freitas — Rua do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo

^•Sâo Porta AbertaparaaTUBERCILOSE
ÜsTSãumikGlMCO glycocreosotado
«nWsJÍM$lsS> OE W, ROCHA BRAGA

Efficaz em todas as affecçôe
DO PEITO

AGENTES GERAES: SANTOS DA FIOUEIPA & Cia.
AVENIDA RIO BRANCO, O -• TELEPHONE: NORTE 6424

CASA ALiSXAJSrDRE
PERFUMARIA RANGEL

Secçáo cie perfumarias finas, nacionaes e estrangeiras,
objectos de luxo para presentes o outros artigos por

preços convidativos
148 - OUVIDOR - 148 — Telephone: Norte 5107

AUGUSTO A. RANGEL

Terreno em Copacabana
Vcndo-so um de 10 ou 20 motros do

frento por Já du fundos a 3 contos o
motro do frento. Tratar com o proprle
tarlo i Avenida Rio Branco, i 1 a, 7» un
dar, de 2 ás 5 lioras.

TERRENOS - VENDEM-SE
ã. rua 24 de Maio, vende-se um ex-
cellente terreno, tendo 24 metros de
frento e de fundoa 1.000 motros,
com salda tambem por outra rua,
onde tem uma entrada de 13 metros
por 30 de fundas, em communicação
com o referido terreno, regulando
planos. 500 metros; preso em con-
ta. A 30 minutos, na. estação de
Bomsuccesfio, quasi junto a esta,
vende-iõe outro bom terreno com 160
metros de frente por GO de fundos,
próprio para fabrica; de automóvel
2 0 minutos e de' trem 30 minutos.
Prego desse bello terreno, 70 con-
tos. Vende-se á rua S. Luiz Gonza-
ga um beWo terreno, com tres pre-dloe velhos, material, com 25 metros
de frente por 75 de fundos, próximo
ao largo de Pedregulho. Preço, 35
contos; tratar à rua Buenos Aires,
35, depois das 12 lioras, com o cor-
reator J. F. Coelho, tendo outras
áreas maiores de terrenos, de 20 a
34 mil metroâ quadrados, íl venda.

10$ sapatos Paraibanos para jsanhora usar em casa 1
PRETO OU AMARELLO |

Casü itomor
OUVIDOR 55 — RIO

PELO CORREIO MAIS 1ÇB00 POR PAR

CABOS ELECTRICOS
(VI ARCA

HENRY ROGERS SS&E Ltd.
Rua Visconde de Inhaúma, 85

RIO DE JANEIRO

OF BRASIL,

Rua da Quitanda, 17 A
SAO PAULO

Mal irremediável ACGJDENTES NO .TRABALHO

CHOQUE 1>E AUTOMÓVEIS —•
SETE PESSOAS FEHWAS

Hontom, pelu manha, na praia do
Botafogo, próximo á l'ua Kuy Barbo-
su, o automovol particular 6,013 dl-
rígido por Theophilo da Rocha fol do
encontro uo nuto-tuxl do n. 7.203,
guiado pelo motorista Flauzlno Ma-
rluno <lo Campos

O primeiro vehlculo tinha como pas-«ngelros os srs. Uchoa Cavalcante o
Clovls Duurte Pinheiro, o primeiromorador fl. Ilha do Governador o o
segundo d rua Pauio do Frontin, 44
e no segundo viajavam os srn. José
Constantino da Silva, domiciliado ft
rua «enodor Euzclilo, 45 u BIcaHio Fl-
lho, ft rua Senador Vergueiro, 1.14,

Com o choque, os automóveis íl-
caram complotamonto Inutilizados» o
os passageiros, conduetores o o aju-
dante do carro 7.203, Durval BVttrlS-
to da Silva, residente d rua Frei Ca-
r.eea, 646, receberam ferimentos sen-
do quo, de maior gravidade sflo 03 dos
motoristas.

A policia do 7° dlstrlcto esteve no
local, providenciando para a remessa
dos feridos paru a Assistência. O nio-
torlata TheoiVhHo P.ocha soffreu fra-
ctura do radio direito, coiitusSos no
thorax e escoriações no rosto. Fol re-
movido para sua casa, ft rua Cunha
Barbosa, 37 o o "chauffeur" do |"taxi", Flauzlno Mariano do Campos, I
<íuo recebeu ffirto contusüo no tho-1
rax, pernas e craneo, fol para uma
cara de saudo. '

•O estado de ambos 0 grave. Os de-
malu feridos foram removidos para
suas residências.

MAE E FILHA ATROPELADAS
Em disparada, passava pela rua

Uruguayana, o automóvel 0.048, quan-
do uo chegar .1 praça Tlradentes, co-
lheu a sra. Hilda Lisboa, casada, bra-
slloira, moradora nos fundos da Cul-
xa da Amortização, a qual conduzia
pela mão unia filha de 5 annos do
edade, de nomo Carmen. Tanto esta
como sua progenitora receberam es-
coriaçõc3 pelo corpo ie fraetura do
braço dlrolto.

O motorista fugiu, tendo a policia
do 3° districto aberto inquérito a res-
peito.

ATROPELOU E FUGIU
Quando passava paio Tunnel Novo,

foi colhida por um automóvel, cujo
motorista fugiu, a hollandeza Bertha
Klun, com 27 unnos do edade, soltei-
ra, moradora ft avenida das Llgaçüo
n. 173. Betha que recebeu escoriações
pelo corpo íoi mandada para sua re-
sldencla após os soecorros da Assis-
tencia Publica.

UMA SEXAGENÁRIA COLHIDA
Francisca do Lacerda, com 60 an-

no3 do edade, viuva, Italiana, doml-
cillada ft avenida Salvador de Sâ, 181,
ao passar pela rua Frei Caneca, em
írente ao quartel do Regimento de
Cavallaria da Policia Militar, foi co-
Ihida polo automóvel 0.10G dirigido
por Joaquim Francisco Teixeira, re-
cebondo fraetura do craneo o escoria-
çõe3 pelo corpo.

O motorista culpado foi preso, o
autuado pelas autoridades do 12° dis-
tricto.

A infeliz matrona fol internada, em
estado 'grave, no hospital de Sao
Francisco de Assis.

UMA MENINA ATROPELADA
A menina Maria, filha do Manoel

Prazeres, oom 10 annos do edade e
morador^ á rua Jullota, s|n, na Pie-
dade, foi colhida par um auto, nu
Avenida Passos, recebendo contusOes
generalizadas, a menina recebeu soe-
coitos na Assistência.

A policia do 4° districto, de nada
soube.

UM AÇOUGUEIRO VICTIMADO
Atravessando o largo da Lapa, o

portuguez Manoel Teixeira, com IS
unnos de edado, (solteiro, açougueiro
o morador ã rua 'da Lapa, 55, fol
colhido por um auto, recebendo con-
tusOes o escoriações pelo corpo.

Foram-lhe prestados os soecorros
da.Assistência o as autoridades poli-
claes do nada souberam.

U3I ITALIANO PILHADO
No posto central de Assistência re-

ce^ou soecorros Paschoal Januzzi,
italiano, com 44 annos de edade, cm-
pregado no cominorclo e residente íi
rua Marechal Floriano, 179, que
nessa rua íôra colhido pelo autonio-
vol 7.S43, recebendo escoriações no
joelho direito c na mão, do mesmo
lado.

O commlssarlo de dia ao 4° dis-
tricto, apurou que 6 motorista do
carro referido, Alberto Gü, morador
ft rua BarDo do Mesquita, 153, que
fugiu, apfis o desastre.

A fiscalização da venda de
armas prohibidas

Ao 3" delegudo auxiliur o chefe de
policia remetteu o seguinte officio:"Recommendo-vos que, com a
maior urgência, organizeis a fiscall-
zação e a regulamentação das vendas
de armas offenslvas, bem como do
fabrico, venda e uso de explosivos
o inflamniavois, de modo que fiquem
acautelados os interesses da ordem o.
tranquillldade publicas, tendo em
vista a situação anormal quo o palz
atravessa, para o que, nesta data,
determinei quo nenhuma licença, re-
lativamente a esse commereio, fosse
submettlda ft minha asslgnatura sem ja vossa Informação.

No desempenho dessa Incumbência, '
eleveis entender-vos com as autori-
dades militares, na parto referente ft
im portação do armas.

O projecto quo organizarels sem
demora deverft ser aubmettldo pro- ,
viamente ft minha approvação." j

0 "Formose" chegou do
Havre

Pela manha, lançou ferros na Gua-
nabara, o paquete francez "For-
mose", da frota mercante da Com-
pagnie Sud Atlantlque. A seu bordo
viajaram para o Rio 18 passageiros,
além dos .23 quo transporta em
transito.

O "Formose" saiu hontem mesmo.

UM LENHADOR FERIDO — Na
manhil, de hontem, o lonhador Allplo
Barboua da silva, com 34 unnos de
edado, casado o residente ft estrada
do Rio Grundo, em Jacarépaguft, occupava-so em farer lenha, em um
matto próximo quundo rucebou uma
machadada no iKS ortjuerdo, Depois do
medlcudo na Assistência, AHplo ro-
colheu-se ft suu rosldonctu o a policiado 24" dlstrlcto roglstrou o tacto.

QUilOrMADURAS — Na casa 81, ft
rua da Candelária, trabalhava o ope-
mrlo, Luclo Raymundo da Silva, com
40 annos do edade, brasileiro, resi-
dento ft rua Cardoso Martins, 22,
quando fol victlma do uma explosão
de agua-raz, recobendo queimadurasnas pernaM. Levado para a Assisten-
cia fol, ali, medicado o recolhido ft
casa. *

SOB UM BLOCO DE TERRA —
Scbastlüo do Azovedo, solteiro, com
21 annos do edade, brasileiro, qnandotrabalhava numa barreira, na Avenl-
da Poçanhu, na baixada fluminense,
foi colhido por um bloco do torra, re-
cebondo escoriações e contusOes pelocorpo. A Assistência aoecorrou-o, re-
movendo-o mais tarde, para u Santa
Casa.

SOB UMA PILHA D.E TOROS
DE MADEIRA — Domingos Rodrl-
guos, com 23 annos de edade, casado,
portuguez, operário c morudor ft rua
Sii. Freire, 37, quando t.|ibulhuvu na
Serraria Central, em Sfto ' Christovão,
fol victlma ò% um desastre. Uma pi-lha de toros do mudelra caiu-lhe sobro
o corpo ferindo-o na região occipi-
tal, foco o membros superiores. Soe-
corrido na Assistência fol internado
no Hospital da Cruz Vermelhu.

Travessura funesta
O menor Izldlo, com 7 annos do

edado, flll-li do Josí Martins Ribeiro
e morador ft rua Barfto do São Fe-
llx, 42, fol victlma do uma queda do
escada na sua residência, soffrendo
fraetura do unte-bruço esquerdo o
contusões polo corpo. Socçorrldo na
Assistência, ficou em tratamento em
sua roBldencla.
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PRISÕES LEGAES
DOIS,, CO.VDEMNADOS CA-

PTURADOS

Os Investigadores da soeção de cn-
pturus recommcndndas, da 4a dele-
gncia auxiliar, prondorum os seguiu-
tes Indivíduos: Antônio Forimnde»,
português, solteiro, do 30 annos tli>
odtido, carregador o resldento ft rua
da Misericórdia 07, quo estft con-
dumnudo polo Juiz da 1* Preteria
Criminal, como Incurso no urt. 303
do Código' Ponal, o Manoel Thòmil
Beronguer, brasileiro, casado, de I"
annos do edado e residente ft rua
Francisco Eugonlo 191, tambem con-
demnado, como Incurso no art, 303
do Código Ponal, pelo Juiz du õ'
Pretória Criminal.
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Colhido por, carroça
O menor Josí, com 8 annos de

edado, filho do Hcnto Branco, mo-
nidor ft rua da Gamboa "7, fol co-
lhldo por umn carroça, ã porta da
sua residência, soffrendo fraetura do
radio'direito o escoriações no pé es-
querdo.

Socçorrldo pela Assistência, rctl-
rou-se para a sua residência.

A policia local não fol Informai*
do oecorrido. •
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Aggredldo sem saber por que
nem por quem

O empregado no commereio Álvaro
da Costa o Souza, casado, com 34 an-
nos do edado, brasileiro o douilil-
liado ft rua Real Grandeza 270,
quando, hontem, pela madrugada,
passava pela mesma via publica, em
.demanda da sua residência, fol as-
gredldo o ferido a pilo por um des-
conhecido que so evadlu,

Bastante maltratado, com ferlmen-
tos no dorso do nariz, faço o mão
direita, a victima fol ft delegacia do
7" districto e apresentou queixa ao
commlssarlo do dln, quo o mandou
medioar-se na Assistência.

Opulento fortíficante conten-
do os mais valiosos saes de

phosphoro. Indicado na Fra-

queza Geral, Anemia,.
Neurasthenia

íe Convalescenças.

Fll fcnllr.ua m o tiit pn
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Perfume Fatiai .. frasco 17J0OO
Charmo d Ossay, original 32*000
sort. de Houblgant 25?000
Narciso do Chino 15*000

Loções do Coty, sort 15S000
" de Houblgant, sort , 15*000

Pasta Colgate :i»900
Botot 2*000

Meias do pura seda, todas aB côrcs par 10*000
" do pura seda c| baguetto ajour 18*000

" de 'pura seda baguetto bordada 19*000
" do seda multo fortes 9*300
" do superior fio do Escossla ., 10*000
" de fio de Escossla, malha finíssima 7*000

Camisas do finíssima cambraia, feitas e bordadas a
m&o 14*000

Calças do finíssima ctímbrala, feitas o bordadas a mão 14*000
Poudriíre em celluloide, alta novidade lesdo 19*500
Blusas de couro, artigo fino 

".........,...... 15*000

Bolsas de seda, lindos modelos 28*000
Era LUVAS do pelllca e suedo, os modelos de mais fino gosto.

Echarpes o lenços para agasalho — o maior e mais variado sortlmento.

Gonçalves Dias75-[eitialI3

IfERMES usem ABROL
EFFEITO SEGURO-NÃO E' TÓXICO

NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

a F, Spino — Rua Andradas 59—Telephone: Norte 21 í2
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CARTOMANTE
D. Maria Emilia, a celebre e 1* do

Brasil e Portugal, consagrada pelo po-
vo a mais perita, a ultima palavra da
cartomancia e em sciencias oceultas,
aa pessoas do interior consultas por
carta; seriedade ef rigoroso slglllo; re-
sldencla ft rua de S, Jofto n, ss, em Nl-
cthcroj- e caixa postal 1638, Hlo de Ja-
neiro.

Br. Fernando Vaz
Cirurgião do Hospital de S. Francls-

co do Assis — Cirurgia'geral — Dia-
gnostlco e tratamento cirúrgico das
afrecçües do estômago, Intestinos e
Vias DUiares. Utero, ovarios, urctüra,
bexiga e rins. Tratamento do câncer,
das hemorrliaf ias. dos tumores dó ute-
ro e da bexiga pelo radlum. — Con-
sultorto, Assembléa, 27. — Res. Conde
rte Bomrini, 668. — Tel. Vllla 1223.

EM S TO C K
LOCOMOTIVAS A MOTOR

PARA QUALQUER BITOLA

Capacidades de tracção Í8.Õ0Õ ks., 28.9ÕÓ ks. e mus
AUTOS DE LINHA - WAGONETES

DE QUALQUER TYPO E BITOLA
Pecara catalogo» a oíferta» an reprcae»taate« generft

ALBERT i TU RIO BE JÂimo
RUA DO LAVRADIO, 106 — CAIXA 2M2
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A IMIGRAÇÃO JA-
PONEZA

»
Um credito de seis milhões

para a emigração para o
Brasil

TOKIO, 13 (U. P.) — o eredl-to extraordinário do seis milhões de
yen concedido ao governo nu ultimahchsíIo du Dieta, serfi dedicado a Co-montar a emlgracüo japoneza para oBrasil.

Uma companhia japoneza do oml-
graçllo preparando a partida do trosmi! emigrantes para o Brasil no pc-Horto coiiTprchendldo entro o moz deoutubro deste anno o o idla cinco domarco do 11125.

O vapor "México Maru" partlrfi.pura o Brasil no dia doz do outubro
proxiríP», levando uma leva do eml-
grtintcn e o "Awa Maru" zarpará avinte o novo do mesmo moz, tam-bem carregado do emigrantes desti-nados ao Brasil.

O governo detílara que os omi-
gruntes japonezes, sao .bom recebi-idos no Brasil,

CIRCUMNAVEGAÇÃO
AÉREA

WASHINGTON, 13 (U. P.) — Osaviadores militares norto-amoriea-nos, tenentes Smlth e Wade, que,conjuntamente com o sou collegaNelson, estão terminando o "raid"
aéreo em redor do mundo, partiram,hoje, apesar da chuva quo cae duran-te lodo o dia, com destino a Dayto-iEnfado de Ohlo.
*^1„ ^.
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CAJLÇAPO DE GRAÇA
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S7$000
Borzeguins em cliromo preto,
sola dupla, de números 37 a 44

100 - Büi LARBA - Í00
ri Pará o Interior, mais "ÍS$500
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MISSÃO SCIENTIFICA
FRANCEZA AO BRASIL

PARIS, 13 (U. P.) — Annuncia-
uo que a oxcursao de estudos do geo-
graphla universal quo o Collegio de
França tenclona Iniciar no mez do
novembro próximo durara cinco an-
nos, Um anno passarão on viajantes
no Brasil o o resto om outroH paizescomprohendendlo a Argentina o o
Chile.

ARETRACTAÇÃODOBAN-
DIDO SAVINKOFF

MOSCOU, 13 (U. P.) — O celebro
caudilho o bandoleiro Savtnkotf, quo
ha poucos illau fora condemnado ã,
morto o tivera commutnda ossa pena
devido fi, rceommnndaç0o do Tribunal
d oJustiça do Sovlet, enviou íi ngen-
cia do intormncOos "Hoste" uma de-
claruçiio do presidio ondo so acha,
explicando a razão do seu reconho-
cimento do reglmen sovietista.

SavinkofC diz: "todos nós dovomos
unir-nos pelo liolchovlamo, physica o
moralmente. Eu profiro a dlctadura
dos trabalhadores íi dlctadura dou
generaes ignorantes".

O famoso agitador foi condemna-
do por tor cooperado com o almi-
rante Koltohnk o o general Donokino
na scampanhas anti-revoluclonarlas,
chefiadas por esses ofllclaes do ro-
glmen Imperial, contra o Sovlet.

Os serviços de que se vao
oecupar os assassinos millio-

narios
NOVA YORK, 13 (U. P.) — Com-

munlcam de Jollot que os assassinos
mllllonarios Loeb e Leopold, que fo-
rum enviados para a Penitenciaria
dessa cidade, afim ilo cumprir a pe-
na que lhes foi imposta, preencheram
as formalidades exigidas áquelles que
são Internados nesse estabelecimento
penal. LoeO foi destinado á fabrica
do cadeiras o Leopold ás offlcinas do
artigos do vime, onde começaram a
trabalhar.

Os dois criminosos não so encon-
trarão mais utC* o dia 4 do julho do
anno projflmo, eiri quo se reúnem
todos os presos.

O estuilu de animo dos sentencia-
dose du...abatimento-o depressão.

BANCO COMMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

MATRIZ EM S. PAULO
Capital Rs. 60.000:0005
Capital realizado. . Rs. 30.000:000$
Fundo de reserva . . Rs. 20.000:000;

FILIAL DO RIO DE JANEIRO
Rua da Alfândega 21

TELS.: N. 6434 e 643S

SEGURAE VOÒSO FUTURO 1 1

Um conselho pratico e valio-
so á mocidade brasileira

Ordenados, 800$ a 1 ;G00$ mensaes.
E' quanto ganha um steno-dàctylograplio
que saiba INGLEZ'.' Ençílsli Gouin SCHOOL.
Edifício* do Cinema odeon'.' Sala n;i 18, 3o
andar. Ensina por correspondência & col-
loca. o melhor metliodo. Os melhores pro-
ressores.

NAO HA
inacüina ae Escrever Silenciosa

Poderá haver machinas revestidas de feltro, o que
amortece um pouco o som, e a UNDERWOOD, sem-
pre menos ruidosa que as demais, foi a primeira des-
sas machinas que appareceu no mercado (e si disso
não fez alarde, foi porque reconheceu ser apenas meio
caminho andado). Agora, porém, a fabrica Under-
wood acaba de elaborar a
C^IX-A. SILENCIOSA.

ui^iDEiRwoar)
dentro da qual a machina de escrever funcciona, sen-
do quasi imperceptível o ruido.

Para fazer uma machina de escrever silenciosa se-
ria preciso sacrificar a rigidez da construecão, a re-
sistencia das peças, a durabilidade da machina e a pe-
quena vantagem que adviria do trabalho completa-
mente silencioso não compensaria de forma alguma
semelhante sacrificio.

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

EM QUALQUER HYPOTHESE, USE SO' A

I

^HBlJS7~~Jl— rt--~~jm jgüllByTL
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OS FESTEJOS A PAES E
BEIRES

LISBOA, 13 (U. P.) — Tondo oo-
meçudo oh festejos om homonagem
aos aviadores Brito Paes o Sarmonto
do Beires, os Jornaes dedicam odl-
çflos lllustradas ao grande acontecl-
mento o saúdam os Intrépidos pilo-
tos portuguezes.— Os aviadores Brito Paes o Sar-
mento do Beires, quo acabam do
regressar u osta capital apôs a roa-
llzaçilo do rald do aviação entre esta
capital o Macau, dirigiram um te-
legramma do folIcItnçfieH ao general
AVIllIam Mltchell do serviço ncreo
dos Estados Unidos, pelo exito do
voo do clrcumnavogaçno, realizado
pelos officiaes americanos Smlth,
Wade o Nelson.
A IMPOSIÇÃO DAS INSÍGNIAS DA

. . TOKItrc E ESPADA AOS HE-
ROKS DO AR

LISBOA, 13 (U. P.) — Começa-
ram hoje as festas em homenagem
aos aorajosos aviadores Brito Pues o
Sarmento do Beires quo tão brilhan-
temente realizaram o rald aero en-
tro Llsboa-e Maeíio, tomando par-
to nos regosljos populares milhares
de pessoas.

A cidade desde muito cedo apre-
sentava um aspecto do oxtraordina-
ria animação, aoliundo-so as ruas
eentrnes embandelradas e decoradas
com f]ores o palmas.

Dns localidades próximas a esta
capital vieram numerosas famílias,
afim do assistir ãs homenagens na-
cionaes.

O:*, aviadores Brito Paes e Sar-
mento do Beires acompanhados do
almirante Gago Coutlnho, capitão
de mar e guerra Sacadura Cabral,
heroes do rald Lis'boa-Rlo <lo Janei-
ro, o idos aviadores da Academia Mi-
litar, saíram do Aeroo Club para o
Terreiro do Paço, onde em vnui trl-
bunii especialmente armada, espera-
va o presidente da Republica sr.
Teixeira Gomes, os membros do go-
verno e do corpo diplomático e o rc-
presentauto do patriarcha do Lis-
boa.

O sr. 'Teixeira Gomes em presen-
ça dos contingentes da guarnlção
formados em continência Impor, «os
destemidos aviadores as insígnias da
Torre e Espada, pronunciando llgel-
ro discurso de felicitações c do boas
vindas.

O chefe do listado tovo palavras
do emocionante eloqüência ao refe-
rir-se ao gloriosu feitu idos intrepi-
dos pilotos portuguezes.

Nessa oceasião a artilharia deu
nutrida salva, as bandas militares
executaram a portugueza o as sire-
nes de todos os navios que so uoham
ancorados no porto buslnaram es-
trep ttosamente.

O publico prorompeu em deliran-
tes acclamaçOes.

Organizou-se então o cortejo on-
cabeçado por um carro transforma-
do em avião symbolizando o "Pa-
tria", seguido de outro em que iam
os aviadores c do numerosos auto-
moveis.

A sua passagem pelas ruas prin-
cipaes da cidade, os aviadores re-
cebiam e agradeciam commovldos as
ovações delirantes da multidão.

O prestito passou sob um arco de
Triumpho levantado na rua Augus-
ta, desfilando depois perante o pre-
sidente da Republica e os membros
do governo que esperavam no terra-
ço do Theatro Nacional.

Esta noite haverá ilhiminnção pu-
blica e as bandas do musica toca-
rão em diversos pontos da cidado.

0 RECONHECIMENTO DO
SOVIET PELA HUNGRIA
MOSCOU, 13 (U. P.) — As nego-

clações que se seguem em Berlim,
entro os representantes do governo
dos Soviets e o da Hungria, prose-
guem satisfactoriamente.

As negociações têm por objectivo
o reconhecimento da Hungria, do re-
gimon político dominante na Rússia.

IP!»
'Ena.no por correspondência do Lin-

guas, Sciencias o Artes com pro-
íessores notáveis
Ensino directo

COLUECrlO MODELO PAIRA
MENINAS

Estatutos: Escrlptorlo Central
Av. Rio Branco 129

'mSTOESIRWOOID

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

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY
Ouvidor, 98 São Bento, 45

Rio S.Paulo

CLINICA DE SENHORAS
Modernos tratamentos, sem opornylío,
das liemorrtiaglas, corrlinontus, atrazos,
raltas e irregularidades monstruaes, ve-

noretia. Irutam.nlu aborllvo.
Dr. Bartoli, rua S. J08é, 27, de 1 áa 6

TEL. Ill!7 C.

ÚLTIMOS MÓDULOS DE
FOGÕES A GAZ ALLEMÃES

"PROMETHEUS"
ECONÔMICOS 1. HVGIENICOS

BRANCOS lü I-ltUTOS

ACABAM DB RECEBER NOVO SOR-
TIMENTO

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44
TELEPHONE NORTE ÍDSB

Dr. LUIZ SODRÉ
Asslst. da Fac. Med. do Itlo — Ex-As-

sist. do lios p. ¦ St. Atitoine de Paris.
Doonças do Eaophago — Estômago —

Intestinos
Consultas diárias clc i is 5 — nosa-

rio, UO — N. 3070

AGENTES E VIAJANTES
Aceitam-se em todos os Estados, para

carimbos e gravuras; bóa conuulssao. Con-
dições: Antônio II. da bllva, rua General
Cimari. U'J. Uio. r.aii;;! Postal lCij.

0 ASSASSINO
Dü DEPUTADO CASA-

LINI
rmmm

0 criminoso recebia favores
da familia da victima

ROMA. 13 (it7. p.) —o assas-
slnlo do deputado fascista Caaull-
nl causou proíunda constornaçíio om
toda a ltalla. i

Por toda a parto realizam-oo dc-
monstrações de peziu*.

tjina atmosphera do tristeza ln-
vado a capital.

Os fascistas deploram o acontecl-
monto o mostram-se acabrunhados,
pórêm, calmos.

A opposição cgualtnento lamenta
o emprego da violência o nuo so re-
corra ao derramamento de sangue
o ao crime político,

Um communlneado officinl ,diz,
uue Corvl 6 communista. O Jornal"Giornale d'ltnlia" affirma que Cor-
vi ft um liebcdo inveterado, que ul-
tlmainente fazia actos do violência e
mostrava intensa raiva contra os
fascistas.

Corvl nüo estava inscripto om no-
nhum partido político, aceitava pe-
quenos trabalhos na residência do
deputado Casflllnl.

A viuva do deputado tendo pleda-
de do estado dc miséria o do dege-
neresooncla de Corvl dava-lho pe-
'Hienas quantias, pois se tivesse mais
dinheiro Iria beber.

Os jornaes, om geral, qualificam
Corvl de extremista entliusiasta, mas
dizem que a causa directa do assas-
siiiii). nfio ft conhecida, a não ser
a violenta campanha recentemente
desenvolvida contra ofl fascistas.

HE.VTIMEXTOS UE PEZAR
ROMA, 13 (U. P.l — O assas-

sinio do doputado íascista Casa-
lini causou lmmcnsa sensação em
tada a Halia.

A familia da victima recebo ml-
lhares de telegrammas de condolen-
cias do pessoas pertencentes a todos
os partidos politicos o a todas as
classes sociaes.

Em siguul de pezar foram suspen-
sos hontem Ci noite os espectaculos
thea t raes.

Em todas as cidades du reino rea-
llzam-se, seguirdo noticias quu che-
gam a esta capital, Imponentes ma-
iiifestaijões do. protesto o de po-
zar..

A CAUSA DO CRDIE
ROMA, 13 ('U. P.) — o carpln-

teiro Corvl, quo hontem assassinou a
tiros o deputado fascista Casalini,
pertence ao partido republicano e
não <io socialista, como fora noticia-
'do anteriormente nesta cidade.

Embora so noticiasse liontem que
o motivo do crime era vingar a mor-
te do deputado socialista Matteotti,
diz-se, agora, que a causa real do
assassinio foi ao que parece uma
desforra pessoal.

A policia, apus as investigações a
que procedeu, declarou hojo que se-
gundo 'acreditava devia exclulr-so o
movei político no assassinio do

,deputado Casnlini.
— Varins testemunhas que depu-

zeram hontem, perante a policia, no
Inquérito aberto em conseqüência do
assassinio do deputado' fascista Ca-
salini pelo carpinteiro Corvi, decla-
raram que o assassino muitas vezes
tinha ameaçado vingar a morto do
deputado socialista Matteotti, ma-
tando alguma das figuras proemi-
nentes do partido fascista.

ROMA, 13 (U. P.) — Diversos
grupos de fascistas realizaram, hole,
uma passeata pela cidade, percorreu-
do as principaes ruas, dando vivas a
Mussolini.

Um grupo invadiu a sftde do par-
tido republicano, destruindo os pa-
peis que ali encontrara.

ROMA, 13 (A.) — Realiza-so na
próxima segunda-feira, fts 15 horas,
o enterro do deputado fascista, sr.
Armando Casalini, que terá grande
imponência.

Acompanharão o corpo, o sr. Beni-
to Mussolini, presidente do Conselho,
todos os membros do governo, altas
autoridades, senadores o deputados
fascistaá e todas as corporações ope-
rariae e syndieatqs fascistas.

QUEM ADQUIRIU 0 HOTEL
WALDORF-ASTORIA

NOVA YORK, 13 OU. P.) — O
grando o aristocrático, hotel desta
cidado Wuldorf-Astoriu, foi compra-
do pelo ex-senador e multl-niilliona-
rio Coleniaii Dupont e o conhecido
hoteleiro Uucius Boomer ao sr. Vin-
cont Astur o ao Farmers Loan Trust
Companj. seus propreltarlosi

Ignora-su o preço da venda. ¦

NA LIGA DAS NAÇÕES
GENEBRA, 13 (IT. P.) —A Quar-

ta Conimissão da I-.iga das Nações
nuitieou uma- commissao especial,
que ficará incumbida de preparar o
relatório nobre a organização do
"Bureau" da America [latina do Se-
cretariado 'dii Liga e da criação do
sub-*sei*retariailo, latino americano.

Essa eommissão ft composta dos
srs. dr. Barbosa Carneiro, do Brusil,
¦Buero, rio Uruguay, Bonami, do Hai-
ti, Macdonald, do Canadá, Tanczos,
da Hungria e "WVing-Sze, da China,

A ELEIÇÃO DO SU. BARBOSA
CARNEIRO

¦GENEBRA, 13 (A.) — O dr. Bar-
bosa Carneiro, consultor technico Ja
embaixada brasileira, á Liga das Na-
ções, foi eleito presidente da sub-
commissao, especialmente encarrega-
da de estabelecer as condições de
aposentadoria dos julr.es da Curte
Internacional.

A GUERRA DOS MAR-

E' chegado o momento da
expulsão dos chrístãos de

Marrocos"
PARIS, 13 (U. P.) — Despachos

dos corresi/ondcntcs om Tanger dos
jornaes desta capital dizem quo Ab-Ei-Krlm enviou uma mensagem fts
trlbUB de DJebaln, dizendo quo a rc-
tirada das forças •hespunholus do cer-
tns posições representava uma victo-
ria multo significativa pnra os ro-
beliles.

Ab-El-Krlm nppella fts trlbus no
sentido do desenvolverem uma often-
slva geral. Em seu manifesto, o chefo
rebeldo diz: "E' chegado o momento
do expulsar todos ps chrístãos do
Marrocos".

AS OPERAÇÕES HESPANHOIiAS
MADRID, 13 (U. P.) — Um com-

municado official publicado hojo so-
bro as operações em Marrocos rils.
qun na zona oriental as tropas hes-
panholas fizeram uma Incursão no
território oecupado pelo Inimigo,
conduzindo atravfts do mesmo com
grando ditficuldado um comboio mi-
litar. A operação, entretanto, foi bem
suecodida.

Na zona occldental houvo ligeiros
movimentos dos rebeldes. As forças
hespanholas tiveram ligeiras perdas.

0 REGRESSO DOS PROFES-
SORES ALOYSIO DE CAS-
TRO E PEDRO NOLASCO

PARIS. 13 (A. — Partem paraahi, a bordo do "Lutetia", que deve
zarpar, hoje, -de Bordftos, os drs.
Aloysio de Castro, director da Facul-
dado de Medicina dessa capital o o
dr. Pedro Nolasco,

CONFERENCIA SOBRE AS
EXPLORAÇÕES DO GE-

NERAL RONDON
GENEBHA, 13 (A.) — O dr. Syl-

vio Rangel de Castro, secretario 'Ia
embaixada brasileira á Liga das Na-
ções, fará proximainente, a convite
da Sociedade dc Geographia. o na
sua sftde, uma conferência sobre as-
sumptos brasileiros, repetindo a que
proferiu sobre as explorações reali-
zadas no sertão do paiz, pela com-
missão de que foi chefo o general
Cândido Rondon,

ZANNIE 0 SEU "RAID"

P5

A ROTA QUE SEC.tTRA'
TOKIO. 13 (U. P.l — O sr. Mur-

phy, secretario do major argentino
Znnnl, na viagem em redor do mun-
do, que ora realiza esse official, on-
(revistado hoje nesta capital, disso:"Não so pode, actiinlnientc, traçar
do uma maneira definitiva a rota
quo o major Zannl seguirá, pois ainda
não conferenclol a respeito com ns
autoridades Japonezas. Acredito, en-
tretanto, que Zannl fará escalas om
Poklm, MiiUden o Tallui, Hlrochlna,
Osaka o ToKorozava o, provavolniõn-
te, seguirá em seu vòo na direcção
d oKurllcs o dns Ilhas Alcutlns, no
continente norto americano.

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 13 (U. P.l —- Os gatunos

roubaram nesta capital vinte e sois
contos ao cavalheiro brasileiro Gon-
çalves Caleiro.

Partiu para Madrid a delegação
hespanhola que velu a esta capital
afim do negociar com Portugal, um
accordo sobre a questão da pesca,
Ainda não sáo conhecidos os resul-
tados dessa gestão.—• Confirmo o meu anterior tolo-
gramma relativo á reclamação diplo-
matlea apresentada polo governo do
Portugal ao dc Hespanha contrn os
carablnelros quc Invadiram o torrl
torio portuguez armados, na fronte!
ra de Montalogro.

O governo ordenou ãs tuitorlda-
des competentes que procedam a ri-
gnroso inquérito sobre a sedição de
liontem afim de apurar ns responsa-
bllidiidos o castigar implacavolmen-
to os culpados, afim do ovltar a per-
turbação da tranquillidade do paiz.

Fallcceu em Coimbra a condes-
sa de Silves.

LISBOA, 13 (-U. P.) — O sr.
Pereira da Silva declarou boje aos
jornalistas quo nu Conferência do
Pesca, Luso UespaiVhola, assegurou-
se devidamente a soberania e a in-
tanglbllldado integml das nguas ter-
rltorlaes portuguezas.

AS RECLAMAÇÕES
DOSHOHENZOLLERN

BERLIM, 13 (U. P.) — Os mem-
bros socialistas do Landtag prussia-
no tencionam mover uma campanha
afim de obrigar o ministro das Fl-
nanças a cumprir a sua promessa do
permlttlr que os trlbunaes liquidem
as reclamações dos Hohenzollorn.

O órgão trabalhista "Vorwacrts"
tratando desse assumpto diz: "Pus-
sou o tempo do escândalo, mas mi-
lhares do trabalhadores ainda vivem
do parco auxilio do governo".

LOTERIA só da BAHIA

Sabão "ALVORADA'
A DURABILIDADE .

de vossas roupas brancas, Palm-beacn,
sedas e tecidos finos

DEPENDE do uso
d'este SABÃO

E0S8EPL
0 TÔNICO OOS PULMÕES

E> O MELHOR CONTRA A TOSSE, BRONCHITE, ETC.
Deposito: rua Gonçalves Dias n. 41 — Licença 286—11—913

PEQUEMOS ANNUNCflOS
AVISO 

— M. Câmara, viuvo o sue-
cessor da celebro cartomante

mme. Zizlna, está ã Avenida Passos,
34, 1" andar; consultas das 9 ás IS
horaa. >

A XTIGUIDADKS—Brilhantes, jóias
** c prata. Compram.sp pelos mo-
lhores preços. A "Mina de Ouro",
Avenida Rio Branco, ,137.

ALUOA-i-K uma boa sala de fren-
" te, 2" andar, cleva-dor; Ouvi-
dor, 58. *

ANTIGÜIDADES -— Pagam-se ma-
xiiuori preços: prataria, chalés

liespanhues, objectos em marfim,
tartaruga, niadre-perola, porcelana,
louça, moveis e quadrou. Galeria
líssllllgcr, rua Barão de S. üonçalo,
22 (junto a Av. Central). Telepho-
ne C. 1243.

PASAS o terrenos, vendem-se nos
^ melhores bairros; rua Inválidos,
10, sobrado, de 2 âs 5.

ipONSULTAS grátis, pelos melhores
-médicos especialistas do Rio; íiõ.

I rua Larga, das 8 da manhã ãa 8 da
noite.

GONORRHÉA E SYPHILIS
DR. LUIZ BAHIA — Consultório, rua dos
Andradas, ou, sob. Tratamento du syplii-
us o da gonorrlièa pelos mais modernos
processos e sem dòr. Das II tis ,13 o das
10 ds 20 lioras. Preços módicos, pagamen-
tos par.ellaüos.

MOLÉSTIAS DO NARIZ, OUVIDOS
__ GARGANTA

Dr. J. Soares de Sampaio
Do serviço da Policlinica de Botafogo —
Com dois annoc de pratica nos hospitaes

do Berlim o do Paris
Travessa de Francisco, 9 — Das 2 ils

- Tdep. C. 917

CARTOMANTE paraense, do volta,
do sua viagem ao Xorte, fi en-

contriida das 12 ás IS horas, á rua
Visconde de Itauna n. 573, sobrado;
diz o presente e prediz o futuro,
com segurança; especialista em quês-
toes intimas; absoluta discreção.

nn. EURICO VILLELA, do Insti-
T? tuto Oswaldo Cruz, do Hospital
S. Francisco do Assis. Moléstias in-
terhaa — Terças-feiras, quintas o
sabbados ás 5 horas;'57, rua Sete de
Setembro. Tel. n. G54.

nit. HYG1XO, Cir. geral. Mol. Sra6.
V DR. IIVG1XO FILHO, med. ope-
rador, syphilla, appendicites, hérnias.
S. José, ü'il (1 ás _). T, C. 515.

FORTALECENDO
Restabeleço todas as funcções

Vinho Tônico Ptiosphatado das Tres
Quinas Bittencourt

111 — RUA URUGUAYANA — 111

[DINHEIRO para hypothecas e pro*
ínissorins, juros módicos, com I

| Pinto. Chamados e cartas, á rua do
Rosário, 161, sob. Tel. Xorte 323G
e SlOti.

DR. REGO LINS
VIAS l-ItlX.UUAS. IMÚTOS, OI'EttA.
COES. Itl.S.l UAMD1XA ÍI7. TEL. SUL

841. COXS.l AV. «IO BH.V.V.O, 175,
DAS 3 A'S S.

niXIIEIRO ao commereio, parti-
cular, sob promissória, mercado-

ria, e contas afsignadas, de 300$ a
100 contos, juros razoáveis. Em 2
horas a todos os func. públicos, pen-
sionistas, i aposentados o militares.
Djalma, â Avenida Rio Branco.
n. ÜO, 1».

UYPCKEHECAS de 2 a 1.000 con-
tos, juros do 8 °|° a 12 °|° c IX-

V1EXTARIOS, com Djalma, ã Avenl-
da Rio Branco n. 30, 1" andar.

MME. GUIU, prof. obstetrlca das
Pae. dc Barcelona' o Rio 7- Par-

toa o outros trabalhos. Consulta:
S. .Tose, 27. Tel. 1127 C. — Res.:
Buarque do Macedo, 78 , Tel 101
B. M.

QVOS B PhNTOS RN RAÇA, — Xu
Retiro Mattos Junlor, Estrada da

Pedra, Sõ.l — Guaratlba — Campo
Grande. Aves premiadas na Exposi-
ção d'o 1924.

PROFESSORA de violino o musica,
curso do Instituto, locolona parti-

cularmento e em curso, na cidade.
Tratar pelo tel. Ipanema, 33.

DORCOS DUROC-.1ERSF.Y — Legl
limos de diversas edades, com pe-

digrêe, no Retiro Mattos Junlor —
Estrada da Pedra, ,.53 — Guaratlba— Campo Grande.

A SITUAÇÃO ECONOMI-
- CA DO BRASIL

Um optimista artigo do "The
Times"

LOXDRES, 13 OU. P.l —• O Jor-nal "Tho Times" publica hoje um
artigo anajyMndo n sltuàçfio eco-
nomlca do Brasil,

Essa folha nppluudo o Inicio da
reforma financeira cujo plano olo-
gla, espoclalmonto 11 parte relativa d
nomeação de uma COlhmlssílo espe-
clnl de notabl]|ilndofl nn mntorln, ln-
cumblda do fazer ns devida rocom-
momdn_t.es sobre nn medldns o oro-
nomlns a serem Introduzidas na ad-
nilnlslraçào do pulz, as quaes espo-
ra, possa o governo executar.

O "Times" salienta, o llllgnioilto
material das receitas o diz quo Isso
representa um grande passo 110 ca-
mlnho da nlvoluçilo dos orçamen-
tos.

UNHOESEDA

24$8oo
IVI

DOIS COLURINHOS

27$8oo
DOIS COLLARINHOS

29$00(1
OOI

DOIS COLLARINHOS

OORVI

DOIS COLLARINHOS

PADRÕES MODERNOS

T
Camisaria,

- AV. MEM DE SA'

DREOISA-SE de um_ cozinheira
para casa de fino tratamento,

casal sem filhos; telephonar paru
B, Mar 3530 Cosme Ve'!ho, 22Ü).

DR. E. MAGALHÃES
Trnlamento especial ila tu-

licrciilusi*. iislliiiia o brnniliilcs
chronlçiH.

('ma pelo 1)1*1 o "itiKllinn",
ila syyiiliilis I*. doenças rcbéliletj
ila pelle; liou liinmns, ulccras,
iirtlirltlsmo o nioi*i>Hía.

Tiataiiiciito das iloonras do
estômago o Intestino, fígado u
nervrosas.

RUA 7 DE 71SRO, 30
dlns 10 1Í1 II i* tias 14 ils

horas)

QUER 
comprar, vender, concertar

ou fazer jóias com .'seriedade?
procure a "Joalhorla Valentlm". rua
Gonçalves Dius, 37, fone 110-j, C.

CALA — Aluga-se, 60111 mobília,
para casal d'e tratamento, sem

filhos, com pensão de 1" ordem;
preço 3S05000; em casa de familia
do todo o tratamento; á rua Gene-
ral Silva Telles n. 8.

ESCRÍPTORIÕ
Aluga-so uma boa sala de frenie, em

-.» andar, com elevador. Ouvidor, 5S.

J. J. DELFORBE
DENTISTA - n. Aãscmblía 68 - T. C. 50G1

MOBÍLIA
Vende-se uma mobília em segunda

mão, própria para fazenda ou para
casa de familia, com onze peças: pôde
ser vista a rua General Polydoro
n. 190-A em Botafogo.

17
horas) jj

iwr-_e»i aOBaOBSS -',

| SERRA |
DE nS

oJompanliia Brasileira de Eleolricidadelí

SIEMENS I

Pensão Rosaüisia
Fornecem-se pcnsõcõ mensaes e

ivulsa?., bem asaeladas; íl i-ua "•> Ml-
ii-i,*ni*rtia. 38, 2' andar*  -

SCHUGKEHT S. I
ESCIUFTORIO, DEPOSITO

B VENDAS
® 88 Kna Primeiro do Margo 88
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O JORNAL — Domingo, 14 de Setembro de 1924

O .DIR^OTTO HS O FORO
EXPEDIENTE

«armTjii coe .-iPFiaijíiAçAo
4' aum-u-r-

Mi a preeia-sncla do _«wmbar*-*_-
dor Machado Gulmarlcs, «ecretarla-
do pelo chefe de sccçfto sr. Ignacio
ITuroIra da Costa.

Compar«««»«-am oa doaenrbarg-ado-
res Ceaaiio wlvim o Moraes Sai'-
mento.

ilistovo 'presente o dr. André de
Karla Porelra, procurador geral do
Districto. .,

JCIAiXSSiElPCOB
Uabeos-oorpns:
N. D.087 — Relator, desembar-

Bador Moraee 'Sarmento; impetrante.
Sllvlno do Souza Pereira, em favor
do paciento Manoel Joaquim Bar-
loso -— Não se conheceu do podido
pela incompetência do Tribunal.

N. 5.288 — 'Relator, deflemloar-
gador Moraes Sarmento; '•paiciente,

Sobasttão José dos Santos -— Foi.
donegada a ordem..

Appolbu-õca ctrlmos:
N. D.849 — Relator, deseirfbar-

gador 'Moraes Sarmento; appellante,
Leopoldina da Costa Teixeira; ap-
pollada, *a Justiça .— Negou-so pro-
vimento com suspensão da pena. nos
termp.s do. decreto ;n. 16.588, de 6
do setembro corrente, pelo praso do
dois annoe- contra o voto do desem-
bargador Cesarlo Alvim nesta -ulti-
ma parte. i.

N. G.969 — Relator, de-s*m"*ar-
gador Cesario Alvim; appellante, o
Ministério Publico; appellado, Pedro
ZlgareBl !— Julgamento secreto.">". 7.006 — Relator, desembar-
gador Moraes Sarmento; appellante,
Américo do «Souza.Moreira; appella-
da<; a Uustlça—— Negou-se provi-,
mento.

N. 7.034 — Relator, desembar-
gador Machado Guimarães; appel-
lante, José Amorlm; appellada, a
Justiça, — Deu-se provimento em
parte â appellateão para reduzir a
pena ao grão médio dos arte. 303 e
304 do Código Penal.

N. 7.037 — Relator, desembar-
gador Cesario Alvim; appellantes.
Marques Silva & C; appellada, a
"fazenda Municipal — Deu-sè pro-

vlmonto a, a-ppelluçUo para annullar
o processo da citação Inicial em do-
ante..

N. 7.038 — Relator, desembar-
gador Cesarlo Alvim; nppollantc,
Manoel Joa<iu-lm Machado; appella-
da, a Fazenda Municipal .— Deu-se
provimento para annulhir o proceu-
sado da cltuçúo Inicial em deante.

N. 7.035 — Rolator, desembar-
gador Moraes Sarmento; appollanto,
Henrique Jacintho Barbosa; appella-
da, a Justiça — Negou-so provi-
mento.

N. 7.0-83 — Relator, desembar-
gador Machado Guimarães; appel-
lanto, Accaclo Joaquim da Gra(ja;
appellaida, a Justiça — Deu-se pro-
vimento "em parto" para reduzir a commercial Costa Pacheco «t C
pena a quatro mezes do prisão o rua Woto do Setembro n. fl».

JURY
Dave eonipurocor amanha a so-

gundo julgamento perp-Uo o Tribu-
uai do Jury, o réo Manoel da' Crua
Pereira. '.

Da primeira vez, -íol o aceusado
condonuiado apenas a quatro me-'"cs do prisão culhilar, pulo <"*uo o
rc-presentanto do Ministério Publico,
uão uo •cun-tormupdo com essa seu-
tençu, deliu appelluu para a Corto
du Appellação que, dando provlmen-
to uo recurso, mandou o nio a novo
Jury.

O Idellcto por que responde Ma-
noel da Cruz oceorreu no dia -4 do
junho do anno pusBado ua <ja_a

á

•multa correspondente.
N. 7.068 — Relator, desembar-

gador Moraes Sarmento; appellante,
Pedro Jullo; appollada, a Justiça —
Negou-«se provimento.

N. 6.960 — Relator, desembar-
gador Moraes Sarmento; appellante,
José Fernandes do Moraes; appolla-
da, a Justiça — Deu-se provimento.

N. 7;.086 — Rolator, deaeiTibar-
gador Cesarlo Alvim; appellante,
Georglna "Nogueira; appdllada, a
J.U6tJ<"a —- Negou-so provlmopto.

N. 7.09'8 Í-tí Relator, desernibar-
gador Moraes Sarmento;, appellante,
Vtctor Tanll; appellada, a Justiça—
Negou-se provimento. «

N. 7.111 ~ Rolator, desembar-
gador Machado Guimarães; appel-
lantea. Josô da Silva e Ieaao Neves;
appellada, a Justiça — Deu-se pro-
•vimento para annullar o processado
de fls. 28 em deante.

N. 7.115 — Relator, desembar-
gador Cesario' Alvim; Io appellante,
Aristides Barbosa 'Ribeiro; 2» appel-
lante, Manoel 

' 
Fernandes; appellada,

a Justiça — Deu-se provimento para
annullar o processado 

"ab initlo"..,
. Pa-etugèm 'do autos

Appellações crimes. — Ao desem--
"jargador Moraes Sarmento — Nu-
mero 6.947.-

Com dia —,N. 7.152.,
Accórdãos publicados — Ns. 6.759,

6.791, 6.878, 6.883, 6.911, 6.916 e
6.9-37. '.•»,;'.

O réo, dlzendo-ao perseguido o
contrariado na obteiujão de uma mo-
lhor collocação, do *quo so Julgava
merecedor, por sor um antigo cm-
pregado daquella firma, por um so-
cio desta, do nomo Jullo Alves Mo-
neira, servlndo-se d,e um rov<¥Ivor
atirou contra Moreira, errando, po-
rtiin, o alvo.

Oa projectis, por fatalidade, foram
attlnglr a Luiz "Simões Baptlsta e
José Domlngues Vieira, tambem 60-
cios da firma Cosia 'Pacheco Se.O.,
que ficaram gravemente feridos.

A aceuflação será produzida polo
dr. Mafra do Laet, 2" promotor pu-
blico, estando a defesa do aceusado
a cargo do dr. Oswaldo Limoeiro o
João a_ Costa Pinto.

CHRONICA DO FôRO
CON1SELBO DB JUSTIÇA

fir-56'
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Todo cThomcm deleita-se em \ST que a sua
esposa seja forte, robusta e carinhosa e so-

mente abundante saude pode dar estas
qualidades. Si esta saude falta, ahl está
a verdadeira fonte de robustez para os
debilitados, a justamente famosa

EMULSÃO-SCOTT

Sob a presidência do desembarga
dor Miranda Montonegro, reuniu-se
hontem, em seeeão «secreta, ds 13
horas, o Conselho do Justiça do Dis-
tricto Federal, afim do decidir sobro
a idoneidade dos candidatos aos con-
cursos da. Justiça local.

Do conformidade com o quo dis-
põe o decreto n. 16.273, de li'23, os
requeiimen-tos dos candidatos, (l
proporção que foram recebidos 'polo
presldento do Conselho, foram re-
mettiidos, acompanhados dos do-
cumentos, 'que os Instruíram, á
Commlasao de Syndicancia, por in-
termedio do presidente desta, que os
distribuiu pelos membros da mesma.

Durante o mez de agosto, essa
commissão, na fôrma da lei, fez cor-
rer as necessárias syndicanciae no
sentido de apurar a idoneidade dos
candidatos.

Dessas diligencias que, segundo
estamos informados , foram real-
mento procedidas, organizou a com-
missão o «eu relatório, sobre o qual
guardou o mais absoüuto segredo,
relatório que foi presente ha dias,
ao Conselho de Justiça.

Este esteve reunido hontem das
13 _s 17 horas, afim de decidir,
como acima dissemos, sobro ídonel-
dade dos candidatos.

Segundo preceltúa o citado decre-
to 1". '16.-73, antes da ivotação, o
presidente teria aberto a discussão

geral «obro os requerimentos do In-
i Hcripçãp, podendo •cada membro do

Conselho usar da palavra uma sú
vez, por deü minutos.

Polo que pudemos colher, foram,
pulo Conselho du Justiça, admiUidou
a Inscrlpção otí dOguiiiUs candidatou:

Ao cargo do protor;
Dra. Cândido Loao, ISugcnlo Pi-

nheiro, Knedluo Marcai, Murlu For-
nando Pinheiro, Muxlmlauo J. Go-
moa do Paiva, Nelson üffmbauer o
Saul do 'Uu«a*mão (7).

Ao cargo du promotor publico ad-
junto:

Drs. Uugonlo ipinhelro, Francisco
de Oliveira Conde, Helvécio du Gua-
mão, Josú Porelra Lyra, Lio do
Alencar o Maxlmiano J. Comeu du
Paiva.
HÉOS QUE -StlRAO SU-IMARIA.

DOS 13 JULGADOS
Fórum designados para amanha

nas varus ciimlnaus, os «umniarlos o
julgamentos doa seguintes accusados:

Primeiro Vara
Summarios — Álvaro Machado,

Incurso no art. '297;. Josô Mendes,
Incurso no art. 331, paragrapho 4",
o 330, paragrapho 4, o Salvador Cuf-
fan o outros, Incunsos uo art. 338,
n. 5, do Código Penal, l

Sc-s-tuida Varo
Summarios i— Alfrodo Rocha da

Silva, Incurso, no art. 124, paragra-
pho 1°; Arthur Brandão, incurso no
nrt. 330, paragrapho 4°; Arlstldes
Pantoja Barroso, Incurso no artigo
26S, paragrapho 2°, e Josô Ribeiro
do Souza, Incurso no art. '338, do
Código 'Penal.

TV-a-ctcira Va»

A. IPBDIjDO
K MOVA FADA CASEIRA

Os suecessos da "FAIRY"

Summarios — Josephlna Galllndo,
Incurso no ~rt. 301 o Thomaz Mo-
raos, incurso no art. 101 do Código
Penal.

Plenário — Será. submettldo a jul-
gamento amanhã, -Manoel Alberto do
Oliveira, incurso no art. 161 do Co-
digo Penal.

Quarta VaBa
•Summ-arloe — Oscar Vieira de Sâ,

inourso no art. 268; Mario de Mat-
tos o Messias Antônio Fedula, Incur-
sos .no art. 26'7, e Ismael! de Mea-
quita, Incurso nos arts. -303 e 124
do Código Penal. '

Quinta Vam
Summarios — Maria «Vmalia. Alves

Feitosa, iacurao no art. 331; Josó
R. Lima, incurso no art. 2.67, o Luiz
Desiderati, Incurso nos arts. 217 e
214 do Código P«enal.

Sétima Vara
'Summarios — Manoel Gomes e ou-

tros, Incursos no art. 327 do Codl-
go IPenal.

Oitava Vara
Summarios — Leonardo Antônio

Leite, Incurso no art. 268; Flausino
Mariano de Campos, incurso no ar-
tigo 292, e Roberto de Souza Neves,
incurso *no art. 267 do Código Pe-
nal.

Honleni, 1'omoiJ ao Hotel üuapur.
entrevistar a sra. "•.slella Moffu, dl-
rectora du escola das nuvus iiiachl-
nas FAIRY, da casa Vim íi 0„ quo
uos rocebuu gentilmente em compa-
nhla du seu digno esposo ur. Auto-
nto Moffu.

Dada a riusba <iuulldudo de repre-
sentan.to de "O Jornal du Tardo", a
ara. Hstellu Moita, sorrindo, po'*-«o
logo a fazor a demonstração da ma-
china automática FAIRY.

Dlssu-nos olla: Esta muohlna pó-
de ser manejado, mesmo por umu
criança do dez unnos, conseguindo
fazer automaticamente qualquer te-
cldo do malha, desde um par «io
melau ato vestidos Inteiros. Não
0-lgo nenhum conhecimento tochnl-
co, senão mais do quo a simples
machina do costura; custa pouco,
como vâ o senhor, não oecupa es-
paço mais do quo uma machina do
costura do mão, apezar do trabalhar
com 180 agulhas, quo permlttem o
fabrico de um tecido extra rcslsten-
to o bello, nem uma agulha 6 en-
fiada na mão, nem ha a complica-
ção de Jançadeiras e da tensão das
machtnaB de costura. Tudo 6 auto-
matico.

O trabalho se resumo cm virar a
manivella e fiscalizar a marcha do
fabrico 'e mais nada.

B vou-lho demonstrar: B começou
mme. Estella a fabricar um par do
meias do seda, para homem.

.— *» »-**»-» >

Observamos com uttonçno o tm
balho du machina, quando ollu, nos
dlssu: Vou agora fa-ser o calcanhar
u a ponta dus meios o num simples
movimento ilu vue-vem. uo InvCs do
girar a niuulvclla uu mesmo Bülltl-
do, produziu a fôrma desejada.

Prompto o trabalho, mme, Eatel-
Ia nos fez presente do lindo pur de
inolu-i, quu ugrudtcemus penhora-
dua.

Vimos Jã confeccionados, multo."
.trabalhos finos, gravata», pu/utots,
otc, o que uos foz capacitar «lo que
a muohlna "Futry" 6 umu ••niachina

do fazer dinheiro", cm mãos d"
quem queira trabalhar.

Accresconlou mais mme. Estolln:
Com o fabrico do chitas, fotilurds
ou eehi-rps. pôde qualquer pessoa
produzir 40$ a 50$ diários. Emfini.
dezenas do artigos variado» em fel-
tios «lesdo o "pom-pom" liara <> car-
naval (em quo se aproveltuni os
restos da s-duO, até os casacos «le
senhoi*u-, que so vendem u 1205 no
commercio. A matéria prima custa
apenas uns 30$000.

Satisfeitos com tt demonstração
de mme. Eslelln. despedlino-nos.
des-jtn-do-lho feliz exlto na sua
propaganda.

(Transcripto do "Jornal «ia Tar-
do", do Campos — Van & C. —-
Praça Tiradentes 72 — Rio do Ja
nelro.)

São João Nepomuceno
UOiOOOSOOO

O sr. João Puccottl, residente cm
ti. João Nepomuceno, Estado .|g
Minas, foi o fdllzardu quo rocol) i
ua agenda geral da loteria da VI-
ctoria, nesta capital, o bilhete i,,i-
muro 1.S9S, premiado com 20 cop.
tos na extracção realizada cm 3 aa
corrente.

Na próxima quartu-íelra, outu boa
loteria fuz mala uma, extracção com
o prêmio do '20 contos, jogando tú-
inunlu com Ü milhares. Avisamos
uos nossos leitores quo os bllliotcd
uoham-ao *à venda cm todas as cu.m
loterleas. •
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F. SPINO & a
RUA DOS ANDRADAS, 59 - Teiep. N. 2112

Commíssões - Representações - Conta propría
UnloM Mento* de Asty A Cia. ThKu • vernlies e dos- produetos phftrmactu-

tieti ¦ismoxyl — Murryl — Ttraktyl e Akrol"*¦—**- - 
. .

DEPQ8ITMIIOS;

Des afmtUos pincel», brechas nwroa "Onlpa" — Metaes — Globo* — Tuly-
pl8  Fitilhos lisos e impressas — Etiquetas, «eda, algodão, tafetá — Vi-

droa para uso doméstico — Irrigaiores — Tuboa de borracha para Irri-
gadorca — Mangueiras — Artigos par* escriptorlo — Garfoa — Colheria

— pratua — Chioaraa — Peneiras — Malas — Ladrtlhoa — Teihaa
u it cimento — Etcoiaa para roupa — Balas de borracha, eto., ato.

PREÇOS E INFORMAÇÕES A PEDIDO

MHWS i ESF1001S
F>ARiEk LEITE

TH0RVALD JENSEN & Cia;
RUA GENERAL CÂMARA 102- Caixa 1283

-:- RIO DE JANEIRO -:-
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Mayrink Veiga & Go.

«íNg* íjn] *1

j^fi____ V o, u-s /

"tOHI.ER Atitemttic POWBR
^mJUGHTUOPek D.C

GRUPO KOHLER - 0 ideal para
produzir energia electrica; prom-
pto funecionamento, econômico,
partida e parada inteiramente au-
tomatico, 110 volts, 800, 1.500

e 2.500 wolts.
Material radio-telephonico - Ma-
chinas, ferragens e artigos de ele-
ctricidade -• Tintas, óleos, polvo-

ra, dynamite, etc.

21'-RUA MUNICIPAL-21;
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Moralizemos a Justiça
TS avultttdo o numero do recla-

macOes quo noa trazem advogadoo

militantes contra o pre«*o demasia-

damente excessivo cobrado pelos o£-

flclaea de Justiça das diversas pre-

torlas eiveis da nossa Capital, por

actos do officlo.
"Viriios, cora ' tristeza, a constata-

cão desse abuso tão reprovável e

qire tanto contribuo para o descre-

dito do uma classo quo por todos

os motivos deveria se enforcar para

manter-se numa atmoephera do res-

peito e acatamento.
Entre outras Justificadas- razOe-s,

apontam os informantes, como prin-
cipal, a escandalosa advocacia que
aquelles Borventuarios da Justiça

exercem nas respectivas pretorlas
onde servem*. A denuncia precisa
nomes o cartórios, mas, nos abste-
•mos do onumeral-ps, porque não

pretendemos fazer campanha pea-

soai, o sim, em nomo da morallda-

do da Justiça, pedir a enérgica at-"

tenção do lionrado sr. procurador

geral do 'Districto, para o caso.

Ha pretorias civela ondp os oífl-

ciaes so recusam a fazer intlmaijõcü.

allesando íalcoa pretextos, para não

prejudicarem os Interesses do se»---
constituintes.

Ainda ha 15 dia- so deixou de

fazer.'ura deposito do àluf-ueres, de

uma casa om Catnmby, porque o

official at6 hojo não encontrou o

proprlulario, homem residente na-

quello bairro e multo conhecido.

São ostes factoa que deixam uma

impreasão desoladora doa nossos
i costumes o da noesa educação so-

ciai,
(Da "Gazela dos Tribunaes").

. ¦ ¦» mmtm» *> i ~

Marinhadas
Marinho, toma cuidado,
Não te mettas uo atoleiro;
Nem tudo venço o dinheiro,
Marirüao, toma cuidado! -
Nâo «tuelras ser estradeiro,
Respeita o direito alado!
Marinho, tema cuidado,
Não te mettas no atoleiro'!; .»

Esfóla, mas, não estrllla,
Esfóla, mas, não retruca!
Isto aqui não é batuca,
Esfóla, mas, não estrilla!
Não mettas mão em cumbuca,
Seguo o exemplo do gorilla!
Esfôla, mas, não estrllla,
Esfôla, mas, nâo retruca!

A. Bessa.

-H2 -¦- ¦ Contrabando
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g FORMULA DE SIR JAMES MURRAV — O MELHOR ANTI-AC1DO E | 
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I SIR JAMES MURRAY & SON - DUBLIN | 
'

Cosipanhia S K P do Bmm-xUI.IWIWOA CAIXA 1452.T-^IWMJANIH».

Prefiram A0UA FUB.CIATIVA
DE

SER JAMES MURRAY
-GUAL AS ÁGUAS DE

REN0MBRADAS FONTES EUROPEAS
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TEM TOSSE 0 PEITO DOE ?
Tome...

Pneumatol Godoy
FRACOS, AHEMICOS, dVE NECESSITAM DE UM M=:í*ICA*íIEHTO

ÍIBBRIIGINOSO IODO-PHOSVHATADO, USKM:

I0D0-FERR0L GODOY
ij-uiJiiuuijufMMiriririrjyii"»*!"!—r-i-ri-~--—~~-———-—¦-—¦-—"-—"—-"—•'—

TERRENOS EM ANDARAHY
VILLA AMERICA

20$009, 22S000, 24$000 o metro quadrado — A
dinheiro ou em 60 prestações mensaes

NOTA — Para vêr os terrenos, saltar á rua Barão d» ^Mesquita, es-
quina da rua José Vicente e a poucos passos, uma grande 

'"aboleta 
indi-

cará o escriptorlo á rua Barão do Bom Retiro 826-A, onde serão dçías
todas as informações.

Bondes de Uruguay e Engenho Novo

Continua em verificações, na

, Alfândega deata Capital o despacho
do uma -partida de saecos importa-
dog pela flrmu Montene**ro & liorb,
desta praça, como se fossem trapos.

O si*. Lisboa Serra, inspector da
Alfândega, nomeou os conferentea
Adriano Ferreira o Joaé do Almeida

para verificarem a denuncia reco-
bida e eatea funecionarios estão tra-
balhando no armazém n. 3, ond'6
so acha a mercadoria.

Ao quo parece, aquelles conferen-
tes têm verificado, realmente, grau-
do quantidade do saecos do uniagem
em perfeito estado o uma percenta-
gem minima que poderia ser con-
siderada doteriorada.

Isto equivalo a dizer quo a cars_>

quo monta, aliás, a muitas centenas
do ltllos, rao ser cobrada á razão
dc SOO ríls o não a 50 réis — como

pagaria su fosse trepo — evitando-
sc, assim, -um prejuízo enorme para
o fisco.

Pudemos, assistir, no -j-nií-ism
ii. 3, é, conferência «j-uo so -fazia o
vimos quo em cerca de mil saecos

quo continham os encapados aber-
tos, 80 "(" eram em bom estado o
ap-enas 20 "l0 do saecos inúteis.

(Transcripto do "O Paiz" do eab-
bado, 6 do setembro de 1954.)

 . t ¦»«•»* » 

Registro de marcas de fabrica e
de comioercio e obtenção de

patentes de invenção;
Büchuer ii C. Ouvidur, 79, uo-

bmát. tí. Boaii), IU. ti. 'Paula.,

MACEGAS — Odilon Azevedo
Ed. livraria I-elUs lUIxslto -* llin

"Ha aiinoi* que não appareco umu
estréa tão forlo como esla. Abordnn-
do um gênero quu pelo _bu.-iii o pelo
falscamento dos imitadores metto as
obras num idilemma: ou optima ou

péssima, O. A. realizou a primeira
¦ponta — fol-a optimu. .Nilo imitou
rnlnguom, abriu o seu caminho e con-
ueguiu ser absolutamente novo tio
batear a verha. ganga da ii rovelha
literatura regional, ou assim chama-
da graças á certcai do vocabulário
critico. Seus typos são vivos por-
quo suam verdade no desenho e nu
côr; suas paizagens, Incisiva-:, nãu
lembram paizagens de ninguém, mas
rcfialtam as que a nussa natureza
criou; sua língua, é vlraclsslma e

pinturesca, como a'de nenhum ou-
tro o genuinamente' .brasileira, rica
do 'um sabor inconfundível. "Mauc-

gas" *fi, em summa, um grande 11-
vro, o so Odilon Azevedo j.i não
arada virado o revirado na mesa du
aualyso critica, como um caso, ú

quo a critica entro nós não e.-cistc ou
quando finge exislh* lião passa de
politica iliterarla — com a nobre
excepção do fulgurantiseiniu Aggri-
pino Grieco."

(Da Revista do Brasil).
« tu» 

A revisão da Constituição
AO PUBMOO 13 AO DU. CORRÊA

MIFIIEITAS

Ao sr. dr. Corrêa DelVeilas o n
todos quanto lerahi a carta que esse
senhor me dirigiu pelo "Jornal do
Brasll", de 9 do corrente, reprodu-
zida neste jornal o ncsta\sec«;ão,
peco o obséquio «le lerem "a respos-
ta" que, enviada embora ao "Jornal

do Brasil'' na tarde de 10 e apesar
do repetidas infonnaiiões do referi-
do jornal do quo seria publicada,
não o foi at6 hontem, pelo que foi
publicada hoje, 13 do corrente maz
de setembro, pela •"Cazeia de Noti-
cias", soctjão "G-azela Jurídica", ae-
Uma pagina, sob o mesmo titulo
acima.

IUo,' 13 de setembro de 1924,
' José Jliu-ia 3Iac-Do\--e'U.

• * ui»—».

Devolve-se o dinheiro
a quem fizer uso do PEITORAL
ROUSSELET e não alcançar o resul*
tado desejado, liais de 15.000 pessSa*
que obtiveram optlmoa naiultadoa ora
pouco tempo garantem a Incontestável
qrricacla do PEITORAL ROUSSEliET em
todos os casos de TOSSJ5S. 59 «ios mais
eminentes médicos brasileiros e estran-
gelroa attestam ser o PEITOBAt,
ROUSSELET o quo supera todos oa
preparados. Leiam com attenção o fo-
lhoto que acompanha o frasco. E.tlglt
O PEITOP.AL ROUSSELET, sem qua
vos darão outro «nialquer quo lho d"
mais lucro na venda o quo estragara
vosso estômago, esnèrdlgando tossi
dinheiro, >

?, tmitim» 

Malas e artigos de viagem
A "Casa Marinho" cãtil fazendo a ven*

da do todo o íen .stoi'k, por menos do
cuüo, ludo o quo lia do melhor em obra
de lei. Quem qulzer ter mulas superiores,
aproveito a occasISo. li' na rua ücto Uo
beteuibro, 66. — Manoel Joaquim Ma-
rinho.

«. ai» 1—

Economia de tempo e de
dinheiro!

Clrcularcs, tabellas do prc**os, au>
nnnclos, eto., em nilnuioj

PKECO-
50 exemplares de uma pag. 5?000

100 exemplares de uma pag. 7$000
200 exemplares do uma pag. I 1$000
300 exemplares de uma pag. 159000
400 exemplares de umu pag. I9$000
500 exemplares dc uma pag. 113Í000
etc.

Dactylographla. Traducijões. Eu-
dcrei-OB para todo o Brasil.

Buchner ít Cia., Ouvidor, 79, sobr.•Telephone: Norte, -1661.
m mim*, m 

BIOGÀSTRtNA
[C(«iipriiTTÍde$ tonwKgesfrvoS)

" Nome registrado
Biog/JUriatCMvigOT* a vitalidade gas-iiucsíí-iííl etn atonia, faz voltar i

sj jnirsK-ads a secreçao dos órgão
•igpsSysWyque recuperam o seu íur.c~1~\ «Mâmeuta integral

^ogssslhAafi.n-viàa do estômago i

Cruzada Espiritualista
Na parto ¦— Religião — dosto Jor.

nal', ondo se truta «lu. Thooaophla,
vem uma declaração da direetoria
da ox-Cruüaitft Usplrlta, por quo
passou a donomlnal-a — Cruzai!;..
Espiritualista. A sêile 6 & rua do
Rosário 13*) o as sessões fis sósias*
feiras, lis -O 'horas.

Digestões difficeis
-1ETUOÚO i:0.1I) EMPUEOADO PA.

KA AS FAt.lLltAlt
São muitas as pessoas que soffrom

do estômago,, suiulo a uauaa au mfts
dlgostüaSi acldozj dires, pesu depola
«lua rafelijScB, etc. Estas intentam quo
com o uso do bicarbonato listorlüudo
tem colhido admiráveis rosüllados,
Muitos mudluos tom colistutuijp qua o
dito blcárboniitò esteriiiadõ ullivla o
estoniugo, funèndò dsshliparccor u hy-
liuraclüoa ipio irrita u Influminu ti nm-
cosa «lu estômago, É» por Is.so multo
uconsolhado, auriulavel o são. No nus-
so \mi'i «leve sur procurado o blcarbo-
nato cslcrlzuilo um \l.lros bom foclin.
dos especiaes o nüo om caixas ou pa-
cotes du bai.-.o pree-».

Gumplido do SanfAnna
Prof. do Direito Civil na UnlVorrlil-il*,

— Ef.c. nua I" Ue Março n. 23, -- Tel
N. SOÕS — 110S, Sul 30ÚÜ.

NEW YORK LIFE INSURANCE
APOMOE EXTÍÍ.VV1ADA

Tondo so e.ttraviiuio a apólice nu-
mero 31.7.737, umiitida pelu X«-w
Yorl; Life Insurance ("opipany, ko-
bre a vida de Antônio Óomcii Uo-
li«.'Ilo Horta, .• como nfio tenlia m,Jo
Ceitu Lranuacijfio «Io especie alguma
sobro a mesma, desde já deciuro ..,.-
tar a referida apollco nulla o s.ui
valor algum. ' l

RuspoiiHabilizo-mc, como br.nefl-
ciaria «: Inveiitarianti», a restitull-u A
Companhia, «eeni ijualiiuer tempo
fôr encontrada, assim ' como, e na
mesma i'ua-1'dado, . reiipoiujabnízo-

mo por qualquer reclamação iruu so-
bre a mesma apollco advenha &
Companhia...,- • j

Cldad.é «lu tal . ;j ,. 
'.'*.• -.'. ..,.. ..

Umilla Augusta Carneiro da.
Horia.

ASSOCIAÇÃO DOS; EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO

DE JANEIRO ,¦
FUNDADA "GSM 18HO — EDU*iCIOS

PRÓPRIOS A' AVBÍSTDA BIO
BIIANOO 118 I* 120 jf* A' RU/

GONÇADVKSi DIAS 40
Kintirc-sümo dei d«lO:0fl0$O00
PAGAMENTO DE JUROS

Communlco aos po-uuidores in
titulos deste empréstimo que, a co-
itieijar do sexta-feira, 19 do corr-in-
to, du» 13 ás M horas, scra feito
na thesouraria «lesta. Associação o
inigamcuto dos juro»» vencidos om

31 do mez próximo findo.
Rio do Janeiro, 13 do setembro

de ia-S-1"
Antenor ('. de Carvalha

1." Ihesourclro Interino

LEOPOLDINA RAILWAY
RECElitMENT» DE CARGA KM

PRAIA FORMOSA
Segumlu,-feira, dia 15 «lo oorreate,

será iT-ccbidu <_,rga òm Praia BV*r-
musu, (lestlnadit áa ontaçõea d* Bê-
<1<! Mineira o linhas Grão Pará e
Norto, n saber: Praia "-"ormosa atê>
Siiiulc (í raiiiiios; Porto No**o atí,
DiunuuiK-, .Miinliiiassil o ran-u-s;
M-i*-ó (VS. F. rri-en»-opolis).

-As inci-cadorias dn» loi-<*ão do va-
gão iMira «-arn-giHiientp petus poitcs
no piitco dc V. Formosa só de»em
eer enviadas para a estflção depois
«lc prévia «•ombinn*-ão com o
Agente.

Rio «lo Jtuteiro, 13 dc seêaoxHro
üc 1B1M.

M. C. AUliDlSr--
Dii-cctior Gerente.

HOSPITAL EVAN6EUC0
ASSF-MBIIÉA GERAti TÍSPreSOTATi

PARA RlOFCnS.**.*. «OS
:BSDATI*W)C3 „

(3* aom-oufeção)
Dc ordem do sr. prowdente dó

Hospital IBvaogeiJico, «-«nvocyj urna
.-msembléa -*eral eopeüial -Ki*ra o dia
IS fluente, àa 130 I }2 horas, á, rtKt
.Silva Jardim, 33, afim do ser-dis-
cutida a reforma doa 'Estatutos do
101S aprecentack- -pelo Corpo Admi-
ui-str--.trvo.

Rio, 11 de setembro do 1324. —
Dr. João Vollmo*», secríía.rio aeral.

0 CIRÜR8IÃ0-DENTISTA SILVA
DIAS

participa a sena olientea •> «nl^fl
que, do resreSBo de trua via-rem, ro-
abrl-j o «t-u consultório, li rua do
Ouvidor, 173, aob. Teloplione: Nor-
te, <S3Si.

FAZENDA
Compra-se ums fazenda contendo d« 60

a üüo alqueires de terras de cultura, pro-
prlas para café, canna e outroí cereac-,
nos estados de 8. Panlo, Minas ou Rio «J
Janeiro. O vendedor devo dtriglr.-so a na-
pbael Affonso íi Irmio, em Villa MercC
Minas.

EM 15 MINUTOS
A PA8SAOEIRA IDEM.

Esteriliza o pau* com perfeição TERNOS.
VESTIDOS, eto., paloe prOcúaos ASIEP

CANOS maiu modoroos.
Cenfortareiu CABIKES de cjper*.

SETE DE SETEB-BBO, 50, 1-
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I THEATRO, MUSICA E CINEMA 1
- - ¦ aa— — ' ¦ -sJ i|

RADIO-JORNAL
0 THEATRO
"A-HA FORTK", AMAXIM, KO

1'AliACIO
Mudara, amnnha o oeu cnrtn**, n

companhia Alven da Cunha, para
nos .dar om "premlére" a bella poça
do Darlo Nlcodoml "Alma forte",
om quem tuin .trabalho do grando
ralovo o sr. Alvos da Cunha, ko-
cundado, ainda om papeis do desta-
quo pela sra. llertha Wvar o polo
actor sr. Carlos Santos,"director ar-
tlutlco da companhia.

Por tal motivo «erão dadas, hojo,
om "matlnéo" :e A nolto, as ultimas
ropreslontaqOca da Intorcssanto co-
media dramática "As duas causas",
oue tão accontuado oxlto logrou.

A OKNSWKA 1)13 PEÇAS E DE.
FOiMB

Por portarias do ministro da Jus-

Alice Terry

liga, foram oífoctlvadòg no» cargos
du consoros das casas do dlvorsCeg
publicas desta capital, os bachurols
Ollberto do Andrade, encarregado
da censura Aiu> poças thoatraos; Ro-
horto Rteheharno, Pedro Eloy Cor-
delro, Ernesto da Gama Corquclra,
Josô Pltta do Castro o Joso „opos
dos Reis, oncarrogados da censura
dos íllms clnomatographlcofl.
A PRIMEIRA DE "GIGOTjO". NO

iOART.O.4 GOMES*
Mais dois dlus o teremos em sec-

na, no Carlos Oomes, o novo traba-
lho do nr. Renato Vianna, instituía-
do "Glgolo", pois a sua "promlíro"
esta marcada para/17 do corrente.

A montagem defeia peça, infor-
mam-nos, estft sondo feita com um
luxo lnegualavol. A mlso-cn-scíno
úo sr. Eduardo Vieira, 6 tambem
uma rccommnndnção para a como-
dla. Quanto aon scenarios, basta
quo so diga quo ficaram a cargo dos
srs. Lazary, Jaymo Silva o Mario
Tulllo.

Do desempenho encarrogar-se-ão
ns srus. Iracema do Alencar, Car-
mon dc Azevedo, o srs. Leopoldo
Froes, Eduardo Vieira, Carlos Tor-
ros o domals figuras do elenco.

OS ESPRCTAOUIiOS DE HOJE»
NO MUNICIPAD

Em quarta vesperal será cantada,
hoje, no Municipal, a opera "Ma-
pon", de Masaenot, tendo como pro-
tagonlsta Mudoleino Bugg.

A' noite «era. ouvida a opera "Sal-
dunes", do Mlgucz.
"BOIIEME", BM RECITA DE ASSI-

G.YATCRA
Será cantada na noite do amanhã,

em recita do asslgnatura, a opera"Bohemo", por Maria Zamboni, Elisa
Marchinl, Mlnghctti, Pasero, Floro e
Sylvio Vieira.

A UI/TIMA RECITA POPULAR
Será depois de amanhã, a ultima

recita popular com a opera "Sansão
o Dallla".
"OAItMEN", EM IJWTMA VKSPE-* RAD

Na ultlma vesperal de quinta-fei-
ra, será cantada a opera "Carmen".

MUSICA
AUDIÇÃO DB ALUMNOS DO ..<.'•

STITUTO NACIONAL DE MU-
SICA aiRoo.llza-80, hoje, As IS horas

audição do alumnos, correspondente
ao corronto anno, das classes do pia-
no, canto, violino o flauta, do ln-
stltuto Nacional do Musica.

O programma a executar esta as-
sim organizado:

Ia parto — I — Granados — Al-
legro do concorto, para plano, pela
alumna Nair Duarte Rabello (classe
do prof. J. Octavlano): II — Cou-
n0d — "Sapho" — "Sauco", para
canto, pela alumna Maria do Lour-
dos da Gama Garcia (classo do
prof. Carlos A. do Carvalho); 111

 Lista — a) "Tormonta do novo'!
(Estudo transcendental); Chopln
b) Estudo op. 2-1, n. 11, para

plano, pela alumna Esther da Silva
Braga, (classe do prof. J. Octavla-
n0); iv — Pugnanl — "Prelúdio e
allegro" para violino, pela alumna
Nadlr Solcdado (classe do prof. F.
Chlaffltelll); V — Paganlnl-Msts-.—¦
a) Estudo n. 4; Schumann — b)
Novelleto ri*. 2, pola alumna Maria
Helena Charnaux (classe do prof.
Joilo Nunes); VI — Rodo — "Ada-
glo o final do 7o concorto" para
violino, pela alumna Anna França
Americano (classe do prof. F. Chiai-
fltelli).

2a parto — I — Listz — n) "Dans
le bois" (estudo); Paderewski — b)
Capricho op. 14, n. 3, (genero Soar-
lati), para plano, peln alumna SCUah
do Moura Brito (classe do prof. J.
Octavlano): II — Buchner — "Fim-
tnsla", para 'flauta, pelo alumno
Victor Neves (classe do prof. Pedro
de Assis); III — flounotl — "Clnq
mars" ("Cantileno"), para canto,
pela alumna Maria da Gloria Carva-
lho Costa (clns-se do prof. Carlos A.
de Carvalho): IV — J. Hubay —
a) "Ullanzo Baliaton"; Sarasato —
b) — Zigennerweisen, para violino,
pelo alumno Oscar Borgerth (classe
do prof. Orlando Frederico) — V—
Victor Masset — "Paul et Virginio ,

(Continua itu 15" pagina)

OS AMPLIFICADORES, DE RESISTÊNCIAS,
PARA BAIXA FREQÜÊNCIA

ÍDMAMOUCI

THEATRO -S5. JOSÉ,
ENIPRE8A PASCHOAL SEGRETO — Dlrecção artística do LUIZ PEIXOTO

Direcoio scenioa de I8IDRO NUNES

Ramon Navarro,

___7^*_____k_____l **^_^__|r

ÍCARAPCI
| 

¦# I í
Lewis Stone

HOJE — A'u 7 3|4 o io 0 3,4 —:— A's 7 3|4 o 9 3|4 — HOJE
W A'8 2 1|2 — GRANDIOSA MATINE'E — A's 2 1|2 SM

gr Mais uma sensacional victorla de CARLOS BITTENCOURT o CARDOSO DE
MENEZES, os "azes" da revista, apploudidos pelo publico carioca I

A supcr-revlsta, em ii netos, 17 quadros o •.' deslumbrantes npotlioosos dn
mais palpitante actiialldade, da parceria IIITTENCOUHT-MENEZES, com mu-
.slon do maestro vlcnne.nso IIANS niKUMIAMMEli e números dus compósltoròs
nacionaes J. FHANCISCO, ARMANDO PHItSIVAL, U. (JAUbOaO DE MENEZES o

J. HEZENDE

OLHA O GÜEDE .
Grande suecesso do Maxixo Aorobatico, dansado pela actrlz ANTONIA

DENEGRI e pelo actor FRANCISCO ALVES.
BIS! BISI BIS! EIS A DIVISA DO PUBLICO — NÚMEROS DE SENSAÇllO 1

ENTHUSIASMO E ALEGRIA !
Rlea montagem 1 — Pega própria para famílias — Gargalhadas sobro gargo

lhadas — Linda musica — Exito completo !
COMPERAOEM — Anatolio Glbimba, popular compositor do fox-trot "Quem
quer. comer qulingomi)6", ALFREDO SILVA; Zé Guodes, proprietário do ar-
manem "Ao terremoto da zona". AUGUSTO COSTA; Burromeu Ferreira,
FRANKLIN DALMEIDA; Minhoca, ALBINO VIDAL; Brasillna Pivide de Abobo-
ra, ARACY CORTES; Chapeleta Palhinhas, ÁLVARO DINIZ; Frltz, astrônomo

fdlr-mfio. CONCEIÇUO MACHADO.
Grandioso suecesso do grupo de escoteiros, em homenagem a ÁLVARO SILVAI
— Imponentes finaes de .-.ctos nas allegorlas "Ao Prlnclpo Umberto" e aos
aviadores quo fazem os grandes raids ! — "O quingombó", numero sensecio-
nal I — Os chapéos modelos das senhoras artistas são fornecidos pela acrcdl-

tada CASA CASTRO, :i rua Uruguayana, 11.

- - - CINEMA CENTRAL. - - -
Empresa llnfildi — Av. Rio Branco, 1118 — Tel. 42 IS OkU'1'1

OI." Musie-Hall Familiar do Brasil
HOJE. — Vitimei dia de uni g-ramlioso jirogramma

Robert Bosworth.
na estupenda produeção Extra Especial da Metro, distribuída pela

PARAMOUNT:"O AMIGO TRAIDOR"
*NO PALCO — A'8 2 horas — 3 1|2 — íi lioras — 7 horas — 8 1|2

10 horas. — 6 grandiosas sessões chies familiares, (I. — Artistas d;
South Amerlca Tour; Billy Cardo And Jack — cyelistas excêntricos
acrobaticos; *Tho Fanclus, pintores excêntricos. Novidade. Rnyito dc Ou-
ro, notável coupletista hespanhola; Dell* & Sosoff, bailados clássicos; (Jus
Brown—o rol dos cômicos; Marx D'Arlys—bailes modernos; La Prcci-o
silu, a estrella do Madrid; Musetta, notável cantante hespanhola; La Ser-
frls, o rouxinol humano; Família Alcinty, acrobatas, excêntricos; Peplta
Venus, bailarina clássica; Giovanui Fiorlni, celebre tenor italiano; Les
Urbans, cantores lyricos russos.

Camarotes numerados. 10?000. — Poltronas, 2S000

13' bom do domínio dos quo so do-
dlcam no estudo o exorcltacfiodo.ru>
dlo-electrlelJndo quo os amplifica-dores de resistência silo suHcopiivols

do uillizitçfln paro froquonclns quão»,quer; bastara quo sejam acolhidos"capacidades" do llgacuo, do propor-ciJes convonlonics, e obterá o oporá-dor apparelhos capazes dn optlmorendimento, para, froquonclns tüofracas (|Uiinto seju pnra desejar,
üm amplifica dor, om quu m "ca-

pacldades" de ligação sejam dó 0,01mleroíarad, terá perfeito funeelona-
monto, para toda a gnmmn das fre-
quenclas audíveis.

Tem esse dispositivo n vantagemde dar uma "amplKlcnçâo llldopeil-dento dii freqüência", o, por eonso-
sul nte, do não Imprimir "nenhuma
deformação" á curva dc corrente aamplificar.

Tal olrcumstanelu 6, deveras, lm-
portanto o faculta no operador a ob-
teneilo dc uma multo apreciável pu-reza. Uma montagem desse sonoro fi,
tambem, particularmente reconimon-
dada, pura a ampllfieiujão das cor-
rentes destinadas a acclonar uni "ai-
to-faianto" ou soja, na amplificai;.*! o
.Ias correntes que modulam um postodc telephonla sem fio. Nenhum am-
plificador do transformadores per-mlttirü obter-se, nesse rhlstor, o com
esse objoetlvo, uma pureza tão certa,
sogura, quanto a ''o apparelho de
resistências.

A unlca censura quo so poderá
articular a um apparelho eni taos
condições ó polo facto do dar olle, em
geral, uma ampliflcacão uni pouco
menor, a numero egual de lâmpadas
Veremos que osso Inconveniente po-
dora ser. facilmente, evita.Io e que
se poderõo realizar am-pliflcadoreH,
de resistências, quo deeni um rendi-
mento Ogüal ou superior ao dos mo-
lhores apparelhos munidos de trans-
formadores.

Evidentemente, para se chegar a
Um resultado tal, mister se faz os-
colher-so um typo de lampa.ia con-
venlente, o as melhores lâmpadas se-
rito aquellas cujo eoeffieiento do am-
pliflcueão seja assás elevada, sendo
mesmo nua resistência interna um
pouco forte.

Hão, pois, lâmpadas do grades .cor-
radas e finas. Lâmpadas desse gene-
ro é quo, no anno ultimo, do 1023,
foram realizadas, em determinado
numero, pela "Sociedade Independeu-
te de Telegraphia sem fio"; sen co-
effieionte do uiupliflcação se appro-
ximava do 50, e a resistência lnter-
na da lâmpada, entro filamento e
placa, ultrapassava, nm pouco, com
mil (100.1100) "ohms",

Convém observar, a osse respeito,
quo a "resistência interna" 6 uma
propriedade multo mal definida, o
que depende. essencialmente. do
aquecimento do filamento; uma vez
elevado o aquecimento, o numero de"eloctrons" emittidosaugmcnlu, Ipso-
facto, o leni-se, eu tüo, uniu ruducyfto
bem'notável da "resistência Interna"

O eoeffieiento du amplifleaqüo, ao
ijcontrariò, varia pouco u parece se;*
determinado, principalmente, pelas
dimensões geométricas da grade o
da placa.

As lâmpadas, mencionadas na gra-
yura quo aqui otferocèmos á apre-
.Clação do leitor de "Radio-,1 ornai",
foram ensaiadas em uma montagem
do resistências, e a ampliflcacão ob-
tida poude .ser comparada á du um
amplifica dor munido dc transforma-
dor (quem nol-o diz 6 o provoelo te-
clinico Ijôoii Brillouin, engenheiro-
consultor na "Sociétê Independente
de T. S. 1'".", com sede om Paris).

O rondimento da montagem, Jo
resistências, era multo nitidamente
superior; com certas lâmpadas, dim-i
otapas, do resistências, eqüivaliam a
tros etapas, de transformadores. A
nmpllfleae.no ora do 11 a 12, por
etapa, na montnsem munida dc
transformadores, no passo quo o am-
plificador, 'Jo resistências, dava um
oooftlclonto do ampllflcaçlio (om ten-
silo) do 30 n JO. por etapa. Tara ob-
tor esso resultado, necessário seria.
naturalmente, escolher valores apro-
prlados, das resistências:

200.000 n 300.000 "ohms". sobro
os circuitos de placa, e io "ma-
gohms", sobre as grades. O valor dn
tensão de grade tinha uma Impòrtan-
ela assás grnnde. e melhorava-se
muito o rendimento, augmentando a
tensão do placa (1U0 ou 200 volts)_.

Os ensaios tinham sido feitos ató
an mais altas tensões (Ü00 o 800)
volta), utillziuulo-so o operador de
corrente alternativa rectifleada, para
a alimentação dos circuitos das pia-
cas; mas o rendimento se mantinha
mais ou menos constante, a partir do
200 volls. Os resultados eram, pois,
muito encornjadores o mostravam u
possibilidade de um augmento consl-
donivel do rendimento dos amplifi-
cadores, de resistências, em baixa
freqüência,

— Na primeira opportunidade,
prosegulremos nessa ordem de con-
siderayões, especialmente quanto aos
"ampllficadores, do resistências, pa-
ra baixa freqüência", e, então, re-
produziremos o schema relativo ao
caso.

A PROPÓSITO DO ALCANCE DOS
APPARELHOS DE GALENA

,l:i. tivemos oceasião dc dizer quo
a distancia â qual se podem reco-
ber os radlo-eoncortos, em simples
galena, não ultrapassará, eincoenta
(üO) kllometros. Entretanto, anui-

dores do T. S. F. ha que nos têm
feito Iver « circumstancia de quo
têm elles conseguido ouvir, a dis-
tancias de ató 300 lvllometros, nina
cuja media se approxlma de 1Õ0 l;i-
lometros.

jrns, é que esses resultados oxcel-
lentes são, todos, obtidos, graças á
Inslallacãò de nntennos de mais de
100 metros de comprimento, o liem
desimpedidas. Queremos dizer que,
a no Itiwnetros dos postos do eniis-
são. é possível receberem-se, com
segurança o regularmente os concer-
tos, mediante unia instullaqãu ordl-
naria, comportando, todavia, uma
antenna bôa do facto. .

OS SIGNAES DM T. S. l*„ DE DIA !
E DE NOITE

Sabem todos os quo se dedicam
iio estudo da radioelectriciriade mio
o alcance dos slgnues radiotclogra-'.
¦phicos 6 menor, do dia, do quu do i
noite.

Attribulu-se (.*í;sl' ¦phenomeno ;'i
prosenço. clit caiiiada dita do Hoavl-
sido, camada essa ionizada pelos ra-
ios Solares o situada a nma centena
de kllometros na superfície da ter-
ra. Do noite, essa camada superior"]
não .'• mascarada pelas camadas ki-
termediarias, ionizadas pelos ralos
do sol c de maior ou menor condli-
ctibilidade. D'<ilii decorre o facto dc
que, ã noite, a reflexão das ondas
sobre esa camada é maior do que
de dia, e a intensidade dos signaes
recebidos <*• mais considerável, -por- !
que âs seqüências dc ondas, dirigi
Uns: no lonan da sunerfieie da ler

ra, «o Juntam as aúccèsilvãl camn-
das de ondas reflectldus pelu cama-
da superior Ionizada.

JA. a revlsln lechiilcu americana
— "Popular Radio" — di". uma ou-
tra explicação Interessante do pho-
nomeno obsorvildo doado os primor-
dlos da T. S. P.

Os ralos solares o as ondas liort-
zlanns «ão, uns c outros, «Ia mesma
natureza o não dlfforom, senão por
sua .freqüência; não podem elles,
pois, propugar-so, na mesma rola,
sem Interferências mutuas.

Supponhamos, por exoniplo, que
estamos pela manhã.

A estação A está em communica-
ção com ii estação B, situada a
oeste du primeira. Os ralos solares
o as ondas hortzlanas «o deslocam
na mesma dlreci-Ao. As ondas hert-
zlanns osolllam. á velocidade do va-
rias centenas do mil, vezes por uo-
suiHlfi, o los ralos solares, com uma
freqüência Infinitamente mnls ele-
vr.d.i. o a veloeldado do propnuacão
ó, todavia, sempro a meamu. Quan-
do esses elementos estão na mesma

dlrecção, as bocIlIncSOl dus talai i;o«
lares mio podem facilitai- a passa-
Item dus olldis liorlzliiiliis, pois quo
sun veloeldado é a nieiini.t; mas,
quando elles, nn ditos otomontoa
(ralos rolares e mulas hortalnnns)

estão em opposlção, a amplitude dus
ondas hosíozIanfiH nehnr-so-á aonsUj
velmento roduzJJa.

Do noito, ao contrario, tal lnter.
foroncla obstruluto não so produzi-
rã, o as ondas se propagnrao mui-
to mais íiulliucute.

TAPETES
Vendem-se por preço de oc-

casião grande sortimento Orien-
taes e Francezes, de Iodas as
cores e dimensões, chegados re-
centemente da Europa. Rua
Visconde de Inhaúma, S0» **-

Jja, 5.

RADIO-TELEPHOMA
APPARELHOS RECEPTORES

para ouvir os Concertos, Noticias, Discursos, irradiados diariamente pela
Estação Marconl, da Radio Sooledade do Rio do Janolro

COmPREM 03 APPKRELHOS

AALMABEPOETOÁL

Ummm
NO

Oine Palais
AMANHÃ

Com soenas maglstraes da Gran<
de Revolução — Super da Nle<
tro, dlatribuido pela Paramount!

A CASA FLORA fará no CINE PA
LAÍS, durante a exhlblção do

"8CARAMOUCHE", uma llndissl-
ma exposição de fieros.

estará

AMANHÃ
nas telas do f\ fonte dos amores

MA
com o emocionante, bello, grau-

dioso film portuguez

Os amores dos estudantes tle Coim-
bra--A belleza da velha cidade

universitaria-Os ^mores trágicos
da doce e linda Ignez de Castro

0 film será acompanhado de um grupo de guitarristas

MARCONIPHONES
AMPLIFICADORES — ALTO FALANTES

A.OCESSORIOS
COitbENSADORES VAKI.WKIS — TK1.HPHOXKS — VÁLVULAS,

fcÍGAÇõEâ 1)K TERRA — PIO 1'ARA ANTKNXA
ÍSOLAÜORICS EBÒNITE E I>E rOUCKLAXA — BATERIAS SECCAS

PEÇAM CATÁLOGOS E INFORMAÇÕES DA

G.1» NACIONAL BE G0MMÜN1CAÇÕES SEI FIO
RUA 1° DE MARÇO 107 — Rio dè'Janeiro

CAIXA POSTAL 136 TELEPHONE: NORTE C55S
•|_____j____ii______if^ b—_m___J i

CINEMA AVENIDA
HOJE —

CH.ORIA SWANSON
A DIVINA ESTRELLA DA PARAMOUNT ESPERA-VOS COM O SEU MAGISTRAL

TRABALHO

ESCÂNDALO SOCIAL
Em que apresenta tòilèttes verdadeiramente maravilhosas o nos dá nina lisura

Ideal do apaixonada, a par de ROD LA ROCQUE o RICARDO CORTEZ

AMANHÃ
A FONTE- DOS AMORES

Maravilhoso fllm portuguez, com belllsslmoe quadres históricos o toda a en-
cantadora vida acadêmica de Coimbra.

ELECTRO-BALL CINEMA
EMPRESA BRASILEIRA DE DIVERSÕES —.

5I — HU.V VISCONDE DO IUO BRANCO — 01
A MAIS POPULAR E .QUERIDA CASA DE DIVERSÕES DESTA CAPITAL

MATILHA HUMANA
Hoje e todas as noites, ás 6 e és 10 horas — Sonsacionaos torneios duplos,

disputados pelos melhores artistas do Electro-Ball.
Vencedores do partido do dln 1» — ÂNGELO li ALUO.

5.«-feIra, IS áfs 14 horas, oxtraordinnria matinóe com um torneio em 20
pontos, disputado pelos invonclvels campeões do Electro-Ball.

AO ELECTRO-BALL CINEMA — 51, Rua Visconde do Rio Branco, BI

EMPRESA PASCHOAL SEUHETO

RADIO:
Telephonla e Telegraphia

Apparelhos Receptores e Transmissores •
Accessorios para installações

PREÇOS REDUZIDOS «
VENDAS POR ATACADO E A VAREJO

C.ia Paulista Material Ektrico
74 — S. J0SE' — 76

JOÃO CAETANO
(EX-S. PEDRO)

HOJE — A's 2 3 4, em MATINEE
e ia 8 3j4 — HOJE

Companhia Brasileira dc Opcretas Victo-
ria Soares — Dlreeçüo Brandão Sobrinho
o dc que fazem parte o 1» tenor Vlcenio
Celestino e a applaudida actrlz Laia Árida

ESPECTACULOS COMPLETOS
Opereta vlenncnse cm 3 actos de Wllner
c Gruniauin, musica do Inspirado mães-

tro LEO FALL

I RIBI ¦ IHLUi
QUE OBTEVE 8UCCE3SO COLOSSAL !

PREGOS: Frlzas, 30$; camarotes do I»,
30*; do ü«, SOí; do 3a, 153; Poltronas,
CÇ; ialcões, i$; geraes, J-iOuO.

OCCAS8AQ
fontinun. nor POLXOS DIAS MAIS, n grrftndc vendu du cal-

gados finos ua conliocida casa

Fonrcade u,Iruguayana, 74
Interessa a todos

Exposição no
1.° andar vador

ICTERICIA-RIliS-BEXIÇA'4r5^ FICADO .••• ,• .?. '.'•¦¦

f__k^r______ _M _H

¦ _H_L mm^^^àmW

\ _!________¦

0 super-medicamento recen-
temente descoberto e que
já muito afamado, graças ás
suas qualidades therapeuti-
cas, vae assombrar o mundo
inteiro.

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL

De effeito rápido e garantido como distolventc dos
CÁLCULOS, ICTERICIA, RHEUMATISMO ARTHM-
TISM0, GOTTA. MOLÉSTIAS DA PELLE e ECZE-
MAS. Como eliminador do

AGIDO «iJFíSOO
não tem rival: é o mais poderoso.

A*
LICENÇA D-

VENDA NAS BOAS
1,3011, l)li II»-1'»
DROQ.iniAS E

lli! 3
PHAriMRCIAS

Mendes & Marin — Ouvidor, 157, T

Fala a eminente classe medica sobre o UROUTHICO

rlio
KmprcBO ívequeniembnto u UKOLlTHICO cm
'^-^•^n^-^lo^.^&Tx^

ríllír-
i-lhor

IUo, 10 do

f) CKOMTHJCO .'• Uin preparado nitelonii* (|U0
no t?atímonto CÁ cholccynmo. o cholollthlrln*í end.

vantagens para os doenter

tem indicação
¦ u nou ompre-

so trus roaes
Rio, ir. do. iisoslo do 1'J-i. — (Ax .) Ur. ItochH Vn a,

reaultadiis rllnlooa
preparado ÜltOLl-
os offeltos obtido»

Declaro tiuo tonlio observado os melhores
om caso» de dlatheao urica, com o emproBo -.n
THiro. üsel-o it principio como expcrlemün i
aiBlorlzarain-mo a acopüolhal-o com cotifliinmi.

Minha observãçüoi tom-so exercido mais . ,...,.,. ,,,,„.,
.¦os le Hhlase WllaS alstins com accentuada InsutClclcncla hepaparticularmente em

tica.
Rio do Janeiro, 4 do junliu do l'J-1

-M' 
p^òieSsòres da raculdado de Medicina do Rio d

(Assis.) Ur. tfaustluo

Janeiro.

Vttesto oün tenho empregado com multo bon; resultado o pro-
,v,ndo 'UUO-ITHÍCO nos casos do diathese urlca, ím vista do

B n o ,,oder duirctlco de quo gosa o mesmo preparado. OAi. Ivo ex-
còlentes resultados em dois -ases do grnvclla renal complicada do
oy"ti o con forlo pyurlà. Dois doontes com nrthrlto rheumatica dos

1110'.'..
—- (Asslg.)

ystl.. .. ..
joelhos obtiveram cura om menos do ui

IUo do Janeiro, li de maio do iu-!
" U 

(Membro da Academia Nacional dc Medicina
do consulado ilo Hespanha).

Dr. l.cão do

Medico o'-'icial

or medico escolar o menieu u.uxuiu.i u.t íí»i»'j'"— ,T ,
quo tem prescripto com roa] proveito o seguro resultado um

irodueto de nomo UROUTHICO, nos casos om que so Impoo
na diathese urlca
unia anormal hjperacl-

José Bastos do Ávila, medico pola Faculdade do Rio de Janeiro,
inspector medico escolar o medico auxiliar da Prophylaxia. Rural —

att esta
novo pri
uma enérgica alcallnisaçao do melo Interno,
muitas aífeccOes tia pelle resultantes do
deZ 

™0Sdò^S1b do abril do 1924. - (Asslg.) Dr. Josó Bas-
tos fl'Ávila,

O abaixo assignado doutor cm medicina, pela Faculdade do
Rio de Janeiro e da Universidade do Coimbra.

•mesta o jura il fe do seu gr/io, que tendo empregado cm sua
clinica, particular o preparado UROUTIÍÍCÜ, nos casos do dia the-
se urica, sob todas as fôrmas apresentadas, dello obteve resultados
surprehendentes. Outroslm attesta julgar o citado medicamento o
mais forte o efflca-/. dentro os actuaes dlssolvontCs do acldo urlco

IUo dc Janeiro, 2 de junho de 1924. — (Assis.) l)r. Joso JnUo
da Costa.

Tendo empregado por diversas vezes o seu dluretico Ideal
UROL1THICO, em diversos casos de moléstia do apparelho gentto-
urlnarlo, diathese urica, hepatlsmo e demais manifestações darthro-
sis c eezematosas da pelle, sempre colhi os melhores resultados.

Attesto pois, ser um produeto do bem cuidado fabrico do gran-
de resultado nos casos indicados.

Barbacena, 0 do junho do 1024.-—(Asslg.) Dr. Freire
rtWmilai'.

ür. Nelson dos Reis Torres, medico pela 1'aculdado de Mediei-
na do Rio de Janeiro.

Attesta empregar com optlmos resultados o preparado URO-
LITHICO. B o com prazer quo faz publico, notadaraente os bellos
resultados colhidos om doontes„ portadores de manílestatjOes exan-
thematicas da diathese urica, assim como nas formas renaes do
cálculos, etc. ,.,.,_ ... .

Rio de Janeiro, 15 do maio do 1S24. ~f (Assig.) Dr. >elson
dos Itcis Torres.

Attesto que tenho empregado o UROLITHICO cm manifesta-
Qões cutâneas uricas com prurido, obtendo resultados satlsfactorlos,
mormente em uma doente de nacionalidade austríaca que soffria
ja, de multo tempo manifestações calculosas para o lado da bc-
xlga. , ,

Esta senhora obtevo resultado de melhora logo após o primei-
ro vidro, mandei quo insistisse na medicação, e, ella hoje acha-se
grandemente allivlada de sua cystlte.

Rio i" Janeiro, 10 do julho de 1924.— (Assig.) Dr. João
Mata.

O preparado UROL1THICO, do pharmaceutico Oscar de Araujo
Costa, fi excellente.

Empreguei-o cm casos de diathese urica, com magníficos ro-
sultados, o que me tem obrigado a aconsolhal-o. •

Rio de Janeiro, 15 de julho de 1924.—Dr., Benedicto do
Moraes.

Attesto com satisfação que tenho feito uso e receitado, om ml-
nha clinica, o vosso preparado UROMTHICO obtive, etn curto o.s-
paço do tempo, os melhores resultados. E' Incontestável o poder
dlssolvente do tão utii remédio nos cálculos da bexiga o rins, como
lambem a sua salutar acção nas congestões! hepatieas.

Como eliminador do acldo urlco, principalmente nos arthritl-
cos o rheumaticos, fi do effeltos rápidos o seguros, pelo que muito
se recommenda.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1924. — (Assig.) Dr. Emílio
dc Oliveira.

Attesto quo o preparado denominado UROLITHICO. mo tem
fornecido excellentes resultados em doentes portadores de cálculos
biliares, icterieia, bem como naquelles cujos males derivam todos
da retenção de acldo urico no organismo.

E' um poderoso remédio, que merece ser bem conhecido de to-
da a classe medica.

Campos, 2 de setembro de 1924. — (Assig.) Dr. Cardoso dc
Mello.

Toda vez que necessito de uma medicação segnra o efficaa em
casos de diatheses uricas, recorro, com agrado, ao UROMTHICO.

Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1924. — (Assig.) Dr. Oscar
Varella Homem dc Mello.

y,
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TELEGRAMMAS E CARTAS DOS ESTADOS o tao

IOBOI

De S. Paulo
KX'I*IjOJI.\ÇAO de refúgios

SUimiRUANliOS
S. iPAUXiO; 13 (A.) — A PrefoI-

turn, denta capital devolvoú dovlda-
monto Informado, o requerimento em
<*llo Esttior Fellcla Oraít solicita 11-
oonca para construir o explorar du-
ranto 30 nnnoe refúgios subterrâneos,
(munidos do appardlhos «sanitários
paru uso do publico.

iocioi aouoi IOBOI IOBOI ioboc IOBOI IOBO

VACCINA GONOCOCCICA
 DO 

Laboratório Clinico Silva Araújo
EXIGIR O NOME DO FABRICANTE

Indicada no tratamento da BLENOR-
RHAGIA e todaa ao auaa complloaSaa, no
homem o na mulher! corrimentoa, rhou-
matismo, etc,
A* ViJMUA EM TODA? AS BOAS PHAR-

MACIAS E DROGARIAS

.NOMEAÇÕES
, S. PAULO, 13 (A.) — O dr. Bon-

lo Bueno; eecrotarlo da Justiça, no-
meou o sr, Lulu Cardoso Novaes pa-
ra. «ubstitulr o tiiesoureiro da Penl-
tonclaria do Estado, que entrou om
goso do licença; o sr. Manool Oscar
ArauJo, para exercer lnterlnamontc
o cargo do tabollli\o do nolao, no S*
offlolo; Jaymo liemos, para exorcer
Intorlnamonte o cargo do official do
Registro Oeral do Hypothecas, an-
nexos ambos a comarca de Presiden-
to Prudente

De Minas Geraes
FAMiECIMENTO EM MAMAN-

\ TINA
DIAMANTINA, IJ (A.) .— Falle-

ceu, hontom, aqui, b professor'An-
tonio dos Santos Mourão, O oxtlncto
era ÍUho desta cldado o oceupou va-
rios cargos do representação, Com
o dr Corroa íiabailo e Theodomiro

Alves Porolra trabalhou com afinco
om prol da causa abolicionista,

Do Maranhão
TNAÜOURAÇAO DOS EI/ECTKICOS

S. LUIZ, 1'3 (A.) — Foram hojo
inaugurados offlclalmonto os servi-
çob do bondes nus prlncipaes ruas
desta eupltul. Afim do quo a colo-
braçilo desso acontecimento uasumla-
so maiores proporções, todo o com-
mercio cerrou as suas portas, dando
logar a que as nuas o praças regor-
gllassem do povo.
Do Ceará *
O COMMANDO DO Ti" DE CAÇA-

DORES
FORTALEZA, 13 (A.) — Chegou

do Reclfo o tenente-coronel Custa»
vo Boiittomuller, quo reassumiu o
commando do 23° B. C. aqui aquar-
tolado.

Á reputação do Hupmobile como carro de primeira
ordem é baseada em factos fáceis de verificar numa
demonstração. Reúne em si uma combinação ideal
de grande potência e resistência extraordinária na
construcção do cbassis, tendo além disso uma appa-

rencia elegante com um acabamento distineto.

HÜPE MOTOR CAR CORPORATION
Detroit Michigan

10, S. A.

Cartas dos Estados
. 

* 'j

Garacol-(Minas Geraes)
O Dlrectorlo do P. R; M. de Cara-

côl delegou podores uo senador Juílo
Bueno Brandão, pura represental-u
nu Convenção do Partido Republica-
no Mineiro, a reunlr-so om Bollo Ho-
rlzonte, no dia 10 de setembro, paru
a escolha do candidato a suecessão
do presidente Raul Soares, o para a
eleição do dote membros da Commis»
são Executiva daquella aggrenilaç&o
política.O Dlrectorlo do P, R. M. o á
Câmara Municipal do Caracol, tole-
grapharum ao dr. Me,llo Vlnnna, te-
llcltundo-o pela Indicação de seu no-
me para u futura presidência do Es-
tado de Minas.

Coni a presença do dr. Oscar de
Oliveira, presidente da Gamara, An-
tonio Augusto do Oliveira, vlce-pro-
sidente; srs. José Peçanhn o Fells-
berto Ribeiro, vereadores; srs. Orlan-
do Nogueira, lavrador; padro Anto-
nio d*Almeida, vigário da parochia;
Alberto Loyola o Alclno Brotas, coi-
lectores estadual o federal; Adriano
Alves, supplénte do delegado de poli-
cia; srs. Kaymundo Duarto, commer-
dante; José Staut, lavrador; João
Contlnl, Maxlmlano Trcvlsau, Pedro
Corsl o muitos outros membros du
Colônia Italiana, realizou-se no salão
do Fórum cl^sta cldado a primeira
reunião para organização de uma so-
ciedade anonyma destinada ft expio-
ração de uma estrada do ferro ele-
ctrlca do Caracol a Matto Secco.

Fez unia exposição ciara do fim da
reunião o dr. Jorge Oilva, engenhei-
ro clectrlcista, membro da firma
Barros & C„ do S. Paulo, o enearre-
ga'do do serviço da estrada de ferro
electrica dc Poços de Caldas a Boto-
lhos. Esse engenheiro, que, no dia an-
terior, havia feito a viagem a cavai-

¦nor*fr**rT******aonc
Io em Bcrvlço de orploraçao, desta lo-
caüdade a Matto Secco, om compa-
nhia de seu auxiliar dr. Zezd Lopes,
achou que o terreno so presta admi»
ravolmonte paira a estmda 'proíe-
ciada.

Julga tambem que Matto Secco 6
o local, que mais consulta os Interes»
sos de Caracol por varias causas: «er
o ponto mais próximo do tronco da
Mogyana, atravessar a estrada om
uma zona mutto rica o Ja cultivado,
do vlslnho município de São Jo&o da
Boa Vista, cujos fazendeiros, todos
lndopandeutcs o progressistas;' pode»
rão sor grandes accionistas dd pro»
Jectuda empresa e. -finalmente por
serem menores os fretes por tonela-
da do Matto Secco a Sfto Paulo ou
Santos do quo do Pinhal Aquellas cl-
dades. Por proposta do dr. Oscar do
Oliveira, fot nomeada uma commissâo
composta dos srs. Antonio Augusto de
Oliveira. Octavio Barbosa o Jo&o Con-
tini para requerer provlloglo aos go-
vernos estaduaes ou federal, como for
de lei, Esta commissâo devora nomear
outras commissoes para levantamen-
lo do capital, que, segundo calculo do
dr. Jorge Oliva, deverá ser do tres
mil contos do réis, e na actualidade,
devido ao factor cambio, podendo ser
reduzido a multo menos desde quo
olle melhore.

O sr. Joaquim Ozorlo do Azevedo,
proprietário da Empreza do Luz do
S. João da Boa Vista e abastado ca-
pltaillsta, prometteu aa dr. Jorgo 011-
va o seu concurso financeiro e de
sua fnmilla, que é numerosa e toda
ella rica. Para S. João da Boa Vista,
ondo gosa do optimas relações, partiu
o sr. Orlando Nogueira, adiantado la-
vrador desta cldado, que é um gran-
do enthuslasta da nova empresa,
afim ão angariar asslgnaturas dos
lavradores u caipltallstas daquella fio-
rescento cidade. Ficou marcada uma
nova reunião, em casa do sr. Octavio
Barbosa, para qual serft convidado o
sr. Joaquim Ozoiio de Azevedo, quo

IOBOC aocaoi
poderá, ser o fornecedor do energia fl
empresa, e outras pessoas do S, João
da Boa Vista.

A nova Estrada de Ferro passará
muis próxima das seguintes grandes
lavouras do caM: coronel Gabriel Jun-
queira, srs. Rabollo, senador Abt/ir-
do César, dr. Octavlano Porto, Olym-
pio Rios, Jacyntlio Procopio, Joaquim
Martins, Manoel Gonçalves, Henos
Mondodorl, Joaquim Oeorlc. do Olivei-
ra, João Diogo e vários outros fazen-
delros cujos nomes ignoramos.

Tratando-se de um grande melho-
ramento para Caracol, estamos cer»
tos quo todos os 'seus habitantes, de
mão" dadas com os fazendeiros de
S. Jo&o da Boa Vista o de Espirito
Santo do Pinha», tudo envidarão para
que dentro em breve so torne uma
realidade.

Caracol tem elementos de «obra pa-
ra possuir uma estrada do forro; pro-
duz uma mediu du trezentas mil ar-
robas do café, que tende a uuKmentaj
coni'as novas plantuçOes, produz oito
mil quintos de vinho producção quo
dentro do dois annos será duplicada
com as auus piantaçoes exlston|tes,
produz multo cereal, podendo ainda
ser exportada pela nova estrada do
ferro toda a producção do distrlcto
dc São Benedicto, de Santa Rita do
Caldas e parto de Caldas, cujo com»
mercio de Importação se passará to-
do para Caracol, devido a dlfferença
do freto.

-T- Foi nomeada professora da ee-
gunda escola feminina desta cidade,
a normallsta, sra. d. Franeliea Tava-
res Doyolla, esposa do capitão Alher-
to Carlos de Loyolla.

(Do correspondente).

marca, distancia venclvol em duaa
horus do automóvel.

Suas torras são de primeira quu-
lidado. A lavoura do café é optima,
sondo grando a exportação,

Vai para quatro annos quo não
ha uma escola nesta localidade, nom
publica nem particular! Bm taes cor-
¦tlçOies é Limeira uma grando seinon»
telru de um doa maiores males na»
clonues: o analphabetlsmo. Aqui fios
um Justo appello ao sr. secretario do
Interior do Estado de Minas para
que procuro extinguir tão gravo lu-
cuiiii. Ao vereador deste dlstrlolo
tnnibeni endoreçamos Idêntico appel-
lo em nome da nossa cultura o da
nossa civilização.

A agonclu ílo correio local eat.i
fochada ha cinco mezes, sendo o ser-
viço do correspondência feito á ouala
dos negociantes.

Está eleito vereador por este
distrlcto em substituição ao capitão
Silvino Vicente de Freitas, Importai,-
to fazendeiro dosta zona quo ronun-
ciou o logar , o pharmacoutlco Lu-
ciano Werneck do Almeida.

(Do correspondento)

Limeira-(Minas Geraes)
Llmolrn 6 um dos melhores dis-

trlctos do município do Murlahé, si-
tuudo a cinco léguas da sede da Co»

HA MAIS DE 40 ANNOS
Existo o Elixir de Camomllla Granjo,

para o allivio «"ficai doa qu* aoffrem do
aatomago, fígado o Intestinos. Exporlmen-
Ue • tarali • prova.~ 

MACHINAS
Vende-se um Torno Copiador duplo, rom

diversos modelos do cabos para picar»»
ta», machados, marretas, martellos amo»
rlcanoâ o ralos para carroças o amorno-
veis. Um motor do 3 IIP Slemons, um dl-
to ll IIP Wostlnijliouse o uma balaneu
Overlanrt 300 kilos (nova). Para vér a
tratar á rua Duenos Aires, 228, com A.
Sllvu.

.*¦¦ f*»?' ^^^'^**"^w§»^i^?ffliHs^^H

I 
' Nós
vendemos

arl'

1. mais barato
m. Vejam só?!...

Crepe marrocain la-
vrado, metro ... 29$600

SÉ' , Crepe Setim Francez,
metro ...... 3SS000

Crepe China todas as
|fe,,'. cores, metro, .

15*800 e . ... 105900
Palha seda grossa,

metro i 12$900
$§•/' Filé, cortinado, largu-

ra, 4,20, metro . . 119800
Atoalhado, larg. 1,60,

i. metro ...... 3$900
|X Meias seda, baguette,
§:; -Reclame, par . . 10S900

i:r-*--Mi:

I GRÁTIS —— sl ciuer ser fell*! om empregos, em ne-
goclos o em amizades, gozar sande,

educar a vontade, augmentar a memória, a lucidez de' espirito e o vigor physico e viril; agir pelo pensa-
mento á distancia, livrar-se das influencias estranhas
o ãominal-as, vencer as difficuldades da vida e alcan-
car a felicidade e a paz, peça jã. o MENSAGEIRO DA

.'jFORTIINA. Dfi-so em mão ou manda-so pelo Correio,
, igratls. Sô para adultos e não analphabetos.

Escreva para ARISTÓTELES ITALIA, a CAIXA" ..POSTAL, 604 — Secção A — (Rua S. José, 6). Rio.
Mande-nos nome e endereço eserlptos com clareza,
hojo mesmo.

MADEIRAS DO PARA'
SUO AS PREFERIDAS PARA TODOS 08 TRABALHOS OE C0N8TRUCÇUO

CIVIL E NAVAL E A8 MAIS BONITAS PARA OBRAS DE MARCENARIA
Visltetn oi grandes depósitos da casa ,'.. • ..¦¦¦;"

MANOEL PEDRO& ©IA-
onde encontrarão todas as qualidades pelos pretos mais insignificantes.

237 
'— 

RUA FIGUEIRA DE MELLO — 237

tS6<

SO» DURANTE A LIQUIDAÇÃO

CASA MINERVA
46, Rua Carioca, 46

BARATO DE VERDADE

lEVITM

ÁS MÀES _
Se 13 Loabrigts jftii i Silitaria U

müM ?i afílüir íitouí! gfll-BS» ..o Mieis. Ia is 0]
nittig i»! alada tis aptrt- U
¦nfaite. íBilaglEsfrit.í!'. |y

mi seu
, 0 Vermífugo do

Pr, H. F, PEEBY
arnucirí isumis enrá temi

. ma \m\-\im.
Uma Unlca O0*-*- --**•*
A* «•aí» aat Iodai u *ri*-ifm*.

ahaniMlaa i drojaria».

99

fls apparelhos "SALUS,, esterili-
zam a água, evitam a dysenteria e o

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

desta capital
Depositários: Sociedade de

Produetos Chimicos
L. Queiroz

95 - RUA DA SAUDE - 95
RIO DE JANEIRO S. PAULO

jjS \S »*" 
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\ 5em dieta' Unicatnenie 1
I por J\m\ bucc&l 1

Cia* -ralo dz TREPARSOL I
condem 30 comprimidos H

riqorod*Mnetr\e dos&dios, B
Bm ^H
Hffl :; '/• BB

H

CURSO AUXILIAR DE PREPARATÓRIOS
RUA 1" DE MARÇO, 4 — Phone N. 3182 '

f
SE ALGUÉM VENDER AIXSODAO POR SEDA, ARRISCA

A Ul PAIRA A CADEIA PORQUE ESTA' ROUBANDO

Quem proclama quo um raucxjio <5 o melhor quo existe o
não offerece qualquer garantia, está roubando o vosso dinheiro
sem arriscar a cadeia.

Não vos deixeis roubar !...
Se estáes fraco; se necessitaes fortificar-vos, lembrae-vos

que o único fortifictuito absolutamente garantido que traz cm
cada vidro a garantia de devolver o dinheiro se não fizer o
effeito prouiottido é o grande preparado

TÔNICO LOVERSO

van BRVBN ?& CIA
ENGENHEIROS E IMPORTADORES

Grandes íornecedores a usinas de assucar, fabricas de tecidos, serrarias e demais Industrias de;
. Accessorios de machinas a vapor, eixos de aço, tubos para vapor e caldeira, gaxetas, papelão hydrautico e asbestos,

serras circulares, engenho e de fita, bombas, motores e dynamos MÂRELLI, reguladores
PI€KERING, manometros, etc.

Especialistas em ÓLEOS E GRAXAS LUBRIFICANTES, correios sola, balata e pello.
Representantes da S. A. UZINES BRAINE-LE-COMTE, Bélgica, fabricantes de material ferro viário, pontes

metallicas e rollantes, machinas para olaria, etc.
ÚNICOS DEPOSITÁRIOS DE: MOINHOS DE VENTOERVEN|CHALLENGE e DESNATADEKAS "MELOTTE'1

Engenhos coloniaes para toras — Rodas com rollamentos para transporte de canna.
Endereço telegraphieo ERVEN RUA THEOPHILO OTTONI N. 74

T-**-*' lSSoN5*£frJ448 RIO BE JANEIRO
Agencias em: Campos, Bello Horizonte, Aracaju, Riachuelo (Sergipe), Alagoas e Pernambuco

Ri:
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¥ | o 'o o \±zn: A VIDA DOS CAMPO
CULTURA DO MAMOEIRO

Solo — Vemos aqui no Districto
Pedoral o mamoeiro voiotar em bo-
loa argilosos o hIIIoobos, rico» de ma-
toria orgânica e falhos dosta tiubs-
tanela,

Mas basta observar como a arvore
eo comporta nos dlfíerontes meios
om que vive para se chegar a con-
elusBes multo praticas. Nos solos ar-
gllosos elle so desenvolvo mal o se
u terreno nfio 6 alto, de bom escoa-
monto, basta um porlodo longo de
chuvas para vel-o morrer por apo-
idreolmonto das raízes.

Nos terrenos seccos e .pobres o ma-
moolro apresonta-ao oom um aspe-
cto definhado o a sua produoçfto re-
sente-se douta falta do vitalidade.

Assim, pois, porcorrondo-s» os noa-
sos subúrbios e observando quintaes
o chácaras, vemos (fue os escrl-
piores agrícolas, quo têm tratado do
nssumpto, estilo com a razão; a pre-
ferencia do mamoeiro 6 para as ter-

ASCURIIA BASBH COtJIi
GnUInhas de raça — Lad. Ascnrr», U

FORMIGIDA
Para a extinção completa da

SAUVA ¦• com o

INDEPENDÊNCIA
de bucccsbo garantido.

nUA S. rEDRO. 91 — MO

PORCOS DK JERSEY
Leg-ltlmos, do diversas edideí, com pe-

dlgree, no netiro Mattos Junior, Estrada
da Pedra, 853, Ouaratlba, Campo Grande.

Snr. FAZEHBE1R0
SE PRSiCISAKDES DE UMA

DESNATADEIRA EIIGI QTXE
TOS FORNEÇAM A

ALFBAM

Oü A

ROSE
as vmcAS <txm em poüoo

TEMPO COMPENSARÃO OS
SHCS CUSTOS

Um» desnatadotra barata é sem»
pre Inferior, e isso representa a-

roasa mina
E9CRBVEI-NOS HOJE MESMO
QUE PELA VOLTA DO COR-

REIO VOS ENVIAREMOS
Pregos — Catálogos — Plantas

Orçamento*
TEMOS SEMPRE EM STOCK
Deanatadetras de 40 a 5.080

litros
Pegas sobrcsaleates

Batedeiras — Salgadeiras
Latas sem junta. — Baldes, etc.

HepMBS. CiBter S flwkiis
RUA MUNICIPAL N. 22

RIO DE JANEIRO
OuV

Sm UU d'El-Rey
E. MINAS

MACHINAS
OE OCCASIÃO

iwnos em stock, por pregos ba-
ratos, as seguintes machinas:

ESTAMPARIA DE METAES —
Installaçfto completei, para fabrico
de latas até vinte kllos, redondas e
quadradas, do afamado fabricante
inglez "R1HODES", constando de
prensas, redravadeiras, 'diversos ba-
laneis, pequenas machinas de funi-
IstÍa etc

curancÍNAS fttBOANIOAS — Tor-
nos mecânicos, ditos rewolver de
-diversos tamanhos,- machlnas de fu-
rar, d-e cortar, martelete a ar com-
primido, apparelhos de esmeril, íer-
ramentaa, etc.

CARPINTAJRIAS — Serras de fita,
clrculares e engenhos, desengrosso,
desempenadelra, machinas de tor-
near ca Ws, de soldar, serras de fitas
o multas outras.

MOTORES DIVERSOS — A va-
por, a gazolina, a oleo cru', variedade
em motores eloetricos, polldoras ele-
ctrkias, caldeiras, etc.

MACHINAS DIVERSAS — Bom-
bas para água, burrlnhos, ma-
chlpas de lixar, tractor, tank, ca-
mlrthões Ford, machina de lixar e
llfhpar calçado, alambiques e serj
pentinas, moinhos para café, balan*
gas, etc.

POMAS E TRANSMISSÕES—Po-
lias de ferro e '^nadelra, eixos, man-
cães cadeiras, luvase pertences.

! MATERIAES DIVERSOS — Ca-
bos de ago, estanho, talhas, macacos,
pesos de balança, purgante de cal-
delras, etc. ' ¦ ,

TECEGNKJA — Consultas techni-
cas, orçamentos, compra e venda
dé machinas, vistorias de machlnas,
montagens e desmontagens, cônsul-
tas a A. GONÇALVES & BARROS

.— Rua Frei Caneca 46 — Telepho-
ne: Norte 2660.

ras frescas, ricas om nubstanolaa or*
ganicas, emfim terrenos huraosos.

A16m destas comllgOes, o mamoeiro
requer um terreno era quo a água
nao fique estagnada, portanto os ter-
ronos argilosos, que retém multa
água, n&o lhes convém.

Sendo assíls inconvonlento a acua
estagnada, as Irrigações abundantes,
entretanto, suo Indispensáveis.

Na falta de um solo rico, sempre
difficil de encontrar, reeorrem-ao ás
adubaçOes, ,fc

Preparo dq terreno e adubação —
Abrem-se no terreno que se desola
cultivar covas <do 50 centímetros, em
todas as direcçfles.

Os mamoeiros devem ficar afasta-
dos uns dos outros 2 X|2 metros.

Nfio se deve dispensar a adubaç&o
fundamental, isto ê, aquella que se
procede na oceasião dc plantio, O es-
trumo de curral ô rocommondavul,
potiendo, para reforçal-o, adicionar-
se ossos pulverleados.

Este cuidado nfio se deve negllgen-
ciar, porque toda a vida da arvore
dependerá desta adubação. Se a plan-
ta, ao se desenvolver, encontrar ei?-
mentos que lhe assegure a perfeita
nutrição, se desenvolvera, rápido,
apresentar-se-â. sadia, dará frutos
maiores e abundantes e terá. uma
vida mais longa.

Ao invés ido tudo Isso acontecera
a .planta, na época do seu oresolmen-
to, lutar para conseguir alimenta-
ç&o. .-

Pratica q cuidados culturaes —

— 80' JOGAM 6 MILHARES —
QUARTA-FEIRA, 17 — 20:000*000

LOTERIA DA VICTORIA

tom Dia!'

Quer V. S. um •*•,
tomtgo Mudarei?
Eis aqui um fácil
caminito para taL
Depois do cada ro-
íeiçfio, tome duaa

Som iguaes. Ella*
digerem os alimen-
tos ajudando as-
um os estômagos
debilitados; dto
bom appetite e jboa
digestSo.

OURO
Não venda nem se fie nos preços

jrtiantasticos de outros
annuncios !

Voja, antes de effectuar qualquer
vonda, a orforta d'0 REI DO OURO
fi. PRAÇA TIRAI. ENTES N. 9, so-
brado (junto ao Theadro São José),
que 6 quem inolhor posa: OURO,
PRATA, JÓIAS, BRILHANTES,
DIAMANTES, OURO EM PO' E EM
PEPITAS,' PRATA-MOEDA (Impe-
rio o Republica), CAUTELAS DO
MONTE SOCCORRO E OUTR1S
CASAS, BANDEJAS, PALITEIROS,
CASTIÇABS, APPAREUHOS DE
OHA' E OUTROS OBJECTOS DE
PRATA, OURO, PLATINA, etc.

fcgx.
GARGANTA
NARIÍ5 B
OUVIDOSQR. ESTEVAM REZENDE

fix-adjnata dos profs. '.Welagaertae*
Orwaiann, Foaaow, em Rerllm ¦

Nenunnn, em Vienna
TnACHEO-nilONCHO-BSOPHA.

GOSCOPIA
Tratamento cirúrgico ' da, oze&a (ter

chnlca do prof. Beltfert) e das da-
cryocystites (operação de West.)

Consultório: Rua do Carmo, 5, esq. Sfca
José, de 2 ãs 6. Tel. C. 265.. Resi-

denola: Refina Hotel, ferreira Vian-
DA, 2». Tel. B. M. 8758. '

Um mamoeiro oorregtdo de fruto»

Para eBtabelecer-se a cultura ilo ma-
moelro convém criar-se um viveiro.

Faz-se a somontelra num canteiro
em covlnhas, afastadas umas das ou-

trás uns 15 centímetros, nflm de fa-
ollltar a transplantaçlo. A «emento
dove ser mais nova possível, pois por-
do multo Ilgelramentç o seu poder
(Terminativo.

Sempre quo fOr posslvol, convém
reproduzir os mamoeiros por estacas
o nio por - somenles.

Tlram-s0 as eBtacas dos mamoel-
ros quo melhores frutos uproBontam.

Sfio oBtas oataoa» constituídas pelos
galhos que apparecom na superfície
do tronco.' Uma voz tiradas da plan-
ta-mfte, cortam-so-ihes as folhas dei-
xando sô as do aplco, Estas estacas
silo entfio -plantadas em viveiros, ou
melhor nag covas onde definitiva-
mente devem ficar, sendo Indispen-
savel rosgúardal-an do sol.

«onvem esperar um dia chuvoso
para executar cato trabalho.

Regas abundantes são improscldl»
veis.

O mamoeiro reiprodijzldo de esta-
ca da fru'tos mais cedo, a qualidade
do fruto melhora e fica mala rico em
polpa o mais pobre em sementes, a-
purando as qualidades -da arvore ma-
ter, melhorandq-a.

Os cuidados culturaes com o mn-
moelro Clfram-so em abundantes lr-
rlgaçdes, afofamento da terra, em
redor da arvore, com o cuidado de
lhe nfio molestar as raízes.

Para que a arvore nâo cresça de-
maalado, ô conveniente capal-a, ope-
raç&o quo conslta cm tirar-lho os
brotos aplcaes.

Quando-Se faz tal operaçfio, devo
ter-se o cuidado de tapar a ferida
feita, com um pouco de barro.

O pê, desprovido do sou aplce, de-
sonvolvo ramos lateraes que carre-
gam do frutos,

Alím disso o fruto ganha em qua-
lidade.

Quando se quer explorar a papalna
tem-se dupla vantagem: maior nu-
mero de mamões e facilidade de ex-
tracçfio. .j.i^>——•  -

E. S.

CORRESPONDÊNCIA
SOBRE A CRIAÇÃO DE CÃES
N. M. Spaug — Rio — Escreve-

nos:
"Leitor constante de sua patina,venho pedir-lhe o obséquio da ae-

gulnto informaçío: Um amigo quo
partiu para ü. Europa, deixou-mo
de prosento uma cadella policial de
Mellnes, oata cadella Be vê pela appa-
ronda que ainda o multo nova, mas
ha dois dias quo cila esta com cio,
desejo sabor se nüo ha inconvenien-
to om deixnl-a sor coberta, pois no
livro "O eâo", do Josí Valdez, dlz
que a cadella sô ostà apta a conce-

**J*

ber aos 18 mezes, o lôgo-adlnnto
dia: "O melhor, porem, serA. deixar!
obrar a natureza, pola o animal jupto usarA dus suas faculdadea em
tempo próprio". faço caia períun-
ta porque ha dias vi uma cadella
policial allemi, completamente ,ap-
piilei-mniU, aem vida, e o proprle-
tario dlaae-me que cila floou pro-
judlcaaa por tor sido coborta antes
de tompo, lato *, multo nova.

Secunda pergunta: No tratado do
Joseph Cuuplet, "Le chlon do Gar-
de défenae et do pellce", diz que pa-
ru se (à»èr apontar antes de tompo
as orelhas dos cies palli-laes, corta-
su-lhes das orelhas os pelos ,1o lu-
do Interior. Fiz eata oxpéYloncla em
uma das orelhas de uma cadelllnha
de dois mezes e dez dlaa, pois bem,

I

E$3 X
esta orelha quo cortei os pelos caiu
CompletnmCIUü m a mura que mui
toquei J.i estA quaal ont pft, 0 meu-
mo acontocondo n um Irmão douta
cadelllnha, Crfl, sr. rodactor, que
caia orelha ulinla fique no natural?-"

Rcapn.sin — 1-7 realmente preju-
dlcl.il o uío prematuro i!oh ropro-
duetores, quer nos productos por
elles engendrados, quer ao próprio
animal.

Assim, para n raça canina, dese-
Jando-so íer bons productos, con-
v.m acnsalar unlmnoa com dois un-
noa.

Bm rclaijio a orelha ,1o cio sup-
ponho quo ficara normal.

r.. s.

A criação do gado Z
Maonlflea lota das raoa»: QUZZENKT. ova

MILHO «aUAREHTAO»
JA' CHEGOU NOVA BEM ESSA

Esse prodigioso produeto, que raz a riqueza da industria pastoril, PRODUZ EM
60 DIA8. — Todoã os lavradores devem 'plantar Jft para terem seus paloes rc-

pletos com as suas TRES COLHEITAS POR ANNO!

Esta debeilada a carestladò milho, sem Jirojuúlcar as outras plantações.
KILO 201.000 

ALFAFA DE MURCIA LEGITIMA — KILO, 9*800

Representante geral: ALPER & TROJMAN

RUA SAO JOSÉ', 74 — 1° andar — Sala 8 — Telephone Central 3100

^wmwm1

Sm Barr» do Pirahy, distante io min utos aa eataçao, podtrle aar vlaxea unsea lotea daa raoie OUZZERAT e QVn, «aqui-

rldea na Indla. Infermat«ea com o ar. Joa e Alvea PlmenU, em Barra de Pirahy — Estafo do Rio, ou com o proprbtarlo, ar.

Alexandra Vlgorlto, 4 rua Primeiro da M arco, 24, aobrado, RI* da Janeiro.

PEITORAL DE MEL, GUACO E AGRIÃO
(LlC. 85ii D.E 16-6-022)

TOSSES e AFFECÇ6ES BRONCHO PULM0NARE8. Nunoa falha e datada
qualquer outro na rapidez dè aeus offeltos seguros. Preparado oom o aucoo
da plantas verdes, evaporadas no vácuo. Receitado pala maioria dos modl-

coa do Rio Orando do Sul e fronteira Oriental
A. LEIVA8 LEITE — PEL01A8 ,

Vcnde-so no Hio, nas drogarias nodòlpho' Hess «t Cia., J. M. Pacheco !t Cia.,
Ribeiro Menezes, otc.

^AAAft^UVuV"Vu*»r»Vil*i* *!** * * ¦ *r" *aáaw*B

du Francisco Eíras
Profeaaor na Faouldado de Madlclna

de clinica da

GARGANTA-NARIZ-OUVIDOS
Cirurgia e Phyalotherapli da

especialidade
Rua Slo Joa* ei — Daa 8 ia 8 horaa

diariamente
TELEPHONE: CENTRAL 4625

ULCEI\ÍCI1)^Jv-'~  i ii r imt

||i com Slrel Chile
E' 0 ÚNICO KIO DE SE OBTER UM LINDO JARDIM

Para informações:
AVENIDA RIO BRANCO 117 - 1*

nnOAMOS AOS GENHOItKS MÉDICOS VISITAR, NO INTERKSSR DOS
Kl?rs I)OENTF.5 OS APPAKEIjUOS ORTHOPF.DICOS EXPOSTOS»

ESI NOSSO ESTABEIiECIJIENTO E QUE OBTIVERAM NA EX-
POSIÇÃO DO CENTENÁRIO. I/M/Y DAS SIAIS AI/TAS RE-

COMPENSAS (DIPLOStt\ DE HONRA)

Qnebradnra
PARA HOMENS, SENHORAS É CRIANÇAS

O Prof. IiBMarlnl, fleTcndo Bii«e»tnr-«e para vlaliar oa aeaa fiatahtle*
rlmcndm dó Norte, onde o eniicrnm ccatena» ile «locntc.i, arlaa a ana nume.
roaa clientela ane »0 eatnrá no aeu coaonltorU do Kio até o dia

15 DE SETEMBRO
Roga-so não esperar 03 últimos dias, sendo todos os apparelhos feitoa

*°b 
AlEHernla é urna Hiolestia da qual o doente esta diariamente amea-

rado de eraves perigos que são conhecidos pelo nome de Estrausnlamento
Herninrlo Esta moléstia (na maioria dos casos a Intervenção do cirur-
Slo chega atrazada) as quaee estão sujeitos os horn osos, ê tão grave qu*
?m pSSSS.horarpassam da vida íi morte, soffrendo terrivelmente t3do
lato por causa que muitos destes doentes compram cintos nao adaptáveis
Ae oualidades de suas hérnias, ou vendidos por pessoas Incompetentes.
O estudo das dlfferentes Hérnias, das suas fôrmas e posição e do grAe dau uiuuu desenvolvimento é de multa Importância na

contenção, para o tratamento das Hérnia»
e deve sempre servir do gula aoa ars. ma-
dicos para aconselhar aos seus doentes o
cinto a ser fabricado sob medida, segundo
a qualidade da doença.

O cinto Electrloo Orthopedlco do
Prof. I.axzarlai (¦ um'maravilhoso appare-
lho feito aob medida, sem nenhuma mola
de ferro, completamente de tecido Elastl-
co, leve, Invisível e suave, permíttindo aos
enfermos montar a cavallo, fazer qualquer
trabalho ou fadiga, contendo a mais volu-
mosa quebradura a qual será fixada em

brevíssimo tempo,

AVENIDA GOMES FREIRE, 124, SOBRADO
POB WMA DA PHARMACIA — ENTRADA PELA ttVA DO REZBNDB

ABERTO DAS 10 DA MANHA ATE' 6 DA TARDEI

| ^¦«¦«¦¦¦¦MMI^mÍmIMWI.MIIIIMIIIIIIIIII «^nwaay*J*a*l

umIMo ilu iii idM íoi mm 1
! (THE LAND DEVELOPMENT Co.) I

- Sitios á venda im Jacarépaguá. Um numiro nstricti de excellsfites sities de I hecta 9
para cima, acham-se á venda em cendiçães excepcienalmente faveraveis. As eesdiçêes de paga- m

mento são tão siaves que os compradores, cem razoável tratamento de sele, devem facilmente |
pagar o prece da compra peles productos da terra e ainda ter im caixa lucres stòstanciaes, 8
0 preço poderá ser pago em prestações de 100$ per mez, per cada sitio, durante o primeiro ||
anno, verificando-se dahi um pequeno augmento até final liquidação. A terra é excellente para m

 toda a pequena lavoura, floricultura, criação de porcos e aves, etc. Nessa localidade teda es- H
— pecie de arvore frutífera, prospera cem pouco cuidado e produz cem abundância. 0 clima é S

melhor do Rio de Janeiro. 0 empregado do cemmercio eu funecionario que deseja agradável m
exercicio ao ar livre emquanto ao mesmo tempo augmenta a sua renda e constitue um pairi- 8

§9 monio para o futuro, deve adquirir um desses sities. Bá-se posse immediata. Para mais infor- ||
mações diriiam-se á rua Viscende de lnhau'ma 82,1° andar, eu Caixa Postal 533, Rio dj m

R^^S^w»^B^^ffl

MOBILIÁRIOS CHICS — TAPEÇARIAS FINAS — DECORAÇÕES MODERNAS
TECIDOS

CRETONES
ETAMINES
VELLUDOS

Am\r ^9 A^ aa*9*m*mm*aã\ mamWaaam*. aaA*aamT^a\.
STORES

CORTINAS

TAPETES

FINOS, etc.

HORS CONCÜRS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DB 1Í22
A3AT-J0URS, CAPACHOS E TODOS OS ART1QOS PA RA ARMADORES E ESTOFADORES

65 — RUA DA CARIOCA — 67 — RIO

Jmmim* t oi
Ai de vós!

jIiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiui iiiiuimiiiiii mi iiiiiiiiiiini^

COFRES

"üarogeno"
Fortiflcnnto que se lmpfle por sor

a sua propaganda feita por todoe
quantos delle fazem uso. AUGMEX-
rpA O APPETITE, ENGORDA,
POBTAIiEOE.E BESTITUE A BOA
COR. B sobretudo nas peasoaa lm-
paludadas, nas depauperadas por ex-
cesso de trabalho physíco e lntelle-
ctüal, que o "CAROGENO" realça o
seu valor. Com o uso de doie frw
cos o paciente cêrtlflear-ee-â da ef-
ficiencia desse Importante prepara-
dn. Compoalcfio de QTOXA. KOLA,
6TRYOHNOS e ARSÊNICO, medi-
çamentos i& de sobra conhecidos
como de real prestigio ao combata
em todoe os casos de fraqueza. Sa-
bor agradável.

Vende-se em todas aa Drogarias e
Pharmacias^

Cofres de aço a prova de fogo, queda e arrombamento =
' 

FECHADURA CENTRAL DE TRANSMISSÃO
GRANDE PRÊMIO NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922 |

PATENTE N. 19409 — FABRICANTES:

Wallig* & C. - Forto Alegre f
Filial: Rua Marechal Floriano Peixoto 5 — Rio de Janeiro

aM Kf^yn &LJm Wí A «Hk*M |(BAV£R)| m w

..t.f

se derdes pouca importância ás doen-
ças do aparelho urinário. Uma arrasta-
da enfermidade será o castigo de não
terdes feito caso dos primeiros sintomas.
Se sentirdes dores que vos anunciem uma

doença das vias urinárias,
usai imediatamente os

comprovados
Comprimidos .fàayah," de
• Heimitol

Licenciado pda Directo-
riaGeraldaSnudtPubüca
Nr. 207 de 7. 10. 1916,

iTniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyrp'!
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I EOGHA COUTO <& C01P» |

^ 133 - RUA PRIMEIRO DE MARÇO -133 |

= Caixa Postal 1683 ¦ Endereço telcgraphlco: CHACO • Telephone: 2929 Norte • Rio de JaneiVo j£

( Âncoras, amarras e correntes para navios, cabos de arame e aço, de ||
1 manilha e de linho; estopas, óleos, lubrificantes è gaxetas, lonas de g

algodão e de linho mangueiras, pharóes, etc, etc. j

Ü Únicos importadores das lonas de linho "Admiralty", óleos e graxas jj
| 

"Schibaeff", tintas a oleo, inglezas "Mail-Ship" e tintas envenenadas -s
1 allemãs "Hoveling". Officina de toldos, encerados, coberturas de g

wagons e terreiros de café; boias, barracas, etc, etc ||

pÉllllli
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CATHOLICISMO
mXAWAQ&O 1>A SANTA CRUZ
No dia do lioje, 14 de setembro a«lirlalandade rememora um dos ias*to» muls notáveis da historia doohrlBtlanlnmo,
No anno 011, Jerusalém, a CidadeSanta, fflra Invadida polo rol doa

persa», Khosroaa, quo levara, ao on-trar na cldado, tudo a forro e fogo,du permeio com uma carnificina do
Judeus o chrlstílos,

Senhor da cldado, Khosroaa ar-rançou do Monto Oolgotha a Cruz
quo Santa Helena la rocollocára, Io-
vando-o comsigo, como tropheo a no-nhum comparável. IA chegado,
Kbosmas baixou uma proclamaç/loaos aeiis subditos, cm a qual so de-
clarava, ello mesmo, o próprio Dous.

Mandou construir uma torro rfi-gantcsca, cm cujo bojo erigiu umthrono cravejado 'de pedras preolo-sus, tendo no alto um céo fantnstl-
CO de malaencheta, com os astros
diurnos e nocturnos do firmamento.

A' direita do throno, o velho rei
persa fixou a Santa Cruz e fi. c.tquor-
da eollocou no alto do uma especiudu obelisco um gallo, representando
o Espirito «anto. No subterrâneo datorro servos davam movimento aoeC-o, ao sol, fi. lua o ás estrellaB, e
aos depósitos de água, que produ-ziam chuva, quando o roi-deus orde-nava ou mesmo fortes tempestades,
com trovões — correntões arrastados
.— o coriscos, reflexos phosphores-centos, como os usados nos theatros
antes da electrlcldade.

E, deante desse throno ridículo,toda a «¦ôrte do rei desfilava em sala-
. malequcs, a recebera bonçflo do deus

truão o mentecapto monarcha. Ecerto dia, Kho.sroas, demento, vG en-trar nos seus invioláveis domínios, oimperador Horaello que, após vencer
tres exércitos persas, commandados

.por um filho de Khosroas, o encon-
trando este chafurdado no fantástico
throno, decaplta-o. E', então, o San-to Eenho reconduzido a Jerusalém oreposto no alto do Uolgotha.

Jerusalém engalanou-so para, rece-ber o madeiro cm que expirara o

Cordeiro de Poiw, Eot organizado um
corlejo, tendo íi. frento o bispo 55a-
charlas: a Cruz ora conduzida nos
hombros, pelo próprio Imperador.

Frisa, porém, u historia quo, ao
Bopfi do Monto Calvário, no ponto
pro/dao om que Jesus comoçora a
sua gloriosa ascensão, o imperador,
quo conduzia a Cruz, ficou pregado'
ao solo. Algo sobrenatural 0 enpeder-
nira ali. Foi qunndo o blKpo Zaoha-
rias suggorlu quo a causa eram aa
vestCB pomposas do Imperador, tfio
oppostus fi túnica Inoonautll, que vos-
tia o corpo dc Jesus, ao subir do Cil-
vario. Aceita a HUggestao desfez-se
Horaello <lo sous rcglna trajes, co-
brlu-so de humildo "vestia" o, p«';snús, conseguiu sem nenhum esforço
galgar o,'plmáiro *<Io Gólgothaj ondo.
so eonsuhnnoú a vontade do Pae, queesti nos céos.

Para que. através os séculos esto
acontecimento seja perpetuado no es-
pirlto dos hodlernos e das geraçõeschrlstfis porvlndouras, foi que a
Egreja Instituiu no dia de ,hojo a
festa da Exaltaçfio da Santa Cruz,
tornada de Instrumento humilhante
do tortura, em symbolo sugrado, sur-
glndo depois em melo a celestlaes
resplendores ao Imperador Constaii-
tino, circundada das palavras "In
hoc signo vlncls", do que resultou o
odito do mesma*, imperador,' proh!-bindo desde ,'csso'., dia, fossem cruel-
ficados os faeinoràsydelxando a Cruz
do aer o.que ora para ser o quo í
hoje e o será através a eternidades—
o Santo Lenho.

CÂMARA ECCLESIASTICA
Expdiento

Processos mtrlmonlaes — Provi-
s5es: Antônio José Soares de Castro
e Maria de Deus Gonçalves; Manoel
Tavares Cavalcante e Carlota Marga-
rida Lcnz Nlederauer; Joiio Moreira
Lima o Anna Alexandrina de Oli-veira.

Provisão com licença de oratório
particular: Antônio Martins o YolaYí-
da Angelici.

Licenças de oratório particular:Orlando Ventura e felina Alves Fer-
reira; Ceeilio Aroo e Francisca do

Paula Alvares de Azovodo Macedo;
Adamn.itor Voacò Aranha o Ivonne
Jiirncy Soutlnho.

,"I.AU.S PERENNE"
O Santíssimo Sacramonto do Altir

estará exposto, hoje, á adoraçüo dos
flols, durante o dia, começando ás
horas do costumo, na matriz do N.
S, do Lourdes, á Avenida 28 do Se*
lembro e durante a noite começando
fia IS 1|2 horas, na cnpolla do Col-
loglo Claroto.

Amanhil, o "Lins Peronnc" será,
durante o dia, na egreja do N. S. da
Luz o durante a noite, na capella do
Hospital do Marinha.

A ceremonia tc.rmlnnra sempro
com a hençll.o do «S. S. Sacramento,
sendo a adoraçüo nocturna nas casas
religiosos femininas, privativa ? da
communidade.

FESTA EE S. ROQUE
Renl!za-so, hoje, na Ilha do Pa-

«ltietá, a tradicional festa de S. Ro-
que. •

Em vista dos esforços da commis*
são organizadora da testa, que tem a
fronte ò revmo. vigário Castello
Branco, é de esperar tenha um .bri-
lho maior que as dos annos anterio-
res.

Hayerá tres bandas de musica,
trabalhos pyrolechnlcos, leilão de
lindas prendas e barracas eom sortes,
etc.

A Companhia Cantareira, ossoclan-
d o-se a este acto religioso, fornece-
rá, de hora em hora, as suas melho-
reu e seguras barcas sendo que, a
ultima partirá do Paquetá, ús 23
horas.

N. S. UA LAPA UOS MERCADORES
Hoje serão encerrados os festejos

cm louvor do N. S. da Lapa dos Mer*
cadores, festejos que foram iniciados
pomposamente no ultimo domingo.

Será celebrada uma missa acompa-
nhada de orchestra e cânticos sacr."«'
aehando-se o tradicional tempio, ,.'...
rua do Ouvidor, illuminado e oriía-
montado a capricho.
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IRMANDADE DB N. S. DA PE-
NHA DA LADEIRA DO BARROSO

Km continuação aoa festejou Inicia-
dos no ultimo domingo, proseguem,
hoje, no antigo templo da Ladeira do
Barroso, os netos rellglopos em lou*
vor da padroeira,' constantes de
missa ás lu horos, com harmonlo o
cânticos o do festejos externos, dns
1(1 íls 22 horas, constantes do lellilo
do prendas, abrilhantado por uma
banda de musica.

MISSAS DOMINICAES
Rezam-se, hoje,.em todos o.s tem-

pios desta diocese, as missas domlnl-
caea do costume, quo começam as 5
horas e terminam ás 11 1J2 horae.

EVANGÉLISMO
'EGREJA PRESBYTERIANA INDE-

PENDENTE
(Rua Barão do Rio Branco 0)
Rov. OthonJcl Motta — Este phi-

lologo o pastor evangélico far-se-á
ouvir por occaslão do.s cultos publi-
cos, das 9 o 18 1|2 horas. O rev. Odl-
lon Moraes pregará ás 14 horas, em
Realengo.

Escola Dominical — Superintendi-
da pelo presbytero F. Rodrigues nos
impedimentos do prof*. E. Marques,
a Escola funeciona logo depois do
culto matutino.

Betliel — E' o. nome do Asylo da
Infância Desvallda, . pertencente ã
E. 1'. Independente Brasileira e lo-
callzaclo nas próxlmidadeslde Campi-
nus (S. Paulo), Instituição cm bene-
ficio da qual a Sociodado A. do Se-
nhoras projecta -modesto festejo.

C. P. I. DE OSWALDO CRUZ
Cultos — A's 12 o fts 13 1|2 horas,

havendo exposição do Evangelho.
Escola Dominical'—I Á's 18 horas]

o lü minutos — Entrada franca.
EGREJA EVANGÉLICA FLUMI-

NENSE j
Como do costume a Escola Domi- «

nical da egreja-supra realiza hoje,
pela manhã, a sua reunião para es-
tudo da Palavra de Deúg será a se-
guinte v. lição do. hoje: "Jesus com-
pellido a sair do Nazareth", reg. em jLucas 4:10-30. ¦' |

No próximo domingo a lição que |so estudará é: "Jesus realiza uma
excursão de propaganda",', registra
em Marcos 1:35-45.

Iluvorá ás 10 libras culto a Deus
e pregação do Santo Evangelho, rea-
llzando-se as mesmas ceremonias na
Casa de Oração, de Raimos, e na Es-
cola Dominical da Egreja Methodls- [ta de Cascadura.

CONFERÊNCIAS EVANGÉLICAS
Hoje, ãs 10 horas,'o evangelista,

sr. Almeida Sobrinho, iniciará uma
semana de conferências . na Egreja
Evangélica Fluminense, á rua Ca-
merino 12.

O EXERCITO DA SALVAÇÃO . !
Reunõcs a celcbrar-se hoje, na sa-

lão da avenida Mem de Sá 283, ás
0.30 .horas, Escola Dominical, ás
10.30 horas. Reunião do* Santidade, ]ás 19 horas, reunião de salvação.

Reuniõeaao ar livro: ás S.30 bo- !
ras, na praça 11 de-Junho; ás 10.30
horas, na praça da Republica; ás
18.30 horas, "na rua do Senado, esq.
Riachuelo. , . |Todas estas reuniões serão dirigi-1
das pelo brigadeiro ..Steven. • '

EGREJA MET110DIKT.Y DO CAT-
TETM

Hoje, ás 0 horas, Escola Domlnl-
cal, para ò estudo "Jesus em Naza-
reth"; ás 10 horaa falará o profes-sor Erasmo Braga sobre o thema "a
Escola Dominical (o poder da) atra-
vés dos annos"; ás 19 112 horas pré-
gação «lo Santo Evilngelho.

CONFERÊNCIAS
Na sedo dos estudantes bíblicos ln-

tornaclonaes, roallznm-ao hoje, ás 14
o 19 horas, «luas conferências blbll-
cas, respectivamente, pelo rev. Ame-
rico do Menezes o o estudante sr.
Munloy.

ESPIRITISMO
CONFERÊNCIA'

Haverá hoje:
Na Federação Espirita Brasileira,

á Avenida Passos, 23, ás 10 horas,
soli n presidência dc um de seus dl-
roctorcfi,

— No Abrigo Thereza do Jesus,
á rua Iblturuna, 5, oecupando a trl-
buna o brilhante romancista Coelho
Netto, que dlascrturá sobre impor-
tiuito thema phllosophlco espirltun-
lista. * .

«S
I Itt

A conferencln, quo é franca, CO,-
mvçará A.s 10 horaa.

—No Oromlo Lira o Amor, á rua
Silva Cardoso, 57, Bangu', disser-
tarft o eonfrado Antônio Guedes, ás
is l]2 horaa.
UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA

Na União Suburbana, á travessa
Hormongtirda, 13, Meyer, haverá,
amanhã, ãs 20 horas, a «sessão dou-
trlnarla do costume sob a direcção
do propangadlHta Ignacio Bltten-
court.

No Contro Espirita João Baptista,
á Estra.la da Penha 1*310, realiza-se,
hoje, ás 20 horas uma conferência
sobre o thema: "O homem, n religião
o o Poder Supremo", pelo sr. Este-
vão Moreira.

THEOSOPHIA
..ESCOLA DOMINICAL DE TUBO-

SOPHIA
46.a — Aula, lioje, eom n conti-

nuaçáo do estudo ida Thcosophltl em
25 Lições por Le Clér.

A'.s IU horas. Kua Rlachuelo 152.
CRUZADA ESPIR1TUAL1STA

A directoria da Cruzada Espirita,
ai tendendo que uma secção espirita

fl ordinariamente uma reunião onde
so fazem evocações da espíritos, ou
so produzem phenomonos psyohlcos
do varias -ntituroBas; como nenhum:.
dessas coisas faz om suas secçitos po.
mio oatlí.loa, preces ò uso de musica
dovoelonal, purocou-lbo mais neor-
tado denominar a Cruzada de Espi-
ri:uc.lista por ser mais lata a sua ae*
cepçSo.

Além da coliaboração dns oaplrl-
tas, conta a Cruzada com a coailju-
vnçáo dos theosophlstas, ceotoristas,
occultlstas e quantos estejam Convcn-
cldos que a base do toda ovoluçãu
espiritual resIBe no espirito ida mal:.
larga •tolorancla o oonsoquontomcn.
tu dn mais ampla fraternidade.

Desde que todas as escolas espiri-
tuallsuis aceitem a vordnde *da re-
encarnação, a cfficacia da prece e a
eommunloaçilo dos espíritos não tem
nenhuma divergência essencial e c.«-
bem perfeitamente dentro «dos mol-
des da Cruzada Espiritualista.

Esperamos que a Cruzada Espiri-
tualistn, seja -mais um optimo factor
dc união fraternal, ontro espiritas,
theosophlstas, csoterlstim e occultlt-
tas.

Gustavo Mhix-iTo,

MBBWtSm.^^

MACHINAS
PARA

SERRARIAS

CARPINTARIAS
fe*

Rio de Janeiro

Sociedade de Motores Dentz
OTTO LEGITIMO LTDA,

Rua Alfândega, 103
¦—¦¦mi
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Monumento do Tpiraugn
em S. Paulo

DOIS
NUMENTOS...

¦WiL-SOIM KING & 0.A. 
"L-*roA. §

AGENTES AUTORISADOS:
RUA 13 DE HãAIO, 32 —Teieph. CeBitral 5152

S. A. 353. Commercial S. Christovão L. SALiG-ADO & C.R. MATTOS & C. LTD
Rna do Oattcte 184

''illIUlillllllllM F.ua S. CUrbstovão, 5(13-065 Itua Frei C.i.'ic*ca, 7 c O
EliOlT BAPTISTA

Ilun «Jo Senado, 185-167
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SPORT • r
,v tüjuuiJA bíÈi no-in so

lílilllliV UjUU
UmlUlb IViMiilir "17 Uo Stííwiibto"

,Sóniftiite a tjiapulu ilu Orando Pi-u-
inlu "17 dn njotembru", prova baniu.*,
ilo l>i'Ol>T>iiiima du i-ciiiiIíLh dcr.t.i tur-
ilu, lia i|ilul ku vurlfli.Mni. o nulo o
ní)iei-iido eneoutro doa uraelw* Mo-
tro polu o Alebuniot AH, uni uomplun-
elu com liulernu, Vlateodo u Qruayè,
teria uiifíldonto pura uttrali* ao ulló-
gru lilppodronjo do lUiiiiaruly, uniu
•notiive! loiieorrunela o contribuir,
dcsf.irtu pura u exlto do "moetlng"
iiuo ali hu runllza., Mun nâo 6 enao
o unl.UO «ilemento. do BUceesEu du
progrumma organlza-do para u cor-
rltlti do huje, o (|ual dlupSu alíida dc
ixireua como u "lí»r. Frontin", cujo
e:i nniu ficou constituído por 'Lcblon,
1'ooltòD, Molucotu, Patrício u Mico,
o "Iiitqrníiclonal", *iuo reuniu na in-
licrilKjõcs tio Moreno, Rovery, Mluo,
Munilhon o Detruqué, o, flnalmento,
o ".Supplcinoiitar", na distancia do¦1.750 iitotros, omlo íoram allutudo.í
Cocquldçn, OaclqUo, Sombra, Llbei-
lO o Honhiwlor.

Dentro os prêmios Complementar
re«; digamos do passagem, todos ln-
titru.fíantos, merecem ainda especial
reCfrenda. o "Itamaraty", na n/lha,

o o Derby Club, ijuc dovorá. levai* a
presença do utarter 1'aulUjtano, An-diorncda, .lutolopo o Kulypse.

Para cubíi uorrldu, prom1*WOra «obtodoa ou iiontos du viola; não ori ne-
Biilnlos o.j prognoslleos d'U JOR-
NAlil '

Urlllianle, Perdiz u Bonl.
Hulvàtüãi lamlioro o Ulga-nlo.
íttijtíiaiii Tribuna u Revunuliu.
iMIcu, RfVfiíy o Menilhoii.
Proturlã, Ciiputa; o lloulouse.
Nonhado.*. Caufciuu o Honrbra.
Tje/blon, Poeltiw u IJa..riclo.
MoImoiiüI .\ll, Mcrtnojiolo u iSuJenio.
Autulopo, PuiiiloLaiio o Audromeda.

MONTABIAS 13 (XKTAÇÔIiS
Hão an seguintes as moutarlas pro-vavols u na iilünius cdtadOeü paraü, J-ounlüu do hoje, no 'Durby Ulub:
1" paroo — ".Derby Nacional" —

1 . G00 uiotrus:

lo « 3 o

# o *
Io_*jí*_o

Artiyos m Hotrens
Roupas

Cia iza
Toalhas para

Brilhante, 53 ks., O. Ferreira .,
Barbara, 51 ks„ o. Maria . .
Bi 'i, 51) ks„ W. CosLa . . .
Pimenta, 51 ka., c. Fernanden
1'ei-dlü, 51 ks., 1*. Amucliaslegui
TIuo-Tleo, 50 ks., X). Suarez .
Baderna, 51 ks., J. Buhmann .,
Benl, 01 ks., N. Gonzalez . . .

2° paroo — "Velocidade" — 1.
metros:
Salvatus, 53.Us., A. Feljl) . ,. „ 

'
Gigante, 50 les., O. Maria . ...
Regateira, 51 ke., A.,,Rosa . .
Grasapopet, 53 ks., D. Suarez .
Plllete, 47 ks., P. Kalman . .
lumhore, -18 ks., B. Amuclias-
togul

Sopeton, 4!) ke., M. Corrêa . .
8o paroo — "Progresso" — 1.

metros:
Tribuna, 50 ks., A. Rosa . . .
.Tãçánan, Glí ks., C. Ferreira . .
Rovauulia, GH ks„ C. Fernandes*;
Herde, 02 ks., O. Maria ....
Monumento, 50 les., A. Feljú .
Vigia, 53 ks., M. Corrêa . . .•1" purco — "luteniiMíloiial"
1.75(1 metros:
Moreno, 50 ks., V. Zabala . .,
Rovery, 53 ks., A. Rosa . . .
Mico, 53 ks., D. Suurez . . „
Marathon, 53 Us., V. Kalman .
Dotrnciué, 60 ks„ C. Ferreira .

p° pareô — "itamaraty" — 1.
motroâ:
Pretória, 53 Us., D. Suarez . .
Bragança, 50 ks., N. Gonzalez .
Rouleuso, 63 ks., p. Kalman .
Moonstonc, 51 Us., C. Fernandez
Capataz, 50 ks., C. Ferreira . .
ülgitolis, 49 ks., A. Rosa. . . .

U° pareô — "Supplementar"
1.750 metros:

30
S0
40
50
a d
30
(10
40

500

35
¦10
35
80

35
SO

«09

35
35
30
30
00

U0'J

37
35
•10
50
35
30

30•iu!
60;
40
Ul

1,500

17
13
40
U0
UO

GO

Caolijuo, 51 ks., J. Escobar '. .*.
CoLviulduu, -IU ks,, J. domes ..
.Sombru, 53 ke., AV. Umn. ,
Ubortó, 48 ks., N. Oonzalez .
Sonhador, 63 ks., A. Feijó .

7" paroo — "Ur. Frontin" —
metros:
l.i.bluii, 53 kll., P. Ziiliiiâa . . .
PoultoH, 53 ks„ Ai Feljú . . .
Moloeolo, 00 ks. H; AniucastOBUi
Nero, Go !<«., nâo corrt-râ . .
Patrício, 50 ks„ N, Gonzalez .
Mico, 48 ku., J. Gomes (ao cor-
rer)
S" jKireo — G. P, "17 do Setom

bro" — 3.100 metros:
Motropolc, GG ks., C, Fernandez
Mchomct Ali, 55 ks., G. Gromu
Vlaigodo, 53 Its., ,1. ilecobar . .
Salerno, 55 ks., 1'. Zabala . .
Uruayê, 51 ks„ E), Amuchastogul

0" parto — "IDcrby Club" — 1.750
metros:
Paulistano, 04 ks., D. Lopez . . 33
Andi-omeda, 48 ks., lú. Amu-
•chiislugu!  40

Antolopo, 51 ks., C. Fernundez IS
Kcllpsu, 55 ks., I3. Zabala ... ... 35
tÜOTBALL

OS JOGOS DJi 1IOJI3
Dos jogos marcados uas tabellas

do campeonato para esta tardo, so-
bresaern, aem duvida, o America x
Flamengo, o o Vasco da Gama x
Andarahy, esto da Liga o aquello Ua
Associação,

O jogo entro o A*asco o o Andara-
hy tom mala importância, porque,
segundo a voz corrente, 6 um dos
últimos bons jogos quo su realizam
sob os auspícios da Liga MotropoÜ-
tana, sondo >tssa ainda a entidade
representativa dos expoentes sportl-
vos da Capital Federal, offlclal-
monte. *

Realmente, a dàr-sa curso aos dl-
zeres gerajis, a novel Associação Me-
tropolltana do Fsportos Athleticos
devo «er reconhecida brevemente
pola Federaijão Brasileira Uo Des-
portos, apezar de todos os recursos
o embargos quo queira o possa
apresentar a Liga em seu favor.

Cofiviria, portanto, que para tor-
nar sua situação maiis synipathlca <
sportlva, os parédros. o defensores
da. antigft l^-s, Me4fopolitana de
Desportos Terrestres, numa altitude
do superioridade e pa.lrioÜs*mo, prin-
oipalmento agora, que se trata Uc
mandar um team ao Sul Americano,
não obstruíssem as discussões, que-
rendo *muUar resoluções aceitas pela
generalidade.

De ta! acto não lho adviria gran-

du desvantagem, porquo sa a A. M.
li. ,\. uulz a poudo em tão curto ''a-
lito organlzar-su u vencer, outrotun-
lo pddn silcuedor a quiilquei* outra
ciilidiidc, menino «om us grnndus ro-
cursos du (|iie ronla a Assoclnçtto,

Umllm, como u situação lendo a
normallzar-so, esperemos poos acou-
tueiniontoH.
*WVWVWWWMMMAAVlA'''^MMW^iVMVM

A TEMERIDADE
E A AUDÁCIA DO AL-

; PIKISTA
"La Grusoia dei Veseora**, cx-

pressão dlalectal nuo significa "Aku-
lha". Publicamos uma potogruphia
desta maravilhosa rocha, quo so le-

Rosto« BÉO
ENCONTRAM-SE &

CAVALLOS QUE GANHAM SAO OS QUE USAM
EMBROCKINE
de DOMINCENT - BRUXELLAS - BÉLGICA

Dep,: G. de Seabra AC. — Rua Vasco da Gama, 12 e naa Drogarias • "A
Jardlnoira" — Rua 7 n. 161.

Prucos de goíé;
' "«A'

SDDQ31
CASAY0RK

R» Assembléa 22 a 26
ESQ. R. CARMO

VENDE-SE om Icarahy uni bom terreno
próprio, lodo murado, com 0 metros do
frente por DO do fundos, tendo uma casa
quo rondo ÍSOIJOOO. Trata-so com o pro-
prletario d rua BarSo do Amazonas, 108,
NIctheroy.

-DIOXOGEN —
Não 6 a água oxygcnada mais barata

E' A MELHOR

LUSTRES FIOS
em crystal da Boheinlu, vcndom-i
modelos para pregos da fabrica. Rua
da Alfândega n. 110, I», das 11 *"'

12 d das I íis 5. ,

J. VELLOZO & O.
MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

P«rrii.tnrio : AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20
(Antiga rua Barão do São Gonçalo)

TELEPHONE: CENTRAL 496
Granae áferraria e Deposito de Madeiras e Materiaes. de

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

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

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

Recebedores do cimento inglez marca PYRAMIDE

O REMÉDIO
UNIVERSAI
Para a Saude
e Felicidade
de Todos.

fámçr*^^

PILULÀSdeVIDA¦doDr.ROSS ¦
O Remédio meus Acreditado do

Mundo desde 1890
Para a PRISÃO DO VENTRE
BILIQ5IDADE e BISPEPSIA

THE SYDNEY ROJS COMPANY INC.iwVARrccUA.

Comniércial
'© '

lndus|trial
no Brasil

São Paulo - RIO DÍJANEIRO - Porto Alegre
Rua S. Pedro, i^-- Qaixa Postal 177E>

Machinas para serrarias e agfricolas
Auto=caminhõ9S " SAtTXlER s»

wm PiNTÂD CJK.8& OCTAVIO
Rua dos Ourives, 60 — RIO

FAZ TODAS AS COMBINAÇÕES OE ESTYLO E DE FANTASIA

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

O.s ilcmulu josoa paru. lioje, u'io uuocsulntcs:
A.MK.V

Hullonlco \ llntufuRi.
llrustl x S. Chrlstovau.

h. M. D. T.
C'ai'loctt *¦ River.
Ainorlcuno x Frosrrmio, .
H. 1'llUlO O lilO X I5om3UC.l'C«MI.
Ki-pcranca x KldulBo.
ModoBto x Independência.

PING-PONG
Tura os seua encontros com o Fl-

dalso, o lírtpcrumju escalou oa se-
gulntes teuiiis:

Tijuca Tennis Club — Plns-Poni,*.
— A i-ommltdftu orsaulzudom dc

lornelo do plnj-pontf (particular),
«visa uo» 1-oniiiri'cntra. nue da 30
hoiua geri fcltu u prliuolnt clinmit-
du, tienilo dUputudas ii.h iiurildu.-. «II
tro oa Jogadoroí (|Uf* ontlvirem pre-
sentes, tazendo-se nova chamada an
21 horas.

O» concurrentes que n5o estando
tircsentcu íi primeira chnmnila. nil"
ieap*on(lírom k «egunda, perdcrüo os
ponion, podendo, pbtôm, Josaroni
afiuelles nue cilvorcm prcoentes ft
Bcciindn chuniada.

Jorus u »u roallsarem no dia 11

do corrente — IlrooUlns x Darcy;
Mu.\lliio x Hraconoot! Cegar x Pul-
lure.:', H,\ Campos x Drumnmiid:
Mavlo Heis x \\'uldemtir| Molrellc*
x Avellar: Motla x Maxwo!l; tl«y x
Monoyr; Pulharea s Nasclinentu o
Fonseca x lllooli.

V leum — 14 horas — Moura;
Avelino (i MonUiro; Chico, .Joiko c
1'Vniiiiulo; Manoel, Moacyr, Cüdhy.
Manoollto c santo.

2" toam — 1'-' 1(2 horas — Abe-
íardo; Paulino o Carroçai) Dlnhf,
NoHtiuIra e liamos: 7.ezi, Pedro, Ja-
jú, tleneslo e Nhonhô.

RogQfVaá: todos oa Inscrlrto*»,
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A reclame espalhafatosa é, ás vezes, suspeita.
O que ha de útil no annuncio é saber onde se

pode comprar com vantagem.
Experimentem a

cuja venda de propaganda está desafiando a mais
destemida concorrência.

CALÇADOS - CAM ISAS
PYJAMAS - GRAVATAS, etc, etc.

Sapatos em chrômo preto ou chocolate, J&o$>oUÜ

Alpercatas ((AZAMOR» de 17 a 26 - 4$500,37 a 32-5!*i500
e de 33 a 40 - 7$500

41-RUA DA CARIOCA-41

"Ua Grusoia dei «escova", a Agulha, a r».
cha qu* «o levanta ooreada de precipícios
do cabeço do monte Sohlara, em Belluno,

na Italia.

vanta cm Belluno, norto da Italia,
siobre a costa do "Sclilani", o mon-
tc mais alto, ponto culminante da
cadeia que deriva dos Alpes.

A "Asullia" mede mais do 45 ine-
troa do altura; arguo-BO rodeadu
de precipícios uljyaniantes, de 1.S00
metros du profundidade. Devido a
essa excepcional <lel'esa, Coi sempro
considerada inaccessivel.

Bm 191*J um alpinista ousado
conseguiu escalar a "Agulha", ver-
dadeiro diadema granitico do Schia-
ru. Ussa proeza sO foi repetida mais
duat) vezes. A presente pholosra-
phia Coi batida durante a ultima
ascensã^i.

E' dever de todo homem
nÊSesurar o futuro do sua fariílUa.

Assegure-o V., adquirindo a terra
ondo localizar o seu lar, a qual í
vendida coin as maiores Íacilldade9
pola *í •(
COMPANHIA 

' 
TERRITORIAL DO

RIO DE JANEIRO
Rua üa Assembléa. 70—Central 2351

SERRA PARA TOCOS
Vcndc-sii uniu serro conjugada com mo-

tor, a gazolina, mo**ítada sobro troly para
transportar para as matlas. A. Gonçalves
& Barros. Hua' 1-Tel C8iieca, iD. Telcplio-
ne Korle DC00.

PIANOS
E AllTO.J-IANOS AI.I.EMAES DE

rilIJIBIIIA aUA.MDADE
Vieitem.' a permanente e grande
E,\nO%ad da'CASA ADOLFO BEN-
ÚELIj. ltua; do. Passeio n. -lü, loja
— TeleDhoiio Central 2336. Ven-
do-se a dinheiro o a prestação.

MATERIAL ELggTOlgg
Grande stock de todas as dimensões, de motores, dinamos .fios

e cabos electricos, fios de chumbo e cabos armados

ATELIERS DE CONSTRÜCIIONS' ELECTRIQUES DE CHARLER0I
Fll_IA!_ NO BRASIL.

AVENIDA RIO BRANCO N. 45
Telephone N. 2898 RIO DE JANEIRO

! I I I IM |

¦^yr»

E A GOTTA
tem ôua origem no

envenenamento do sdnqne
occasionãdo pelo •
Acidcvrico
Elimine VEx. esta toxim\

do seu organismo, tomando

COMPRIMIDOS

PHEUMATISMOr:Wki flit

MÊÊÊ'
\MÍW*a\W^' II

!
VSCHERINC

Sob â suâ poderosa acçao desaparece ô excesso ae
Ácido 

"Urico, e as dorçs se acalmam.
Consulte seu Medico:

Sèjurosl
- âççidèDíes 11 i . W —m 

f tJ i
"LLOYD INDUSTRIAL 8ÜL 11 PlftllIlllPFfl nPfíVÍ & il1Í 

" 
Iitflfl1 siÉiMfio II BHUBUBl JJ, mhll «t um. uma.

ANDAR I 1

í 0Exige serítprè comprimidob Atophân
em luboa "originaes s/Schering*"-:'.
côm 20 cimprimidos de 0,5 yr

"SOCIEDADE ANONYMA D£ SEGU-.
ROS GERAES"

Collectivos de Operários"".. 
individuaes

de responsabilidade civil j
Automóveis — Vidros
Crystaes—Espelhos

PÃRÀ T-NFOIIMAIIOES:

AVENIDA RIO BRANCO li. 47,
t

11111111 J

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
"HOBECO" Endereço telegraphico: "SVEA"

As nossas desnatadeiras são conhecidas pela simplicidade do seu machmisnw e
superioridade do material empregado

MARCAS :

"DOMO"-"DAHLIA"-"SYLVIA*

|

isW-.iãi
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NO CONGRESSO

SENADO
NAO HOUVE SESSÃO

A' hora habitual, estando presen-
toa apenas 10 sona_o.es, o presldon-
to declarou <iue deixava do haver
_e_a_o, por falta de numero.

O 'expediente constou: do requori-
imonto do ar. Joilo de Oliveira l'l-
menla, sargento <lo exercito e phar*
-ittoeutlco, pedindo soja aproveitado
no primeiro ponto do quadro dou
pharniaceutlcos do Exercito, por tor
prestado serviços ¦_ legalizado; <lo
requerimento do dr. Luiz do Bnrros
Vianna, laureado pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, soli-
citando seja o governo autorizado ri
lho pagar o prêmio de viagem a
<l'uo tem dli .lio; o <lo requerimento

do ur. Augusto do Oliveira Xavier,
3» Mirgonto veterano (lo Paraguay,
pedindo ãtie a «ua.reforma eeja no
ponto do '_u tenente;

Ou parocores hontem divulgado-,
torani lldo.< u mandados Imprimir.

CÂMARA
Do 58 deputados, ora a presença

reglsti-dai hontem, uo Inicio dou
trabalhos, presididos pelo sr. Arnol-
pho Azevedo, secretariado pelos srs.
Uocayuva Cunha o I.phlgcnlo do
Salles, tendo sido, som observações,
approvndn n ucla da sessão anterior

PRAZO 1'AHÀ EMENDAS
Lidos os pilpcls do expediente, o

sr. presidenta oonrmunlcou quo, a
partir dc amanhã, começa a correr
o prazo regimental para a apresen-
laçílo dc emendas nn orçamento da
Agrlciilturu, ent terceiro turno.

SAUDAÇÃO AO PRÍNCIPE UM-
BERTO

ÍH!«_»o«_»o«__H)<a_-()._-- 

o<ztti)<xz>t)iac&o'riE&o*Bs>o*m>t)iãTm.t)im

Moléstias do estômago e dos intestinosí
_. __.  ...1 !___. -___ *_« < <_ _¦_ . .• •_, £._ __¦•, t .__>'_ i it O t*. _ 111 IInnumeras pei-Oas, principalmente as f|iic ko entregam a mui

(tlplos 

af lazeres, sem obedecer a ròglrnen das horaa de alimentação,
nem de repouso, sentcm-so mal no fim de pouco tempo, com In-
disposição para o trabalho, tonteira.", d_ o poso no estômago e,

í assim, desanimadas procuram o medico, afim de so livrarem des-
9 ses males cuja causo -única 6 a dyspepsia.

Alguns, mal insinuados, pensam erroneamente na syphilis e,
S doloroso 6 confessar, não poucos médicos seguem o mesmo pensa-

I mento com prejuízo para o seu cliente.
Em diversos paizes e, com especialidade no Brasil, na classe

Ç mÉdla, o organismo não tem, eómo precisa, hora para a sua refoi-

| ção, nem hora para repouso, quando sabemos ser Isso Indispensável
I _. saudo e, portanto, fi, vida.

A16m do regimen anarchlzado a impontualidado da hora das
| refeições o ausência de repouso necessário: o uso e abuso das be-
I bldas congeladas c o comer demasiado, são causas Importantes na

ctlologla dos males do estômago.

ÍAs 
pessoas que sentirem quaesquer dos soffrimenlos acima

apontados, conseguem, facilmente, a sua cura, observando o regi-
Ov men aconselhado e, para corrigir as faltas dc que. se resente o or-

tganlsmo, 

usar o Ellxlr Eupeptleo do 1?_of_-0. Benicio do Abreu,
empregado ha mais cie 110 annos u com suecesso nas atfecções do

- apparelho gastro intestinal, dyspepsia-, dôr c peso no estômago,
-'2 vertigens, asia, máo hálito, mao gosto, arroto, anciã de vomitar,'I 

prisão de ventre, gastrites e enlorites agudas o chronicas, dóres de
S cabeça, e etc,

ÍO 

Elixir Euneptico 6 de um gosto agradável o s6 deve ser
usado na dose do uma colher de sopa no meio ou no lira das prin-
cipaes refeições.

E' ENCONTRADO A* VENDA EM TODO O BRASIL
Depositários: Drogaria Baptista, 10 — Kua 1." de Março;

fj Alfredo do Carvalho & C., travessa do Henado, IU
Rio de Janeiro

I

N)<

FUNCCIONARA' A PARTIR DE 15 DO CORRENTE
EM SEU NOVO EDIFÍCIO PRÓPRIO.

SITO A'

ESQUINA DA CANDELÁRIA

SÜCCURSAÈS E CORRESPONDENTES NO
MUNDO INTEIRO

TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS NAS
MELHORES CONDIÇÕES

Serviço especial
de cofrei

alugue_.

Loteria do Estado de Minas
Única no mundo que'dist. ibue 80 por cento em prêmios

QUINTA-FEIRA 18

30&®0OBilhete i_ fceip-o
DIA 23

SO í_3
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_33
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DIA 30

ÍOO
CONTOS

Apenas 18 mil bilhetes
Inteiro. . 15S00Ü
Décimo . . 1850.
A' VENDA EM TODA A PARTE

CONTOS
Inteiro. . . 30SODO
Meio.... 15S000
Vigésimo. . 1S500

___3 .____5__—_—_——___W

i 4 italiano
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para* o 1
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Communicou ainda o sr. presiden-
to quu, min tendo havido uessilo na
véspera o nfio tendo havido, portan-
to, «pportunldiido para a manifesta-
çfio da Câmara, rosolvora a mesa,
om nomo dossa cusa do Congresso
tranemlttlr um tolegramma de boas
vindas ao íirlnclpo herdeiro da, Ita-
lia, por aportar a Bahia. O sr, pre-
sldento pns.ou a ler eaao telegram-
ma, sendo approvado o acto da mesa,

_.UNS__IFÇ_<> KM OS "AN-
N.YI-S"

Falou, n seguir,, o ur, José Llno du
Jualn, que pediu a tranacrlpijão, em
oa "Annaes" de um ortlgo sobro o
general Tortullano Potyguara, publi-
cado cm a "Gazeta do Noticias", pelo
sr. Henrique Poufottl.
A INTKHVlvXÇAO NO AMAZONAS

O sr. Ephlgenlo de Salles tratou
da sltuaijilo política, no Estado do
Amazonas;

Depois de varias considerações jus-
tiricatlvas da necessidade da inter-
venção federal nesse Estado, o ora-
dor declarou estar Inteiramente da
accôrdo com aa iittltudea dos srs.
Arlstides Rocha, no Senado, o Alei-
dos Bahia, na Câmara, em ses-iios
anteriores, relativamente ao assum-
pto, attitudes que, declarou, jii co-
nhecla, com antecipação.
O FUNOOIONAMSMO E A AGIOTA-

GEM
Tratou o Br. Nlcahor do Nasolmén-

to, minuciosamente, da situação de
angustia do funcclonallsmo publico,
ante a usura. •

Demorou-sè em considerações a
propósito do emprego de capitães
estrangeiros, 

' 
que ao invés do

serem applleiidus ha agricultura
e na industria, com o que lu-
oraria o pui-, se encaminha sem-
sempre para cima do funcclonallsmo.
Dava-se, assim, u contrario o palu
so atràzava, pois não podia a'deantar,
progredir, o imlü cujos fuiiceioiinrios
são continuamente sugados pelo pol-
vo da usura. Registrara-se, antes, o
depauperamento Uit raça. quo se tor-
nava incapaz dc qualquer c.inmetti-
incuto. Realmente, continuou, que se
pôde esperar do funcclonallsmo que
sau do casa deixando a família sem
pão, obrigado a vêr passar, todos os
mezes, os seus vencimentos ãs mãos
dos onzenarios, mediante operações
garantidas pelo próprio Estado '.' Era
indispensável a modificação desse
systema e como estava o orador dis-
posto a envidar todos os esforços
nesse sentido, os onzenarios se ha-
viam combinado num contrato para
lhe o.ferecerem duzentos contos ^de
réis, a troco de sua retracção. E o
sr. Nicanor do Nascimento apresen-
tou a proposta que lhe foi feita, por
escripto, nesses termos, asslgnada
por diversos directores de bancos e
estabelecimentos prestamistas, do-
cumento que passou de mão um ma o,
entre os deputados. Repelllra com

PRATA-WIOEDA
BRILHANTES

CAUTELAS
Correntes, cordõeo, cootíes, ouro que-

brado, platina, dontes, dontadurae, Jóias
oom brilhantes, salvas do prata, appare-
lhos do chá, prata e moedas da Republi-
ca o do Imporio.

fi, b. — Não fazemos preços a não ser
_ vista, porque não queremos llludir o

publico eom offertas fantásticas.
Vejam a offerta dos annunciantes FAN-

TASTICOS e depol» venham em nossa casa.
SYNDICATO NORTE AMERICANO

Compram-se CAUTELAS DO MONTE SOC-
CORRO e de outras casas

RUA 7 DE SETEMBRO 162 — 1»
TELEPHONE: CENTRAL 5083

¦_^ -_...ri... i>iii»rT7_f______________n_____________r

Costa IraptC. ii
CASA FUNDADA EM 1863

Gliapéos por atacain
' Tel. H. 1442

SECÇÃO BANCARIA
Tel. N. 235.

T£ _HC âSft FORTE
. ií"_

72, EUA S. FE»

Admüüstvação, compra o
venda dc iin_l_c_, papeis dc
credito, prédios e terreno,
bem localizados. — Opera em
descontos (i demais operações
bancarias. Aceita depósitos em
conta correu.( e a prazo fixo
ás iuelhoi-s èixas.

tI

CORREIAS
PARA

IOE30-S __£Q___Q_ ___=_o_ao__s
_

10-310

0
o
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j\ vossêi sorte e
Campeã© ée üisias

AGENGIA GERAL DE LOTERIAS
SUCCURSAL. DO CAMPEÃO OO SUL.
RUA RODRIGO SILVA, 9 — TEL. C. 728 e RUA RODRIGO SILVA, 8

TEL. C. 2-26

PEDIDOS PELO CORREIO DIRIGIDOS A

Raul C. Beirão & G.

transmiss.es
Marcas

Sola americana AQUATIC
Pello de camcllo PYRAMID
Salata legitima CYCLOP
Lona e borracha BROWNDEL
Sola nacional CRUZEIRO
Impermeável GAMDY

ATACADO E VAREJO

_.W. Vessey & Dia. Ltda.
RUA THEOPHILO OTTONI 89

CAIXA POSTAL 2166

____=_=_-__ OSOI
RIO DE JANEIRO

io__on__
_fID. TEL. "CAMPEflC"

IOBOI _ao_a9

Caixa Postal 1777
End. Tel.

Tel, N. 3802
VESSEY

toda a cnerKltt, ills_o o orador, a pro-
|)0Sta Indigna o entava dlsposlo a
oontlnüar em nua campanha contra a
U-iOlUgOlll.

VOTO I>K RBGOSl-O
Falou, por ultimo, duranto a hora

do cxpcdluiitc, o hi*. Aii-imlo (lo 1_-
mu, quo tratou da piiH_i_em ilo prin-
olpo herd-lro da Italia pelo nosao
paiz, tocando na cupltal do paiz.

Depois du no referir & «Isnlflcaçio
da Viagem do herdeiro do throno da
Italia íi America Jo Sul, u oradpr re-
qu<*reu, eendo unanimemente appro-
vado, a InserQ&ô do um volo do ro-
íro-IJo, em acta, por esse motivo,
cum a communicação dome acto da
Câmara ao príncipe Umherio.

A VOTAÇÃO
Pol r.nhunclada a ordem do dia

com n presença do 110 deputado»,
sendo julgados objecto de dollburac-o
os projecto. apresentados ultima-
mente e _u- Ja puliliiamoH.

A seguir, obtiveram ápprovanao, t.n
H0„iiliites projectos, constantes da or-
dem du dia; tendo encaminhado a
vot-1'fio do pri-_lro,_ ur. Afinando
Burlamaqul: Diazondo ooncessOca a
Marinha Mercante, tendo parecer,
com substitutivo, da Commlssiio dn
Finanças d" discussão); abrindo,
pelo .Ministério dn Justiça, o credito
especial de 1_10'J$:S7, ouro, liara
pagamento a Tho Uio de Janeiro
City Improvomonts Company, _lml-
ted Cl" (llEcu.siio); autorizando a
abrir, pelo Ministério da V!a«8o, o
credito especial de 41.700 dollares,
para attender ao pagamento devido
a American I_eómotlvo Sttles Cor-
porátiun (3a discussão); proroganüo,
utí- lll do dezembro de 102G, o pru'/-'
e:t!abelecido pnra locaçüo ',!e prédios
urbanos, com parecer da Commlssão
de Justiça, favorável ao art. 1" a
contrario uo art. 2" (. discussão);
autorizando a abrir, pelo Ministério
da Marinha, o credito especial de
8.08S:2!l3ÍÜ7fl, para compra de ge-
neros. dieta 'Jo pessoal de navios c
estabelecimentos da. Marinha (2"
dlscusiío); autorizando a abrir, po'.o
Ministério da Marinha, o credito
supplementar de 1.74a:D2S$ü_5, para
pagamento de rao. es cm dinheiro
ás forcas navaes (24 discussão).
AINDA Ã AGIOTAGEM 1C O l'UN-

CIONAIAS.MO
Aniiunciada a votu.ão do requer!;

mento ein que o sr. Azevedo I.inia
pede vuiriu. informações sobre em-
prestimos ao funcclonalisnío publico,
pur meio de cunslgnayões ein folha
de pagamento, seu autor requereu a
retirada do mesmo. AUcgou o sr.
Azevedo Lima que uma das assigna-
turas autographas no documento 11:1o
pelo sr. Nicanor do Nascimento, era
da pessoa que lhe pedira a apresen-
tação do requerimento. _ não queria
ter o seu nome ligado a negociações
on. que apparecia, caracterizada,
uma tentativa do suborno.

Usaram, ainda, da palavra, os srs.
Nogueira Penldo, que defendeu u
pontu de vista de poderem os funecio-
narios públicos consignar a associa-
ções de classe; Nicanor do Nasci-
mento, que adduziu novos argumen-
tos em favor de sua opinião; e Adol-
pho Bergamini, que argumentou pela
distineção entro sociedades de classe,
perfeitamente definidas em lei e ou-
trás que surgiram, depois, o pullu-
Iam, com o rotulo do associações de
classe.

Afinal, submettido a votos, foi o
requerimento retirado, sendo a sessão
levantada.
Presidência da Republica

NO CATTETE
Os ministros Sampaio Vidal, Be-

tembrino <lo Carvalho c Miguel Ca)-
mon estiveram, 'hontem, ã tarde, con-
íereneiando com o presidente da Re-
publica sobre assumptos que se re-
lacionam com 

' a administração dos
departamentos a seus cargos.

Tambem estiveram em conferencia
os srs. dr. Alaor Prata, marechal
Carneiro da Fontoura c dr. Cincinato
Braga, dlrector-presidlcirte do IBanco
do Brasil.

AUDIÊNCIAS MARCADAS
O chefe do Estado recebeu, hontem,

&. tarde, em audiências previamente
marcadas, os srs. dr. Arnolpho do
Azevedo, presidente da Câmara dos
Deputados, o senador Bu.no de Paiva.
No Ministério da Fazenda

O ministro communicou ao seu
collega da Agricultura haver conce-
dido autorização á Delegacia Fis-
cal no Estado de Minas Geraes para
representar a Fazenda Nacional no
acto da lavratttra de doação feita
aquelle .Ministério por Arllndo _u.ro-
ni, residente em Maria da Fé, na-

: quelle Estado, de uni tarreno na
! mesma localidade liara á installação
I de uni campo ide selecção do bata-
I tas americanas.
I No Ministério da Marinha

Foi nO-iveado o '(.apitãu-toncní';
Bsculapio César de Paiva; paru. .om-
mandante 'da Escola de Aprendizes
Marinheiros do Estado do Rio
Orando do Norte.

' —- -Oi-in promovidos: à condu-
ctor 'íiiaehini.ta. 'de Ia classe, o di
2* Orlando da Silva Ribeiro; a arti-
finos de machlna- do Ia classe, os
de -,l Iduino Alvarenga da Costa..
Gerolldo iDunia.ceno du Silva Aguiar,
l_onclo —opôs da Cunha, Thomaz
AVeidiiiger Baptista, l.ourenço Dias

I dos Santos, fôscaií 'Napoleão iRlbéiro
yitaltui). Corrêa de Sá.

I — Foram concedidos seis mezes
i de licença, ap capitão-tenente Tra-

* jano Alves dos -.aulus.

j No Ministério da Guerra
Fd-ii--'"nomeados: u capitão rc-

| formado Jo Exercito Olavo Rodri-
| gues Dornellas, encarregado de se-
i cção do Deposito Central da Directo-
! ria. do Material Beilico; o servente j

João' Eugênio dos Santos, continuo |
do Èstado-Malor do Exercito.

Foram concedidos dois mezes de
licença, . para tratamento de saude.
de accôrdo com o«rt. 17", § 1° e 2",
respectivamente, au servente do Es-

tadó-Maior do Exercito, Florencio
j Domliigòss dc SanfAnna e ao opera-

rio de .1" classe da Fabrica de Car-
I tuchos" e Artetacto de Guerra, Fran-
l cisco Gomes de Lima.

Au 1" tenente João Hyppolito' 
Simões da Costa, 'foram concedidos

i seis mezes de licença.
i — 0 2" tenente Leonidas Borges
! de Oliveira nüo obteve promoção.

Só quando fôr regulamentada a
lei é que poderão «er expedidos os 11-

i tulos de nomeação dos operários da
| Fabrica de Pólvora sem Fumaça.

O ministro approvou a delibe-
| ração tomada, pelo eóiimiandante da
| •l* batalhão de engenharia, de ad-
; quirir, mediante concorrência admi-
: nlstra'tiva, por inscripção, moveis,

roupas, material de limpeza' e ou-

j tros artigos, necessários ao referido
| batalhão.

Foram nomeados: o capitão de j
I infantaria Alberto da Silva Pereira,

inspector de tiro e lnstrucção militar
da 2" região militar, e o 1° tenente
de cavallarla, Arthur Heschet-Hail,
ajudante de ordens do commandante
da 'i* região militar.

Ü ministro elevou a .S200, o
valor de 2S3S0, fixado para a etapa
da guarnição do Estado da Bahia,
no corrente anno.

O ministro providenciou, no
sentido de ser posto á disposição fle
i.eu ministério o funecionario da Pre-
feitura do Districto Federal, Antônio
Ezequiel de Novaes Machado, para

servir como secretario do uma Junta
permanente do alistamento militar,
da 1* clrcumserlpcao do recruta-
mento.
No Ministério du Justiça

Ao pt .fildonto do Tribunal do Con-
t.vj solicitou-se: quo seja paga no
The.souro 'Nacional, n quantia de
10:000$, correepondento ã quota
restante da subvenção quo compele,
no corrente uiinu, n Sociedade Brasi-
leira do Bcllas-Artes; quo sejam dis-
irlbuldos os seguintes créditos: de
5:000$, á Delegacia Piscai do Estado
de Minas, paru oceorrer ao pagi.inen-
to da .subvenção, (leste nnno, ao Ly-
ceu de Artes u Offlcios de Ouro Pre-
to; de D:U0UÍ, ft Delegacia Fiscal, no
Estado da Bahia, da subvenção do
Instituto Histórico e Geographlco
desso Estado; do 00:000$, d. Delogn-
ela Fiscal no ParunA, para paga-
mento da subvenção ú Faculdade de
Medicina de Curltyba.

Aos ministros da Guerra o da
Marinha, dirigiu o dr. Joilo Luiz Al-
ves, avisos solicitando providencias
Junto ao relator dos -orçamentos da-
qu elles ministérios, no sentido de
ser apresentada emenda criando uma
verba para auxiliar a construcção
do pavilhão para internação de mili-
tares que precisem dc tratamento
psychlalrleo no Hospital Nacional de
Alienados.
POLICIA

Está de dia ü. Central do Policia
a 1* delegacia auxiliar.

O chefe de policia assignou os
segulntes actos: designando o com-
mlssarlo Interino de 1" classe, do 4"
dlstricto, bacharel Benedicto Fios-
culo de Oliveira Machado, para ter
exercício no 12" dlstricto; e, trans-
ferindo os commissarios de _• classe:
Edgard Ameno Ribeiro, licenciado, c
o Interino que substituo Clovis As-
sumpção, do ^1° para o 4° districto;
Pedro de Freitas, do 2U° para. o 10°
districto; e, JosO Luiz Machado, do
16° pura o 2U" districto.

Sobre u venda de armas, o
chefe de policia expediu uo ü" dele-
gado auxiliar um uffielo, que divul-
gamos em outra local.

GUARDA CIVIL
Dia á. sede central, fiscal Domln-

gos o ajudante Soares; ronda geral:
fiscaes Almeida, Ovidlo, Netto, No-
ronlia e Siqueira.

Uniforme .".
Os fiscaes das secções abaixo

devem apresentar, hoje, ás IU 1|2
horas, á Central, o seguinte pessoal:
das 1*, 3* o 5a secções, cinco guar-
das: das 4', 10", 12", 13". l-!\ 17" o
30* secções, quatro guarda., concor-
rendo a Central com dez guardas e
um chefe de turma, devendo compa-
recer os fiscaes: Netto, Nicanor, Ace-
lyno, Siqueira o Noronha.

Devem comparecer, amanhã, ã i
secretaria, ás 11 horas: á presença j

do chefo do expediente, u guarda
734; para registrar licença, o dito
1.175; o para depor, oh guardas 173,,
21)1, 30., 304, 421, -170, 560, 503,
Sll u 1.022 u os fiscaes Acelyno o
Lincoln.

— Os fiscaes das 1*. 3', 4', U" e
13* secções devem apresentar, hoje,
á Contrai, ás 12 1|2 horas, dois guar-
(Iuh de cada uma e os dan 6", 7', 10*,
14' e 17* secções, um do cada, de-
vendo comparecer o fiscal Lucas.
No Ministério da Viação

O ar. Francisco Sá autorizou u
"Manfios Ilarbour" a cobrar, a titulo
precário, a taxa do ¥003. por kilo-
gramma, sobre todas as mercadorias
que forem movimentadas entro os
seus íluctuautes e o cács do porto
de Manaus, podendo, porím, 0 go-

verno suspender, u cobrança de Ul
rusa quando Julgar convenlento.
No Conselho Municipal

Hontem, por í-itó de numero, ni_
houve sessão.
Nu lJrefeiturà

Acompanhado do eou secretario,
o prefeito foi hontem, p«la manha.
io Hospital Central do Exercito, cm
Visita uo generul Potyguara,

— _ol> a presidência do dr. Gore-
mario Dantas, rcunlu-so hontem, a
commlssão do prooevso administra-
tivo em que >0 aceusado. a adjunta
cl, Rosa Amélia ISoares.

Foi inquirida u segunda testemu-
nha, ar. Alberto Cotrlm, «endo mnr-
cada para sexta-feira próxima nova
reunião. , .

WM .nstallações complotas ym
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COFRES NASCIMENTO
OS PREFERIDOS
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Casa Guiomar
CALÇADO DADO

A MAIS I1AUATEIR.- BO BRASIL

AVENIDA PASSOS N. 120
A CASA CLIOMAR lunça no merca,

do mais uma marca de _nn orinçilo

PIETER SCH0EN 6 Z00N
ZAANDAM - HOLLANDA

(FUNDADA EM 1722)

A MAIS IMPORTANTE FABRICA DE 1
Tintas em pá, tintas para cimenio, alvaiade de chumbo,

zareão, vernizes, tintas a oleo, e das
afamadas e mundialmente conhecidas tintas esmaltes

_ siaiv__A.RiisrE »
ÚNICO REPRESENTANTE E DEPOSITÁRIO:

P. J. VAN ROSSUM — Rua General Câmara 131________ 

ua -iA-<___- MARCA 
REGISTRADA fã

Em .minei- e.curnt I SM Bê

'U ""' 
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"1 "  05.00,8 VICTOR TALKINS MACHINE Co. 9

ile ns. -li ti 40  83500 RJ! . . . ....« 1 f 11 . 
_¦

i.nverni,ada_ B A UÍNiLA machma raLlante que ¦

_:::: _;: s:::: :::: _Z!| um instrumento de musica I
de ns. 33 n 40  1-9000 C|

Pelo Correio, mais 13500 por par. H VENDAS EM PRESTAÇÕES DE M
Ilemettem-se catálogos illuatrados. ^^ H
Grátis para o Interior a quem oa »o- 4 _^^^ _T^S_ (". _T^n _I^^_I jíf^^ll H"«"-* I iUU^UUU I

JÚLIO DE SOUZA. WS H

^^0^AMl_^k l A graVOrai m0StrS Uma VICTR0LA N° ^ I
I W*§ ^A ^l ^^ | JÈ tamanho 38 x 43 x 52 centímetros qne cnsta ¦

á^^j/ mcV.r.::.;": 1 IJlSl ©®Ht® d© réís 1
Arthur Jacintho Rodrigues 1 H
. RUA SETE DE SETEMBRO, 47, jj ——«?*-•—• ¦

¦¦-""" °~í Paul J. Ctirletopti Company 1
I OUVIDOR 98 S. BENTO 45 |

GlfflNÁSIO 28 OE SETEWlBf-0
(Medalha de prata n. 1, na '

Exposlcilc Uo Centenário)

Organização original:
1 — Perfeita organlzaçüo militar.

2 — Ensino obri_at6rlo.
.—Cultura esiieclal do. ver-

n_culo.
— Educação integral: do cor-

pu, da cabeça o do cora,ção.
— Religião do dever cumprido,

e — Combate ao futebol "e aos
esportes violentos.

7—Apuro das qualidades mo-
rais. :-:•: ¦ "'

S — Oficina singular do modelar
o caracter Infantil.

9—Direcçao de conhecido edu-
cador—o coronel dr. Libe-
rato Bittencourt, lente da
Escola Militar.

Singularidade.:
1 — Com a Cartilha .28 de Se-

tembro ensina u lêr o a es-
crever em 28 dias.

Nunca perdeu um s6 aiu-
no no ve-Übulo üa.s acatle-
mias.

3 — Casa unlca de ensino quo
compareceu â Exposição do
Centenário o aos funerais
do Rui — o maior mestre
da língua.

— 90 °|° do aprovaç5es nos
exames do Pedro II.

— Medalha de prata n. 1 na
Exposlçilo do Centenário,

G — 24 re3ervistas, sem um sõ
inabilitado.

Publicação mensal de Kc-
vlsta, no 10" anno, com ofl-
cinas próprias.

S—Internato e externato, .di-
ficios próprios, 24 de Maio
n. 355.
succursal dc Santos: Amador
Buenos 315.

Puramente vegetal — Para
tosses, bronchites, asth-

e doenças pulmonares

TOSSE TENAZ
Cyrlllo Bernardlno Fernandes, ca.itío ajudante do 11" batalhão do

Infantaria do _._reito, etc.
Atteíto que riz uso flu xarope PULMONAL, para combater _na bron-

chilo. .om tosse K*naz, ile que sofrrh lia ires para qualro anões c ao
terminar o quarto vidro, vi-me completamente restabelecido, e, Jnblloso,
passo o presente.

Uio, 5 d c fevereiro de 100-'. — CYItlLLO BERNARDINO FETt-
NA.DES.

Em toda- as ___arlas e phar.-acia..v •
;. __ |o _t Março, '-io u 131. — um.

...entes: SP.TA GOMES

Kjfâ. *»
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NOTAS MUNDANAS - |
ANN1VERSARIOS j. **ú:«

llfazom nnnnii hoje:
, — O dr. Francisco do SH, ministro

da Vlaçao o Obras Publicas. •
O capitão Augusto Nogueira

Gonçalves, despachante luluanolro.
D. ErmoHnda Fernandes, os-

posa do sr. Antonlo Dutra Fernan-
des, capitalista o proprietário na
Ilha do Oovernador.

-— D. Maria do Mello Pinto, ea-
posa do advogado sr, Jodo da Cos-
ta Pinto.

D, Carolina Maria da Costa
Vlllaça, funcelonarla da Recebedorla
ílo Distrlcto Federal.

D. Emllla Rocha, viuva «io •»-
noral João Justlnlano Rocha, i

Fazem annos amanha:
O 1.° tenente da Armada, José

Paraguassú.
O sr. Jorge Goulart, corretor

do fundos,
A menina Maria do Carmo, fl-

lha do dr. Custodio Quaresma e
d. Annlla Maria* Quaresma. ' I

O 2.» tenente da Policia Militar
Lulz Ijopés da Cosjá.

O capitão Antonlo Nogueira
Gonçalves, despachante da Alfan-
dega.

A exma. viuva dr. ManooJ
Carlos do Gouvêa.

Senhorita Corina, filha do sr.
Lulz Abott.

Senhorita MetJora Montojos,
enteada do dr. Plinio Casado, depu>-
tado federal.

D. Marletta de Mello Pinto,
esposa do advogado dr., Jofio da
Costa Pinto.

Completaram annos, hontem, as
Benhorltas'Francesca e Roslna, filhas
do casal Vlnconzo Alampl-d. Carolina
Alampl,

Festejando o acontecimento, houve
na residência da família, animadas
dansas, que se prolongaram até de-
pois de meia-noite, com a presença
de grande numero de -pessoas amigas
das nnnlversarlantes.

—¦ Faz annos amanhã o sr. An-
tonlo da Rocha e Silva, capitalista,
ha muitos annos residente em Cor-
delro, Estado do Rio.

Pedro Antônio Fagundes

+ 

Oscar da Graça Fagundes, se»
nliora o filhos: Edgar da Graça
Fagundes, senhora e filhos (au-
sentes); Dr. Raul Azevedo, se-
nliora o filhos; Viuva Dr. GUBrl-

no Freire'.o filha, Iracema e Antenor dos
Santos Fagundes, filhos, genro, netos c
noras do ,PEDRO ANTÔNIO FAGUNDES,
fallecido em 8 do corrente, fazem ceio-
lirar tuna missa pelo descanso rte sua ai-
ma, ria egreja do Carmo (altar-mór), ter-
ça-felra, 10 do corrente, aso 1|2 horas.
Antoclpamos agradecimentos 4s pessoas
que participarem desse acto piedoso.

Dr. José Antônio Lutterbach

+ 

A viuva, filhos. Irmãos o suas
ramllias, agradecem a todas as
possoas quo compareceram ao en-
terio do DB. J08E* ANTÔNIO
LUTTERBACH o dc novo convl-

dam a assistir a riilssa do 7° dia, no al-
tar-mór da egreja da CandelBrla, fls 10
horas do dia 16 do corrento, confossan-
do-so desde J4 agradecidos por esse acto.

PKOOLAJIAS
• Na Cathodral Metropolitana serftolidos hoje os seguintes proclamas docasamento:

Ormlndo da Costa Rego Monteiroe Dallla da Costa Andrade; Sérgiodo Souza Raymundo e Carmen Mar-4lna do Oliveira; Antonlo Garcia e
Laura .da Cruz; Octavio Laurla o
Florinda Cavallolro; Umberto Rq-
drlgüos e Nanoy Fernandes; Adell-
no Jos6 da Bllva. o Zllda Duarte
Soares; Miguel Talbo o Adellna
Blanco; Ruflnd Gonçalves Ferreira
e Oenny da Silva Borges; Mario
Soares o Maria Mercodes; Cassiano
Augusto Aranda o Anna Maria Al-
vee 'Gulmtoblas; Arlstldes Castro o
Silva e Guiomar Ferreira dos San-
tos; Manoel Rodrigues e Palmyra
de Assis; José da Falxao e Izaura
Carolina das Dores; Murlllo Bonl-
lha Haiddad o Martha Cândida Pe-
relra; Manoel da Silva Barbosa e
Zellnda , da- Silva Rola; Francisco
Gonçalves Alvlm o. •¦Guilihormlna
Carvalliaes; 'Nelson da Costa e
Franclnca Alzira da Silva; Bonedlcto
Augusto Pereira-e'Duphino Duvolli;
Antonlo do Souza o Odette Damaso
da Silva, Ernesto Caetano Perolra e
Antonia dos SantoB Srralva; Oswal-
do ida Cunha Costa e'plnòrah Nol-
los Coelho; Luiz da França Cavai-
eántl o Leonor Cândida dos Santos;
Antonlo Justino de Araújo, o Astro-
gllda da Costa; Manoql* Fernandes e
Elvira Pereira; Heitor Vlanna de
Andrade Figueira o Evangellna Au-
gusta Ferreira; Francisco Corrêa de
Mlello o Anna Gonçalves de Assum-
pçfio; Benjamin de Artiujo Lopes da
Costa o Clothildes Monteiro do Car-
valho; Glacomo Siclllano o Elvira
Siclllano; Alfredo Motta da Silva o
Eunlce Rodrigues dos 'Santos; An-
tonio Thedlb Lobo e Vera Bandeira
de M'ello; Ruy da Costa' Rodrigues e
Inah Pinto do Andrade; Hlldebran-
do Ferdlnando e Guiomar do Souza
Costa; Clirisanto Munhoz e Manoela
Vasque; Jos6 Miranda Senna o Ma-
ria de Lourdes Miranda; Annlbal
idos Reis Lygio o Odette Ermelinda
Pires; José Lopes o Maria Emllla,
da Motta; João Baptista Teixeira e
Doolinda Julianelli; Antônio Lopes
Duarto o Arlstollna Moreira Soares;
Sylvio Teixeira da Costa, ,o Maria
Colina Coelho dn Costa; Oraclano
Esteves Aredo Filho o Cidlna Al-
ves da Fonseca; Cassiano Branco
Moreira o Carmen Corrêa Garcia;
Antonlo Pereira da Silva e Amélia
Rosurlo do Jesus.

D. Amélia Costa Perry
(2° ANNIVERSARIO)
Felinlo Perry o seus filhos Ta-

zcm. celebrar a missa do .2*> an-
nlversarlo -do fallecimento dc sua
oxtrenioolda esposa 0'mli'o DONA

AMÉLIA COSTA PERRY, As 10 ho-
raT"do dia 15 do corrente, amanha,
na capella da Immaculada ConcelçHo, em
Botafogo, desde esto momento exprimindo
sua gratldüo.' para com as pessoas que os
acompanharem nesso acto religioso o de
novo o fazendo para com todos quantos
lhos tem trazido o conforto, da amizade
cm seu infortúnio.

MODO QE LIVRAR-SE DE Ul MA'
':. EPÍ0E1E

(Do "*Woman's Realm")
B' uma asneira tentar-se cobrir a

côr melancholtca do rosto, quando sc
¦pôde fazel-a desapparecer ou refor-
mal-a.

O "rouge" ou outras substancias
semelhantes applicadas numa pelle
morena, só servem liara fazer mais
visiveü o defeito. O melhor melo fi
applicar "purê mercolized wax (cera
pura mercolized) — do mesmo modo
que so usa o "cold cream" — appli-
cando-se á noite e lavando-se o ros-
to pela manha com água quente e
ea-bâo, depois com um pouco de água
•fria.

O resultado de poucas appllcaçBes
ê simplesmente maravilhoso, a ,parte;
amortecida é absorvida pela cera, pau-
latinamente, o som dôr, em partes lm-
perceptíveis, surgindo a pelle íormo-
sa o branca, -que antes se achava en-
clausurada cm baixiSí Nonhuma mu-
.lher terá uma .cutis pallida, arrochoa-
da, com sardas, etc, se aquire numa
pharmacla um pouco do boa "puro
méfrcotlzerl wax" (oera pura mercoll-
zed) applicando-a como ficou aconse-
lhado.

AIiMOÇOS
A dlrcctorla da Casa Fratt offo-

roce hoje no Sacco de S. Francisco
um almoço ao seu pessoal do todas
as socç&cb, sogulndo-so umu parto
de dunsaa. Com csaa festa Intima, a
Casa Pratt assim, roconhoco o esfor-
Co do todoa os seus auxiliares.
CHA^-DANSANTES

A gerencia * Copacabana i Polaco
Hotel offerece hoje, fis 10 horas, um
ohfi-dansante aos seus hospedes o
convidados.. ¦
FESTAS

Realiza-se amanha, a tradicional
romaria do S, Roque, na plttoresca
Ilha de Paquetfi..

Esto anno o programma foi am-
pitado, havendo tres bandas do mu-
slca, barracas de prendas, cinemas,
fogos de artificio, leilão do prendas,
Jogos sportlvos, bailes públicos, otc,
estes independentes das solcmnlda-
des religiosas.

A Companhia Cantareira augmen-
tou o numero do barcas o prolonga-
rfi as vla*gens para a formosa ilha
até mela noite.
BAILES

No salào da Banda Lusitana, fi
rua da Assembléa 8, reallza-se hoje
um grando baile, apus a soesüo so-
lomno para a Inauguração do pavl-
Hiüo social e do retrato do presi-
dente da Republica Portugueza dr.
Teixeira Gomes.
HOSPEDES E VIAJANTES <

Regressa hoje da Europa a sra. d.
Alclna Navarro, a bordo do "Ora-
nia". Esta professora do Instituto
Nacional do Musica achava-se na
Italia aperfeiçoando os seus estu-
dos.

No "Orania" chega hoje da
Europa o dr. J. A. Costa Pinto, di-
rector-gerento 'da Companhia Segu-
rança Industrial, e que representou
o Brasil no Congresso Internacional
do Trabalho.

Parto hoje para a Bahia, em
commissão do governo, o dr. Joa-
quim Assis Ribeiro, sub-dlrector da
4.» divisão da E. de F. Central do
BraBll.

Acha-so no Rio o dr. Vlctor
Konder, secretario dns finanças do
Estado de Santa Catharina.

Chegou de Florianópolis o dr.
Medeiros Filho, presidente do Trl-
bunal do Estado de Santa Cátha-
rina.

Vindo da Allemanha encontra-
so nesta capital o dr. Hans Doliman,
agente propaganfllsta das casas J.
D. Rledel A. G*., do Berlim o
Behringwerke, do Hamburgo, cujo
representante, nesta praça, é a firma
Ernest Sonntag.

Seguiu para S. Paulo o sr.
Cândido Fontoura da Silveira, phar-
maceutlco o director commercial do
Laboratório Fontoura.

MAÇÃO TERRLSTRE E MARITÍNlA

ENFERMOS *\
Enoontra-sO Jfi em plena conva-

losconça tf ongerfhelro dr. Gabriel
Ozorlo do -Almeida, Inspector goml
das EBtradas de Forro do Brasil,
FALLEC1MENTOS

Fallocou em Jundlahy, na avança-
da odiulu de 83 annos, a ara, d.
Lulza Orlando Cantou, mlle do sr.
Attlllo Cantou, Industrial eBtabcleel-
do fi. nia Lulz de Camões, nesta ca-
pitai. A oxtlncta senhora deixa 4
filhos, 13 netos o G bisnetos.'
MISSAS ...

Rezam-se as seguintes:
Amanha:

Na egreja de S. Francisco de
Paula:

fis 9 1|2 horas, om suffraglo da
alma de d. Anna Barroso Vai-
dés; .::.'.

no altar-môr, fis 10 1|2 horas, em
suffraglo -da alma do idr. Eugênio
Augusto Vandcck;

fis li horus, pelo repouso da alma
do Jofio da Silva Nunes;

Na capella de Nossa Sonhora das
Victorias, as 0 horas, em suffraglo
da alma do Antonlo Monteiro Ca-
bral;

no altar-môr do S. Miguel, fia 0
horas, em suffraglo da alma de Fe-
llciano Pereira de Barros;

Na matriz de N. S. da Candeia-
ria. as li lioras, 110 altar-môr, em
suffragio da alma do engenheiro J.
J. de Queiroz Júnior;

Na matriz dc S. Joilo Baptista da
Lagoa, fis 0 horas, em suffragio da
alma do d. Cândida Baptista Pro-
filo;

Na matriz do S. Francisco Xa-
vier do E.' Velho, fis 9 horas, era
suffraglo da alma de Jullo Cesar
Ottonl;

Na egreja do Divino no Maraca-
nu, as 9 1|3 'horas, por alma de d.
Maria do Carmo Nunes;

No. capella da Irmandade da Con-
ceiçfio, Botafogo, fis 10 horas, por
alma , de d. Amélia Costa Perry;

Na egreja ido Convento da Lapa,
fts 9 1|2 horas, no altar-môr, por
alma do Manoel Moraes de Almeida
Sobrinho;' No Santuário do» Coração do Ma-
ria, no Meyer, âs 8 1|2 ioras, por
alma do d. Maria Serpa Teixeira;

Na egreja do Divino Salvador, na
Piedade, fis S 1|2 horas, por alma de
José Durval Moreira;

Na mesma egreja, ás 8 1|2 horas,
por alma do João do Azevedo;

Na terça-feira:
No altar-môr da egreja de S.

Francisco de Paula, ás 9 horas, por
alma de José Pereira Patrício;

Na matriz do Nossa Senhora. San-
ta Anna, ãs 9 horas, em suffragio da
alma de Joaquim de Oliveira;

Na mesma egreja, ás 9 l|ü horas,
em suffragio da alma. do tenente dr.

, Heitor José Vieira.

E. F. C. do Brasil
A estação Central .forneceu hon-

tom ft* diversas repartições publicas94 passagens, na Importância de réis
1:722*500.

— A revisão do horários da Cen-
trai do iBi-aell qun ora r.e eatfi pro-cedendo, vlrft melhor attender fia dl-
versas zonas servidas pela Central.
Esta. revlflílo foi rjtnrdada, dovldo
no movimento rovoluclonai-lo dc Silo
(Paulo.

REDE SUL.M3NEIUA
Por escolha do dr. Ismael do

Souza, dlrector da Rede Sul-Mlnei-
ru, fpl designado o engenheiro dn 2*
residência, dr. Mario Grnven.iteln
Borges, para o cargo do ajudanto da
4" divisão.
No Lloyd Brasileiro

ESPERADOS
Do norte:"Bahia", a 18, de Manáos e es-

calas.
Do sul:"Com. Alcidlo", a IS, de Porto

Alegro o escalas."Com. Manoel Lourenço", a IS, de
Laguna o escalas.

A PARTIR¦*Pyrlne*us", breve, para Porto
Alegre e escalas."Prudente de Momos", a *1G, para
o (Pana."Mnrnnguape", a 21, para -o norte."Santos", a 18, para Montevidéo e
escalas."íris", a 20, para Sergipe o es-
calas."C. Vasconcellos", a 10, para Poi-
to Alegre o escalas."Bocaina", a 17, para Amarração
o escala.*)."Bahia", a 20, para o norto."Manoel Lourenço", a 23, para
lguape o escalas.

Pnra o estrangeiro:"Parnahyba", a 15 do outubro, pa-
ra. o Havre e Antuérpia."Bagé", a 3 de outubro, para
Ha-rniburgo o escalas."Barbacena", a 17, para Victoria o
Nova Orleans."Guaratuba", a 30, para Carditf,
via Lisboa e Leixões."Taubaté", hojo, para Nova Tork
e escalas.

O Lioyd tinha, hontom, 40 das
suas unidades, navegando nas dlffe-
rentes linhas, sendo 21 em viagem
do Ida, para vários portos do Brnsll
e do estrangeiro o 19 em vlagom de
regresso ao Rio..
MOVIMENTO DE VAPORES DO

IiliOVD BRASILEIRO"Com. Aleldio" saiu a 11 de Porto
Alegro para o Rio Grando.

"Ruy Barbosa" saiu a 10 do
Havre 'pam Antuérpia.

"Barbacena" sainfi. a 16 do San-
tos para o Rio do Janoiro.

"Ingá" saiu a 12 do Leixões
para Liverpool.

"Joboatüo" saiu a 12 da Bahia
para 'Maceió.

"Com. Capella" saiu a 11 de
Paranaguá para Florianópolis.

"Sorgipe" sairá a 11 de Bue-
nos Aires para Antonina.

s $ A elegância feminina I «j

VESTIBOS
Cs da CASA OSÓRIO agradam

pela variedade de Modelos,
Bom' acabamento e Preços

VESTIDOS de Füó' muito graciosos
para 130$, 150$
até . . . 180$770

VESTIDOS em cam-
braia de linho com
entremeios, f iiet
e abertos á mão
para 110$, 120$ e 1S0SOO0

VESTIDOS de CRE-
* PE DA CHINA de

todas as cores,
com lindos bor*
dados para 120$,
130$, 1705000,
1803000 e

ANTES DE INSTALLAR A SUA
CASA

devels visitar a COSINHA MODELO DA
CASA RAJAH

A molhor casa de ferragens, louga»,
m et aoa, crystaoo o trons de coalnha.
118 - RUA S. JOSE' - 118

Em fronto ao Hotel Avenida

VESTIDOS
2005000

de crepe marro-
caln, com lindos
bordados, alta
moda, para
180$, 190$ até

2609000
AVISO—Todas ' as nossas

confecções, são -de acabamen-
to esmerado e feitas em nos-
sas officinas no 1° andar. Man-
temos os mesmos preços para
vestidos sob medida.

Casa Isorio "'*'»•
194

TEL. C. 4996

CABELLOS
A Loção Brilhante ô o melhor espe-

clf leo para aa affeccOes oaplllares. Nio
pinta porque nio é.tintura; nio quei-
ma porque nfto contem saes noelvos. E'
uma ffirrnula scientifica do grande bo-
tanleo Dr. Ground, cujo segredo foi
comprado por 200 contos de réis.

E' recommendada pelos principaes
Institutos Sanitários do estrangeiro e
anaiysada e autbrliada pelos Depar-
tamentos.de Hygieiie do Brasil.

Com o uso regular da Locfio Bri-
Ihante: ''

, jo  Desapparecem completamente
aBeaspas e affeccões parasitárias.

2' — Cessa a queda do cabello. ¦
j. os cabellos brancos, descoradoi

oa grisalhos, voltam & cOr natural' pri-
mltiva sem ser tingidos ou queima-
dês.

40 Detém o nascimento de novos
caoellos brancos.

50  *MQS casos de calvlele fal bro-
tar novos cabellos.

6° — Os cabellos ganham vitalidade,
tornam-se lindos e sedosos e a cabeça
limpa e fresca.

A Loçüo Brilhante é usada pela alta
sociedade de S. Paulo e Rio..

A' venda em todas as Drogarias,
Perfuinarias e Pharmacias d* t« or-
-lem.

Linhos
(PARA. VESTIDOS)

Linon, todas as cô-
res, largura 80|c,
metro.... 3$800

Linho Francez, to-
das as cores, lar-
gura 100|c, metro 9$000

Cambraia de linh*s,
todas as cores
Iarg. 1Ü0| c. me-
tro  8$500

Linhò Belga, supe-
rior qualidade ,
todas a s cores,
Iarg. lm.20, mcjç , v
tro.. .. .. .. 14$000

Tussor de linho, to-
das as cores, lar-
gura 100|c, metro 8$000

BARATERO
V**, Av. Rio Branco IOO

Bonificação FIM DE ESTAÇÃO
Vestidos de todos og gêneros para

senhoras e meninas

G-r&hde collecçao de vestidos de crepe da
China, crepe setim, marrocain, georgette,
remarcados com BONIFICAÇÃO, DE

FIM DE ESTAÇÃO.

Visitem as nossas exposições no Io andar

AO 1" BARATEIRO * ¦-¦ ¦ ¦.

Sparteri
!*•»: r*T»*: :«t«i i»-»i

Eponge
2$800Folha

Superior qualidade
e todas as cores
( enf estada ) me-
tro; ;,......: 2$500
Vendas por atacado e a varejo

Na Casa
Pâji-CliG-CO

BU ÜHÜGÜAYANÂ, 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega,

TELEPHÔNE NORTE 1244

OURO VELHO
prata, platina o brilhantes, compra-se, e e
a nossa casa quem paga mais. A IDEAL,
Urugunyana, 07, junto & Slnger. .

«BL,AUTOMÓVEL 'üBi
W^ XrnWm -**%£$ «SS^ WmZm JX. |i

Bgg Construcçao HUDSOI p^
|^D| Modelos I92Ç ||j

|H COM m¦T PNEUSJBALÃO JBÊ
^ 

T. L. Wright & Cia. Ltd. éÂ
1142 - Rua Evaristo da Veiga - 144 B

wzsszzzzsaxi <¦- .—*¦ g ¦¦- ., IV. ...,„,.,„.,,.

Sl,-y erJé&yS * -^. J
Damos arlma quatro elcs-intes tollotesi 11 primeira, oonatando (lo

um vestido direito fechado por unia. "bouole" do "atniaa". 1111 qual imssn
uma larga fita que parte dns es-pudiias; u segunda, é multo interessanto!
sobre um forro de setim preto cabe unia túnica do musselina do B6da
branca porlada; o terceiro, ó um vestido drnpe]a>ão em crSpo "vleux ro:-*o",
gúarnecldo jior dois volantes cm ponnas de avestruz ijjnzonlas, uma"ócharpe" do mesmo tom passa por sobro sua. eapadliat ''i"*'lmon'.', ¦>
quarto é um vestido em laniC- oiro o preto sobro o qual se faz um mV
a esquerda de uma "íeharpe" do ttillo preta plissada.

DE30C I0E30I aosaoi átomos aocao

MEIAS e: luvas
LEQUES, BOLSAS, CARTEIRAS, RENDAS, FITAS E ARTIGOS DE FANTASIA

08 MAIORES 80RTIMENTOS POR PREOOS BARATIS8IMOS, NA

LUVARIA GOMES fl
ESPECIALIDADE 

EM LUVAS FANTASIA

38 — RUA RAMALHO 0RT1GÃ0 — 38

oeaoi
(ANTIGA TRAVESSA S. 1-IUNCISCO)
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EXCEPCIONAL RECLAME
da secçlo de calçados finos da CASA FORM08IKHO —
durante esta mez. Orande reducção nos preços marcados

Sortlmento completo em sapatos "LAME' BROCHET"

136 - OUVIDOR -136 — Phone: Norte 1693

Fn ECONÔMICOS
MODERNOS

A GAZ e a KEROZENE
Allemães « amtrloanos
A' VI8TA E A PRAZO

WILLMAM, XAVIER & C
RUA DA ALFÂNDEGA 119

RIO DE JANEIRO

MATERIALÊLECTRICO
A PREÇOS DE IMPORTAÇÃO

LÂMPADAS A PREÇOS DE FABRICA

RADIOTELEPHONIA

CASA BERTHOLÜO
FABRICA DE

LUSTRES, etc.

MATERIAL
ELECTRICO

Rua Theophilo Ottoni 90

CASA BERTHOLDO

As Mulheres
toais admiradas
Sao

gueé
cujas
dee

aquellas c
vermelho
faces revelam

energia,

sao
paro

sau

AMprii
doDr.Aiier

| 136 - OUVIDOR-136 — Phone: Norte 1693

101 ADMIRÁVEL OREilÜ
II l*> BB
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DE COMPRAS I

I ' :: PARIS 1
1 PARA OS MAIORES E MELHORES 1

ARMAZÉNS DO BRASIL I
DETERMINA: -, 1

| i A MODERNIDADE DOS ARTIGOS §
1 A GRANDEZA DOS SORTIMENTOS 1
1 A MoníCIDADE DOS PREÇOS I

gPARC 
°ROYAL|

RUA RAMALHO ORTIGÃO I
RIO DE JANEIRO H

I I PARA ™G'* "fâl

1/* 

A rk s>i Íã*\ \Wm SCÁ JA ^jâ «IP

l^lr ve/tidoj '

I IP 
'^, 

OE INVERNQ

,íJiimiH»miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiimiiiniiiiiiiiiimiiiiii,

rcconslltue todo o organismo,
faz assarem as enxaquecas, aug-
menta o appetilc. dá brilho aos olhos,
emfim purifica o sangue. Seus resul-
lados sâo súrprehendentes. Ã venda
ha 80 annos. . .

no uat-iT.s.ip

Quer um bom calçado?
Veja a

| qualidade
| e preços

na rua
1 Larga 127

Uma
visita a

esta casa
é sempre

do vosso
interesse

3i$SSOO
0 mesmo sortimento na sua filial no Engenho ds Dentro

CASA OHIARA
miimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiniiiiiimiT

rente as PUulai do Dr ayai
em seu lor.

Conservem a regularidade doe
Intestino» e do ligado

Slo puramente vegete**. £

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma f-S
de physiologla da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro; As3lstente do Proles-
sor Oscar de Souza no serviço do Moles-
tias pulmonares e do Coração, da Pollcll-
nica Geral do nio de Janeiro, 6 encontra-
do todos os dias, em seu consultório, nua
da Carioca n. 8, de 2 ds i. Residência:
r. Copacabana n. 847. Telcphono Ipane
uia 1788.

SANATÓRIO RIO COIPRIDi
Rua Santa Alaxatidrina 254—Telephône: Villa 4001
PARA DOENTES DE CIRURGIA E MEDICINA DE

MOLÉSTIAS NAO CONTAGIOSAS
Situado no meio de parque ajardluado com tostallaçües para dn*
chás, banhos dc Ira, banhos de sol. massagens, ralos iiUra-vloIèta,
elcctroriidiotherapla. Berbnen dlotetico dc accordo com cada caso
particular. Tratamento do trthritlsmo (obesidade, diabetes, rheu-
matismo); afíeocões do apparelho dlecsdro e cardio-reual, conva-
Iceccntcs, eseotados o d.is affeccões cirúrgicas dns crianças oom
becção especial para débeis, anêmicos, rachlticos, Ijrmphatícos e

poititdores de coialgia c íual do Pott. Toxicômanos
O DOENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER

MEDICO DE SUA CONFIANÇA
Uio médicos da caia oa Ore. Gustavo Armbruet (medicina) • Dr. CHaaluma

Filho (cirurgia)
PREÇOS ESPECIAES PARA PESSOAS DE POUCOS RECURSOS

DIÁRIAS: 12S0OO, 15$000, 205000, Z5Ç000 0 309000

Mme. BACELLAR • Modista
Executa tollettes de qualquer gênero,

para sfenboras e senliorinhas; distineçao e
elegância no tallio. nua do Cattete n. 70,
sobrado. Pbone B. M. 187.

LEGITIMA DEFESA
COMPRAR NA PHARMACIA E DROGA-
RIA CAMPOS HEITOR, DE HEITOR

GOMES « C.
3S — RUA URUGUAYANA — 35
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Mercado de Cambio
• do Titulo» O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS Commerclo, 'Estatística.

Todos oa Marcados

«10, II DB aUTHMBRO DH 1!)...-

(.•'ii*:.

ÍW

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios e Cotações

LONDRES, 13 do sotonibro. Contem -Inrcrn.i

,t>o Banco da Inglaterra i
Do Biinao da França  •
Do Banco da Italia
Uo Banco do Hespanha -..
Do Banco du Allemanha' Km (Londres, 3 mezes
Em Nova York, 3 mezes u

CAMBIO:
Jxmdn-s n/Hruxellas, fl vista, £,..•***.
Oenova Li/ljiindres, fl, vlntn, por £, . . D,
Madrld s/LondrcH, ti vista, por £ . . . P.
Llaboa H/Ix»idres, íl vista (t/compra)

por ESbO<
Lisboa «/Londres, fi. vista (t/venda)

por Eso,
Pnrls B/Londres, fl vista, por £. . . . V.Pnrls s/Italla, ft vista, por 100 Lr. . . P.
Pnrls a/Hespanhã, ft vista, por 100 P. p.N. Yorl: s/Londres, â vista, por £. . . $N. Yorl! s/Pnrls, tol. bancário, por F. . Cts.NT. York s/Oenovn, tel. bancário, por L. Cts.N. York s/Mndrld, t. lei. por 100 P. . Cts.
f*. York « /Amsterdam, por 100 P. . . Cte,N\ York s/fiiilflsa, tol, bancário. porP.S, Cts.N. York 8/Bcrllm, t. tel. por M. . . . Cts.N. York s/Bruxellas, por Cts,

TÍTULOS BRASILEIROS:
Federaes: i

Fundlncr, B  ...
Novo Fiindlng, iot *'¦-..Conversa o. JOIO. i Do isns, b ., ...

Kstadnnes:
Districto Federal, B

% .
1913,

Bello Horizonte, 1905, 0 % .Kstndo do Rio. bônus ouro. 6Estado da Bahia, emp, ouro,
TÍTULOS DIVERSOS:

Driislj nallwny Common'Stock . . . *Braslllan T. Llght & Power C. Ltd. Ord.S. Paulo Rnllwnf Comp. Ltd. Ord. . .Leopoldln.-i Railway Comp. tLd. Ord. .-- Dumont Coffí-e o. KM,'7 %, Com. Pref.St John d'EI-Roy Mining OrdRio _Flour MíIíh & Granorles Ltd. . .

4 %fl %
C Vj %

8 %
00 %

3 13/18
8 %

89.37
101.50
33.80

145.00

144.(10
B3.18
81.87

216.25
4,4 5. '2 5
D.35.00
4.37.Ô0

13.20,011
38,29.00
18:83.00

0,000,000,02-1
4.93.5C

-80 !
.7,1-.

42 
'

ei.::
•es

• 69.Vj

Vi'
54 %

161 Vs
25
11
19.3
76.3

|»1

%4
0

Vj %
6 %

90 %
13/lli

' 89.37
101.75

33.85

144.50

143.5(1
83.72
82.25

4.4Õ.25
5.33.25
4.38.00

13.16.00
38.28.00
17.81.00

¦>,W0.000.024
4.98.50

Para Julho nlcot. nlcot.
SANTOS. 13 de set-mbro.
O mercado do café dlsponlvol, liojo,

manlfestava-su cutnvcl, cotando-eo por
10 kllos:

Boje Ant. A. ims.Typo 4 . . . . 38J500 381500 21JO0O
Typo 7 . . . . i)G*li00 35*500 191800

EiitruiliiH ató fts 11 liorus:
Sacco*

No dla do hojo ....'. 49.025No dla untcrlor 45.053
Em c-ruul data de 1923 . 355570
Sobro anua —

lixlslcnota:
No dla do hojo 1.570,152
No dln anterior 1.621.127
Em CKiial iliitn do 1923. . 1,258.745

Embarques;
Nilo houvo. *li
SANTOS, 13 de setembro.
O merendo do cnffi a termo para nova

base, nesta praça, abriu, hoje, calmo,
eotando-so o typo 4. por 10 kilos, por
parto dos compradores: -,

Boje Ant.
42*075
41*200
401000
Sacra ft
64.000
50.000

.'80
71
41-
57 .,

63
69 V,
72 Vs
81

Para setembro, . . . 42J175
Rara outubro .... 41*175
Para novombro. . . . 40J750

Vendaa
No dla du hoje
No dia anterior

. S, PAULO, 13 de setembro.
Entraram, hoje, nesta capital o cm

Jundiahy, 50.000 saccas du café, con-
tra 49.000 no dla untcrlor e 35.000 no
mesmo dlo do atino passado.

Bm Jiindloliij:
liojc Ant. A. pas.

31,000 30.000 22.000

, 54
161
24
10
19-
76.

7
91

101 %
57 14
56.85
B4.25
56.56
67. OJ

101 %
57 V4
56.90
54.05
56.65
67.15

T ...... .t GranorlesJs>ndon s- S. American Bank.Maia Real Ihffleza. Ord  .
TÍTULOS ESTRANGEIROS:

Ejjfc de Guerra Britannico, 5 %, 1927/47
Rente Franqãlse, 4 %'.'.'.''' 

'
Rento Pransalsp, li % (Bolsa de Paris)Rente Franca se, 1918 flnteurall-sndo) .Rente Françalse, 5 % (Bolsa ao Paris)

LONDRES, 13 de setembro,laxas cambiaes «uc vigoraram neste mercado,ae liontem o as .correspondentes no dia anterior, sobre as seguintes praças:
Hontenx Anttrior

nom. nom.
11.63 11.63

102.12 101.58
33.75 33.80
£3.70 23.70
83.15 83.10
89.37 89.37

1 41/64 1 41/64
4.40.12 4.46.25

por occasi.ío dü fechamento

^./Berlim, ft vista, por £ M.S/Amsterdam, ft vista, por £ F 
' 

.R/Ccnova, ft vista, por £ L.
g/Madrld, ft vista, por £ P. . . . 

'.
S/Berna, ft vista, por £ F . . .-
|/Parte-,/'- vista, por £ P. .....S/Lriixellas, ft vista, ror £ P. .... ,S/LIsboa. ft vista, por £ IS/Noyn Tork, ft vista, por £ *. . .'. .BERNA, 13 de setembro.-Taxas que vigoraram neste mercadopondentee no dia anterior: -
Paris s/Bcrnn. ft vista, por 100 frs. . .¦Londres e/Berna, ft vista, por £. . . .

Do
Dt

Pela 13. Paulista
Eni H. Paulo:

Pela Sorocaba-
ua, ele. ... 19.000 19.000 13.U00
JUNDIAHY, 13 de setembro '
As entradas, lioje, de cale, com des-

tino a Sfio Paulo e Santos, foram do
22.000 saccas. contra 25.000 no dla nn-
torlor o 21.000 no mesmo dia do atino i )*.0
passado. i }>,.Hoje Ant. A. pas.
S. Paulo. . . -— —
Santos. . . . 22.000 25.000 21.000

AT.GODAO
LIVERPOOL, 13 de setembro.
O mercado dc algodão disponível

do termo, nesta praça, as 12 horas c Dec.

Vales-ouro: ,
Por 1*000, ouro. 6*472''oíiro-laxn,-
Cafí, por franco J538 a 5*».0

/ilo Oo I>rata:
Chilo (poso ouro) ' H220
B, Alrcti (papel) 31-540 a 3$580
B, Aires (ouro) 8*050
Montevidéo. , . 8*420 a 8*512

Por cabogramma:
Praças A' vltta

Lond-OS 5 '21/61 5'11/32
Paris »542 a *..45
Italia .< $440 a 5413
Nova York, . . 10J.050 a 10S080
Bélgica —
Hespanha .... «335 a «337
SiiIw.i  11896 a 1*898
Hollanda —

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil colou o dollar,

hontom: ft vista, a 10J-020, o a prazo,
a 9*990.'Essu banco cmlttlu os cheques-ouro
para a Alfândega ft razoo de 51172 pa-
pcl por 1$000 ouro, ,

Bolsa de Titulos
O movimento verificado Po mercado

de tltuios foi, hontem, monos importante,
tendo sido |>i'<|ticnos os negócios reali-
ssiidoa, t»iito «obro upollc*.*/., cumo sobro
os demais papeis em evidencia.'

Estiveram regularmente eatjuvolfl as
apólices geraes uniformizadas e as dl-
versas omissões, com as municipaes In-
alteradas.

Os outros papeis cm trabaljios pouco
interesse despertaram.

COTAÇÕES DK HONTEM
Preços por lu liilos;

Sertões 70*000 a 80*000
Primeiras sortes. . . HsJOOO li 701000
Medianos 601000 a 73*000
Paulista .- Nominal

Merendo estável.
MOVIMENTO DO DIA 12

Entradas Pardo*
No dla du hontom 820Saldas 298
Existência 6.796

ASSUCAR
Funecionou ò merendo de assucar, hon-

tom, destituído do Importância, com os
pruçoe noinlniieii o parnl.vsado nos ro*p*-
ctlvos negócios.

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços por GO kllos, clf.:

Branco crystal . , NominalTerceira sorte. , . Nominal
Segundo Jacto, , . NominalTerceiro jacto. . . NominalDomiTiiniB Nominal
Mnscavlulio Nominal
Mnacnvo Nominal

Mercado paralysado.MOVIMENTO DO DIA 12
Eiitroiín,* Saceos

No illa de liontem 2.133
Saldas 122
Ej-letoncltt  18.035

MERCADO A TERMO
Regularam, hontom, no mercado do

assucar, n8 opções seguintes;

Vendas fechada» hontom:
APÓLICES

Federaes:
Uniformizadas, 5 To .

Diversas Emissõca;
200S, nom. .

1:000$, nom, ,
1 :000j, nom. .
1:000$, port. .
1:000$, port. .1:000$, caut. .
1:0005, caut. .

Obrig. do Thesouro
Muniaipaea:! Kmp. 1906. nom.

; lln,».

l>e
Do
Do

no fechamento de hontom e as corres-
Bontem

23.70

Anterior
351.00

23.70

Mercados dos principaes
produetos

fe-

CAFE'
NOVA TORK, 13 du setembro.• O mercado do caf6 a termo fezrlado.hoji'.
NOVA YORK, 13 de (-«lembro.
O mercado do café dlsponlvol, nosta

praça, fechou, bontem Inalterado parao café de Santos e com alta de >,»
para o do Rio, vigorando, por parto doscompradores, as cotações seguintes:Do Kio:
.. iíoiiícm.N.1 0.  17 %N.  17 14

Do Santos:
N'. 4.'.,,'... . 22 Vi
N. 7. .,.,., ¦-. 20 ':.

, HAVRE, 13 de setembro.
\ O mercado do caff a termo fechou,
hontem, calmo, com baixa de frs. 5,00,
cotando-se em francos, por 50 kllos:

Ant.

hoje,
a 10
kllos:

calmo, com alta
Vi, cotando-se em

de frs.
francos,

Hojo
390 íi
371 %
355
341

Ant.
17 %
17 %
22 >4
20 Vs

por 50

Ant.
380
.102 Vs
846 Vs
332 Vs
Saccas

4.000
1.000

Honiem
380
362 Vs346 Vs
332 Vs

Para dezembro. .
Para março. . .
Para mulo . . .
Para julho ...

Vendas
No dia de hontem ....
No cihi anterior

HAVRE, 13 de-TSCtembro.
O mercado do café a termo

38.
30
351 Vs
337 Vs
Saccas

1.000
7.000

abriu,

Para dezembro. .
Para março. . .Para maio . . .
Tara julho . . '.

Votfíns
No dia de hoje ; . . , .
No flla anterior

HAVRE, 13 de setembro.
Estatística semanal do caffi no Ha-

vre:
Colação Official;' Francos

No dla de hoje ..... 420
Na sonmna anterior. . . 430
Em ogunl data de 1923 . 245

Café do Brasil:
No dla de hoje ...... 17-1.000
Na semana anterior. ... 198.000
Em egual data de 1923 . . 106.000

Café de outras'procedências:
No dia dc hoje  200.000
Na semana anterior. . . , 20*J.000
Em oaual data de 1923 . . 176.000

LONDRES, 13 de setembro.
O mercado do eafe a termo, nesta

praça, hontem, fts 11 lioras c 30 ml-
nutos, manlfestava-se firme e Inalterado,
cotundo-se por 112 libras:

Hontem Ant.
Para dezembro. . . . 102.0 102.0
Para. março  nlcot. nlcot.
Para inalo  n|cot. n|cot.

o ' minutos, manifestava-se nécosslvel,
com baixa de 32 a 39 pontos, assim dla-
crlmtnnda:
..No disponível braslloiro, baixa de'89
pontos.'No disponivel americano, baixa du 39
pontos.

No americano a termo, baixa do 32
a H5 pontos.Cotações: ^

Pence por libra:
Boje Ant.

Pernambuco "Fair•'. . 14.62 15.01
Maceió "Fair". . . . 14.62 15.01
American "Fullv" MUI-
dlinç  13.82 14.21
Oiicõca:

Para outubro . . . . 12.76 13.11
Para janeiro .... 12.72 13.05
1'tirà marro  1IÍ|76 13.08
Para maio"  12.79 13.11

LIVERPOOL. 13 do setembro,
O mercado de algodão melhorou de-

pois da abertura. Houve pedidos dos
comiiir-i-cliintos. Vendem pela operação
Straddle. Alta de 6 a 9 pontos para o
"American Futures", quo era cotado cm
penco por libra:

Montem Ant.
Para outubro .... 13.11 13.02
Para janeiro .... 13.05 12.99
Para março  13.OS 18.02
Para rnain  13.11 13.05

NOVA YORK, 13 do setembro.
O mercado de algodão afrouxou de-

pois da abertura e continuou mais ac-
ceeslvel durante o dia. O^ operadores do
sul vendem. Baixa de 53 a 54 pontos
para o "American Futures", que cra
cotado em cents. por libra:

1.535,

série.

3 a 7805000

8 a 880$000
•I a 740$OOU

¦US a 71150OO
111 a 6495U00
499 a'65O$OO0
¦100 a. 639$000
C70 u 610'IMIO

43 a 910J000

8 a 17OJ0O0
50 a 159850(1
78 a 1701000

160

21

73$000

1IS5000

20

Dcc, 1.933;
Nlctheroy, -a

Kntfiduacs:
E, do Rio 100?, 4 %

ACÇÕES
Bancos:

Funecionarios. . . .-
Portuguez, port. . »
Brasil

CoMi')tt!i'iias:
Loterias
Tcc. Juta

DEBENTÜRES
Docas da Bahia. . 50 i
Tee. Corcovado ... 25 j
'Oc. AlHaniiii .... -lü i
Cervej. Brahma, , 0 :

líKMlAS FISCAKS
ALFÂNDEGA DO RIO DE .1ANEIRO

Renda arrecadada hontem, 13:

¦1S500
15 a 1855000
20. a 3855000

500a 735(100
10 a 2805000

1305000
ISliSimO
1925000

1:040$

Na 1« Bolsa:

Setembro.
Outubro .'Nu vembro
Dezembro
.luticiro .
Fevereiro

Mercado
Na 2»

Setembro.
Outubro .
Novembro
Dezembro
.lniielro .
Fevereiro

Mercado
Vendas

Na 1
Na 2

estável.
Bolsa:

Vend.

635400
605500
.V.IS900
505500
59530O

635500
605500
r,9í"0H
r.DSSoo
59Í900

liolsa. .
Bolsa .

Compr.

625700
595900
505100
5SS800
585500

655000
625200
605200
505000
508000
585900

Saccos
ío.ooo

220:0885020
206:5175300

Em ouro
Em papel

Total  426:6055326
IlendH arrecadada do 1

n 13 do corrente . . 4.295:1665279
Em egual periodo do
1923 2.582:117?807

Boje
22.15
22.13
22.40
22.63

Anl.
23.08
22.67
22.93
23.18

•li SiniMiaav

Boje
retrah.

Ant.
retrair,

1005000 1001-000

Companhias Francezas de Navegação
Chargeurs Réunís e Sud-Atlantique

O PAQUETE

Para outubro,. .
Para janeiro , .
Para março. , ,
Para maio . . .

PERNAMBUCO, 13 de setembro.
O mercado de algodão, hoje, Hs 12

horas, manlfestava-se frouxo.
Filtradas Fardos

Ko dia de hoje —
No dia anterior 100

Desde Io de setembro:
No dia de hojo 900
No dia. anterior 900' JÇgcistenola:
No dia de hoje 2.900
No dia anterior 2.900

Primeiros sortes:
Preços por 15 kilos:

Vondedores 
Compradores

ÈmliarqUés:
Não houve.

ASSÜCAIl
PERNAMBUCO, 13 de setembro.
O mercado dc aesucar, hoje, ao meio

dia. manifestavu-so calmo.
Entradas Sacco*

No dia de hoje 2.000
No dia anterior . . ... 1.000

Desde 1" de setembro
No dia du hojo , . .
No dia anterior (1

Existência:
N.o dla de hoje 11
No dia- anterior 9

Embarques:
Não houve.

COTAÇÕES
Usina superior ei" 15 ltiios

Hoje  nlcot. nlcot.
Dla anterior .... n|cot. n|cot.

Segunda:
Roje  • nlcot. nlcot.
Dia anterior .... njeot. njeot.

Differenca a maior cm
1924 1.713:0485472
DELEGACIA DO THESOURO DO
ESTADO DE-MINAS GERAES NO

DISTRICTO FEDERAL
SO:596$400

.317:4475300

742:3865400

605:0605900

Total

Preços correntes
MANTEIGA

Por Ullo:
Flua de Mliiiia . . SS000 a
Superior ..... 75400 a
Regular  65700 a

BANHA*1e Porto Alegre:
Por kllo-:

Lata de 2 kilos. .
Lata de 1 kilo . .
Lotu do 2o kllos. .

Be l.tifiwta:
Por küo:

Lata do 20 I-llotf. .
De llaittlnj:
Por kilo:

Lata de 2 kllos. .
Lata do 10 ltllos. .
Lata dc 20. kllos. .

Uo Minas c S. Pnulo
por kün:

Laia de 20 kilos. .
Lata de 2 kllos. .

FARINHA DE TRIGO
Por sacco:

Brasileira  425000: a
Buda Nacional. . . 4",sooo

Puraa mantas. , . 15000 a 254UO
Jfliiiis d 8. Paulo: . ¦ i

Paios o mantas . . 15900 a 25..00
CARNES VERDES

MOVIMENTO DE HONTEM
Foram rojeltltdoa: 1 112 ruz. 3 cora-

Sues e 5 rins, 1 3|4 vltullo o 3 porcoa.
Foram vondldoa para os miburuloa:

52 rcücs, 1 3|4 vltello o 2 1|2 porcoa.
Foram abatidos hontom;
Rezes  jSlVitellos  108
Porcos  1"
Carneiros , ¦'. 10

STOCK NOS C URRA ES
Foram recolhidos hontem noa curraos

de Santa Cruz, afim dc serem abatidos
amanhai 494 reze»», 89 vitellos o 105
porcos.

STOCK NOS CAMPOS
Existem, aatualmonto; nos ourraea oe

Santa Cruz, afim du supprlr o abasto-
cimento do Matadouro: 1.198 rezes, :.07
vitellos u 410 porcos.

ENTREPOSTO
Foram vendidos 110 Entreposto da S".o

Diogo: 468 1|2 rezes, 103 1|2 vltelloa,
117 1|2 porcos o 79 carneiros, peloa ho-
guintes preços: li i/o

Reze,, .... 15000 a 15200
Vltelloa ..... H500 a 1S600
Porcos . .... 25000 a 25800
Carneiros 35000 a 35200

Centro Commercial de Cereaes
»Cota.;õca -dos principaes gêneros ali-

mentidos o dc consumo, durante a nc-
mana finda hontem:

ARROZ
Por 60 kllos

Brilhado
Brilhado
Especial
Superior
Bom, .
Regular

Por kllo:
Refinado di
Refinado dc
Refinado di

1* 805000 a
' . . 745000 a
. . . 765000 a
. . . 705000 lt
. . . 605000 a
. ,- . 555000 a
ASSUCAR

1»

845000
765000
7SSO0H
745000
625000
585000

15250
15200
151S0

505000 a 705000

295500
27510»!

35600 a
25500 a
25300 a

35300

355-10
35500
35500

35000 a
3 5 o 00 11

Nacional •135000
TOUCINHO

10.000

85-100
75800
75200

35SOO
3S800
85800

35500

85800
35800
;i?soo

35200
25200

425200
ISS^OO
•135200

Tor 58
Especial
Superior .

Por kilo:
Especiaes,
Regulares.

le 3" . —
RAOATJIAO

kllos:
. . . 1655000 .1 1705000
. 162J000 a 1645000
BATATAS

Vor caixa:
Especial

BANHA
5540 a
5400 a

S600
5440

7,000
5.000

900
900

Arrecadação do dla 13
Dc 1 a lü do corrente .
Em egu.nl periodo do

anno passado. . . .

Differenca para mais em
1924

PAUTA MINEIRA
Modificação nue raffreu a pauta ml-

nclra, referente aos generos.abaixo de»
siírna-jos '•..-}
Cafí em grfío (kllo) .... 35400

Gêneros de consumo
CAFE' , !*'

Eram maia animadoras as condições
do mercado do caíé, riue. .'liontem. funo-
clonou com um movimento pequeno do
entradas e animado dc embarques.

A procura verificada para a realiza-
cão de novo,, negócios para expor.tap,i.o
foi desenvolvida, de sorte que os preços
passaram n. funcclonar em alta.

Assim, colou-se o typo 7 ti base de
505000 pir arroba, tendo sido bastante
favoráveis as alternativas da Bolaa amo-
rlcana.

Foram negociadas na abertura 5.903
saccas o duranto o dla mala 6.188 di-
ta,*. no total d* 12.091 sncoas.

O mercado fechou, assim, regular-
monto firmo, com tendências bastante
favoráveis.

Movimento ostntlstlco
NO DIA; 12 

'

Filtradas ftnccas
Pela Leopoldina 10.629
Tela Contrai. ...... 2.313
Por cabotagem —

Por kilo:
Communi .
De fumeiro

29-5000
275(100

2R5000 a
275000 a
24SO00 a
205000 a

AT1COOT1
ISO litros:

. 9005000 a
S70S000 a

. S-IOÍ100 a

29S--.no
275500

21S500
2755O0
245500
215000

9505000
8805000
8505000

»(, BELL.E ISL.E jj

Esperado do Hlo da Prata em 19 de Setembro salni no mesmo dla com
destino a DAKAR, LISBOA (via LelxOes), LEIXOES, VIGO, LA PALLICE c
LE HAVRE.
Camarotes de 1* classe — 3" claoso preferencia — 3a olasse com camarote

— 3a olasse simples.

Agencia Geral das Companhias Francezas de Navegação
Avenida Rio Branco 11 e 13 — Telephone: Norte 6207

Crystnce:
Hoju ....Dia anterior .

Demeraras:
lioje ....
Dla anterior .

Terceira sorte
lli.jo ....
Dia anterior .

Son-.enot;:
Hoje ....
Dia anterior .

Brutos seccos
Hoje •
Dia anterior

145300 a 1-15300
155600 a 15$600

nlcot.
11 Irai.
11! cot.
n|c,ot.

nlcot.
njeot.

nlcot.
n cot.

nlcot.
11 cot.

nleot.
n|cot.

nlcot.
n cot.

nlcot.
n cot.

folÍGO
BUENOS AJR1ÍS, 13 dc setembro.
O mercado de trigo a termo, nesta

praça, fechou, hontom, firme, com alta
de 10 a 15 centavos, cotando-sc por 100
kilo.*., postos naa doentí, em pesos papel:

Total
Desde o dla Io ... .
Mêdlá
Desde 1" de julho . . .
Média

Embaranes:
Para a Europa
Para os Kstadoj Doidos.
Para o Rio da Prata . .
Para o Cabo
Por cabotagem

Total
Desde o dla 1" . . . .
Desde Io de julho . . .
líni egual data de 1923 .

Eí"lsíC!i«'n-
No mercado
Em csual data du 1021

COTAÇÕES

25500 a 2SS00
35500 a 15000

Mil,HO
Tor 60 kilos:

Vermelho superior .
Misturado o regular

FARINHA I>F. MANDIOCA
Tor 50 kilofl:

De 1" qualidade
Do 2a qualidade
Tie 3" qualidade
Grossa . . .

Por pipa de
De 40 grilos
Dc 38 -rrí.os
Do 36 gritos .

KKI.07»1'N!''
A cotação aossd nrliuo.

phhv na .Standard Oil 1
xlctin, caixa com duas
litros:
Tor caixa, ....

GA7.OI.INA'A 
cotação cies.-o artlKO, na Texas Com-

pany, na Standard Oil c na Anulo -»ip-
xicán, caixa com duas lata.-, de
litros:
Por caixa _—;

AO T ARDENTE
Por pipa de -ISO litros:

Do Campos .... •»'"J"1" n
Da Am-ra dos Reis «05000 a
Do Paratv . . • 510$000 a 5205000

XARQUE
Por küo:
Jrin da Prata:

Patos e mantas .
Puras mantas. .

Fronteira:
Pato? e mantas .
Puras mantas.

A'io Grande:
Patos e mantas .
Puras mnntat.. .

ífntlo Grosso:
Patos e mantas

. 2055000 a 2155000
TAitNE DE PORCO

Por kilo:
Carne salgada. . . 25200 11

XARQUE
Pur kllo:

Manta do Rio da
Prata

Hspcclal ....
Superior ....
" l'i"\RINIIADE 

MANDIOCA
Por 50 kllos: '

Du l" qualidade
Pe 2n dualidade
Do 3" qualidade
Grossa .....

15900 11

285000 a
275000 a
2IJ000 a
205000 a.

25500

5300
5700
Í500

25-100

2SS500
27Í500
21S500
215000

FKÍiMO
Por 60 Kllos:

Vroto «rpeclul. . . Õ8»000 a 70S(i"C
1'roto regular , . . 625000 a 6I50UU
.Mulatlnho  705000 11 741000
llranco oominuin. . 71500*» 11 775ouo
Manteiga  70*000 a 725000
Cflroa nüo cenoclfl
cadu»

MOLHO
Por 00 kllos:

Vermelho superior . 295000 a
Misturado o regular 275000 a

TOUCINHO
Por kllo:

Commiim  256OO a 25800
O meroado om geral npr.*senU-se flr-

me, havendo falta do arroz baixo o fui-
jiló regular.

Movimento do Porto
ENTRADAS NO DIA 13

Do Havre o escalas, o paquete fran-
cez "Formose",

Du Porto Aleirro o escalas, o paquete
nacional -Cto. Vasconcellos".

Do Santos, o paquete nacional "Pi-
auhy".

Do Bremen c escal-is, o paq.uato ali**
mão "Crefeld".

Do Porto Alegre e «x-alas, o vapor
nacional ."Hoeahia",

Do Rio orando o cecalos, o vapor na-
dona! "Rio Aniaionas".

Do Buenos Airc.» o escalas, o patiuets
francês "Masslll-.i".

De Santos, o vapor Inslej: "Cavour",
SAÍDAS NO DIA 13

Para Buenos Alrvs e escalas, o pa-
queto nllemfto "Crefeld".

Para. Bordíon n escala-), o paqueta
francoü "Ma.ssIHa".

Tara o Rio da Prata c escalas, o
quete francez "Vormoue".

Para Laguna o escalas, o paquete
cional "Taquury".

VAPORES 1ÍSP15RADOS
Rio da Praia — "Dajard" . . . .
Stockholmo — "P. Chrlstopherseii"
Riu da Prata. — "Alba" .....
Amsterdam o escs. — "Oranla" . .
Rio da Prata — "Sierra Nevada" .
Rio da Prata — "Rio do Ia Pinta
Londres o uses. — "HlBliland Louh

VAPORES A SAIU
Nova York — "Taubaté". . . . •
Rio da Prata — "P. Chrlstophersen'
Penedo c uses. — "Uhéos" ....
Finlândia o escs. —• "Bavard . . .
Bordéos e escs. — "Alba
Rio da Prata — "Oranla" . . . .
Nova Orloatifl — "Afrlean Prlnce
Amarração — "Bocaina" .. . . .
Bremen — "Slorra Nevada . . . .
Portos do Sul — "Itaquatla" . . .
Para o. uses. — "Hajubti . .¦¦•••
Paru o escs. —. "P. do Moraes" . .
Mussóró — "Rio Amazonas" . ;
Noruega o r-ses. — "Rio de Ia Plata
Porios do Sul — "C. Vasconcellos
itajaby o cscu. ¦— "'•'tha . . • •
Ulo da Pl-ata — "lflchland Loch' .
Liverpool — "Desna';

pa*

QUARTfl-FEinA, 17 — 20:000*000

LOTERIA DA VICTORIA
_ 80' JOQAIKI 8 MILHARES —

BRlMMSCHE BAM FOR BEUT8CHLAP
Bnlanccntc tlns oiicnvcõos .Ias Flllacs dc ltio <li» .lnnolro. tS5o Paulo, Santo?,

, Porto Alcgrre, Baliln o Recite, cm 31 de Agosto do 1924

A O TI V O

Texas. Cim-
1 na Anglo Mo;

latas do 37.85

365000

37,85

375000

¦ROJÃO"
5OO50O0

25300

Nominal
25200 a 25700

Nominal
Nominal

E. RIBEIRO & Cia.
IMPORTADORES - EXPORTÁDORE3

RTIA TIIEOPIIltO OTTON1, 1
Tol. >'. «304

STOCK — PREÇOS REDUZIDOS
Óleos ile COeo, Andiicli-.i c Copnliylia,
Ora» tlc Abclhn c ('arnnhfilm. tlorra-
cha fina Fnríi c Mnnsnliclr.l, Polrillio,

R cminii* líntohA <p Ansico.

Letras descontadas 
Letras o efteltos a receber:

por conta própria do interior
em cobrança do exterior ...

" Interior . .
Empréstimos em contas correntes ...
Valores caueionado.s

" depositados.. 
Agencias o filiaes 110 interior
Correspondentes do exterior

'" interior 
Titulos o fundos pertencentes uo banco
Hypothecas ¦

Caixa:
^111 moeda corrente do Banco,....

" moedas de ouro '...
", outras espécies

no Banco do Brasil e em outros
bancos

Diversos contas.. 

34.10 1:5525071
15.00-1:8005275
30.2S5:73õ$999

10.022:7245700
3:1005000

23:2795430

2.807:I55$0D3

Total do activo.

P A S S I V O

Capital declarado para as filiaes no Brasil ..
Marcos 25.000.000

Depósitos em conta corrente com juros
em conta corrente sem juros
a prazo fixo

em conta do cobrança do exterior ..
cm conta do cobrança do interior.

Titulos eni caução c em deposito
Agencias c filiaes no interior
Correspondentes do exterior

" interior
Valores liypothccarios  ... *.
Letras a pagar.'. . ."
Diversas contas  •¦¦

Total do passivo.
Assign. — Jj

Cuidado com as tintas que estragam as pennas..

a Tinta Sardinha
é a única de absoluta confiança, porque tem 46

annos de uso em todo o Paiz.

Para
Para

outubro .
fevereiro.

liou tem
15.05
13.90

ylllí.
11.115
13.75

•fla"»?*' *. •'"_fi__w!f^
*t_t__&J^

*t«BWHMMBWHMMHHMBBhl«Ma«&v

ASSUCAR
tifiüídu pcriüSim.

Para garantia âa sua legitimidade, deve erigir-se 0 SACCO
BE PAPEL AZUL COM CINTA VERMELHA e cto a analyss

ngistradi da COMPANHIA OZIHAS NACIOXiESe carca

LIVRARIA FRANCISCO ALVES
rmudfida. «sn 1S54 — RÜA DO OUVIDOR, 100 —, Rto tlc Janeiro —
RUA LIBERO BADARÓ' 120 — S. Paulo — RUA DA BAHIA, 1055

— HÉLIO HORIZONTE
Esta cas» tem um çrande sortimento dc livros de ensino pri

marlo, secundário e superior, os quaes vonde por preços baratlcsl
mos; assim como giz. mappas, globos, cadernos para escripta
senho. etc. — Romcttemús catálogos grátis pnra todo o Bra,

juuui*r*TJutnAriinivr¦*----*—**-< ¦¦' ¦¦tu-*-****,***,*,.***.*****.****.*-*-*--*-*--*•[

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
,0 mercado, dí cambio esteve, liontem.

mai inaptriiclo, com reifulur movimento
dti procuru para remctieaa u com u pa-
poi particular novamente em condições
tensas.

Os bancos affixarani, hontem, as so-
guintes taxas: t.

TABBIíjjA de bancos
Praças

¦....mires .
Paris . . .
Xova York

Praças -
Lòrfdres1 .
Paris . .
lln Ilu . .
Portugal .
Xova York
Canadá .
Suissa. . ,
Hespanha .
.lapao . . ,
Suécia. .
Dinamarca'.STorueíra .
Hollanda.
Syria . .
Boliflca .
SloyaquUt .
Allemanha

.-1 .1» l/lllS
2-7/6-1 ã T.-lf.

Í533 -}."i37
!)$!)20 SIJ900

A' vista,
23/01 5 3/8

$D."S Sõll)
S-138 SI40

. $3DS f3-.»ii'JJllSU 10S030

USS5 1$000
1$3^; is:i3.*.

2$6Sã a

3$8õ0 a

\o pri- " Allemanha ttrillião
•atlBsi- |! „dí' marcos). . .

, < i Marco du ronda. .¦n» **e* í | Áustria (por 1.000
il. í 1 eorOns) ....
vw*w*i-M-M*acl Rumanin

$502
5307

S1-1S
?1'.*,S

4S1B1
2*BU1

:i$3'.io
3S3SÍ1
f.JIIsr.n.-,
?:;i>8

7S000
3M00

StliO
Ç064

TlIttOS jtrroim

»r*  nilsoo JM mu ii in ssmmat-mmwmwmmmm
Typo è ::::::: : bossoo _. ¦ a»

Typo S . . . ._1_. 48$S00 MiÊÊP UU

Voadas (.saccas) ..... %.'l',i jíJ_^}$mÉ®!!**. ^~_
Mercad,-] susioatailo. ''^fâilSSÍMP<Sj^Kí--»-to. >*í*i***a«.

Pauta . . . . 7T. . 3$330 WÊÊ& \^^^^Sm^
Vendas •s'"'"".' t-JwMil4 \ >^wl>fllll^^S-!»-»*^T'c-la manhã ','•'- i^^)V4\ >Bfíftí<ffi^M^^ÍSS8S&*»-».A' tarde ljJ" W^^m\^^^SSÊS^^^BÊm-^^ti

arroba: t^aWtiaS JSt^msSmSXSÊKS—aBS^iS
J^*M»*nr*flE(MiMf 9Kttr%>2«$so'i ^Mffiyffim ílrll

^^$%8rVMS?$Si tXl£mmt3mXSkl&!&fo££y&resulou- l%r™Sff* \mti~ffitfÍ!tí!ÊK3r"J&mV1ai*%S37

Vend. Comv-y i! L^ jll u?íffl^Pffi'j?BCT. t^lfs^BS^ÍmaSSSKÊSBBmXKmS»*mmm\r.nsiiiij oi í oi- (1 RiiySíiSBtSâaS 1?^nGnSi «KIHr.os^r.n xn-.-X' |J K'^W/BMfí^lStV:Jm9- TStf&^vPlsyimmElBKS
r.n$7no r.osir.n t.&ÁgMvi&v.ííZ? /*KBa^BBMBBWim.>r.nsinio w%-i«n fi l»''/SW®>;**^'íí%M*í'^^^^MÍHIçSS
50'SOO B0Í200 f-T^iNEwlrMrarí^ffiMmT BHjBHaBS

r.niãoo ' :-i'Ji'"' r'mSBwraKJM^Srel fllBMKBHl
r,n$3im ^^SLWSma^BP*^>tÊ^BBBBimmmmamm«i>v^r.osioii ja ^SliB^^W_*v^sB*i3mÀBSHSZáãe_íSM
,-xiííxmi .-.os-" .Vi^^lm^^Bw^BSFifSStÊs ãaw^SSíi—50?coo 50530" l^?^gx^^ScuHi^^ff^B»r*^^*"™^"

i. H .v--c.t<^_W*^^^^m^^iS^^Al^_^síi^^S^^:^-

¦'¦' ¦'¦ 1 :-í%:^l5èS^^^^^#
Fl <..-¦ X ^^3»SvTWg*gSSk)i^ ><^X ^<^><l--J**» wt-yf*

.. - . . - ** N. .^"•^smSÍWE-í''^ ^ *^X ^*? -- ^-*X J^*^. *r*-. S*~*. S

A. GUTSOHOW — OHAS A

;4.722:'142$inn

70,r,lü:l4S$345
- 39.S95:ã43»09«

i 18.569:3875,820
46,596:311*-SSr,

.'. 11.2G0:Ü42$030
25.576:126$S!U
2.378:5995778

2.026:4255900
'•!.223:000$009

19.459:559524»

27.277:0615511

302.000:148*658

15.000:0905000

19.650:0285546

1.207:348$S91

23 ,S09:18-S540G

15.064:86*5275

64.450:2>S$07e

05.105:69Í'Í705

16.744:38»$418

42.1168:065550-3
2.262:7595170
2.223:0005000
1.878:1.18*7*6.1

32..076:;414$914

302.500::l»i8*659
BAU3IANN..

Totul
Prcoos pela

Typo 
Typo 7 eni 1923 

Mercado sustentado.
'MKRCADO A TKIttlO

O mercado de café a tormo,
hontem. <la seguinte formai

Opções:
Abertura

Setembro. .
Outubro . .
Niivemb:
I>.-:íombro . . .
.Tunelro ....
Fevereiro . . .

Mercado firme
Fechamento:

Setembro. . . .
Outubro ....
Novembro . . .
Dezerhbr-? . . .
.1 ri neiro ....
Fevereiro . . .

Afercado
Vendas

Xa 1" lloisa
» Boifia .

almo.

Total. . .
EMBARQUES NO DIA 1

Total. ......'
ALGODÃO

O mercado dc ulgodüo funecionou
liontem. regularmerile estável, com po
quenotj entregas e regulareg entradas;

O.-, prenos não aceusarnm alteração di
Importância, ficando, porém, com ten-
denclas favoráveis. msammmsmisBMsssiSBBms

MU «II DO BRASIL |
A MACHIM COMBMDA "SIMPLEF

para beneficiar café, resultado de acurados
estudos e pacientes experiências», é solida c
de cuidada conatruecão; fácil dc manejar;
recebe o café em céco e entrega-o no sacco,
¦separado e catado. - - J

Fabricamos os typos:

N. 6 para 50 @ par hora, I2|I5 HP fMros.
N, 3 para 30 @ por hora, 8|I0 HP efisctiios.
N, 2 para 15 @ ptr hora, 5 Itf itíiü,

" Occupa pequeno espaço, ponca força e nu-
mero reduzido de correias.

Não é de grande rotação e não tem
nenhuma peça de jogo.;
RIO DE JANEIRO—Avenida Rio Branco 39

Caixa Postal: 171
Telephone: Norto 1432

S. PAULO — Rua Fiorencio de Abreu 112
Caixa Postal: 84

!3»^.i*«j»*-JWjjjJ.i*»ui.u^iu.'i*Jimu,M^ lm**—**—**********—^—m*m'*———m*—*****—m*^^**m****a

¦ ^.fr^^^^^^*»*-J^*r**ff*''*fr»*a'**f*"**aõT****S^*rõ****l*10*rB '' mt mT^&fíàmTm^mTmWmlSfí^KW^K3K&^B^M»m*mamm\^mmmmm^^^E^^Ê^^^^^^HBBÊBS3ÊBAZ "~ ', *t ¦¦ mmii f* «Tjl^^^SMBlftf^aTf^*--"! »«*M*-*»"* ' â ^^ ^^l^aTilt3BaB4l*iS^BU*>nÍB*k.«**lia**-CBa

do DR. EDUARDO FRANÇA
para o tratamento externo, efficaz, de feridas, darthros, suores fétidos, queda dos- cabellos e qualquer

moléstia da pelle — Único remédio brasileiro adoptado na Europa, na America
do Norte, Argentina, Uruguay, Chile, etc.

OS DOIS JUNTOS REPREStüTAM
0 I0ÜAL DO TRATAMENTO

Preço de cada um, 3$500

CAROSA e R3ANACA", de Hollanda
preparada pelo DR. EDUARDO FRANÇA

0 rei dos depuratívos para o tratamento interno de syphüü,
impnreza do sangue, rheamaüsmo, feridas, deres, etc.

Únicos depositários no Brasil: - ARAUJO FREITAS & C.a - Rua dos Ourives 88 e 90 e S. Pedro 94 = Rio de Janeiro - Na Europa: C. ERBA e A. MANZONI - Milão - Italia

ÍÉM8K.S&-*i



O JORNAL—Domingo, 14 de Setembrp de 1924
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Theatro, Musica e Cinema í
———^ '¦ -". -'- •&*• y »•'.,... •

1
*mi»<r4MV*s>t)«ajm>n«mmii*m*t '

'
(Conclvako du 7* paRlna)

para canto, pola alumna Allco Po-
lonia (clamo do prof. Cariou A. de
Carvalho); Vi — Biuih-Butionl —
"Chaoonne", pola alumna Aracy
Navarro -do Lima CouUnho (clauao
do prof. Hcniiquo Oawald).

AUDIÇÃO DE VIOUNO
O vlollnlula putriulo th'. A Bran?

dUo Filho, V premio do Conserva?
torlo do Bruxellaü, realiza, hoje, ia
::1 lionui, uo união do Instituto Na-
cional do Mutilou, um concerto dd
iriiiMlca do camoru, com o concurso
dou urn. J, Octaviano, Georgo Kol;
inuitu o Nowlon de Padua.

|J*(j*^V-^VV**rfVVVVVVV^

AS tVIAES
Querei** a Bando do vossos filhos?

QUercls vôI-oh fortes e sadios
Dao-lhea o

VERMICIDA CRUZ
cpio 4 o melhor remédio para ex»
pulsar os vermes (lombrlgaa),
que eSo os porlgoBos Inimigos da
oiiude das crianças.

DepolB de o usar, as crianças
tornam-no alegre», o somno soco-
nado, desapparecendo as convul»
Hõoa, eólicas, etc. Drogarias o
pharmacias.
Rua do Livramento, 72

PELO COKKEIO, Ü1200
^st»»/1kf\t*tjaMa*\J*ta*»à****a****aM^

O protfrainiuu; oala ouhSui orga»nlzodoi
Ilaondol — "Soiwta em ró maior"

para violino o plano — Addaglo, al-logro; Max Bruck — "Trio", up. Si
para plano, violino o vlolonoeUo: a)andanto, molto cantabüo; b) alio-
gro assai; o) presto; H. Stlchl —
Quarteto, op. 40, para plano, vio-
llno, viola o violonoello: a) allegroma non tropp; b) allegro (ficher-zo); o) andanto; d) allegro morto
(flnale).
OONOEBITO AJMSBA SILVEIRA

No sal&o nobro do Instituto Na-
cional de Musica, rcaltzur-uo-A no
dia 2 do outubro próximo vindouro,
as ÜO 1|2 horim, um concorto de
violino, pala menina Almlra «Silvei-
ra, o qual terá o concurso do seu
professor, o sr. Francisco Chlaffl-
tolll.

Do programma, que publicaremos

VIAS URINARIAS
Cura radleal da blenorrhagla. Exame

direoto da urethra. Tratamento das mo-
leatlao venereas pelo Dr. Belmiro Valver-
de. — Largo da Carlooa, 10. — De 1
as 6.

lt
CASA DANÇARIA SOU A FIS?

CALI16AÇAO DO fiOVKIt.NiJ
.. FEDIittAJJ

DESCONTOS E REDESCOMOS
Aceitam-no dciioillu» ¦ praso fixo

com juros vantajosos

Rua do Carmo, 71, sob.
TEL. N. 76Í

«MÊâÀ

A fidàlS PONHECIDA DO BRASIL
' nEMliiTT13M-S13 AMOSTIIA.4 13

«iCKlTAM-Sli AGKNTIflS
PEDIDO** A

SERAFIM A. VASCONCELLOS

Rua Marechal Floriano Peixoto 117
HIO DE JANEIRO

BILHETES DE
LOTERIAS

Experimentam a nua sorte nas oaaas
que sempre a dao

SÓ VALE PM TEM
J. Antonaccio & C.

Dlrector-ücrcnto
1)11. JOSE' IMOItKIllA UA SILVA

SA.\TOS
Matrli: RUA DO OUVIDOR, 18S

TÉUSPllONE NORTE SDIJ
Filiaea:

RUA Io DE MARÇO, 73
(Km 1'rcnto ti alittua Bolsa)

A PREFERIDA — Ar. Rio Branco, 38
CA8A CENTRAL — Kl. Florlano Pel.

xoto, 85
PAGAMENTO DA SORTE GRANDE NO

ME8MO DIA

opportunumonto, constam trcc-hou dt*
Mozart, Paganlnl, «olnt-Saons, Tar-
tini, Pudro Martlnl, ll. Urnest u F.
Chlaffltelll.
GRE»au AROAJÍüELO COKELI/I

Foi adiado, por motivo do forca
maior, o concerto do tiremto Ar-
cangolo Corelll, ciuo cata marcado
para hojo, fia ll) bonto, no salão do
Instituto do Musica., '*~v '

0 CINEMA
Programmaa novos

"O SEGBJi3)0 DO PAIZ DAS TEM»
PBSTADES", NO ODEON

Um fllm do Norma! Quem não
deaeja vel-a sempre?! H, Infeliz-
mento, tão poucos sãos oa ubuh tra-
balhos o tão raramente apparecem...
Por luso, mesmo quo nüo so trato,
ilo uma obra inédita, corremos to-
dos a vel-a, mas, ainda, porquo uma•'repr.au" do um trabalho do Norma
fi feita acnipro oom oa «oua melho-
reu filma, sendo que nüo tem olla
protlucc.au alguma que uão seja 'boa.

Amunliã, portanto, teremos Nor-
ma Talmtidgo' em um trabalho em
quo jã a vlmua, um doa mais bel-
los, om nue o seu temperamento ar-
tlstico sobresâié, como sempre. "O
segredo do paiz das tempestades" c
um encanto, o todoa iiôh vamos,
revel-o, com certeza, para rever a
deliciosa artista quo tanto 'admira-
mos,

"A FONTE DOS AMORES", NO
AVENIDA

listamos na véspera do grando dia
que lovara aos saldes do Cinema
Avenida umu' multidão curiosa por
a.-ni.-itlr ao bcllUninio Ulm, do enro
do portuguez, "A íonte doa amo-
rea", pellicula que allia no senti-
mento das suas sceuus leglonut-a c
bellas, uma perfeição technica que
o eguala aos melhores filins do
mundo.

O fado, com a sua nostalgia. Co»
Imbra, com a sua Untvorsldadu fa-
inosa, oa soua estudantes u an sua»
lindas ti-lcanas; as pulzugens dc
Portugal, a' doc-ura e delicadeza des-
se grande povo, tudo tem a sua apo-
logla mala eloqueitto neste fllm, om
quo veremos ainda o episódio amo-
roso do Ignez do Castro, o que por
todos os motivos vue nor o grande
o o maior suecesso da próxima se-
mana cluematographica no Rio. A
exhibição *d» "A Conto dos amores"
a partir de amanhã, no Avenida, se-
rá acompanhada por um grupo do.-<
mais competentes tocadores de fado
cpio existem no Rio.
Informações c boatos

Está publicado o segundo numero
do semanário "Kio-Theatro", do
quu! fi redactor-priiiclpal o humo-
rista 'rena de íSenna. Ii', sem ía-
vor, uma edição Interessante, bem
lllustrada, com cllc-hé.'* nítidos do Cl-
guraa relativas a theatro, aporia e
cinemas.

O .texto apresenta-se variado, ha-

vendo leitura para todos os paluda-res: "A volta do fllhu pródigo!',ehronlca do Terra do Sonnlt; "Nova-
tos o nioda,'hOos", poi* Celestino 811?
veira; •¦Cm dos inalou do iiojso
.theatro", de Mareio Reis; "A morte
do Siú Iioguotelro", "O búlgaro doa
dentes podres", comedia do André
Brun, "Colcha do retalhos",, etc•¦• A 17 do corrente, completurá
USO representações a revista "A Ia
Garçonno", quu continua a manter-
se 'no cartaz do Recreio.»?» Terça-feira, teremos peça no-
va no Republica: a rovlsta "Chi o
torradas", quo tem a sua "comporá-
Be" entregue ao uetoi- sr, Jorge
Centll o em quu tomam parto todus
as figurou do elenco. Assim, "Tiro
ao ulvo", quo «o representa bojo em
vesperal o ii noite, terft, amanhã, as
suaa ultimas representações.

•*• A companhia do oporetas VI»
ctoria Soares dará, U-rçn-foIru, cm"premiòro", no JoSo Caetano, u
opereta "A casta Suzanna".

Espectaculos para hoje
,EM VESPERAL E A' NOITE
MUNICIPAL — "Mano»" (vespo-ral) o "Sa*dunos" (á nolto).
CARLOS OOMES — "Mimosa".
PALÁCIO — "Aa duus causas".
TRIANON — "As noras de nimt.Erionne".
JOAO CAETANO — "A princez.ido« dollares".
REPUBLICA — "Tiro no alvo".
RECREIO — "A" ia Clnrçonne".
S. JOSE' — "Olha o Uuodes!"

Cinemas .

AVENIDA — "Escândalo social",
PARISIENSE — "No coração do

Texas".
CENTRAL — "Antigo traidor". -
PATIIE' — "Uma uventura ga?

lante''.
RI AMO "itesoluçlo heróica".'Uma aventura «aliinte".• "O punLal dü duíu gu»

"A edade Jau loucuras".

ODEON• "Ontar, o poeta"

UtlS
PARIS -

mes".
IDEAL
AMERICANO

avúfluha".
HADDOCK LOliO

lo sexo!"
AMERICA — "Saudades.,."
BRASIL — "Lundru, o Barba

."..'.nl dn Paris".
TIJUCA — "Aventureiros do

Monto Cario.

"U prcdllocto da
'Viva o bel-

RUA LARGA 29
Em frente á rua Acro

OURO VELHO
JÓIAS velho», platina, brilhantes,
dentea o dentaduras, COMPRAM-SE
pelo melhor prego ou TROCAM-SE
por Jóias novas ou relógios para
bolso, pulso, eto. Concertos em geral

CASA DE CONFIANÇA
JOALHERIA PALADINO

Monteiro A Loureiro — Tolephone:
Norto 3044

.ll

EMPRESA PASCHOAL SUGIIETO

CARLOS GOMES
0 TIIEATUO DA MODA

l,V"»**«*""llí?**'l*^^

TEMPORADA LEOPOLDO FROE8
HOJE— A's 2 3|4 —

HOJE — As 0 horas
MATINEE

— SOIREE
¦¦•¦'V''*-•••¦¦•*¦••''¦•«•••'¦'*¦•••'^^

MIMOSA
f>**m*\at%*r\»**ia**t**a*m*M**t**»^

3 aotoa de LEOPOLDO FROES
Tomam parte quasi todos os criadores

AMANHA — MIMOSA.
QUARTA-1'EIRA, 17

 GIGOLÔ

HEMORRHOIDAS
Cura radical dia hctitoi-rlioldus sem
operacàu, por processo absolutamente
lndolur, empregado lia i annos no lios-

pilai st, Autulno do Paris,
Dr. LUIZ 80DRt — Asslstotllo da Fa-
cuidado dc Medicina do Pio — li.v-As-
slstento do llusp. st. Antoine. cônsul-
tas dlarluí, do 1 as o — llusarlo, 1 io,

K. "J070

Só tpinta dias!
A SEGUNDA CASA.AZAMOR} entrando na sua phase defini-
tiva de liquidação, para neste prazo fazer entrega das
chaves, iniciará amanhã, segunda-feira, a venda SEM
LUCROS de seu variado stock de louças, crystaes, ferragens,
trens de cozinha de puro alumínio allemão etc. : :*."';: : :
Donas de casa!

Proprietários de cafés!!
Restaurantes e Hotéis!!

1 
' //^''S Pergunto a Mostre o IUatgó |
tH^^h/ quiuido leuclonam cvpfir' os H

m JaWÊBfB* iii**ilolo3 Iiulck iu\r»

******* Jvá * ^H l^ifvx-h^Hi Sn

EIVI

rma9m%

II

iproTeilem esta oceasião única tudo a preços ínfimos
LUCROS!! SEIVI LUCROSU

SEOUMDA CASA AZAMORRIJA DA CARIOCA 31

COOPERATIVA CHR0N0METR1CA-FunoADA em 7 de novembro de 190© — caut» patojte n.
Jolas, Relógios, Metaes, Ternos sob mo*

dldu, Roupas Brinca», Chapéus, Calça,

do, BloyelstUs, Ptthé Da.by, etc., eto.

l'rei*isii.iij do agentes un Cüintal o uo
Interior.

Resultado dta ejtracçots pira tados es
plunos — Centenu-Dexonas

DE 8 A 13 DE SETEMIRO DE 1824
Dia 8 — Segunda-feira . . HiO <i 80
Dia ii — Tereii-frlra . . . c;!7 n .17
uia io — Quarta»reira. . . ;ít,i u 7:1
Uta 11 — tíuliita-rclra . . . yao u v»
Dia lü — Sexta-relrn ... t7s o 7í<
uíí Ia — sabtiado .... im; b ;s

Rio, 13 de Setembro de 1024.
O tiscal Uo governo, Dr. FranMIn

George rlajlor.i'oi;ara prospectos"BARBOSA A MELLO — Asaemhlé», 27 — Telfph. C. 5.028

A CASA SALGADO ZENHA I
KECIiBEU AS PItIMEIRAS .NOVIDADES PARA VEIliO, EM TECIDOS DE

SEDA, UNHO E ALGODÃO LISOS, ESTAMPADOS E BOHDADOS;
C1IAPR'0S, SOMBRIKHAS, LEQUES, I,ENÇ0S, CAIITEIHAS, BOLSAS

E DIVERSAS GUARWÇGES.

90-OUVIDOR -92

ILHOS
PONTES B VICIAS DE TODOS OS TIPOS, STTPBK?

IsTRIJCTDllAS MEFA1WQAS, IíOOOMOTIVAíj,
TüRBIÍfâB A VAPOR, DE

¦•¦'' S. A. JOHN COCKBRILI

iiiif AlS/g^ Mmm^imml^*™'

li ¦—
f ¦ÚNICOS RIirRESEííTANTES

1IIJF. ele Siqueira ft C. Lia.
RUA í" DE MARÇO, 31

TEr*. NORTE, asso.

Nâo vá, meu fíího! ta

jp^^^^^^^^py
Mas o rnimz ficou surdo ao appclllo matQcnnl.
EUo só ou\1a, então, o appello da sua edade, da sua cega moeii-

dado fascinada pelo jiizz, pelo i-inlio o por aquella mulher fatal.
Os olhos seduetores, as fôrmas tentadoras, o sorriso falso, mas

promettedor o Iludo do uma formosa baüai-lnn, luiviam-n'o fcltc
naufragar nesse oceano de praziu-ese loucuras que 6 a vida nocturna
do Brouchvujl

, E' assim quo procede hoje, »

iflr n
II A Al f f\ f\ àTtà \ à*m *TW éf

|VJL ^*W ^mW A VT I ^r^i %f I ^^ J ^mmf ^mWW «ti

como vereis neste grandioso e formidável film, interpretado pela genial

MARY CARR
ao lado de; . • * > ¦ -r .

CLAKA BOW — MILDRED HARRIS — CHARLES MACK e TYRONE DOWERS
que será apresentado Amanhã 

' 
pelo PROGRAMMA MATARAZZO

cto PARI SIE NSE

.<JHHIIIIIIIIUH.il Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllll^
EATRORECREIOÊ

H

A's 2 3|4 — FESTIVAL EM HOMENAGEM — A's 2 314

AO JAZZ-BAND "SANTA CRUZ"
A HILARIANTE REVISTA

A' L.A OARÇONNE
GRANDIOSO ACTO VARIADO

A'8 7 3|4 — DOIS E8PECTACUL08 — A s 9 3|4

A9 L.A GARÇONNE
NOVOS E VARIADOS NÚMEROS PELOS

OS OERALI
AMANHA — O DIA DO ARTISTA — A revista A' LA GARÇONNE, sendo dl-

versas scenas o números, tlescmpenliados em travesti, por Margarida Max,
Manotla Matheus, João Martins, Henrique Chaves o outros. — Os espectaculos
terminarão com um .-uhrrbo ACTO VARIADO.

¦¦¦¦¦¦¦¦V'

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiniiiiiir

HOJE., em ulümo dia — o sraudo íllm do PROGRAMMA SBRRAUü

OMAR: O POETA
Luxo, arte o omoc&o. — Interpretação de GUY BATES POST, PatsyRuth Mlllor e Noath Be-ery

REVISTA 
"ODEON 

n. 18
novidades mundiacs.

Amanhã
a artista- aue todos querem!

Norma Tange

r um i i -ein
,'¦-;,í-'•.":.¦•¦; ,'.' •*.' ..... . **
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em um dos trabalhos em quo jtt
encontrou o maior triumptio

0 SEGEEDO 10 FilZ
DIS TEMPESTADES

cm quo NORMA nos mostra o
seu talento — Encantos o

emoções
"I*ío prosra-nmia: — a come4ia -— A TBMPEiaTADB — da Fox TOin

e ainda um novo trabalho Instnictlvo dessa mesma fabrica — PICARDIA
NOS NAPPBS. •

e.iví.p>íre:3a theatral jose' lour-£;ik;0
THEATRO REPUBLICA

COMPANHIA PORTUGUEZA DE REVISTAS
HOJE — Em matlnée ás 2 3|4 — HOJE

e em soirae ás 7 3)4 o 9 3)4
ULTIMAS ItEPItESENTACOES lla revista

do grando cxlto

Tiro ao Alvo
AMANHfi, ús 7 3|í o 0 3|I — TIRO AO

ALVO.
7 3)4 — TERÇA-FEIRA — 8 3(4

CHA' E TORRADAS

THEATRO LYRICO
TEMPORADA PARISIENSE DE 1924

GRANDE COMPANHIA FRANCEZA DE OPERETAS
EMPRESA LOMBAHT & C.

ESTRÉA — Segunda-feira, 29 de setembro — ESTRÉA
DEPOIS DE AMANHA SERA ABERTA UMA ASSIGNATURA PARA 16 E8PEÇTACUL08,

AOS SEGUINTES PREÇOS:
-a-af<-a-a-a-a-a-a-a-a-a-'a-a-a-a-^ —

Frizas, 100$; camarotes, SOS; poltronas e varanías, 1SS; cadeiras, 12S; baleio, 10S;
galeria numerada, BS; aalerias, 4VO0O. 

O PAGAMENTO Í-IEÍU' PEITO: 50 ü|0 .NO ACTO DA INSCHIPÇÍO 0 00 0)0 NA
.VÉSPERA UA ESTRE'A,DA COMPANHIA":-- ¦

Têm preferencia aoa seus logares, até aa 5 horas da Urde do edxta-fein*, 19, os
Srs. assignantes da Companhia VELASCO.

PALÁCIO THEATRO
COMPANHIA PORTUGUEZA

ALVES DA CUNHA-BERTHA BIVAR
HOJE — Em matlnée ás 2 3|4 — HOJE

• em soirée ia 8 3|4
ULTIMAS REPRESENTAÇÕES cia llllaiiail-

to comedia

As duas causas
O GRANDE SUCCESSO DO DIA

A.MANI» — A'b S 3|i

ALMA FORTE
A.seguir — A VEN'10IMIA...

M*»**J»MwJa***0*a*a***^^

TH E A?*«^Q>; M^-N ICIPAL Lf>->a Concessionário: WALTKK MUCCHl
¦<>I*V*»*W>?.^>»<»«IW^»VI»»^

HOJE— Domingo— Dois grandiosos espectaculos
¦^w"^**^******^*^^**^**^*^**^* ********* **'*'*''fc''**'*,*'***'**'****£r**i--*,a-S.rrhÃj*ij^^

À'8 3 horas — 4a Vesperal
Ultima representação da opera de MA8SENET

MANON
PROTAQONISTA:

MADELEINE BUGG
WESSELOWSKI — SEGUIU TALUEN —¦ ALEXANDRE

GRIFF
ANTONOFF — NARDI — CATTANEO — PALAI — GIUSTI

Corpo üo liiillc: MARIA OLENEWA
• Maestro: RICCI

A^>V*.VVSAiV>V>i*V^r*«rV/VVi/^rVV\-*^^

Poltrona, 35$000

AV 8 % —i R*kita popular

Saldunes
EXITO EXTRAORDINÁRIO da celebre

opera de MIGUEZ
BIELINA — DAMIANI — MARIA ZAMBO-
Nl — GRAMEGNA PASERO — FIORE —

GIUSTI — ANTONOFF
maestro: BELLEZZA

POLTRONA 12S000

AMANHA - 8egunda-felra, 16 • A's 8 34

17' recita de assignatura
A opera em 4 eotos, de PUCCINI

ZAMBONI — M1NGHETTI — MARCHINI
8ylvlò Vieira — Pasero — Flore — An-

tonoff — Caasla — Martinez
Maoatro: BELLEZZA

3a feira, 16, ás 8 %
- ULTIMA RECITA POPULAR -

ULTIMA reprensntagao da opera de exito enorme

Sansão e Dalíla
Protagonistas:

BE8ANZONI — B'ELINA
*àf*a**t****»M*)»*\f»m*^a**m*\*

Poltrona
Maestro COOPER

12$000
Nesto cspectaculo nSo é exigido o trajo de rigor

B« FEIRA, 18 — A'e 4 horas
m**a**»f%Mh*m*»MmmMtma*u*m*a^

Ultima vespertina
ULTIMA REPRESENTAQIO DA CELEBRE

OPERA

CARMEN
Magnífica i;itti[i:i;tac^;*io üe
GABRIELLA BE8ANZONI

(protagonista)
GIULIO CRIMI — V. DAMIANI

Maestro COOPER
POLTRONAS, DüíOOO

PASSEIO AO

PÃO DE ASSUCAR
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E,
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Os carros
aéreos funecionam com freqüência, dlst?
rlamente, doade acto lioras da manha.

A'a segundas, quartas e «wtae-lelraa
o ultimo carro sobe da Praia Vormaft»
pa»a o Pio da Aasucar ia O hora* da
tarde e ás torças, quintas, sabbedea •
domingos ia 10 horas da nolU. Sa cho.rer,
funocionari eámcnta até ia 8 horaa dt
tarda.

TELEPHONE: SUL 76SrHOJB j£2 2 magníficos films ;e 7 lindissimos actos g§ HOJE3
Os inegoalavcls interpretes de "A BATALHA" «

e sua esposa
Xum outro cmodonantissinio drama "IUíSOLüÇAO

HKROIOA"

RIÁLTO OUARTA-FEIRA A grandiosa superprodücção

A EDADE DAS LOUCURAS
Pelo sympatJilco c querido galã de "Em Quarto

i Veloddade" — REGDfALDO DENNY

PELO âl©E DE BtSA
QUARTA-FblR-V

DAMA
8 sumptuosos actos com a lindíssima EVA MAY

m a' JÉfeis-i?".,.^



16 O JORNAL — Domingo, 14 de Setembro de 1924

LENHA
A mtlro* oublooa, talhos, achai o em tfl-
om, para cum» d* família, o preços ra»
xtava-l». — AcalUm-to pedidos polo tolo-
phono V. 0» — n, Aloorlo, 30 — Fonso-

oi, Mondou A C. ,

, CHAPÉOS
Mme. JEANNE BARD

MODISTA FRANCEZA
üqulda aoui chapéos o orando nunioro

d* fôrmas
IUA 7 DB SETEMBRO, 211, 2" andar

PHONE CENTRAL 11'.'6

ACBITAM-eB ENCOMEENDAS E RE-
FORMAS

II

A melhor lnjocç-o morcurlal, no trata-
mento da syplillls, efricacia o ausência ab-

'soluta de dôr, attostadas pelos grandes
ollnlcosi Prors. Miguel Couto, Abreu Kl-
lho, Rocha Vaz, Henrique Roxo, Austrc-
gesllo, Ed. MagaltlOés, etc., etc.

VENDE: nodolpbo Hess «t C. — 03, 7
de Setembro.

TJltirn-a-s Noticias
CHRONICA MUSICAL

firn t*PI 19 n0( n*-00,0'> amores, tor
J)hn ibLIü saude, realizar tudo quo
_________ desojar; cartas eom sei-
lns para a resposta a P. S„ EstaçUo de
Mesquita, E. do nio.

em todas as moléstias do

período da dentição
Agentes: INFANTE & Cia.

Rüa Chile n. 27, sobrado

i^À-ípibUirftS

. ¦ystusSi^^^^

"(íllulas do Papalna o Poflopliylina.
Empregadas com suecesso nas moles-

tias do estômago, ligado o intestinos. Es-
tas pílulas, além de tônicas, são indicadas
nas dyspepsias, dores de cabeça, moléstias
do fígado e prisão de ventre. Suo um po-
deroso digestivo o regularizado!' das so-
crer.S.s gastro-lntestlnacs. A' venda om
todas as pharmacias e drogarias. Vidro,
n.õOú. Depositários: Martins & Bacelar.
Rosário, 178.

PEÇAM

Café Câmara
O MELHOR

DR. CARLOS OSBORNE
Do Instituto de -ladlodlngnostlco e
UaUloihirnpin do Dr. Manoel do
Abreu. Eu.vèyaristo da Veiga, 20;
próximo ao Theatro Municipal. Te-

lephone C. 442.
, ^¦i-u^wwa^ViiV-^rir^^^'^^^*****!'!^'! f

Roupas Brancas
Comprem em primeira mão, na FA-
BRICA CARIOCA. 20 % menos que em
outras casas. RUA DA CARIOCA n. 22.

LAVOLINA
PROOUCTO INDISPENSÁVEL EM TO-
DOS OS HOTÉIS, CASAS DE SAUDE,

HOSPITAES, ETC.
A' VENDA EM TODOS 08 ARMAZÉNS

.^¦"/V-l^M*-»!»**-*»*.-*»»-!^^

DROGAS
A PHARMACIA e DROGARIA SARAIVA
6 quem mais barato vende, devido ds
condições especiaes em que faz as suas

compras especialmente no varejo.
Tem os seus preços marcados em ex-
posição permanente ii RUA DOS AN-
DRADAS, 85. Esquina do Largo do

Capim.
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"ANIMA AMiEGRA"

O pequeno espaço do quo dispo-
moB, principalmente aoa domingos,
nfio nos permitte noa oecupemos lon-

gamento da. opera. "Anima Allegra",
hontom cantada, pela primeira vez
nesta capital. Baseada na comedia
doa Irmãos Qulntoro, "El genlo Ale-

gro", a partitura do maestro Vitta-
dlnl comprehendo tres actos de mu-
sica do molo caracter, om quo por
vezes se percebem í-emlnlscencias Uo
outros trabalhos, o quo nfio excluo
certa espontaneidade, que a torna
aceitável o por vezes agradável pela
sua clareza o pela habilidade com
que está instrumonta-da. Os amigos o
os admiradores do autor lovaram
multo longe o seu enthuslasmo quan-
do se cantou a opera pela primeira
vez, e alguns críticos, cujo unlco ln-
tulto era louvar o trabalho de Vitta-
dini, chegaram ao absurdo de obser-
var que, nessa opera, "a musica está
sempro om harmonia oom o slgnlíl-
cado da 'palavra".

Ora, esses orlticos, com taes con-
celtos, nada mais fazem que prevê-
nlr os entendidos contra "Anima
Allegra". Era o caso de pedir ao
autor quo, como amostra da sua ha-
bllldade, musicasao, com o significa-
do da palavra, este dialogo:

Que horaa sfio ?
Nove horas o tres minutos.

Desejaríamos ouvir a musica que
traduzisse a pergunta e a resposta,
com o significado da palavra.

Com um cntrecjio quasi Inconsis-
tente, sem caracteres accentuados,
pobro do situações dramáticas, a mu-
sica do Vittadini nüo tom grandçs 11-
nhas o llmita-so a acompanhar a
acçiio com. despretenclosos commen-
tarios e melodias fluentes, harmoni-
zadas por vezes, com felicidade.

Coube á sra. Dalla RIzza, com os
encantos da sua voz, corn a maleabl-
lidade do sou talento, com a esplri-
tualldado da sua arto sempre elo-
g'ante, dar realcò A figura do Con-
suoíii, a que imprimiu uma leve sen-
Li me n tal idade cheia de finuras o uns
traços d c humanidade que valiam
pelo senso do verdade o de vida real
<_uo exprimiam.

O papel do Podro coube ao tenor
Mlnghetti, que reuniu a qualidade de
actor á de cantor, dizendo oom sen-
timento: "Mamma, non accorarti I"
o pondo toda sua alma na melodia
do terceiro acto: "Ritorna il pelle-
grino versoll sorriso ignoto dei des-
tino".

O tenor' Nardi tambem procurou
dar toda importância ao papel de
Lúcio, conseguindo inflexões de do-
cura.

Dona Sacramento encontrou na
sra. Gramegna uma Interprete que
soube imprimir a dignidade e cor-
recção ao seu papel.

O baixo Dentale deu ao papel de
Don l.llgio um aspecto cômico de
sobriedade louvável. O coro mante-
vo-se bem ua sua tradição de equili-
brio e de sonoridade e as dansas
agradaram bastante, principalmente
na parto de Fanciulla MIracolo.

Dirigiu o espectaculo o maestro
LuiBBi Rl-ci quo mereceu, com os
outros artistas muitos applausos do
auditório.

R. B.
s)^iys^s^^^i^i^^0^^^^^^^lsstt^fss

A LUTA EM MARROCOS
OS TJI/nMOS COMBATES

MADRID, 14 (U. P.) — Offlclal
— Informações recebidas de Marro-
cos dizem que na posiçfio de Darco-
ba no caminho de Xauen a guarnição
castigou severamente o Inimigo que
teve quarenta e oito mortos e iperdeu
todo o armamento.

O general Magaz annuncia que a
situação iie Marrocos melhora embo-
ra lentamente. '

Na zona oriental uma "harca" ami-
ga atacou um comboio inimigo to-
mando-lhe . todas as provisões.

No sector de Gomara as tropas lies-
panholas fizeram fogo sobre o Inimi-
go que soffreu algumas baixas.

(^^VvvV'»_i»irfl>^iS»t^^_*N»'l*-A»>»*AA»'S

A descoberta do professor
Fusco

NÁPOLES. 13 (U. P.) — O rêpro-'sentante do professor dl Martim
Fusco, communicou ao governador da
província quo o relatório sobre a des
coberta dos Importantes documentos
achados será apresentado segunda-
feira pelo descobridor que tenciona
pedir um breve adiamento afim de po-
der completar a transcripçao dos co-
digos.

O superintendente dos Archlvos
Reaes solicitou do ministro da Instru-
cção Publica que sejam rlgorosamen-
te vigiados os portos e ajs fronteiras
afim de evitar que os preciosos do-
cumentos saiam do paiz.
JVVVV-I^V-vVVV»»-»**'.*»*-»»»»*»»^^

0 FASCIO E
MUSSOLINI

O ASSASS1NIO DE CA8AL1NI
ROMIV, 13 CU. <F.) — O deputado

fascista Madla declarou ter tido uma
conversa com o sr. Mussollni em que
este assim se inanlíeaUVra:"Estou resolvido a quebrar osta
cadela do violências o provocações,
sondo necossai-lo que a opposlçfio
coopero commigo aílm do quo ou pos-
sa desempenhar-mo' do tlto urdua tu-
refa.

Nfio desejo que so repitam nem as
violências nem as represa.Ias".

No correr dessa palestra o presi-
dente do Conselho pessoalmente te

MLIGABASMCÕES OS GATUNOS
EM ACÇÃOUm sub-secretario latino-

americano
(Otmuuunk-a-lo uHrcraphloo «Io

Henry Wood)
GENEBRA, 13 (U. P.) —• A

commilíwão eajíeelal nomoada hoje
pela Quarta Com-mlsaão da Lisa das
Naçõc-3, «le quo faz parto o dr. Bar-
bosa Carneiro do Brasil, deverá os-
tudar a questão da nomtugão de um
su-b-secroturlado geral latlno-amerl-
cano dependento do Secretariado da
Liga das Naçõen.

Autoridades bom Informadas nos
negócios da Liga pnivêum que «-uun-
do a tarefa da commlasão especial Janto, residente no Estado do Minas

xm OAixiiflRo-viA»iAN»rB maou
SEM A CARTEIRA

Raro 6 o dia em que ae nüo re-
f-lstru, nesta, capital, o furto do car-
tetras soffrido pelou moradores daqui
o tambem por possoaa quo aqui ciie-
gam de viagem, o que non obriga a
acreditar na oxlstoncla de uma qua-
drllha do batt-dores de cartolrue, quo
a policia ainda nao conseffulu dei-
tar-lha-s uu mSoaS.

Ainda hontem, á noite, o sr. Ar-
mando Vieira Castro, calxeiro-via-

lephonou a dois governadores de pro-! estiver terminada sorá do particular Geraes, ao desombuircur na gare da
vlnclas dizcndo-Hicas cm-rgicamente."Ordem deve ser mantida a todo
custo".

O deputado Madla disse que o sr.
Mussollni acerescentára:

utilidade no «sentido de tornar mais
intimas as re.ições dos nações amo-
rtcanas e a Liga.

Conjuntamente com a nomeação
do sub-secretarlado latino-americano"Não pretendo ser governo toda a que dará aoa puizes da Amerlca La

minha vida, mas não se podo estabe- tina a mesma representação que go-
lecer nenhuma connecção ehronologi-. sam actualmente no Secretariado a
ca entro o assassinlo do Matteottl
a minha renuncia, o isso porque a
minha consciência está perfeitamente
tranquilla".

ROMA, 18 (U. P.) — O carplntei-
ro Corvl assassino do deputado Ca-
sallnl confessou hoje que durante cln-
co dias vinha segulin'.- a sua victl-
ma, afim de somente pôr em pratica
o seu sinistro plano quando houves-
se certeza de realizal-o.

O assassinlo negou que o deputado
Casalinl alguma vez tivesse batido
nelle com uni martello e affirmou
o matava simplesmente porque Casa-
Uni era uni dos " leaders" fascistas.

O enterro do infeliz deputado, rea-
lizar-se-a na próxima segunda-foira,
correndo as despesas do funeral por
conta das Corporações Syndicaes, de-
vido á extrema pobreza da família do
extineto.
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A CIRCUMNAVEGAÇÃO
AÉREA

DAYTO.V, Estado de Ohio, 13 (U.
P.) — O.s aviadores americanos,
tenentes AVade o SmlKi, chegaram
estii tarde, sendo acclama.Jos por cem
mil pessoas.

Os aviadores chegara/ escoltados
por doze apparelhos que os acompa-
nharani a esta 'destdo Cokm.bus.

INFORMAÇÕES ÜTEIS

1§Í (Antarctica)
AKrer» • doml-tUIo

.-ones: Central 2587 •
2993 ou Norte .4223

fflllliyillllttllillllllllllllllllttll!!!!!!!»
DOENÇA? Cura garantida
BE • rápida do

OUVIBOS OZEMft
GARGANT/ (tatidez ds nariz)
NARIZ processo Inteira-

S B0CCJ-. mente rsyo
DB. EtTRM-0 DB LEMOS

professor Urre dessa especialidade da
Faculdade de Medicina do Rio do Ja»
nelro. Consultório: rua da Assemblíí
n. 1Ü. tobrado, das 12 As 6 da tarde,
Telepbone Central 15ST.

Moléstias de senhoras
UTERO E OVAMOS

Tratamento mcdl.o moderno sem ope-
racüo das inflanimaçCes do utero c
nvirlos. DB. ALTAMIRO OLIVEIRA,
adjunto da Pollcllnica. Geral. -— Espe-
elallsta em moléstias das senhora., eo;--
rimentos, hcmorrliagias e vias urinaria?-,
consultório: rua Uriíguàyana, 2'., -o-

brado, das ü ás 5.

Exame pratico de radio-tele-
graphia

Da Repartição (Jeral dos Telegra-
phos recebemos a seguinte nota:

"Afim do serem submettidos ao
exame pratico de radio-telegraphia,
deverão comparecer no pavilhão da
Praia Vermelha, da Repartição Ge-
ral dos Telographos, no dia 22 do
corrente, ás 11 horas, os seguintes
candidatos inscrlptos:

Oswaldo Ferreira da Silva, João
Augusto Pasclni, Theotonio Alves
Moreira, .Toão Hamaty, Randolpho
Pacheco, Heitor Machado Saraiva,
Manoel Marinho Filho e Hugo Ber-
nardi.

Os exames serão prestados de ac-
cordo com as InstrucçOes vigentes,
publicadas no "Diário Official de 20,
21 e 22 de agosto findo.

Os candidatos deverão comparecer
munidos de documentos que provem
a finalidade do cidadão brasileiro."
iHaan?Msiaiaiaaaffl5ii-iiMi3it3^

TUDO BARATO
BARATO K MAIS BARATO

Na A NOBREZA 6 a voz geral do
distineto publico.

95 - URUGUAYANA - 95
Tricoline de seda, branca,

creme e béje, resto do
sortimento, metro. . . .

Tricoline de seda listada,
patlrões da moda, rece-
bicla dos E. U., metro . .

Morim Batalhador, peça . .
Morlm finíssimo, Inglez. re-

cebido directamente para
A Nobreza, peça c|20 Ids.

A NOBREZA está vendendo nm
grande lote dc tcniinlios, uté 11!

nnnos. por qualquer preso.

O TEMPO
Previsões do Boletim «Ia Dlrectoria

«le Meteorologia pnra o período dc
18 lioras do «lia 13 nté 18 horus
do «lia 14:
Districto Federal e Nictlieroy —

Tempo: bom passando a instável Jásujeito a chuvas. Temperatura: noite
mais fresca, em declínio accentuado
de «lia. Ventos: do quadrante sul
com rajadas frescas.

Estado ilo Rio — Tempo: üttoral,
serra: bom passando a instável, ag-
gravando-se com chuvas. Centro,
oúste e leste: bom passando a insta-
rei. Temperatura: estável á noite, em
declínio accentuado de dia, menos
accentuado a leste.

Tendência geral «lo tempo após 18
horas de domingo — Perturbado.

Onda «le frio — A onda de frio
que ha dias acompanhamos invadiu
o Estado de Santa Catharina, de-
vendo attingir os Estados do Paraná
e S. Paulo dentro de 24 a 4S horas.
PAGAMENTOS

Thesouro Nacional — Na primeira
pagadoria do Thesouro Nacional se-
rão pagas amanhã as seguintes lo-
lhas:

Diversas pensões da Marinha de
A a Z e Diversas pensSes da Guerra
letra A.

Prefeitura — Amanhã serão pa-
gas as seguintes folhas: Adjuntas do
3" classe G a L,,
CORREIO ' __. *

Esta repartição expede malas pc-
los seguintes paquetes:

Hoje:"Itajubá", para Bahia o mais por-
tos do Norte atfi o Pará, recebendo
objectos para registrar at£ íjs 18 ho-
ras, impressos até ás 19, cartas para
o interior atí ás 19.30 e-com porte
duplo até ás 20.

— Amanhã:
"Alba", para Bahia. Recife, Da-

lcar e Europa via Lisboa, recebendo
objectos para registrar até ás S ho-
ras, Impressos até ás 9, cartas para
o interior até ás 9,30, com porte du-
pio e para o exterior até ás 10."Itaquatiá", para Santos, Rio
Grande, Pelotns o Porto Alegre, re-
cebendo objectos para registrar até
ás 17 horas de hoje e impressos até
ás 7, cartas para o interior até ás
7.30 e com porte duplo atê ás
horas de amanhã.

"Prudente de Moraes", para Vi-
ctoria e mais portos do Norte, rece-
bendo objectos para registrar até ás
18 horas, impressos até ás 19, car-
tas para o interior até ás 19.30 e
com porte duplo até ás 20."Sierra Nevada", para Madeira e
Europa via Lisboa, recebendo obje-
ctos para registrar até ás 17 horas
de hoje e impressos até ás S e cartas
atê ás 9 horas de amanhã.

LOTERIAS
Resumo dos prêmios da Loteria da

Capital Federal extraída em 13 do
corrente:
14150. ...,.-.. „ 100:0005000
16003  20:000)1000
18742  10:000.000
17S74 B:000SO0O

D prêmios de 2:000$000
0344 21560 713 C227 9Ü42

10 prêmios de 1:000$000
25365 21340 21234 8327 24404
14093 20349 4544 2784Ü CS45

Todos os números terminados em
50 têm 40SO0O o. em 0 têm 20$000;
exceptuando-se os terminados em 56.

LOTERIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

Sabe-se por telegramma que na
extracção realizada em 12 do cor-
rente foram sorteados eom os maio-
res prêmios os números abaixo:

Inglatoi-ru, França o Italia, haverá
um augmento dos funcclonarios do
Bureau Latlno-Amerlcano que exis-
to no Secretariado desde ha dois an-
nos.

As recommendaçSes definitivas pa-
ra a criação «lo sub-secretarlado la-
tlno-amcrieano foram feitas por Hír
Eric Drummond ao Conselho e á As-
sembléa da Liga das NaçOets. Dls-
pondo o blúco latino-americano com
o neeoBsarlo numero do votos para
em qualquer momento controlar uma
maioria, a Assemblaía promptamente
adoptou a í-ecomniendaçáo do secre-
tario geral As. Liga.

O ar. Drummond representa a In-
glaterra eomo'secretario gorai, o sr.
AVenol, a França como primeiro
sub-secretario e o sr. Attolico, a Ita-
lia, como segundo sub-aiscretarlo. A
Ameriej. Latina com a nomeação do
terceiro sub-secretario oecupará a
immediata posição do alta pessoa do
(Secretariado.

Comquanto «sem disüncção seja con-
cedida em reconhecimento do que n.
America Latina tom feito pela Liga,
sendo um dos aotos mais imi-ortan-
tes a decisão do Brasil dc nomear
uni embaixador junto li Liga. as nu-
toridades dessa Sociedade Interna-
cional olham para o futuro e pre-
vêem o crescente desenvolvimento do
papel Une nu tempo vindouro desem-
penhuirão ereas nações, Com u. volta
da Argentina au seio da Liga, ha
razões para acreditar uito o Me-
xico ta-mbem, solicitará, u, sua admte-
oão e entãu todos os paizes da Ame-
rica Latina com excepção ilo Me-
xlco estarão representados na Liga
das NÓÇÕCS.

Na Assembléa já existe o chamiado
blíicu latino americano e quando este
augmentar com a entrada da Argen-
tina, México e Equador, o mesmo
terá umu força n:i, votação. Isso se-
gundo affirniam algumas autorida-
des em assumiitoM rolaelonudo_i com
a Liga offerecerá a melhor salva-
guai-ila contra qúarquer possibilidade
da Liga tornar-se uma «sociedade eu-
ropéa, ou de ser -dominada pelas na-

Leopoldina, sita A rua Figueira de
Mello, foi esbarrado por um larapio,
que lho carregou com a carteira,
contendo a quantia de 700J000.

A vlctlma verificou o furto que
sotfrera e procun-ou a policia do 10°
dlstricto, apresentando queixa, ao
mesmo tempo que pedia providencias
no sentido do ser punido o criminoso.
»>»»V^laA»,1»<»»lll»»*ll*»V»^^

UMA EXPLOSÃO EM SÂ0
PAULO

» »

DOIS OPKR.-UUOS FERIDOS

S. PAULO. 13 (A.) — Os opera-
rios Bernardino Braz, do 17 annos
de edado, Antonio dos Santos, do 32
annos o Victorlno 1'avoclnl, de 21
annoa trabalhavam hoje, á tardo no
soldamento do um tanque do gazoll-
na, nu» officinas da Standart Oli
Company, quando aconteceu haver
umu formidável cxplosilo daquelle
liquido- em virtude da qual ficaram
elles com as vestes Incendiadas, re-
cobendo horríveis queimaduras pelo
corpo. a

Dudo aviso A policia, compareceu,
ao local o dr, José Luiz Guimarães,
medico ila Assistência quo lhes pro-
digallzou o., primeiros soecorros, fa-
zondo remover para o Hosplüil
de S. Catharlna.

SALAS E GABINETES
Alaguanvso esplendidas sa»

las e escriptorio--, no predio no»
vo, á rua da Carioca, 41. En»
trada independente. Elevador.
Preços módicos.. Trata-se na
loja.

Clinica só de Senhoras
Tratamento sem dôr djs colicas ut.rl-

nas, ruim do regras corrlmonto*; nos ca»
sos Indicados appllca tratamento srturo
para rogularnar os atrazo" m.iwtruao*
sem operação. Dr. cc.ar Eítovns, rua 7
de Setembro 11. '.'10. Tel. Central 1.01,
du 0 ds 11 e do 1 tis 1.

I

DR. I. MALAGUETA
Medico — Rua do Carmo S

Tel. 26S2

FALLECIMENTO

1 "RAID" PEDESTRE DE DUPLA
ACCÃO

1
Ttegressou já do seu "rald" pedes-

tre, por quasi todo o Estado do Rio,
o escoteiro Eugênio Gallano, da As-
socia-flo Fluminense de Escoteiros,
quo percorreu 4S municípios daquel-
le Estado, tondo partido de Nlcthe-
roy a 3 do fevereiro ultimo e che-
gando á mesma cidade a 7 do cor-
rente, ou seja um "rald" de sete mo-
zes e sete dias, na extensão d'e cerca
de 2.200 kilometros.

Náo se tratou, apenas, do uma
prova do resistência. O Joven Galia-
no, que conta 11 annos de edade, le-
vou tambem a missão de propaganda
contra o alcoolismo c o fumo, reali-
zando palestras e leituras sobre estes
assumptos, bem como contra a sy-
phllls, a varíola, etc. Distribuiu 3.000
comprimidos d e quinino e vacclnou
4.S82 pessoas contra a varíola.

Como se vê, foi de uma dupla
acção a excursão do joven Oaliiino
pois aiue, aá sua feiijáo sportlva,
realizou a de combate ao vicio u á
malária, o que mais valoriza o seu"rald".

De JTiracenia para Nictheroy. Eu-
gênio «.'aliano veiu acompanhado dc-
dois outros pequenos oscoteiros: Mun-
cyi- Bernardino da Silva e Samuel
Carlos.

O joven escoteiro apresentou-nos o
livro -contendo as asslgnaturas do.
prefeitos e mais autoridades dos 1»
municípios que percorreu.

cões do velho continente ou por sua
politica.

Até agora o bloco da America L»-
tina demonstrou o maior gráo de
solidariedade em todas as iiucsU.ea
qne foram apresentadas á Assem-
toléa, maior de que qualquer outro
grupo ou bloco de nações o essa eo-
II da rie dado segundo so espera au-
gmentará no futuro.

D. MARIA SARDINHA
Vlctimnda por antigos padeclmen-

tos, fallecoa, hontem, . durante uma
intervenção cirúrgica 1111 Casa le
aSaudo «lo dr. Elras, a eximi. sra. duna
Maria Sardinha, esposa do dr. JusO
Fellppe Sardinha. A finada era natu-
ral do Ouro Preto e pertencia á uma
das mais antigas famílias mineiras e
deixa seis filhos: Hermlnlo, douto-
rando cm medicina; Simão, do com-
mercio; João, acadêmico e as senho-
rltas Maria Auxiliadora, Nisetta c
Yolanda.

O enterramento da tndltosa senho-
ra será, hoje, fts 1» lioras, dn Casa
de Saudo do dr. Eiras, rua Mundo
Novo, 1, para o cemitério de
Inhaúma.

•»»l',»»»''»-.**>-Al-'*-|»*»V*-»-»»

Aggredido por tres desco-
nhecidos

As autoridades do 10» districto ío-
ram procuradas pelo empregado da
Limpeza Publica, Francisco Sulo,
que apresentava ferimentos, em va-
rins partes do corpo, dizendo ter si-
du aggre-diiio pur tres desconhecidos,
na Avenida Francisco BlcalllO.

Ileeistrandu a queixa, a autorida-
de policial iniciou diligencias 110 sen-
tidu dc apurar <i autoria da aggres-
são.

Um "match" internacional

DR. CIVIS GALVÃO
Doenças do estômago, rin», cern-

ção, pulmOes, s.vstema nervoso o sy-
phllls. Av. Gomos Frolre, 63, sob.,
de 3 ás (I horns, tol. C. 3111.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINO E NUTRI**HO

DR. ERNESTO CARNEIRO, COM LONGA
PRATICA NOS H03PITAE8 DA EUROPA.

S JOSÉ', 69. C. 61B. DIARIAMENTE, DAS
3 A'8 6 HORA8 — RES. 8. 2844

Vias urinarias
Cura rapid.i o garantida da RonorrM-

1» suici complicações. DUS. *0*0 .MIUK1I
o niUr.IUNO COriRCA. nua S;lo Pedro aii,
das S as 19 lioras. Teleplione: Norte M03.

Mlle. DUARTE
Hábil iiioillsta. confecciona, com e.-mc-

rado gosto o arto limlas tuiluties dc pas-
í-pIo:'., tlieatro, etc, por preços módicos.
Aceita fazendas, sendo os lelttos a comu»
çar dc 35Ç000. Iluu CI1II0 n. 25, 1° andar,
telephone Central ..tos.

0 inimitável Electrico
Quereis renovar o vosso calçado 1
Ide â rua Senador Euzoblo, 107. E'

o mnls bar.itolro, perfeito u rápido em
remontes, solas o ti.elas solas e sal»
tos. Api>lli:ani-se solas du borracha, so-
las Ncolln e saltos "aVlngfoot. Proços
sem competidor — Itua Senador Bu»
zebio n. 107.

de polo
NOVA TOIiK, 13 (U. P." — No

match internacional de polo jogado
hoje em Meadowbroofc, em presença
do Príncipe de Galles e diversos ri-
presentantes das nações dstrangolraa,
os Estados Unidos fizeram dozesels
pontos e a Inglaterra cinco,

O jogador Stevensou da Inglaterra
foi lançado pelo cavallo 110 ultimo
"CliuliUer". O Príncipe de Oalk-s
cruzou o campo ao terminar a parti-
da afim de informar-se do estado do

' Stevenson.

PIOS

C$900

7ÍS0O
.5*300

78$900

Ul Ij» A pratica constante, com a eloqüência de seus resultados, tem I
111 Sil demonstrado que: Para embcllezar a cutis, suavizando-Uie c comm 11- ||||||

111 II nicando-lhe a maior somma de attractivos pliysicos, não ha nada 1| ||
UlII! tão efficaz como o uso diário do 11 11

111 excellente por sua qualidade c insuperável por sua acção grata c per- §§||lj
1 li manenle. Esmeradamente perfumado em Violeta, Jasmim e Heliolropo SI
III c manipulado nas cores: Branco, Rosa, "Rachel" ('creme) e "Chair" l|j|||

IIIIIII (carne), o Pó de Arroz Mendel é um dos mais valiosos produetos do ¦§§

II11! AMOSTRAQ PRATfÇ" 1 Nome  .....,,.....-.. .. fflfl

flljll nos enviar o coupon Estado  (J) .... 811

PERFUMARIA MENDEL j||
|||1 RIO DE JANEIRO DEP. EM S. PAULO I I
|| |!jL Rua Marechal Floriano, lü Rua General Carneiro, 51 JÊ fl

o ttuto-planos
tilleniSes — Pe-
çani preços n
ratalogos a 11.
lerrelrii k C.
Una ÍS. 1-Tanelí-
cu Xavier, 3H8.
Tcleplioiif) Villa

:ií)6S. Dí-se grandes prazos.

PO í. AGÜÂ '

COLORIDA!,,.
l-:''3i'ieaita pelos mais modernos e

scientifico.. processos, ft ATI.AS d ¦
mclboi' iIuh tintas pnrn Cftcrcycr,

Drogaria Baptista
e a varejo.

— Rua 1» dt
Vendas cm grosso

Troçou baratissfmos. ¦
Março, 10.

1ANOS — novos, allemães, do primei-

!rn 
classe, 2 pedaes, cm ricas caixas,,,-

sô tiB casa FREITAS, nfto cijmprcrçi'
sem uma visita a nossa casa, vendas
a prazo o a dinheiro, troca-se por
usados; rua Arcliias Cordeiro, £1)6,
Meyer.

1S391
766S
7573
1S29
12-52
233S
0977
7730

11411
12939
14040

(Bagé.
(P. Alegre) .
(.1. (Jastilhos)
(P. Alegre) .
(Rio). . .
(Rio). . .
(Rio). .. i. .
(Rio). . .
(Rio). . .
(Rio). . .
(Rio). . .

100:000$000
lOlOOOtOOO

3:000$000
2:000.800
1:000$000' 
1:000$000
1:000.000
1:000$000
1:000.000
1:000$000
1:000$000

mm Lâmpadas de grande
> economia

Distribuidora geral:
Casa OTTONI ALMADA
R. General Câmara 211

Enrolameiito de Motores fazem-se
á rua Tlieopliilo Ottoiii, 70

| Fà?A--.0-. LOPES & Ca.

\iW Exames c
^^ phias das

doenças do estômago, intestinos,
pulmões, coração, rins, etc. — pelo
DR. RENATO DF. SOUZA LOPES.
prof. da Faculdade. Preços módicos.
Kua S. José 39 — De 3 ás 6.

Costumes, Vestidos e Man-
teaux Elegantes, só ns

Casa Perrotta
Vicente Perrotta, ex-alfaiate das

fazendas pratas
Acoitam-se encommendas do Interior

IllIA ASSEMBLE'A, — T. C. 31Í.

Dr. RAUL PACHECO
PARTEIRO E GYNECOLOGISTA

Explendldaa inttdlaf&M para parfo* e cl-
rurgia gyneoologloa; enfermeiras eapeoio-
Usadas e apparelhaflem unlca no Brasil.
Partos desdo 450$000 (enfei-rnerla) ate
1:200$000, eom 10 dias de estadia. Sana-

torlo Guanabara, B. Kl. 877 e Carioca 81.

Á CURA RADICAL DAS
HEMORRHOIDES

Por processo sem cbloroformlo e sem
solTrlinento para o doente. Tumores, fls-
lula.., corriuicntos c quedas do recto.
Ralos X ao diagnostico. DR. VON DOL-
LINOUn DA ÜIUÇA, DA BENmCBWCL.
PORTUÒUEZA, ás 3 Vi. Roctrlgo Sllra, 0.

NÃO SE ESQUEÇA
Incluir hoje na sua nota de compras o

remédio necessário para ricos e pobres,
que deve existir em todas as casas. Nada
superior para doenças da peHe, ecaema?,
fileiras, emptuiren. ou golpes, estória-
rões, ulceras antigas, etc., etc. Nao suja
a roupa nem sc conhece g applicação. Se
preza a saüde c quer poupar dinheiro
compre hoie mesmo um vMro de t-ERMO*.
o leia o livro que o acompanha, eMamdo
remédios paru varias doenças «Ulfleets dc
curar. A' venda em todas as plrarmaclas c
drogarias Impci-tantes. Extja DERaTOL do
ptiarmacemlco Henrique E. N. Eitrtos, e
ntiu aceite Imitações baratas.

ítssBmsTsx&Bakvmammmmmmí
CL1MCA DE DOENÇAS DO HE-

CTUSI E AIYIiS
TrnlnnieTitn cüpeelnl indolor dns

HEMORRHOIDAS
nessi operaçfio.

DH. nATJI, PITANGA SANTOS
rnsatlo, SU, KOb., de 1 A» 4

  
-j

FABRICA DE TEODOS OH ARAME
A, SPOERILC

CATTETE. 48 — Tel. B. M. 2707

OPILACÃO
Tratamento seguro e
crricaz com o em-
prego do PHENA-

TOL. Innumeras comprovações aqui e nos
Estados; Mllliares de attestado... 1'arll de
usar. não exige purgantes e é bem aceito
pela; crianças. A' venda nas Pharmacls»
do Wo o dos Estado;. Depositário;: Dro-
garia Uaptista — Rua 1» de Marco, 10 —
Rio de Janeiro .

CONSULTÓRIO-DENTISTA
Aluga-se um, liem montado, hygiene,

electricidade, ele. Diariamente, 8 âs 11
lioras. Informações p. I'. com os senhores
Catuo ou Gonçalves. Casa Clrlo ou Hcr-
manny.

CADEIRAS AUSTRÍACAS
e cadeiras com mesa e carrinho pa-
ra. criança, vendem-se em dúzia ou
avulsas, no deposito e officina da
Colchoaria S. José, A rua Frei Ca-
neca, 309, Telephone N. 7517.

MALAS

G-.n-.-M.l.nn 
Cura da 8°norrhéa

OnOlinea aguda ou ohronfca,rhé.
Syphllis

de qualquer cornmon-
to, no homem e na mu-
lher, bem como de to-

daa as suas complicações. Tratamento da
syphilis o todas as suas manifestações,
com injecção indolor, de effeitos garanti-
dos. — URUGUAYANA, 134, de 8 ás 11 e
1 ás 6. — DR. RUPERT PEREIRA. Nor-
to 6S88.

Para-ji-oupas e collegio, artigo es- |
pecial e barato, vendem-se no depo-
sito e óíficina da colchoaria S. Jo?,_
á rua Frei Caneca n. 309. Telepho-
ne Norte 7317,

PA1NADESEDA
Sem caroço o paina morena, espe-1

ciai: vendem-se, no deposito e òfllcl- I
na da Colchoaria S. José, á rua Frei
Caneca n. 309. Tel. Norte 7«514.

¦»*'-»«l«»»»»lia'»V»»-»»**-**»'a--N»'^^

;Dr. GEBHARD HROMADA
CIRURGIÃO

Antigo primeiro assistem» do Pro-
fessor Schnitzlor, Vienna — Antl-
go assistente do Professor Piyr,

Leiazig.
ALTA CIRURGIA —' MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — DIATKERM A

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Consultório: Assembléa 100 — Tel.

Contrai 3301 (1.30 h. a ..30)
R.cidenci-: r.vcnída MIMtln. 228

Tel. Sul 505
*-W-w-t^brVV^r-^»-VS-^i^»f>^»rV*^>^-^^

Leilões de Penhores
k lÜi (S- A.)
RUA 7 DE SETEMBRO, 179
Leilão em 17 de Setembro

Os Srs. mutuários podem
reformai" as cautelas vencidas
ou resgatar os penhores até a
véspera do leilão.

C. Monteiro, director.
Em 24 de Setembro de 1924

A. CAHEN & C.
22, RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 22

(Antiga rua Barbara dc Alvarenga)
(Casa fundada em 1876.

Resgatam-se ou reformam-se as cautelas
vencidas ate a hora do leilão, ás lü horas.

VEUVE LOUIS LE113 & C.
(Suecessores)

Esta casa não tem filiacs.

Em 25 de Setembro de 1924
A. MOTTA & MO

5 — BECCO DO ROSÁRIO — B
us -rs. mutuários podem reformar eu

rí.igut.r sua.-, cauicla-s vencidas até a bo-
ra dc . .-iii.i... o lúitm.
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