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ÉTHICA PARLAMENTAR

Está se toruaudo regimen nor-
mal a expedição de convite, da
Cantara ao Senado, para que dô

andamento a proposições legislati-
váa dependentes do seu prouuu-
ciamouto, regimen que, sem em-
burgo de não so acuar prescripto
em preceito legal, só benefícios

. poderia proporcionar, se, quando
' necessário, fosse utiliza;do tadls-

tlnctamente pór qualquer das casas
do Congresso Nacional, coda uma
das qtiae«, de antemão, certificada
de achar-se livre de motivos para
idêntica advertência.

tln tretanto, sabe-se que assim
não acontece ou, por outra, não
tom acontecido. Emquanto quo o
Senado, ua gravidade do sua con-
dlgão de veterano — pois quo eó
um terçd de seus membros conta a
mesma edade fuuccional da totali-

tando com o quo fax o com o quo
deixa do fazer, deutru uo ojicanecl-
do casarão dou oondos dos Arco»,
eata, contando oa dias dos troa au-
noa para a renovação, eom tompo,
talvez, parn um minucioso balanço
na pasta do saaa commissões por-
manentes, ainda bom ¦não^arrofeco-
rara ob reaentlmentos provocados
polas prellmlnaroB orçamentarias da
commlseão do finanças o ppla ro-
elaraaçfto sobre o Drojecto do re-
forma da tarifa aduaneira, incluo
na ordom do dia doa sous trabalhos
mala uma delicada advertência, .que
assim so oxproaaa:"Requeremos que a mesa da Ce-
mara officio á do Senado, pedindo-
lho se digno do promover o anda-
mento do projoclo do reforma do
montepio federal, dando autonomia
ao instituto, c crlundo uma secção
de empréstimos aos funecionarios
públicos".

Da primeira vez, o próprio vice-
presidente da Republica veiu à trl-
ímna do Senado para justificar a
actuação dessa casa uos assumptos
cm apreço; agora, apenas transcri-
pta uo "Diário do Congresso" a re-
clamaijão sobre o projecto dc mou-
teplo, o sr. Sampaio Corrêa, rela-
tor da proposição, uum substancio-
bo discurso, encarando grande uu-
mero dc detalhes do ordem techni-
ca e jurídica e no ponto do vlsta da
economia social, não só justifica a
demora do sou parecer, como deixa
resaltar, da argumentação lógica o
elevada, que a Câmara, deliberando
como o fez no projecto em causa,
desconhecia a magnitude do pro-
•bleiua a resolver ou,, ao menoa, nâo
lho ligara a importância do que,
sem duvida, .ora, e 6, credor.

Não cabem nas presentes consi-
dorações, nem a analyso da prele-
cção parlamentar do senador»Sam-
paio Corroa, uom o exame do
•egualmente substancioso discurso
com quo o deputado Sá Filho offe-
roçou á discussão dos suus pares u
rcquoriniento-advorlcucia ao Sena-
do; constatamos apenas o expediente
quo não sabemos se muito consan-
taneo á ei bica parlamentar, maximé
quando não so trata de uma oceor-
rencia excepcionai, de gravidade
acima ilo quaesquer conveniências
protocollarcs, exigindo prompta» k
immediatus providencias, uo obje-
cllvu de precatar relevautes e in-
adlaveis interesses nacionaes.

O legislador constituinte de 1891,
prescrevendo e delimitando attri-
buições o faculdades de cada um
tios órgãos 'politieo-admiuistrativos
do paiz, desceu até ás regras ossen-
ciaes paru o expediente entre os po-
deres constituídos, mesmo quando,
discordando entro si, hajam de súb-
mettèr-se harmonleamente á, pre-
ponderancla da decisão suprema do
órgão, na espécie, competente para
a solução, mas resolveu todas as
etapas do processo de tal maneira
intelügente que, para cada um, e
para cada caso, ficam devidamente
especificadas as responsabilidades
que lhe caibam, a serem julgadas
pelo senso'morul do povo, onde re-
sido incontrastavel a soberania na-
cional.

Pois bem, nunca lhe passou pela
mente que o poder mais próximo e
directamente representativo da opi-

dade da •Cantara — bo vae conten-1 nltto do cada circulo ololtoral, pre-
cisasse do estimulo outro, pura o
cumprimento exacto do devores,
além do próprio foro Intimo, pelo
que, talvez, tenha deixado de uogl-
tur- do regimen o do próprio modo
do votar moções ou requerimentos,
om uma casa legislativa, para cha-
mer a outra A realidade de suus at-
tribulções. Mas verdade aoja dita
que, so a lei ou resolução, regula-
dora do exercício do Poder Legisla-
tivo, du que trata o u. 32, do ar-
tlgo U4 da. Constituição, já estives-
se em completa vigência, o legisla-
dor ordinário, monos platônica-
mente, encarando a ordem normal
das coisas, talvez até pudesse esta-
belecer medidas dlscipliuares para
os incidentes da natureza doe que
tôm dado logar ás reclamações em
apreço. Entretanto, essa lei, não
tendo ainda achado quem apresen-
lasso a proposição inicial, nom
mesmo esi.á om elaboração c, as-
sim, não ha como exceder os pon-
toa cardeaes estabelecidos no Esta-
tuto Fundamental da Ropublica.

Por outro lado, em inventario
procedido com a isenção de quo 6
capaz, procure tt Câmara, ua pasta
das conimlssõcs technicas ou, an-
tes, nos prolocollos dessas pastas,
não só as meusagens presldencíaes
como todas as proposições que, of-
ferecidas no próprio plenário ou
do iniciativa do Senado, jazem no
archivo, em completo abandono, e,
de pleua consciência, estamos cor-
tos, se verá na coutiugeucia de cou-
fossai- que, antes do reclamar do
Souado, lhe assistia o dever de não
retardar a' solução das mais relê-
vantes questões de interesso nacio-
nal que so acham na dependência
de seu estudo u julgamento.

revide aoa 'convites-advertencla ou
deixo á Câmara ajuizar do alcance
do regimen quo ostá procuraudo ln-
stitulr, o de que o paiz precisa real-
mente é quo cada um cumpra o sou
dever, não dolxando uom solução ou
g=== =

relegando para oxamo fora do op-
portunldade, qualquer iniciativa
submeti Ida á auu, consideração, soja
originaria da outra casa legislativa
ou simples esforço individual do
sous próprios membros.

"**a.e;***

Avulso 200 rs. Interior 300 rs.

Quando a Argentina amanhecia
O sr. Roberto' B. Cunnighame

Graham ô, actualmente, um dos
mala notáveis escrlptores inglezes.
Em carta rocente, o emhalxudor Do-
nticlo da Gama, -falaudo-ine delle,
salientava a importância de seu no-
me literário e dava-mo alguns por-
menores sobre buu pousou. E' lu-
glez, mas unscido em Cadix, o Já
foi deputado. Um "genllemau" ua
mais completa aecopção da palavra.
Tom viajudo muito, sobretudo nos

IForam essas inclinações osplri-
titaes que conduziram o autor do
lirought Forward, do Tho Drcani
ot (ho Mugi o de A Hiittchmonl, a
escrever obras interessantes e uti-
llsslmas, cm quo a documentação
histórica abuuda o o estylo oncan-
tu, contando epopéus sertanejas,
façanhas de conquistadores e nave-
gadores, ou a vlda das cidades quo
morreram. Assim, ello narrou á In-
glaterra o phenomeno sociológico
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Evocação

paizes laliuo-amoricanos, cuja vida I de Canudos, no seu A Bruailian
Anda cheio dc Mystlc. Assim, elle se recordou dos

No Explaiuitory I soberanos ibéricos pretendentes «ao
traducção om iu

acha cucauladorò,
saudades delia.
1'refuco que fez &
glez de minha novella Muplrungn,
editada em Londres, por Heina-
inann, refore-se a esses sentlinen-
tos, saudoso dos campos da Argen-
tina, oude passou dias cspU-ndidos:
"Down that steep, wdmdlug, road
in fiue and rainy weathor (but mos-
tly rainy, I admit), have I ridden

Deutro esses"aBsirmptorf c em ra-' Pwapa, my black Argeutine, ou
whoin I hopo to rido agaiu, wbun Ipi.lo exame du memória, podemos

citar a. mensagem presidencial pn-
dindo u delimitação da faixa du
fronteiras, assim discriminando a
propriedade torrltdriaJ dns Estados
O da União; ,i projecto de Código
das Águas, indubitavelmente seguro
fundamento da iutelligcnlo e pro-
duetiva organização econômica do
paiz; varias iniciativas sobre os ser-
viços da radioelectrieidade, intima-
ineutc ligado;; aos magnos problemas
da Defesa Nacional, Utt paz como
na guerra, sub todos ns aspectos
por que sejam aferidos o, para de-
masiado não .uos alongarmos, a
mensagem presidencial de 1916,
remettendo a "Consolidação" das
disposições referentes ao funeciona-
lismo publico da Uuião, consolida-
ção essa que, "ad reforeudum" do
Congresso, foi expedida mediante
decreto executivo, solemnemeute
subscripto por todo o Ministério.

Entretanto, se o Montepio Fe-
deral o os empréstimos ao funccio-
nalismo,- com desconto km folha de
pagamento, são problemas que rc-
clamam urgente solução, o Estatuto
dos Funcclon.-trlos Publicos -não pó-
de ser relegado a plano interior,
porquanto, aclarando o positivando
aa? relações jurídicas entre a admi-
nistração e os seus serventuários,
viria livrar a Fazenda Publica das
repetidas investidas que tanto já a
têm ouerado, dos processos judicia-
rios com assento na legislação de
retalhos sobre o assumpto.

Pense, entretanlo, o Senado uo

havo joiucd bitu soinowhero or

another, íor a plague upon yoúr
hettven whero a mau bas got to

go afoul... Hill road, Curamúlau,
aud Pampa, ali aro gono, but 1

retain saudades of l.hem and shall

do down lo my last hour. I tbink
uow I havo madu plaiu lhe nica-

uuiug ot saudades, and this once

more brings me back to the Ser-

tão".
Um homem do espirito superior

que nasceu ua Andaluzia e viajou

demoradamente naa nossas livres

terras de sol não podia deixar do

ficar lhes querendo bem para toda,

a sua vida. E a saudade dos loga-

res vistos o -amados o faz pegar da
penna varaJ. eiic'iií7er ¦ inebrie..- elles,
Eis em rápidos traços a psycholo-
gia do grande escrjptor iuglez e eis
por que, quando o inverno começa
a euuevoar a velha CaLedonia, ou
os fogs a tornarem Londres um
borraceiro humido, quer esteja no
campo, quer na capital, o meu ami-
go Cunuighame Grahau me escreve
desolado: "Começo a descrer da
existência do sol".

reino duquciu o duliMti mal, cm
Africa, descrevendo vlda o historia
marroquinas, no Moghrcb cl Aluui.
Assim, ollo nos pinta a grandeza
dum antigo empório colonial sul-
americano, na Colômbia, fazendo
resurgir o que foi a hoje niorU
cidade de Carthagena das índias,
uo Carthagena and Uic banks of
the Hinu'. E, assim, nos offerece o
seu ultimo livro Tlut conquest of
llm Itiver PlaU-, narração fiei du
como so alongaram da Espanha
c lutaram níquello estuário todos
quantos contribuíram dc qualquer
maneira para a fundação dos primei-
ros estabelecimentos castelhanos uli
c o alicerçam.vi to das bases do fu-
turo Vice Reinado, de que haviam
do sair mais tardo trcs repu-
¦blicas.

Bem merecia esto volume o titu-
lo que deu Alberto Rangel a um
do seus livros sobre o Bras'!.
transmudado somente o nomo do
paiz, e por' isso o puz ueste arti-
go: Quando a Argentina aira-
nheciti.

Um escriptor com o nome oue
Cunnighame Hrabau desfruta boja
na Inglaterra não precisa de elo-
gios ao soa eptylo; todavia, não
posso deixar de salientar a cl.ire-
za da sua i»i| ci..ção e a lógica de
seus raciocinas nesla ultima obra.
E sorprehende-nos, em verdade, a
sua erudição em assumptos h'slo-
ricos americanos. Elle sabe o que
se pôde «aber sobre a que3tão.
Leu Barcio e Schmidel, Cardenas e

A noite, imutcusfi du qulelu.iu ln-
definivel o ilu silenciosa belleza; a
lua dulrlssliiia a arirentinar da sua
prata mtrltlcn a terra docemente
adormecida; ha no ar uma varra c
Miihlll harmonia, eom O so faunos, dc
orelhas pontoaguflas, de poquonlnoH•cornos e de p*s caprinos, no silencio
da sninlira profnndn. tangessem ru-
das frnutas InlntelHglvelu, o snty-
ros luxuriantes o nymphns deanu-
ilim o bollns entoassem cânticos lm-
perceptíveis do louca voltiptuoslilarte.

.Cm jardim odoranto o florido: o
oncanto secreto '.los parques Bollta-
rios; arvores csgulas e sussurrantoa,
orpuando para a nmplldilo ènluara-
da. dn cio a umplioni verdo-es-
cur.) dos urvoredòs enlanguoseldos; u
amor, mystcrlosaiheltto se esconde
na oorolln d.-.s flores, onde ns vaga-
lumes pous-tni um Instante O partem
lüzlluzlndo; o ventei, Vaporoso, levo
o Irlslo ii!;it:i-sc como um Brando
suspiro do infinito, que sc perdesse
mansamente pelo flrmnmonto; utn
tanque do mármore precioso, o no
contro a alva pluma de um repuxo
branco e caprichoso; o ruído dn
água a cair, a cair, O musical e
monótono. No alto, no multo nlto,
nina c.itrclla li.vnlina o scllltlllanto
narclza-80 no o.ipelbo luminoso ria
agiui, queda o tranqullla; a lua, con-
teinpln envaidecida rio diamante II-
qüldò a sua pallidcz eburnoa c me-
lancolica.

Eu o tu, n poesia divina dc dois
sores numa só alma. tu o eu, o mys-
itcriiiso connuhlo do duas \"ivlns num
unlco desejo, nôs dois, uni sô ancolo
íupaixonadu íibriuuxndu d.otM üíirayõCH,
ou e tu passeávamos mi sombra au-
gllstu. do parque solitário o perfil-
mado. Caminhávamos sUHvçmente a
pussoK lentos, us tuas mãos pallidas
na'; tninlia-s mãos carlclustis, o teu
corpo Kra.-il <¦ oleganlu, apoiado, num
loiipín alian/iouo ainontvol, no meu
braço, a '.un mmilirà delicada, na
areia íuuilo branca, confundida na
minha sombra.

Ao longe soaram horas; quasi nilo
as ouvia, recolhido num suave ontor-
poolmonto espiritual; rápido, utn
insecto fugitivo voou o passou, mini-
Liando ostuslaiVimtnto; a hu\ pra-
tenvn as suaa aau.s lioquculnos u 11-
geiras,...

Uo uma das nrvirre.t quietas, uma
folha dolrada desprendou-eo d.i
fron ie alta o Bobritucolro e caiu
nun-.a longa ourvn sinuosa, a cirnr
mansamente, n girar tímida e lifftlçln
no ar, e tombou Innnlmadn nn nguii,
que eatremecou, o ondna longas o
suaves, levaram docomento » .p».|ii«-
nina folha abondonndn.

Mu nfio talara ainda: temia que
o ruído da minha voz perturbasse a
harmonia do cio com a terra, do
rfossp amor eom a noite socegadn. A
minha alma ora transbordaníç de
amor e estava oxanguo o fntlgadn,
Alflni, disse ao leu ouvido, bnlbuclel
.'ipfn.Tf;. rnnm nt> ror^Ava (\\\c :i brisi
repetisse a minha lon.-a .-...líldeneiu:

— \'õ, meu amor, tudo que te cor-
cu; hft nn Büave hf;ip7íi (IohVjl natu-
re»>. uma slniilltu.ie indeflnlvel com
a imagem dn minha vida-.

Tu mo olhnste admirada. lembras-
te? Ií nos teus lindos ollnis lifllb.'*-
vn ;j otornn curiocHIadc ^i:i nltiiavro-
mlntna, inquieta c sequlosn de tudo
saber.

A folha, desusando, brandiiment*
pot* sobrt! a transparonciti tvitHlar
da agua, ou mesmo, conduzido na
vida pelo teu nmor: o mármore ms-
ravllbosn c sereno do Ianque, a pu-
reza imnia.-ulada e a Clcrhlrtadn dc.-i
nossas Juras inclffas o tipalxoundaH;

alcrit, Impenetrável, o futuro, o liies-
parado, n lula, o Ira La lho, a glOrls
ou a morte...

Ií n .pulrnr sobre tudo. sublime o
gloriosa na solidão dn céo, u lua. lu
.proprln, doce crlultirni para quem
se exaltam csplenilldamcntc hs mi-
nhas proce» dn jhipI.i o os mrim
ingênuos devaneios dc sonhador.

Chcrmónt dc llllllTO

do Angelis, Ruy Diaz do Guzmán
o o Deão Punes, Herrera e Var-
niiagen, Máriuèl Telles ti Mouíoya.
Chariovoix e dei Teciio, o Padro
Lozano e W. II. Hüdsou, Ardoino
e os Commcnlarios de Álvaro Nu-
nez, Pray Pedro Simon o
Cieza de Leon, Fray Martin do Sar-
miento e dezenas de outros, tanto
antigos como modernos.

Nas trezentas paginas do livro,
desfilam as «mudes figuras da
Conquista, uma theoria do aveutu-
reiros bizarros, heróicos, ávidos,
generosos, ou infames. Juan Diaz
de Solis, coiuuKtndflndo sutis altas
darayellas nas agitas amarellas do
estuário, onde deixou a vida; Se-
bastião Caboto, ancorando a esqua-
dra nua ilhas do S. Gabriel, mau-
dando explorar os rios e trocando
bugiganga.-; pela prata quo os in-
dios traziam, vinda do Peru'. De-
pois, Aieixo Garcia o seus baudel-
rantes, indo do Brasil até além de

Assumpçao. As lutas doa hespa-
nhóes com os itidios, a primeira
fundação de Buenos Aires e a dos-
traição do todos o:-, estabeleclmen-
tos pelos selvagens. Vemos se er-
gitcreni, magislralmonto descriptos,

Pedro I os typos dominadores de I). Pedro' 
dc Mendoza o de Álvaro Nunez
Caheza de Vaca. Vem is n funda-
ção de Astiucion e a vi.ta agitada
dos colonizadores: as reiieldlas, os
crimes, as intrigas c aa guerras
com os guaranys. Emfim, D. .Iu<in
do Gurny restabelecendo a cidade,
que 6 ;c irietvclpole argentina de
hoje, e as dlssenções t çs vultos
dos Cacerea o dos Oherás, dos Za-
rales e de D. Isabel tío Onerara
até a ultimação da áspera cou-
qtiista.

Eis ahi, em linhas g;raes, o que
é o novo livro dc Cunnighumo-
Graham, destinado a brilhante exi-
lo aquém e além mar.

João do NORTE,

VIDA LITERÁRIA
Vicente licínio carooso — 'íPensamentos brasileiros""Vultos o Idéas" — Annuario do lirasil — Hlo, 1(121.

.V obra du .sr. Vicente Llclulo Caf-
doso é bom dc um brasileiro, tom o
gosto du (Brasil o, ao contrario d.;
tantas outras, quo poderiam vir iu-
dUtorentcmento de uni chileno ou de
uni japonez, "só um brasileiro a po-
dorla ter meditado o composto''. Fa-
la pela gua 'boca li gente nova que
trabueba o espera. Não sondo um
simples uprlurlsta, viajou através dos
cérebros, mas viajou tambem atra-
vés do mundo; leu Euclydes da
Cunha, uni dos descobridores do
Braail moral, mas correu os sitius
doscrlplos pelo mestre, para con-
trolar-llio as observações. Aliás, o seu
hrusileirlsmo não tem um sentido as-
phyxlantemenle regional, dc exalta-
i;io ao caboclismo madraço o este-
ril; quer ollo, uo eonti-ario. a cria-
cão d-, um "himitliilstiio brasileiro',
etiytiz de éiitiobrc-ei' " destino -Ju
rttea, dando-lhe o ahior Mltnultáneo
a cultura e ;... I rubálhuj a contem-
plação o á aecáo. Adinlrudor da
unergia, espirito vlaftiroso, positivo,
afflrmatlvo, o sr. Vicente l„ Cardo-
BO uão é uni diiella.i! ', nem <1U""
Jugat' oom a.s
com bolas .'.-oliiii
piorar o "nadii"
volumes; não qüe
üa niodiocriclaflc

palaii-aa como jogaria
uiM-Jan; liãu iMtiM' »'Xn

in n-julõ ou trinta
sor uma poiiipo-

om varios titulos
acadêmicos. Amigo .le
dor, não o O menos il
Tendo Confiança nas sua
í-iide-as Intropidatm
por si mesmas, ama.
liei.-m-la de
.v luiixunadij

tnpre.heh-
eoiieltiii-.

idéas. de-
o. inai.s que
idéas na of-

sua prujeeção soéldl.
la logiea, emhcbcda-se

dc lógica, línxerga na vida uma con-
tiiuia Haão de coisas. Pontue i-cflocie
amos de vsurover. Ia/, .reflecllr os
demais. Sua mocidade está, sondo
um Jongo labor e elle escreve como
su jwisse, tal o vigor c precisão com
qucPcscri ve. Conhece a unidade na
continuidade o, dirigido pela 

'mula

perfeita, lioiihidc-.-, montai, já entrou
a odlflcai-, sendo bem, no pai»! du
projectoinuiiiii literária, uni talento
constr.ueior.

No nioniento. poucos possuem en-
tro nós um total Ião elevado de
idéas iiniversaes. Sabe o sr. Vicente
1„ Cardoso acompanhar o 'movjinbn-

to dos espíritos próximos ou distan-
tes e sente-se uni compatriota in-
'Leiloeiuai de todos os homens que
pensam, qualquer que soja o paiz
em que, hajam nascido. Toma os he-
rocvs' europeus, não para uma admi-
1-açflo adulativa ou para uni fetl-
chlsmo sei-vil,. mas para dçsentra-
nhar deles ensinamentos e attitudes

a -um povo que. á- parte dois
-s condottiores sertanejos, é tao

do herdes.
uda os homens <iue transfor-

marum oíi valores moraes, cómeçan-
do om Jesus, de quem diz, nos "Pon-

«amentos Brasileiros": "Jesus po»'-
... falou. Nada escreveu. Curta lho
loi a vida. Mas soube melhor do qne
ninguém perdoai-, amai- o alvncoa"
Abençoar é de todos os verbos o dc-

difficil Conjugação cm toda.-- as

ute

po
Ií

sumo íjuimi numa benção — desde
o .baptismo humilde do João até tio
sacrifício immenso do sua vida."

Já na obra napoleonlea o sr. VI-
cento L. Cardoso não vô sequer unia
transformação do valores políticos.
Destruidor do exércitos, incompara-
vel agitador de homens, Napoleão
copiou o.s guerreiros do Roma ou
da Italia do século XVI. O sou co-
digo é unia repetição de velhas fór-
mulas jurídicas. Ceifando searas '¦•
mais searas humanas, nada plantou
de duradouro no sulco das suas car-
retas. Criava para no dia seguinte
destruir. Foi o "homem das clrcum-
stanclosV, ou, como lho chamou Bor-
natxl Slunv, o "homem do destino",
o só teve a vantagem do saber agar-
rur a Oceasião pelo topete, certo do
que e-Ma por detrás tem o couro ru-
pado.

Quanto a Nletzsohe, com o sou ln-
Icllcctuallstno o o seu voluntnrismo
excessivos, foi uni desses .seres ar-
rogantes que ninguem jamais ousa-
ria tratar familiarmente por- "tu".
Detestando os hebreus e adorando
os gregos, proclamou-se elle. próprio
o Anti-Chrlsto o A moral dos csera-
vos oppoz a dos >ortes. A renuncia
christã nfigurava-sei-lho apenas mrt
genero do covardia. Quando concor-
davam com ellq, ficava logo com
vontade de mudar do opinião: con-
vertendo, d('S.eonvcrtla-so... Só a ln-/.
o a doçura dos' lagos Italianos lhe
adoçaí-am' o illuiiiiiiàram' um tanto a
vida, até que a upoplexia viesse gol-
pea'-o, reduzindo o homem de go-
nio A condição quasi de -unia bosta
uue. pasta, a um frangajhp humano
apenas amparado polo contacto da
Antlgone-irmã. E o phllosòphp que
se suppunha o iniciadoi- do uma bel-
fa progeiilo do super-homens, foi
apenas um pau de abortos. ..

Um dos grandes entliusiasmos do
sr. Vicente I,. Cardoso é pela obra
de l.utlioro. No .pedestal da estatua
mnsstça deste, poe ollo o medalhão
amável de líraSmó, do amigo de
Tlioina-/. Morns, do humanista sem
soberba, o sem irisbleilcia, sem solo-
ninidado de burgrave. cupav, dc
provar, com unia hbnhomik irônica,
que em toda a sabedoria humana lia
sempre uan tlllnlar do gulzos trua-
nescos; põa-n'o tal qual o efflgioit
Holbein, com o-nariz atilado, os la-
bloa finos o a face magra, Com o-
sou ar de hollandez quo passara pe'a
Italia o ahi aprendera o sorriso e a
dialectlea. Sem os furores do Luthe-
ro e sem a timidez de Melanehton.
foi Erasmo um diplomata pruden-
le; flornocla aos outros idéas dc
combate o ficava tra/iquillo em seu
gabinete de estudo, como o fabrican-
to do armas fica tranquillo em sua
loja. emquanto os outros vão lutar,
matando ou morrendo, com as ar-
mas por elle fabricadas.

Já Luthero, essencláíntente obje-
ctivo. avesso a êxtases mystlcos,
vendo sempre o facto concreto, a
mora! pratica, sem compreheuder

pudesse perder tempo com
eèeholiLstloa medieval.línguas 

"icrrestYes. "põ.võs 
ha. priml-i que

tlvos. que nem mesmo o ,ossn em om | ^^6*n| B dos ^
rinto sJ^n-hèce de^u^nda. s"re- ^juadoros e aceitava pouco no.

milagres divinos. Viajando pela Ita-
lia, recusou-se a ver as te-las do Ita-
phaol o tia estatuas do Uonatello. Foi
bem o mais alloinão dos gênios ál-
lemães, Inimigo natural do catholl-
cismo mediterrâneo, inimigo do Ko-
mu. dos latinos em geral, das urf.s
plásticas,, dorecolliiiiiento monastico,
Escrevia depressa o não era um pri-
sionelro dos' bellos vocábulos. Queria
inesclar-so aos homens, para Influir
directa, continuamente, sobre oll-s.
Queria ínoblllzar as vontades, queria
ser um conduetor de acontecimentos.
Foi -li¦ 11 Mahomet occidental e, don-
tro da «ua própria raça, annuncia
os lutadores ousados c truculentos
quo foram mais tarde, cm gêneros
varios, Frederico 11, Blsmarck, AVa-
gner o Nietzsche,

Máo grado, porém, o seu enthu-
siaemo por i^ases varões, nâo fi o «r.
Vicente L. Cardoso pela omnipoten-
cia dos homens-guias. Som cmpha-
se o sem sophlflmos frivolos, ollo,
nas fírandeti imitaíjõcs sociaes, vG o
contingente, pessoal, mas não os<|iiece
o do melo ambiento. O.s "he.róes"
e os "representativos" obedecem
mais do 'que se suppõo aup grupos
que os envolvem. Mesmn porque "se-
ria um evoluir desordenado, trama-
do do contraposições o dc antltheses,
so estivessem os povos directamente
subordinados A evolução das idéas
dou gênios humanos.". E om gerai
us povos tíô rçtètti dos homens <ie
gênio aquillo que realmente aprovei-
te ao bem commum. "Os povos —
conclui" multo sensatamente o sr. Vi-
cento U Cardoso — querem antes
do tudo aeção viridu. Palavras, oraes
ou escriptas, lcvam-n'as o« ventos de
tempo. Ás aeçõiis ficam." No fundo,
fui sempre o povo y verdadeiro san-
to, o verdadeiro gênio, o verdadei-
ro heróe... l.utlioro, por exemplo,
so ineonipreheiidido pelo seu povo,
talvez 'acabasse tragicamente como
Rienzo ou Savonarola; o seu "grito-
acção" (para. appllcar umn dessas
íúrmulaü densas, carregadas do sub-
stancia. que o escriptor pntriclo tau-
to estima) se teria perdido e elle
não seria o primeiro grande archite-
cto do edificio alltnião, em quo Bis-
tnarelt poz a eumioira e que Poin-
caré não conseguiu demolir. Sem os
conimeutai-ios do Meliinehton, sem
as tocantes» allcgorias de Durer e
sem. a niachina de imprimir do Cu-
tenbeig, a sua traducção da biblia
não bo divulgaria tão facilmente.

Não devo tor escapado aos leito-
res a forte sympathia do sr. Vicente
li. Cardoso pelas coisas írermaniras.
A sua, formação mental iráe um ca-
1-actci- aeconiuadainoilte teutonico.
lt^su, porém, não o leva a fazer eriti-
ca unilateral, sectarista, a cantar eii-
surdeeedoi-aniente o "Üeustchland
uber allés". Tendo o senso das re-
latlvidades históricas, é.. ello o pri-
meiro a rir de certas fantasias, pre-
tcnsaniente seientifleas (nãoP já do
escriptores alleniã-s. mas de enthu-
slastas excessivos dn raça allemã,
como o francez Gobtneatl o o inglez
Chamberlain). que dão Dante como
um genío tud^seo o duo os homens
louros, os doltchocephalos nascidos
além do Rheno. como o povo eleito
de Deus, como o povo de Israel dos
tempos modernos.

Os detalhes do craneonietria não
o impedirão nunca do admirai- mn
Leonardo da Vinci, esse incompara-
vel mestre do pensamento humano,
dc admirar o gênio que vivou sem-
pre procurando, do vam em punho,
as fontes oceultas da sensibilidade,

o psychologo que resolvia o proble-
ma de um olhar óu de um sorriso
como outros resolvem um problema
dc álgebra, o artista de todas as, ar-
tes e scientista de todas as sciencias,
que Influiu lia csthetica do Braliian-
to o devo ser considerado o vírda-
deiro pae dít aviação.

Para provar wmbeill qut Berlim
o Hamburgo não o lnhilierfi do una-
lysar as coiias'americanas, nhl esta,
lio livro do' «r, Vlééntti I..' Cardoso,
uni bello esboço syhthetlcô da hlsto-
ria do Uruguay, do Artlgtes á Kodó.
Nesto esboço, o autor diz '¦— d diz
bem — não'couipi-ohender quo o os-
tadlsta o o ai-lfsta se Isolerti do sou
povo, sendo tanto maiores quanto
mais pertençam á sua torra o á sua
gente, ainda 'qítb "déíafil 'eVllúr o es-
plrito de bairrismo estreito, não me-
nos prejudicial quo um flaccido cos-
mopolltlsmo. MVsmo porque (o so-
ciologó nhl retorna a uma das suas
idéas prediloctas) o estadista o o ar-
tlsta nada fariam sem as equações
humanas de quo elles representam a
feliz solução. Assim é quo "entre o
gesto heróico d". Artigas o a palavra
harmoniosa de Rodo. ha o trabalho
de acção, longo e obscuro, de toda
uma sociedade, cooperando em si-
Jonclo em torno dc um programma
de realizações traçado por mãos ha-
bcls.o firmes".

Esquivando-se a. affectar um see-
pticismo elegante, visto não ter tem-
po a perder nisso, o sr. Vicente D.
Cardoso não se. envergonha de ser
útil aos souti semelhantes o. sempre
qui pode, discute assumptos com-
merciaes o industriaes. Tanto quan-
to os inventores de belleza, ama elle
o.s criadores de felicidade social.
Destro nianojador de cifras, sabeu-
do duetillzar assumptos pouco ama-
veis. o sr. Vicente D. Cardoso faz-
so ler sem esforço até quando cs-
mluça as mais áridas questões do
finanças.

'Sem roniautlamo philoaophlco de
theprlsta inoperante, detestando o
charlatanismo, elle ciu multai li-ans-
formações collectivas, sé examinadas
por terceiros através do aspecto s-.-n-
tlmental, humanitário ou racial,
vê, de preferencia, o aspecto econo-
mico o não raro acerta, provando
quo o motivo pratico é quasi som-
pro o motivo predominante nas
acções do genero humano, Não me
lembra, por exemplo, d- que nin-
guem dissesse aqui, assim claranien-
te, tratando do paiz dos dollars, que
a guerra do Secessão foi, antes de
tudo. "uma guerra econômica" o
"*luo os estados do Norte eram con-
trarios á escravidão porque, não
possuindo escravos, ficava-lhes a
mão do obra mais cara. do onde a
razão de ser de terem ido á guerra
como libertadores dos negros eaptl-
vos do Sul". São simplesmente ad-
niiraveis as paginas om quo o sr. Vi-
cente L. Cardoso desenvolve este seu
argumento sagacissimo. provando
que data de d-pois da guerra "o sur-
to da industria têxtil no Norte: o
Sul produz a matéria prima, o Xor-
to usufrue, manipulando e Industria-
lizando o produeto importado. Sem
escravos negros, ficou o Sul escra-
vizado, economicamente, pelas ma-
chinas, pelo carvão e pelo capital ao
Norte victorioso'1. Quanto á libera-
llssima Inglaterra, não esqueçamos,
mesmo ao '.er as tiradas evangélicas
de Cannlng o seus sequazes, que ella
sú se bateu pela abolição da escra-
vatura, om outros paizes. depois de
haver libertado os pretos das suas

próprias colônias, querendo apenas
evitai-, com os seus conselhos appa-
rentemente generosos, a victoria do
concorrentes corninoreiaes favoreci-
dos pela relativa modlcldado do Ira-
balho dos captlvos. As razões psychl-
cas são boas, mas nem sempre ex-
plicam tudo... Outra explicação no-
va para nihil, e que me parece c»n-
vlncentissima, í a de quo no amor
ou desamor do certos povoa ao ba-
nho não ha prova alguma do supe-
rioi-ldado ou Inferioridade de raça.
Querendo vor tudo claro, som so
deixar vencer pelos hiylhos fadlclo-
naes, o sr. Vicente L. Cardoso prova
que o assolo maior ou menor resul-
la apenas da facilidade maior ou me-
nor do obter agua. Se os Inglezes e
oh allemíu\s t>e lavam miais do -que
os Haitianos, os portuguezes, os lies-
panhôes o os francezes, é porque,
não bastando como não bastam á
sua limpeza as águas quo correm A
flor da torra, dispõem elles, para
recorrer aos lençóes de agua subter-
ranea, dos materiaes Imprescindíveis
no caso: "o carvão, como combusUvol
dos variados machinlsinos, o ferro
para canalização, bombas, etc, nia-
terlaes ambos esses escassíssimos na
Italia o em Portugal, c monos fa-
ceia na França e na Hespanha quo
na Allemanha ou na Inglaterra."

Veriflea.-so quo o sr. Vicente Ij.
Cardoso nada tom de puramente
sentimental. Dlrlgo-so do preforen-
cia á razão do leitor. Percebe, de
modo nitido, a confidencia, a inter-
penetração das paixões desinteressa-
das e das Idéas praticas, estando, ás
vezes, propenso a .crer que estas
prevalecem sobre aquellas e que us
verdades econômicas são, fundamén-
talmonte, verdades geraes, Talvez —
insinua ello nas entrelinhas — os
homens sõ so deixem mover pela
ambição ou polo medo, havendo não
raro grandes homens que sõ são
grandes pelo grande mal que cau-
sam aos demais...

Sendo, ao quo jã. indicámos, cou-
tra qualquer espécie de regionalls-
mo, o sr. Vicente Ij. Cardoso quer
o "Brasil-uno", sentindo ainda os
perigos do frueeioniinienío a q-lie o
conduziriam, no passado, certas re-
voluçôes, herol.as tnius do um cara-
Ctei' mino lindamente local e que,
uma vez vietoi-losas, mutilariam o
paiz: taes a Republica do Plratinini
o a Ounfedi-ratiiju do Liquador. He Jo-
tsê Bonifácio continua a sei* admira-
do pelos julgadores oquanimes, é
que teve, como poucos brasileiros. "
sentimento da unidade do Brasil o
procurou maniel-a a lodo transe.
Na Italia, que viveu tanto tempo re-

j talhada, expllcam-se os vislumbres
de espirito regional; não aqui. Qus
o cearense nâo relute, portanto, em
dizer-se brasileiro e o gaúcho deixe
do emprestar á palavra "bahlano" a
significação de um insulto.

Conheçamos melhor o nosso paiz.
ultimando, para tul fim, os nossos
estudos geographieós' e chorographi-
cos. pelos quiie« já tanto se interes-
sava Pedto II. o Inccntlvador dos ad-
miruvels trabalhos, no genero, do
Cândido Mendes o Boaurepaire Ro-
han, e que o Brasil uão persista em
ser. com a China, o único paiz que
deixa de figurar nos congressos in-
temneionaes de geographia.

Com o seu espirito essenclalmen-
te dynamico, de energelá que lou
Osuvald. o sr. Vicente L. Cardoso
sente tambem quanto é necessária i
nossa autonomia politlos. e economi-
ca a ampliação da no?sa siderurgia,

o da industria do ferro no Brasil ira-
ça uma excollcnto noticia histórica,
qtie a nôd outros, leiKOfí nn,ãssum1
pto, deu lima no<;ão segura deste,
graças a uma riquíssima documenta-
ção e aos testemunho-; da experien-
cia pessoal do amor, nm technico
enriquecido ¦ pelo conhecimento dire-
cto das minas o das uslnmj. Constata
dle que o.s povos quo ró so pfcoc
cupavam com a caça ao ouro foram
ven.-Wos o quo o dominio do mun-
do caberá ás nações ricas om ferro
e carvão. Affirma que "o problema
da enxada 'barata no Br;j*dl represen-
ta, em verdade, o primeiro passo de
qualquer política econômica séria,
visando a agricultura". Ií nem se
diga que. isso representa uma. nlnha-
ria na vlda de um povo. O próprio
Napoleão preoecupou-se com o pro-
bloma do assucar do beterraba, não
monos que com a campanha da Rns-
sia ou com o bloqueio da Inglaterra.

Embora não mo soduzam multo os
nossos republicanos históricos, ho-
mens tão amigos do falar quo se
esqueciam de agir, o embora cante
ainda aos meus ouvidos certa phrase
maldosa do Eduardo Prado, não
pof«o deixar de reconhecer quo o
estudo do sr. Vicente L. Cardoso so-
bre Benjamin Constant é perfeito,
aligelrando a obra uni tanto niaçii-
dora do sr. Teixeira Mendes, Não
sei sc Benjamin foi mesmo um ad-
mlravel director de InteJ-lIgencias,
mas não terei duvida, alguma em
aceitar, através dos informes do seu
apologista, quo elle- sentisse sempre
a necessidade do viver em nobreza,
de pensar,, com elevação, pondo ca-
ractor ein--tudo o que fazia.

Pensando no destino mundial do
Brasil, o sr. Vicente L. Cardoso ê
optlmlsta. Esso moço, que crõ na
sciencia, que tem fé na democracia
e gosta do falar em liberdade, esse
moço uue é uma das mnis bella."-
provas do grande esforço mental da
suu geração, vê aqui. no dia em que
a raça tomar posse definitiva de si
mesma, o estuário das velhas clvill-
zações. acerescidas de uma nova .-I-
vili/.ação não menos fecunda em sor-
presas,

Nos "Vultos e Idéas", o ultimo
volume do mesmo autor, perdura o
desejo do que deixemos do" ser "os
bastardos espirituaos dos povo;; ril-
ropous". Vem, nesse volume, mo pa-
ra-lolo do Brasil com a Rússia, qúo.
embora sofíra. como todos os paral-
lelos. da necesBldiidó do ajustar o
corpo ã canta, cot*tando-)he nos pés
ou tia cabeça, offerece muitas urtalo-
gias Indiscutíveis. .Mas, tratando da
Rússia, o quo elle nos apresenta de
melhor sâo os seus ííiaglstraes *stu:
dos sobro Dostoievsky, o romancista
cuja leitura constituo um alto acon-
tecimento na vida do todos os seres
int-lllgentes, o "pae dos espectros
vivos", animador 'de doentes e de
loucos, do bobados e de vagabundos,
de assassinos e dc ladrões, de vidon-
tes o do mystlcos. dç» saltimbancos o
de nlhllistas. Ninruem accentuou
melhor o caracter messiânico da ra-
ça slava. Dotado do uma maravilho-
Ai intuição moral. Dostoievsky co-
nheceu como poucos os caminhos

set,
de Custavo P.ar
mc-go, "A Torra fioyt.ieá" e

demia Brasilica dos Renascidos"..

Ulysses Brandão. "A Cor.fed-re-;subterrâneos da pí-yoliología e foi uni
maravilhoso elasslflcador de taras.j a0 Equador". —¦ \Itsacl Selxm. -ira

Viu as dogeneí-escencias sociaes. p Pabeasons'". — P'-dro Sütp
comprehéhdeu o terror e a piedade. l"uu-

Seus livros sáo encyclopedlas da ml- "O S. Mlgue-1 da
^eria humana. Na "Caía dos Mortos | Monteiro.
ha coisa-s que só se encontram no« Silveira, e
sete circulos do inferno dantesco ou |-Sol" \n. 8).

m

no poço dc mina do "Clormlnal".
lispeciallàta em doentes, doente ello
próprio, esso varejador de alma.? foi
um "resumo real o vivido" .1" iodas
as dest?ni(;íis uírcumstantes e catalu*
gon uma fauna terrível, eom o ri-
gor de um cninlnaiista <¦ dr um pa-
lhologista e com a nrto .ie um grau-
do poeta trágico. Examinando um
tão estranho escriptor. o sr. Vicente
L. Cardoso It-VOtl n cabo Ires OStIINOH
que podem ser lidi.ts eom prazer (e
não ,'¦ islo um elogio'/) mesmo do-
pois da leitura do Vogue .- (lide.

Nas obrus do eacrlptor patrício ha.
certamente, defeitos. Ií' . lie, ás ve-
zes, um tanto doutrinário, querendo
provar eni excesso o tendendo para
as generalizações especiosos', ü af-
fluxo do Idéns Impedu-o não raro d.-
escrevei- bem. Palia lhe um pouco
mais de ordem, do harmonia, de ar-
te, e-iii summa, jfi. quo pensamento, e
do 111611101', não lho falta. Outras vo-
zes. Insisto demais no mesmo con
coito. Abusa do cortas oxprossõea o
ainda perdi tempo em discutir mi-
nuciu.s orthographicas.

Mas, a. par densos pequenos desll-
zes, quantas qualidades! Nâo é o sr.
Vicente Ij, Cardcsò um altslra^tor dc
quintessências, um fabricante de va-
eno. Pratico, amigo do methodo ex
perimi-ntal, mostra-se, sem ridículo,
o homem do laboratório, da cdado
sclenttfica, não sendo, todavia, nm
simples matorialão. nm livro pensa-
dor pretendoso que queira matar
Deus om duas ou tros brochuras.
Sempre respeitoso do ideal alheio.
mesmo quando discordo do .seu. o
sclentlflelsmo appareco-no», nelle.
como uma attltúdo resultante .Ia eal-
tura v nunca da vu idade. Dispondo
do vastas leituras. u-iiz o cérebro
atulhado, som sor, porém, um ma-
cfocephalo do estufa o sem esquecei'
jáinnis a observação directa da vlda.
Ten%o o ciiilto da compt-tencln o
crendo nos milagres dn homem, do-
sejarla, no Brasil, a. criação do um
"conneulo de technicos". de um es-
tado-maior de capazes, de uma aris-
tocracla do sábios (bello sonho! i.
quo dirigisse o par/,. Não fi ello, em-
fim, dos que nas questões sociaes "•''
vêem posições sociaes; o seu pa.-
trlotlsmo não 6 tarifado a tanto por
phrase c ser brasileiro não ropr' •
senta, no so-n ouso. uma profissão
.-orno sor açougueiro oq marceneiro.
O.s domolldoros são quasi sempre
mais sympáthlcos', mas eslo dcdlcri-
do servidor do espirito nacional pre-
fero construir. Dahi respirarem em
seus livros todos o.,- bellos ideaes do
Brasil novo. Ií' o sr. Vicente L. Caf-
doso uni dos poucos que sobrevive.
rão á actual misturada de valores
literários. .Quanto a mim, não tenho
ouvida alguma em proclamar quo
aprendo sempre alennna. coisa ao
lel-o e que me orgulho de pertencer
A sua geração.

AíTippinn OTCTríCO

RE.CEP.IDO?: — Alfre-l do Mui--
"Comédias o Provérbios" (traí.

n<>ol. — Alberto I«-
Aca-

Pedra". — Anisio
•'Laureia". — Tasso da

Álvaro Pinto. "Terra de
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DO DISTRICTO
AS MANIFESTAÇÕES OA GAMARA

AO CONSELHO E AO PREFEITO
- '/ranicorrou Iiontem o- 3a* anal-
veroario da promulgando via lol quo
orwanfeok o iMHtrioto 1'lidoral om
Município e a Câmara do» JDeimtndoB
dosdgnou unia commlBsilo do troa
doH tftiUH rnombroM puru, por ohso
motivo, cumprimentar os membros
do Conselho o da admlnistfrasilo Ua
cidade.

A'h 14 horas, ohogaram ao odlfl-
cio ida Aisem bica Legislativa Muni-
clpal oh deputados Adolpho Bot-gn-
mini, 1'irus do Rio o Francisco IJei-
xoto, quo ifornm reoebldoo poIoh ln-
tendente» Paoho do Rtrla, Vioira do
Moura, ZoroaHtro Cunha, Edgard
Teixeira, Feliadoro Gaya, ljttrio Plu-
to, Victor i.uatoK, Henrique Gulma-
ríloB, Drnosto Garooz, Arfchiir Meno-¦miu. Baptlsta Pereira, Alvca de Car-
valho, pelos deputados Penldo e Al-
berloo do M-oraos, o pelos hbs. Horta
Barbosa, o Luiz Jordão, dlroctor da
secretaria o secretario da mesa do
Conselho.

Apôs cumprimentos, a com.missllo
do deputado!) federaes, acomfoanha-
ria dos intendentes, deputii-doa o
ttiiiccIonarloH jã referidos, purcorreu
todo o edifício do Conselho, dirigiu-
do-sc, om seguida, ao saltlo .do ro-
cepcSeã, ondo íoi sorvida unei, tuija
do cliiinipagrfo aos visitantes.

\cks.'i uooatsião, filiou o deputado
Virou <i» iirio, ifuc so congratulou
.•"iu us meiiibros do Conselho, cio-
glundo as ihstttlÇigõoa da asaembléa
do iMstriolo.

Iim nome da mesta, roapnn-iíou o
sr. Vieira, ile .Moura, agradecoiido a
tllstlnoçÃo ¦ du \lsita que, puna o
orador, significa unia. prova, uma
garantia do quo a autonomia do iUia-;
Iriclo pôde esperar du. Câmara acltjal.

Cerca «Ias I» horaa, oa 'deputados
Francisco Peixoto, Pires do Ttio o.
Adolpho Li-í-rganiini deixaram o
Conselho afim do irem á Prefeitura,
cumprimentar o dr. Alaôr Prata.

O dc. Alaor Prata, preíoito do
Pislriclo I|"uderal, reoehmi liohlom,

110 palácio du. Municipalidade, a.
uomirtlsíiâo •do -deputados encarrega-
da de apresentar cumprimentos, cm
iionic íls. Oa.iTTHru. 1'Vsderal. pela pa.-t-
aagem .lu. data, cornmomoraüva da
promulgação da. if_oi Orsa.nlca..

O dr. .Vlaór Prata eslava acompa-
nliado 'dos strus a.uxlllares <i« g«.bi-
netu o chefes dos serviços munici-
pães. notatido-so a. presença dua drs.
Francisco Jardim, secretario; Mario
Machado, ¦dlruclor geral n0 obras;
.\. Carneiro IjCho. director da Tn-
Struccão Publica; Raul Cardoso, dl-
roolor iio Patrimônio; coronel' fran-
cisco PorUn.ho, snperinU-n-donto da
J_inrpoza Publica; Mario I.Veire, di-
redor àn. Estatística o Archivo; Gd-
mundii (Maishado Júnior o Ijourlvul
Pontes, of ficiaes dc gabinete; ,\íar-
iiucs Porto, engenheiro da Dlrecto-
riu, 'do Obras; o intendente nvuniei-
pai, Alberto JHei-umont.

TÉU.GRAPHISTA NAO PODE
SER CORRESPONDENTE

DE JORNAIS

Con:.ili.rdn.lo ortrcmumonlo Lncon-
vcmVnto quo te-çgruphlatos exoremn
a otxiupuij&o do correspon iloiiteu do
Jornaes, eni ylrtwlo du qual u por dlu-
porem do fu-cJlldiuies proporcionadas
polo sou cargo na repartlcüo, podom
aer lavados a violar o aiglllo da cor-
rospondcuckt, o ministro da Vlaçüo
rcso.vou prohlblr tormlnantoraonto quo
taes funoolonarloa oxorsmn a rotorhlu
occupacíio.

Dando conhecimento dessa resolução
ao director dos Totesraphos, o sr.
Francisco 8â doolarou quo oa iníra-
ctor-cs senlo considerado!) Incursos
¦nas penaa da alínea o do art. .53, do
rogulamento da-qudlla- ropartlçflo.

A CONFERÊNCIA DE PESCA LUSO-HES-
PANHOLA

E' PROVÁVEL QÜE NAO SE CHEGUE X UM RESULTADO SATISFATÓRIO

Pela Marinha.
•Terminou ha pouco tompo, pola

primeira vez realizado, o estagio do
uma turma do segundos-tonontoa do
Corpo da Armada no serviço do ma-
chinas. Como so sàbo tal oataslo G
exigido oomo um dos meios do pro-
parar os officiaes desso Corpo para
exercerem tanto as funcyõcs quo
sempre lhes couberam: utillza-jâo daa
armas, uavega-cão, manobra o com-
usando, como as quo atC :igora tem
ca1>ido aoa officiaes macliiulalas, cujo
quadro devo deaupparoeor. ü fiai
geral desaa passagem do íuncçõoa du
um quadro para outro G fazer coiu
quo sejam dirigidos pelus metanos
ofílclacs, isto è, pelou ofl.otuea do
um mesmo Corpo, du um mesmo mo-
do instruídos, com o interno espirito
•o a íneenia orientado militar, todo**,
oa serviços dn bordo iiuo So rel-aeiü-
7icjn com a íuucção uombateuto do
navio du guerra.

Bbso ínrimoiro estagio, agora tor-
•minado, lem do ser uvidoiiteinonte
considerado como uma. ciperioiicla.
'Ijllo dirá. .sobra a. axoqulbllldade do
um principio fundamentalmente cer-
to, cuja a.ppUcayão entretanto devo
offerecer difflculdadc.i, o isto não sô
quanto no qu« 6 intrinstoco ao .-jssuui-
pto, como ainda ao facto do qüo a,
innova(;ão contraria antigos hábitos
o Kit-a*.

Besoa difficuldades nã.) serão p
quenaa c dovom ser ven-cidas por
uma intenção deliberada do faacl-a,
«ewWa por unia acção mcthodiea, o
cslabelocida sobio o estudo das in-
formayõcs daa autoi-idatlca sob cuja
direoijão servem esses jovens offi-
cla.es.

Mais um passo do Feminismo!!!
A mulher moderna sabe usar com elegância

um VESTIDO;
um MANTEAU;
um TAILLEUR;
um CHAPEO;

Tendo em vista a Economia compra na

Hotre Damefle Paris
182 Ouvidor

aproveitando a grande baixa de preços'

BREVEMENTE:
Abertura da Estação

cte VERÃO
Fim dç Estação

^iiiiiiiiiiwiiiiiiiiliiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumimiiiiiiiiiiiiitiHmiiiiiiiiimniin,

COFRES 
~~

(Comnionlcado «|ristul»r tlu, 1'nitod
I**ross)

LISBOA, agoslo do 1021
.V. iiuestilo da pcNen, uma <]aH '"ii"

Importantea Industrias nuolonueti,
oatú. novam'onto om ffleo, attrulndo
pura olla aa attencOes do todo o
pai-,

A Industria .da peacu om Portu-
gal Bento octualiuenlo uma forto dl-
mlnuloüo, dovido noa effoltos causa-
dos polo uso da dynamite, do aue so
servem os hospanhoos na.i InourflOps
f/uo effectumn, úa águas terrltorlaea
portuguoraa,

Oa_ conflictos quo írc(|uontomeiite
so dão entre pescadores portuguezes
o liospanhoeu tém chegado a ussu-
mlr aspectos graves.
, A LlHboa volu, o om Lisboa ainda
catii, unu. dolcgaijflo hespanhola a•convite do govorno portuguez, dizem
os hèspanhoea, por decisão do go-
vorno hespanhol, dizem o.s portuguc-
ze«, para estudar as buaos do um
convênio dc pesca, lista ilelcgaijão.
ciue jã reuniu conjuntamente com
outra portugueza, sob a presidência
do vice- almirante Pereira dc Bija.
no Ministério da Marinha, òíípOz
pi-ímelro rtun tudo as suaa queixa*.ipola celeuma levantada á sua. volta,
na Imprensa o no 1'arlaincnto. Disse
um dos seus membros mala catego-
rlzadoa, o sr. T.jcro, <iuc a, conte-
ronda so realizou cm Lisboa a con-

-vilo do nosso ministro dos ISalráll-
gciros: <iuo os dolesa-dos hèspanhoea
não foram aqui acolhidos com cor-
to/.ia; quo o' actual ministro dos Es-
ti-angeirus, oontradlzohdo-so com a
polillcit do anterlin- IjablíiBle, prévia-mento destruiu, no Parlamento, to-
das aa probabilidades dc sc chegar
:i. um accordo: que o Parlauiictito
portuguez estabeleceu, previamente,
o aeu vtto! que o que os portuguo-
zes defendem, não G um ponto dc
vista nacional portuguez, tuas um
ponto do vista. Industrial o conum-r-
ciai privado! Accroaeetlttlndo qu.' o
govorno hespanhol veiu desde 1815
dando mostras do uma grande paci-
encia c estima por Portugal, perante-
oa enoriiiissimoa abusos praticadoH
pelas autoridades 'flscalizaaoras da
penca.

PrètondeiH oa iicupânlioc.-i quo lhes
seja concedido por Portugal pesca-
remi a tres milha.-* do distancia da
costa, isto i, pretendem que a..- redu-
za.ni de bcift para tres milhas o !i-
nille das agua« torfltorlaca .portu-
giiC-as. A qucstâ.j fundamental que,
provavelmente, originara o íracasao¦da conferência,, é. pois. osta.

A. opinião publica vendo amea.ja-
da. uma das suas lii-ala ricas indu..-
Irias, lovantou-so numa. forte cam-
panh.-t. contra as pretensões doa hes-
panhoes. Dè todos os pontos d.; pai-z
ao telegraphou nou srs. presidem o da
Republica, ministros da Marinha 0
Estrangeiros, pedindo quo fossem .di-
gnanHujto salvaguardados os direitos
portugueses.

Como signal dc protesto Iodos os
cercos do penca do pala suspende-
ram, as saldas para o iviar, fechando
ns fabricas -respeitantes á industriei
da .pesca.

Xa Associação dc Commercio c
industria dc ülhâo eUfoc-Uou-so unia
reunião do protesto, fortemente
concorrida. Falaram muitos orado-
rts, protestando iodos contra a. con-
cessão da, liberdade ile pcaca aos
hèspanhoea, como attentatoria da
nossa sobferania, c representando a
ruína da província e desta villa. To-
dos elles foram enthusiaaticamentc
applaudldos, sendo multo acclamado
o nome do sr. dr. Carlos Kuseta,
para fazo-r p&rte da commássão no-
meada. Resolveu-se quo os aasisten-
toa fossem .protestar junto do capi-
tão do porlo, do delegado do gover-
no, da Câmara Municipal o da Jun-
ta de Freguezla, solicltando-lhes o
seu ausilio.

Em toda a parle so prometteu o
mais condicional apoio junto doa po-
deres constituídos. Durante o per-
curso soítaram-se calorosos vivaa a
Portugal o S. Pátria. Das janellas da
Junta do FregUezia falaram, diversos
oradores, e entre elles o dr. Fernan-
des Lopes, medico, que mostrou a
multi-dS-o o <iue do vexatório, anti-
eeonomJco o antl-patriotlco têm as
•pretensOes hespanholas. O delegado
portuguez na comurissão, sr. Ernesto
Sa.l.S, qno x*inha a. esta. villa assis-
tir 3, reunião dos armadores, foi
prevenido que seria melhor retroce-
•íl-er ehi vista da exaltação dos anl-
mos. Em frente do consulado hespa-
nhol soltaranvse muitos vivas 4 Pa-
tria o aos pescadores portuguezes.

No Parlansento, o sr. Victorlno
G-odinho, ministro dos Estrangeiros,
•que 'foi interrogado sobre o quo ha-
via respeitarrto ao falado convênio
sobre a pesca, respondeu quo ape-
nas se eslava estudando a. fôrma de
evitar os constantes Incidentes que
se dão e que o governo não tinha
feito nenhum convite .1 Heapanha
•para realizar qualquer convênio.
Approvou, ainda, uma proposta tor-
liando intangível o respeito recipro-
co pelas aguaa terrltorlAes doa doia
paiâcs, aíeentando on*. que o governo
nunca saiíccionarâ accordos basca-
dos cm maooonnnunidades.

Perante tão formaes declarações e
não ineiióa formates pro-lcstoa, cs
resultados da conferência são cótisl-
(1-orados já. quaai nullos. Os delega-
doa hèspanhoea,** vendo que não cn-
seguirão levar por deante ua suas
pretensícs, dáo cm manifestar o seu
desagrado pela fóHT>a. como foram
recebidas as suas opiniões, dlzondu
que so cá tinham vindo 6 porque o
governo portuguez os tinha convi-
dado.

O nosso ministro em Mairid, ar.

Mello Barreto, quo ao quu consta llicii
Unha garantido o bom resultado da
confcronclu, encontra-se, perante o
ln«iicccs8o da inosmn, numa situação
buutunto critkut, quo ao avolumou
niulto mala duvido ã atttltudu toma-
da por Primo du P.lvcra, (|ue eo pOx
ostenslvamentii ao lado dos i>csca-
dores houu oompatrloUs, contra os
portuguezes. Tal altitude Imacu-ao no
facto de alguna jornaes portuguezes
terem Ultimamente aberto uma cum-
panha contra o dlrectorlo, publicar.-
do artigos o documentos, quo om
Hespanlia são Impedidos do vir a
publico.

Oa trabalhos da conferência tèr.i
decorrido multo morosamente, pa-
recendo quo chcsnrain ao accordo

*,lo applicar aos pescadores que vão
¦pescar a anuas que não sejam na-
clonnca a sancçíio do nppreluitisão
dos barcos o rGdos apanhados em
delicio. Hobro as aaiieçõos A lippli-
i-ar, polo emprega dn, dynamite, nada
so resolveu, nlndn, pnr haver varias
divergências dc ambas as partes. No
quo diz respeito á liminulção dns
águas torrltorlacs, para tres mi-
lha., ainda não se tocou, e tudo In-
dica que a conferência lerntitiari''. os
seus trabalhos sem tocar cm talas-
sumpto, pola a opinião publica jâ sc
manifestou duramente sobre cate
caao.

.*¦*».

PELO PROGRESSO DE PER-
NAMBUCO

Chegou, Iiontem. a esta capital, a
bordo do "Arlanza". o Or. Ataxlmuu
Noumuy-er, proprietário do varloa hor-
tos forcalaes, no Kstado dc Ptrnain-
buco, e o ihalor plantador dc ouciily- jplus uu norte do paiz. além tln ser umi
propugandlstn .ln oucalyi/tueultura no
nordeste brasileiro, nue vem a esta ca-
pitai imra organizar Uma onip.vza
ínlduiloiu ile varie.' invlliorain.'iito3
.para a cupllul pm-naiiiliueunu.

O PRESIDENTE DA PARAHYBA
DO NORTE

(Passageiro .lu transitiaiitico Inglez"Arlanzii", que Iiontem passou pdlo
nosso porto, chegou a. cata capital <*>
dc ,loão Suassuna, presidente .-leito
do,'KsU-dii .in Parahyba do NOrio,

Apezar o.i ler .-.ido realizado o suu
desembarque ás priinoirau horas, da
manhã, íol muito concorrido.•u dr. .loão Suassuna, <|uo vom ao
Itlo combinar com .. governo fedeitil
algumas pfoivldenulas quo deseja lo-
*ma,- -para realizar duranto o seu go-
vorno, iK-rmaiieccrã nesta capital ate
outubro proiitno, data cm que regres-
Sara á Parahyba, afim d-; assumir us
funeções d., cargo para. o qual foi
eleito e reconhecido.'Bsüi 'iiosp-.-dado no Hotel dos K.ln-
dos.

O ABASTECIMENTO DE GADO
O movimento dc gado na Central

do Brasil, hontem foi o seguinte: etn
transite para tfanta Cruz, llòtj rezes,
para Mendes, USO, Htocks para cm-
barque, em Cruzeiro SI Ti rezea; cm
Barra Mansa 301.

OS ÚLTIMOS
ACOmCIMEMTOS

A INTERVENÇÃO NO ESTADO DO
AMAZONAS

0 estado de sitio na Bahia
Conformo noticlãnioa na secção

respectiva, o Senado, cm virtude du
urgência votada, approvou cm -' dia-
cussão o projeoto do Intervenção uo
Hstndo do Amuzonim. ha dlns fui-
mu Ia do polo sr. Aristides Uooha.

Falaram «obre a matéria varloa
oradores o, amanhã, figura na or-
dem do dlu, em '8' dlscu-esào, o pro-
jeoto.
O B8T.VDO DB SITIO HCSPESSO

IPOU !M HOIWS NA HAULV
Foi mandado publlnar o docreto

asslgnado iwlo presidente da Ttopu-
blica, na pasta da Justiça, suspen-
dendo o estado do altlo por vinte o
quatro horaa, hoje, 2\ do corronto,
nu Estado da Bahia, visto rcallzar-so
um pleito eleitoral,

a srB.scr.i.»ç-to i*.\n.\ as vi-
C1'L>IAS I)Â lilOC..\Kri).VDK,

-»l s. j>.\riiO
b'. PAULO, SO i.V.) — tiobc a

quasl 001) contos do réis a _ sub-
«erlpção aborta pela commissao de
senhoras cm beneficio das viuvas o
filhos dos offlelaea o pnças niortos
pela legalidade.

Esta cifra deve ser aporcecida do
nuxiiio das OamaruH Municipaes da
capital c do Interior do Estado, qun
representa cerca du 300 contes dc
réis.

UM IMlOFKSSOIt POSTO EM
I.IBI-.UD.YlXfc.

H. P.VULU. SO (A.) —Vol posto
cm liberdade o sr. Azor dc Araujo,
profufiHür du trdiKviiiiio olviua üa I3s-
cela Normal dc Botuc.ilu', contra
quem nada ficou :iourado no inqilc-
rito Intílaurildu sobru as pcuorròn-
cias verificadas naquella cidade.

L_»IA MAXÍJfJSSTAÇAO \0 1)11.
OAltUOS DF, OA!M3vM)S

S. PAULO, su (A.) — O presl-
.lente do Estado recebeu hontem dos
Juizes dc p*i'_ da capital uma muni-
fóstaçfto pelo rostabeleclmeuto da
ordem.

.Cerca de 30 juizes de paz da. ea-
pilai, uni conimissãM, estiveram uo
im lacio doa Campos Elyacos, ondo
.'oram cumprimentar o presidente do
Kslade, e .iua.1 foi saudado pelo .ir.
Passos Cunha, passando dopois a li r
unia mensagem. O sr. Carlos d'-"
Campos agradeceu.

'I-KOPAS l-ARA GUARAPUAVA
OClíiTYBA, S0 (A.) — Está sen-

do esperado ciu Ponta Crcws.1, em
transito para Guarapuava, o bala-
lllão da Forço. .Militar do 1'aranú,
que, incorporado a columna du co-
ronel Pires Almada, marchará de
encontro aoa rebeldes na região do
Iguussu'.

Irinunicras famílias diw oítiolacs
seguiram para aqucll.i. cidade afim
do assistirem á passagem do bata-
ilião.

ACADEMIA BRASILEIRA DE SCIEN-
CIAS ECONÔMICAS POLÍTICAS

E SOCIAES

j Cofres de aço a prova de fogo, qnéda e arrombamento |
FECHADURA CENTRAL DE TRANSMISSÃO

ORANDE PREMIO NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922 |
PATENTE N. 18409 — FABRICANTE8:

| Wallig* & C. - Porto Alegre §
I Filial: Rua Marechal Floriano Peixoto 5 — Rio de Janeiro |

COMMERCIO E PRODUCÇÂO DO
ALGODÃO NO BRASIL

-Segundo a estatística levantaria pela
Suporlntendencia do Service -io Algo-
dão do Ministério da Agricultura, o va-
lm- official da exportado brasileira do
algodão, no período do- W-1-1H2., foi
do 2G8.74'5:6S6$, assim deacrlmlnado:
11)31, IB.948:«47$i Vi2'i, 103.*662:SC0?;
l,9-.,.llll.ir.0:-l84?ü00.

-Vo período do .1911 a 1913 o valor
doaaa exportação lol o seguinte: 1911,
14.707:146$; 1912, ]ü.5«0:935$; 191Ü,
34.*St5:*201S. Total, 84.883:282$000.

iConfroutados essea algarismos, ve-
rlfioa-so uma dififerenoa para inais,
quanto aos que sc referem ao trlon-
nio do 1921-23, ua importância do réis
20S.S62:404$000.

A producçâo do algodão no Brasil,
no periodo de 1911 a 1923, está repre-
sentada pelas seguintes cifras:
Anno. Fardos
l!»n . m. m » ,., .",48.000
1912 .; .« ,, .-  103.000
191*; ,- ..  t«0.000
191-1 .- . >, w 

 
148.000

1915 ,. m m , M7.0O0
191(1 M :« »  235.000
1-917 -« ... ..|  399.000
1018 . ,.- ,. M ..*  392.000
1919 , .; « ,,  444.000
1920 .,-,„>; ., *t">»-000
1921. « „ - M mMa
1922 M ,*„ :. ,.,..  533.000
1923 « a w  555.000

Total .¦ >i m * ,..., 5.679.000

Tlcuniu-oc, hunlctn, áa II libras,
o CoilBOi.ho Supremo da Ac.idmiil*-
lirasllclrn. dc Hclonclas Econômicas.
Políticas o Soijlaea, A -scasão foi pre-
alillda pelo dr. Antouio |.'ellclo duo
aitntotí, decano do,instituto,

lJroco<icu.«u á olc|i;ào doa 25 no-
cloa titular.*,, do liistiiutii. roenlndo
a escolha, dopola dc larga dlaciisajo,
nu» BOguintca nomes: Dr, Epltaclo
Pohsoii, dr. Follelo dos Santos, dr.
l.acbrdii du Almeida, conde dc Af-
fonso Celso, conde Nlcoláo .los6 Uc-
-bani, deputados César Magalhães,
fidelis Reis, Camillo Prates, Fmn-
claco Campos, conimaiidante Krcdc-
rico VJllaí, dr. Alcobladcs Dólanillvo
Nogueira da Oamu, deputado Mn-
noel Dunrtc, dr. Camillo Raul Pra-
tes, dr. João Cabral, Antônio Torrou,
Jaçltadll do Figueiredo. Álvaro lio-
mljcar, Vlotor Vlnnnn. Nuno Plnhel-
ro, Ollvolra Vlanna, PontCí* do Ml-
t'atld(t, deputado Affonao Ponna ,lu-
ntor, dr. ,1. de Reaondo e ailvtt, dr.
Amorlcuno do llrnail o dr. Tristão da
Cunha.

Com os 5 nomes que o dr. Arthur
IBernardea vac. Indicar opportbna-
mente, complctar-ac-il o quadro of-
fcctlvo o pcrnninoute da Academia,
composto dc 30 sócios tltulál'03 o
perpétuos.

Km scguldu. iiroccdcii-sc ã olelijão
da dlrectoria vitalícia do novo Instl-
tuto, sondo eleltoü -unanimemente tw
ms.': sciinilor Upllaclo Ptístíoa, liara
presidente; dr. Antônio Ã*ollülíi dos
Santos, para 1o* vlcc-presldciite: pro-
fessor Lacerda do Almeida, para 2"
vlço-proaldonto; deputado César .Ma-
galliflca, para 8" vtco-pi-csldi nlc: con-
ilu NMcolllO José Dchalic, pafii I" sc-
.-rclarlri; dr, .Viccblimlc. ITçlamarc,
para 2" «ncr-starlo-, i-ommaiidatitf
Pi-edcru o Villar, jiara .1" secrotaílo*.
ilr. Nuno 1'lnheiro, para 'dlroctor du
revista c blbllí)t.lÍécdS'io; conde dc
Affonso Cclro ü dopuiado.-i Francis-

BANCO BRASILEIRO
ALLEMÃO

i
****** **M i i ¦

0 INICIO OE SUAS OPERAÇÕES
DovIJamonlo Àutorlaulo pelo ^o.

vorno da Uupubltai, o lianco U.ii-sí.
loiro .Ulcnião illlclu, unianhü, au uma
operocôos,

.SubHllllllliiIU.se UO l-'.ras;'.iaiiln*«!,c
Bank fucr Dotlt8clt'Hi)d, aonlodadu une-
nynui ulloniã (|uu desdo Km>S funecio.
nava no Brasil, o Banco lir;i.-;l-tro Ai-
lomão »".! aubrogou om todo o tiuil\o «
liusslvo dessa !nsiituli;ão o uasumlit
indoa os acua direitos u reaponuabllí-
dade, com o intuito ju eoillinutu' •
dcscnvolvür, como poBaoa Jurídica bra-
sileira c sem a mínima soluço do cc,*.-
tinuidudc, tolas as transacíOcs qu»
aquella vinha rca-Manidò nas pi*.i.,\i.*.
do palK.

O a.:u capital, Integralmente rea;..
:"_tdo, ó do 20 mil contos. A B&lo ,1o
Banco Hruellolru AHoniRu 6 no P.:o dc
,l;inclru, á rua da Quitanda Dl, tendo
f!'li_ea cm S, Paulo, Suntoi*, Porto
Ak-giv, Bahia o Rcílfo,

eo Campos, Fldr-lls itcbí o Camillo
Pratcs, para o conselho fiscal,

O conselho supremo honiulogou.
sob ncciaiiiuc.ii.í. ti escolha dn noniu
do dr. Artliui* Bernardea paru presl-
dento do honra do nove! Irtsiitiito do
(¦«íitudo dua t|U08lOpa economlcu-i, .-o-
ciaes o polltlcíus do Brasil,

Aus dra Artliur Bernardes u Kpl
taclu Pessoa foram uiivlados tele-
grammuH commünleurido a recollui
tlu seus nomes pura os doln mala u!-
tos cargos do dirrrcã» da Acadçmlii.

,Ni, próximo .ia.lHin.il'. a.- l'< Iiüpiim.
O Conselho oiipreni.i da A.ailiini.
roúnlr-su-ii, em seisãtí secreta, pnrn
a oleii;ão du conselho honorário, tlu
souiu-i correspuudonlca aqui u nu:,
lüsUdoa u dos socloa filiados, cries
cm numero Ilimitado,

hoje:
CONFERÊNCIAS

Realizará hojo, no Centro Paulis-
ta, ãs 15 horas, uma conferência so-
bre "A Prece", o general Raymundo
Seldl. sendo o st-guinic o summarlo:

"Antinomia apparcnte o concor-
dancin effectiva dc opiniões dc Ilu-
leiia '.Blavalsky <• Annlo Bosant, so-
bro orai;ôcs nSo são attondldas. Os
acres encarregado.-: dc dai* cumpri-
monto ás preces, etc."

Ifi' publico o inèrcâso. Praça Tira-
dontòfl li. 12. Tem elevador.

Puramtnt* vegetal
Para tosses, brenchites,

asthma • doenças
pulmonares

BRO.NCHITK tHROMCA
O Eu», Sr. t-neral dc divltüu Francisco de PAnla Arcolla,

Olinda cnnraiindantr do Io dlstricto militar c dcp oi» marechal
do lüxercito e mlnUtra d.% Guerra, declaroui Attesto- que fiquei
completamente curado de umu bronchlte ckrsnlca com o uao do
riTLMONAIi.

(Aanlcoado) General -Lrcollo — Rio, Outubro de 1»%,

Bm toda» as drogarias e pharmacias. — Agentes: Silv», Go-
mes * O. — Rua 1." de Março, 149 e 151. — Kio.

UMA COMMISSAO DE COM-
MISSARIO» DA ARMADA

NO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA

Xo gabinete do dr. .loão Luiz Al-
vos, ministro da Justiça, cateve hou-
tem uma commissao do officiaes
commissaríc*.! da Armada, chefiada
pelo almlrailitc Balllard, quo foi

5 agradecer ao titular da .Iut>tl-_a o ln-
Lcl*éacso demonstrado para a organi-
iiaqão daquelle quadro.

Òífcrecendo uni rico mimo uo dr.
.loão Luiz Aivea, disse o almirante
Balllard quo o corpo do oommissa-
rloa da Armada trazia oa seus agra-
decimentos pela reforma tisslgnada
ha alguns dias, tendo o ministro do-
nionstrado toda a sua uci;ão favoru-
vel On justas aspiraijôca da classe,

Agludcccndo i*i manifestação dc
solidariedade da c.!at-se dos commis-
sarlòs da Armada, respuiidcu o dr.
João Luiz Alves que muito o doara-
uecia aquoili- gesto o princlpalnu-n-
to a demonatracão do solidariedade
daquclla claato da. Armada uo go-
verno.

Disse, ainda, o ministro que liou-
ve. de facto, uni momento em qut-
pôde realizar suas ju-tus aspirações,
pois . sua divisa que quando pro-
meti?, o faz. com toda a dedicação,
como anteriormente ja o promettera•j c fizera quando solicitado pelos en-
genheiros navaes que realizaram
lambem, suas aspirações.

Mais uma vez agradeceu o ministro
a visita dos officiaes comnilssarios

I úa Armada, dizendo nue a recorda-
(;;"o delia seria perpetuada, também,

j uo mimo que lhe fora ofíerecldu.

AMANHÃ
LOTERIA

Santa* Catharina
50 CONTOS

Inteiro, 15$
Décimo, l$5

l

A VENDA DO PEIXE
ii dr. Diilpliu Wnhólro JlUoliado,

Huporintendonto dn 'Abustodmcnto, re-
cebou do capitão d.*- fragata Fro<iorico
Vriar, director do tícr\iyo de Pc;.ca o
Saneamento do Littoral o seguinte of-
ficio:"1. — Uo posse do vosso officio
797, dc 12 do corrente, tenho u honra
de vos informar que esta dlr.vtxria
recebeu eom a mais viva. saiüfliii_ão o
tOnlreposto Federal da Pesca, uppare-
lliado por ossa digna Superintendenola
para os serviços que lho foram deter-
minados peio docreto .io emergência.

2. — Muito agrade uo a vossa con-
slanlc boa vontade c iníatlgavol soh-
cltudc nos trabalhos quo ios foram
attribuidos, realizando o máximo ao
vosso.alcanço com os ruduzldoa recur-
sos postos ao vosso dispor para a rea-
lizaçãu doa nossos volhoa objis-tivos,
dc facilitar ao pesoador a vcníla dl-
recta dos seus t"i'oductos e o coaso-
quente haratcamento da vida â popu-
lação carioca.

3. — A vossa clarivM-TUíla. paUlo-
tica o ilovotamcnto ã causa publica
vos tornaram um verdadeiro beneme-
iito, digno da gratidão nacional. —
(A.) — Frederico Villar, capitão do
fragata, director.*'

NO Io ANDAR DO

AO 1' BARATEIRO
continua com grande suecesso a grande

venda de vestidos elegantíssimos por
preços FIM DE ESTAÇÃO

Vestidos dc Iodos os generros !!!
Vest dos para todos os preços!!!
Chapéos para senhoras — Lin-

dissima collecção,

SEDAS — Sortimento incomparayel

AO 1° BARATEIR
AV. RIO BRANCO, ioü

O PREPARO DO CONGRESSO
DE OLEOS

O dr. Joaquim Kartino convidou
pessoalmente a urina Bherlni; & C>,
para tomar parto no Congresso de
Oleos, que obteve adhcüão dessa im-
portanto firma nacional.

— ü„ Laboratório Chimico Phar-
maecutico Militar tar-ao-á repreaen-
tar por .uma commissao de seua of-
ficiaes. ,

Adhcriram ao Consrosso dc Oleos
os ars. J. B. Monteiro, Leoviglldp
Trindade o Fernando Fatau Filho da
Industria Nacional dc Tintas dc São
Paulo; A. dc Araujo flibelro, F. G.
Vallo Miranda. Ladario de Carvalho.
Cantelll & Tlrlsgia, 13. Pereira No-
Sut-ira. O dr. Alpheu Dominguea, que
esteve na Parahyba do Norto, cm
propaganda do Congresso de Óleos,
regressou a c*ta capital, trazendo
valUisas adbbéõòa

—VA 13mbaii'adá allemã. lem cn-
Vlado varias cartas, amostra,!, etc
do produetos yindoe da Allcinanha,
dirigidos ao 1" Congresso dc Oleos.

CC
AS DEâMATttifclrtaS

AUFALAVAL99

it I»

SAO AS PREFERIDAS PELOS FAZENDEIROS E FA-
BRICANTES DE MANTEIGA POR SEREM

DURADOURAS, ECONÔMICAS E OE FÁCIL MANEJO

m^ÊmmWÚL.

fiOPKINS, CROSER X H0PRIN5
32-RUA MUNICIPAL.

RIO DE JANEIRO
22

AGENTES E VIAJANTES
Aucttam-SO cm tu*i.*.i uS b'ítados, paru

cartinboa e sravuras; bOa conunliSSo, Céu-
dlijòost Antônio II, da .Sllvn, rua ucnoral
Câmara, l-lü, itlo. Cai.xa Pu.-tal IOjo.

•piueiíAS

" 
(Pilcla- do 1'spaina c Pòdophyllàs)
Empregadas com tuccecío na» inolea-

lias do estômago, rig-Jdo e liitos-tinos. E3-
ta. pílulas, aléni de tonlcJS, são Indicadas
nas dyípep.iaí, dures do cnbeça, mulestlas
do rifado c pri.--lo do ventre, são uni po-
deroto digestivo e re_ulai'I_adoi' d.s _e-
creçfics gasíro-lhlcstlnáes, .V \cr.ila em
tolas a-; plitirtnsclas e drogarias! Vidro,
•-$500. Depositários! M«rtin< *¦ *a Bacelar,
Uo;arlo. 171

AS SENHORAS QÜE NOS VISITAM
ENCONTRAM DIARIAMENTE NOS NOSSOS

"RAYONS" DE MODA, ARTIGOS DE NOVIDADE
QUE BEM DEMONSTRAM 0 NOSSO EMPENHO

EM APRESENTAR4.HES AS

ULTIMAS CREAÇÕES DA MODA
A PREÇOS AO ALCANCE DE TODOS

VISITEM AS SENHORAS ELEGANTE?
OS

"RAYONS" DE MODAS DO

RUA RAMALHO 0RTIGÃ0
A maior e a melhor casa do Brasil

BIO DE JANEIRO
ta ... „„ ,„„..,. m
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M MCWEROY
ACTOS DO GOVERNO FIiTJMI.

NENSB
0 sr. Fcllclano Sodré, prosldonto

do Estudo do Kio, assignou hon-
tom os seguintes docrotos:

Ilovogiindo o neto c_uo nomeou
Joaquim Suyiio pura o cargo do bup-
plente do Jlllü do paz do 1° dlstrl-
cio do Mnrlcfi, devendo continuar no
nxorclclo do mesmo cargo Antonio
Josfi da Costa; ,

Concedendo ao continuo do Tri-
buniil da Iíolução o accresclmo de
no0!' sobro os seus vencimentos an-
nuaoa, a partir do 30 de dezembro
du 1023, Tinto haver completado 30
«ninou db jerviço publico.

O PAO MIXTO
Levando em consideração o bom aco-

llilmonto que o publico tem dado ao
pilo mixto fabricado na padaria expe-
1'lmentul do Ministério da Agricultura,
ir .-.fininilssãii encarregada do Ostudo
riesti importante problema econômico,
resolveu intensificar a suu prodlicçüo
com o fim ds melhor attender o cres-
conto consumo.

Ti m sido exposto ft vonda diária-
inoilte. nus principaes feiras Urres,
grande quantidade de pilo mlxto <iuo
nfio tem sido sufficiente para altender
a todos pretendentes.

•Cnm o Cim do fuellitar a sua acqul-
slção pelo proletariado,, principalmente
do residente nos suburblos. seríl lni-
ciada nu próxima segunda-feira, ama-
nhã. a valida do pão nilxto na Praça
da Republica.

O local destinado a esse fim í o
mesmo onde o leito ó votvdido, pela.
manhã, sendo o pão ahi encontrado
.liarlaiiKiilc, das 10 lioras cm diante,
ti, 1-az.ln de $S01 o kilo o $400 I|2 l.lln.

Ainda nesta semana sorá installado
um segundo posto do vcuda na esta-
ção da Leopoldína c mais outros nos
prlncipuos pAtos de venda de leite pa-
ru a venda matinal.

A VENDA DE PUBLICAÇÕES DA
PREFEITURA

Xo Almoxarlfado Geral da Prefel-
tura acha-se aberta a concorrência
publica para a venda de todas as
publicações recolhidas uo Archivo
Cíoral da Prefeitura. Easa concorreu-
cia cucerrar-se-á no próximo dia 30,
fts 13 horas, podendo a venda set
feita do uma ao vez on em pequenus
partidas, correndo a separação, arru-
inação o transporte por conta do
comprador,

As publicações a serem vendidas
são as .seguintes: 300 volumes sobre
o Centenário da Independência do
Brasil; 200, do Centenário do Fico;
K>0 do Indico da Revista do Archi-
vo do Dislricto Federal; TJ.íO dc In-
duiitrial Fabril (1808); 50 do Ro-
ce; wamento do Rlo do Janeiro
('{¦•Jn; S00, do Álbum dn cidade do
Rm da Janeiro (exemplares infe-
riores); 120, da Assistência Publica
r Privada do Rio de Janeiro (exem-
plares inferiores.

BELLAS-ftRTES
* ***** A

Foi adquirida a "Lindoya" de Augusto Bracet,
para a pinacotheca nacional

i * ¦

NÂO FOI CONFERIDA A "MEDALHA DE HONRA,, DO SALÃO DESTE ANNO
-***¦ ¦—— -*****—^-^—

mi m i ¦iSii————i—iiiiiiv " 11 irt' - f

\ fÊmW&ÈÈmw**!''' ÍTm^'"mtS*m ¦TV'ÍiS'**i1iÍ? ' '"*""* í *St*m**\ *'' _*m****m '-'-'¦'-'--'--'¦ 5 m*m***wíS*\\^Í*m***\

m. «tj __________L_yjL_íi*~^r Wt^Cv^^B EuáN

'4ij ^AÍmm\ ^m*\\\\\\\\\\- ij^k Brria

(_____________! W^^ ¦ ' ¦ • ¦'¦.¦¦4Éà:.»ffll ^Krcmm
JH m*w '' .'&*-*** -jmmhshbm *m.
'Mm Mw? ?''Ém^Êm\ :^WHU lHVn»: i

^S Rftw^^- ?ts&%/.í .'. ','>'J-mm\ m\r ;Mmm -1 JBj'

;:;\ \^__W^^^L^^^^^J^^^^^^j^^^ ¦ v- ^^^^u^^^tf^fí^Ê.'.
¦ *tfPWI§*.*^r«Si()B8NíTa»fi'>j0v' ¦ ¦ >T"***.?¦¦>*&.*mv. .»*'"*»i>mH»***u*******»'••*¦ •"•vrr--. ¦ ¦ r. ^x '

A "Lindoya", quadro do pintor Auguato Bracet, adquirido pelo governo

A1/ de Outubro:

A "Lindoya", do pintor Augusto
Bracet foi adquirida pelo governo
para a pinacotheca nacional. JSsse
qundro foi executado em Roma pelo
artista patricio quando ello ali se cn-
contruva como pensionista da nossa
Escola do Bellas Artes. Em 1317,
regressando ao Brasil, o pintor Brás-
•sei apresentava a sua "Lindoya" com
outras telas, em mostra individual
que nos disso do sou esforço e do
seu aproveitamento no velho mundo.

Levado ao salão uniiun! dos ur-
listas brasileiros om 1918 alcançou
esso quadro a "Grande medulhu de
prata". A "Lindoya" foi inspirada
no poema "Uruguay", de Buzillo da
Gama, synthetlzada a Idéa criado-
ra dessa obra de arte no verso:

Tonto cru liellu uo seu rosto ii
morto...

O quadro de Bracet apresenta
unia figura dc índia na floresta.
Gstá deitada junto a um grupo do
arvores. Por motivos de amor ella
se fez picar por uma serpente do
bosque o morreu. O irmão veiu ao
seu encalço e deparou com terrível
scena. Acreditou-a a dormir (t na
eminência de ser picada pela réptil.
A flecha partiu cer'-'ra e prendeu
a serpente á arvo.e. Era tarde.
Lindoya estava morta. O amor a le-
vftra ao sacrifício da própria vida c,

_______ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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abaixo
da fabrica

Director e Redactor-chete:

Hamilton Barata
A mais completa reportagem de

todos os jornaes da tarde

ibundante serviço telegraphico da
'AGENCIA AMERICANA,',, DA "UNI-

TED PRESS,, e de correspondeu-
tes especiaes

Collaboração de PAULO SILVEIRA,
ALVES DE SOUZA, HAMILTON BA-
RATA, MOREIRA DE SOUZA, BEN-

JAMIM DE LIMA e outros

jbtp p»a Homens
lupas

Caia •ha
Toalhas

Rosto • Banho
LimiÊção

inoai

naquella. attitude serena, naquellas
feições lindas, a morte era rcalmcn-
te bella...
Não foi conferida a medalha de

honra do salão deste anno
A requerimento do pintor Levino

Fanzeres reuniram-se os artistas me-
dalbados da actual Exposição Geral
de Bellas Artes para resolverem so-
bre a concessão da medalha de hon-
ra deste anno ao expositor quo. por
sou valor o pela sua bagagem artis-
tica, fosse julgado merecedor dessa
consagração.

Compareceram vinte e seis expôs!-
toros. Iniciada a apuração foram
colhidos vinte e um votos em bran-
eo, tres a Levino Fanzeres, uni a
Carlos Oswaldo c um a Benno
Treldler.

Ao fim dos trabalhos foi lavrada
a seguinte acta:"Aos vinte de setembro dc mil no-
vecentos e vinte e quatro, presen-
tes numa das salas da Kscola Na-
cional de Bellas Artes vinte e seis
expositores nas condições determi-
nadas no Regulamento (lus Exposl-
Cões Geraes dé Bellas Artes, para o
fim do escolherem por suffragio,
qual o expositor merecedor da me-
dallin de honra na XXXI Exposição
Geral de Bellas Artes, realizada no
corrente anno, assumiu a presiden-
cia o professor Rodolpho Amoêdo,
que convidou para secretario "ad-
hoo" Raul Pederneiras. Feita a cha-
mad:i e apuradas as cédulas, verl-
ficou-se o seguinte resultado: vinte
e uma cédulas declararam "zero", na
firma regulamentar, Levino Fanze-
res tres votos, Benno Treldler e Car-
los Oswaldo, um cada um. Assim
não foi conferida a medalha du hon-
ra no presente certamen. E, para
constar, foi lavrada esta actit por
mim Raul Pederneiras, secretario"ad-hoe", o por todos os exposlto-
res presentes. Rio, 20 de. setembro
do 1024, O expositor Miguel Cap-
plonch declarou que se estivesse pre-
sente no momento da votação apre-
sentaria sua cédula em branco. Era
supra. — Raul Pederneiras, secreta-
rlo "ad-hoc"; Rodolpho Amoêdo,
membro da commissão organizado-
ra; .1. Baptista da Costa. Adalberto
Mattos, Magalhães Corrêa, Garcia
Bento, Modestino Kanto, Paulo Maz-
zuecheli, Levino Fanzeres, Edgard
Parreiras, Cunha Mello. Gaspar Ma-
ga.lhães, Gultninu Bicho, João do
Azevedo, Oswaldo Teixeira, C. Porti- jnarl, M. Constantino, Cl. B. de Paula :
Fonsoca, Irene França, Armando I
Vianna, Joaquim da Rocha Ferrei-
ra, Arthur Lucas, Manoel Faria, '
Marguerlto Flori Bracet, Augusto
Bracet, Theodoro Braga o Marques
Junior."

0 EXEMPLO DOS ESTADOS UNIDOS
NO LEVANTAMENTO DA ESTATIS-

. TICA DO ALGODAO
.ommunlca-nos a Superintcndon-

cia do Serviço do Algodão, do Ml-
nisterio da Agricultura:"A Superintendência do Serviço do
Algodão tem seus grandes empenhes
dirigidos agora pura a organização
dos trabalhos completos do eatatisli-
ca do algodão e sous sub-produetos,
no sonüdo do poder evidenciar us
nomus fruncas efflclenclas quanto il
producção, Industria e commercio
desse Importante artigo, quo bojo
constituo uma das fontes mais pro-
veitusus da economia nacional.

Com referencia ao ulgodão, o ser-
viço perfeito do estatística 6, no
momento, o que se executa nos Es-
tados Unidos, onde milhares do func-•clonarlos se empregam num iraha-
lho porflado o do qual resulta po-
der-se, a qualquer Instante, deter-
minar positivamente quantldudes de
producção, dc consumo o de expor-
tação atê o dia e a hora em que lhes
sejam solicitadas informações. Xo
corrente unno as previsões primei-
ias, levantada* na grande Republica,
ú vista das plantações c do accordo
com as condições meteorológicas,
availiavam uinu estimativa de pouco
mais de dez milhões de fardos. Dou-
so o alarma entre o.s manufacturei-
roa, que proclamaram então se ve-
rlflcarla logo Isso a que «o assentou
chamar a "fome" do ulgodãu, for-
çando a alta do produeto nos merca-
dos.

Em 2 dc julho, porém, o relatório
mensal que o governo publica accen-
tuava que a colheita seria de 
12.200.000 fardos, porque as condi-
ções meteorológicas estavam a con-
firmar esses augurios, embora tudo
dependesse dessas possibilidades da
meteorologia, a todo momento va-
rlavels. Ademais, o mez de agosto é
para a lavoura algodoeira nos Esta-
dos Unidos portador de mãos presa-
glos, por força das condições meteo-
rologieas o do "boll-weevil", que a
esso tempo mais ataca as plantações.

De verdade, outro relatório, publi-
cado a 22 do mesmo mez, já aaso-
guiava uma differença de 200.000
fardos, principalmente nas Caroli-
nas. Essa publicação importou na
elevação do preço do algodão a 21
centavos por libra e maior procura
do produeto. Para a saciedade dos
maiiutacttirelros nesses dois mezes
serão precisos pelo menos 12.000.0U0
de fardos e sendo a producção esti-
mada atú agora nessa cifra, com o,
accresclmo ainda das negociações en-
taboladaa e realizadas para o supprl-
mento a diversos centros de fiação
no exterior, claro C que o algodão
nos Estados Unidos está sendo visto
com a mportançlü maior que se lhe
ha attribuido ate agora.

Por força dos trabalhos da estatls-
tica se movem ali os interesses com-
merclais e industrlaes, alterando-se
a qualquer informação que o gover-
no divulgue, pois que todas as ope-
rações se fazem nos mercados .1 vis-
ta dos relatórios officiaes.

Não e outro agora o propósito
acurado da Superintendência do Ser-
viço do Algodão, senão habilitar-se
com uma organiznção completa de
trabalhos estatísticos, pelos quaes
possa efficlentemente servir em nos-
sos mercados dc orientação segura
para as operações que virão a ser
f -íllzadas."

O "raid" Lisboa-Macau

m
nm

O "Artanza", que chegou hontem to noito porto, foi o traniaUiirtlco que tnuuportou ú* Ingmem para Portugal oo Tu*.
roes do "rald" te «vlaçio Llaboa-Macau. E fel a borda detie navio qua foi tirada a photogrüphia que roprodurlmoe acima a
onde ae vêem, da etquerda para a direita, o sr. Ilanohl, minietro portuguei am Uandres, o major Buris, o capitão Brita

Paea • o mecânico Gouvia. Easa photographia e o mala recanto documenta «obre o "raid" Líataa>Maoau quo oboj» a
eota capital.

Tendo obtido do Governo Federal
a necessária autorisação para funccio-
nar, iniciará amanhã, 22 de Setembro,
as suas operações o

como suecessor do

Redacção c Administração:

Avenida Rio Branco d. 127
1.° andar

*»
Lafayetie Bastos & C. \

CASA BANCARIA- 'Buenos Aires
DESCONTOS i 4 6

E PEQUENOS \
EMPRÉSTIMOS j
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A CONSTRUCÇÃO DA E. F.
GOYAZ

O ministro da Viação teve conhe-
cimento, por intermédio do inspe-
ctor das Estradas, dc terem sido
entregues ao trafego, em lü do co:'-
rente, mais 2!) kilometros de linha
da Bstrada de Ferro Goyaz e inau-
goradas afl estações de Ponte Fun-
da e Tavares, respectivamente, nos
kfrtometros 290 o 304, da secção de
Oovandira n r.oyaz.

O SERVIÇO DE TRANSPORTES
NA S. PAULO RAILWAY

13a secretaria da Associação Com-
merclal dc S. Paulo recebemos a se-
guinte communicação: |"A Associação Comniíi-clal de São i
Paulo acaba do ser informada pelo su-1
perintenclente da São Paulo Rallway i
•de que esta empresa ferroviária jã co-
meçou a. receber os novos vagões de
carga que lia mezes havia encomnien-
dado, em'numero de 7-50.

Com este material, acerescentou o
sr. superintendente da .S. Paulo Eail-
way, a comoanhia está apparelhada |
para normalizar completamente os
seus serviços, dentro de tres mezes.
Assim, antes 'do fim do anno, o porto
de Santos estará, do todo desconges-
tionado e restabelecida a regularidade
idos transportes entro áquella cidade
e a capital do Estado."

Braslliâniscüe Bank Iflr Deutschland

MRGÍiMWníA^IGRITAR!

CASAY08K
R* Assembléa 22 a 26

ESQ. R. CARMO

lllllllllllll

LUSTRES FINOS
cm crysial d:i Bohemia. vendem-se
modelos para preços dn fabrica, nus
da Alfândega n. í lu. I». dus 11 ás

I-.' e. dns I iis .1.

54
Sc V. Ex. quer son-
tir ;i sensação Ue
ser proclamado um
doa árbitros supre-
mòs da elegância
eiiriucii, nüo dolxó
para amanhã a vi-
sita que deve fazer
\\ojti mesmo á —
fluanahara — flua
Carioca, 01.

A CURA RADICAL DAS
HEMORRHOÍDES

Por processo sem chloròfórmlo e sem
soffrlmenlo para o doente. Tumores, ris-
tulas, corrlmentos o quedas do recto.
Raios X ao diagnostico. DB. VON DOL-
I.ISOEH DA GRAÇA, DA BENEFICÊNCIA
portugueza, áa 3 :i. Rodrigo ülva, 5.

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

gão. pulmões, systema nervoso o sy-
philis. Av. Gomes Freire, 62, sob.,
de o ás tí horas, tel. C. 2111.

Drogaria Baptista

Casa Guiomar
CALÇADO DADO

A MAIS HAH.VTKIUA DO UltASIL .

AVENIDA PASSOS N. 120
A CASA (illO.lí.VK lança no merca,

do mais uma marca dc aua crlatfio

AS TARIFAS DA VIAÇÃO FER
REA DO SUL

O sr. Francisco Sá, ministro da Via-
ção, tendo em vista o caracter provi-
sorio com que foram approvados a
classificação geral de mercadorias c as
tarifas em vigor na Viação Férrea do
Kio Grando do Sul, cm aviso de 8 de
maio de 1923, determinou Cl Inspecto-
ria das Estradas quo informasse se a
experiência já teria aconselhado as ai-
terações a introduzir, 'parii_ cuja pro-
posta o aviso de 22 do fevereiro de
1922, fixara o prazo dc 0 mezes.

Como atê agora a Inspectoria nada
informasse ii respeito, o ministro man-
dou chamar íi attenção da mesma para
a falta da informação pedida ha mais
de um anno, sobre assumpto que de-
veria já esUu- resolvido. •

UOIlOrrnCâ «9Udo ou chron»», •
_ i ii. de qualquer comi men-
YVmlflíÇ t0> no •"""•'n » "« »>d-
>JJ\JIIUID |hWf ^ eo|no 4t j^.

das aa suaa complicações. Traumanto da
ayphlliB e todas aa suaa mantfealafêaa,
oom Injocçfio Indolor, de eflattoa garaatl-
dos. — URUGUAYANA, 134, da 8 As 11 a
1 ás 6. — DR. RUPERT PEMOU. Km-
te 0688.

HEMORROIDAS Trata-
mento ra-

dical por processo absoluta-
mente indolor, empregado nos
Hospltaes de Paris — Dr. LUIZ
SODRE' — Assist. Fac. Med. do
Rio — Ex-assist. do Hosp. St.
Antoine de Paris — Rozario 140

 De l és 5 — Norte 3070.

L

OXarope 5ao João
È O (MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:

t.° A tosse cessa rapidamente.
2." As grippeã, constipações oudeftuxos. cedem

e com ellas as dores do peito e das costas.
3." Allivram-se promptamente as crises (afftições)

dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

4." As bronebites cedem suavemente, assim como
as inflammações da garganta.

5.c A insomnia, a febre e ps suores nocturnos des-
apparecem.

6.° Accentuam-se as forças e normalisam-se as
funcções dos órgãos respiratórios.

KUA LURGA 29
Em frente á rua Aor*

OURO VELHO
JÓIAS velhas, platina, brttkantaa,
dentes e dentaduras. MVMi BE
polo malhor preço ou TROCAM-SE
por Jóias novas ou relógios para
bolso, pulso, etc Concortoc em geral

CASA DE CONFIANÇA
JOALHERIA PALADINO

Monteiro ék Loureiro — Telephone:
Horto 3044

MOLÉSTIAS DO NARIZ, OUWDOS

E GARGANTA

Dr. J. Soares de Sampaio
Do serviço da Pollclinica da Botafogo —
Com dois annoa da pratica nos hospitao-,

de Berlim o de Paris
Travessa ile tí. Francisco, Õ -- bas 2 4J

Cs — Telcp. C. u í7

Alvim & Freuas — Rua do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo

.IIIIIIIIUIU.

Ir m \ Doenças h

Vendas em grosso e a varejo.!
Preços baratissimos. — Rua Io da,
Marco, 10.

\
BA-TA-CLAn

Tim vnquctn escuras

llc m, 17 a .,-. .. 5IJSO0

de ns. 27 n 31! <1$500

de ns. 33 n 40 8*500

Hiirrrin/iidfiM:

dc ns. 17 n SO SSOOII

de n*. -7 a' 33 10*000

dc n.i. 33 a 40 12J0OO

Prlo Correio, mais 1$50U por par.
llclUCttciu-BC iiK.-iIosiis illustradus.
(¦rntlK para o Inferior n iiucm os so-

licitar.
1'cilidiis a

JÚLIO DB SOIZA.

¦ataincnto culdii-
doso cTiipldo quan-
tu possivel da go-

..< ~~- *.-* ^.,-e. uoi-rlica (eorrlnien-venereas <<» « aa *<»*
conniliciujões im

urethra, prostíiln. testículos, hrxigu.
rins. utero e ovãriòs; tiu syphllls, dos
«meros moles, das utletiltes, cte.,
pelo DK. JCIJO «E.MACEDO, íi
nia da CARIOCA 54 - A (do' 8 ás
11 o dc 1 ás ti.)

PULR5(Ã0 E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma PSr
ile pliyslologla da Faculdade de Medicina
iln lllo de Janeiro; As.-i.-tenlc do I'rol'cs-
sor UíCiir dó íouza no serviço de Moles-
Ua» Pulmonares c do Coraçüo, da PollcH-
nica Geral do Wo de Janeiro, 0 encontra-
do todos os dias, em seu consultório. Rua
da Carioca n. S, de -2 ás 1. Residência:
n. Copacabana n. «47. TelepUono Ipane-
ma I78S- »

iiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Paraíso das Criapças |
Artigos para crianças 1

Confecções para mocinhas |
Alfaiataria para rapazes |

DESCONTO Dt |

10...%, 20 % e 30 |
NOS ARTIGOS PARA INVERNO |

RÜA 1 DE SETEMBRO 134 • RIO |
Telephone: Central 1231 1

iiiiiiiiiiiiiiiiüiiHiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiniimiiiHinjiiiuiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

>e|uros
çoDlpa

aççideoíes
"LLOYD INDUSTRIAL 5ÜL

"SOCIEDADE ANONYMA DE SEGU-
ROS GERAES"

Collectivos de Operários
individuaes

de responsabilidade civil
Automóveis — Vidros
Crystaes — Espelhos

PARA INKORMAÇOKS;

AVENIDA 810 BRANCO 147.
2" AM

4*m ÍUtJt



4' O JORNAL — Domingo, 21 dc Setembro de 1924

LrL CHRONICA DA C8DADE Hfll
hteressesdacidadel ¦!!!¦

O ),AM10VrAVF.r, ESTADO DA
JlUA GUSTAVO SAMPAIO

lia muitas ruas om abandono por
Ioda a cidade. Nenhuma, entretanto,
«onio u ma Gustavo Sampaio, oujo
estado 6 lamentável para o transita
da pedestres o vohlculos. Mala Jo
qtio Isso: com as tlepressfies ua aguas
pluviaes ilcum estagnadas, reoo-

-brem-ü-.j nlo limo verde o trunsfor-
main-h-e om viveiros de moBauitoe.

Aguas de sabiio vindas cio interior'úío algumai) f*»ns nomplatam o qua-
dro. Tran. forma-se, entílo, uma via
publica como essa, situada em ponto
tâii apraslvol, em verdadeiro infer-
nó ! Os mosquitos '. JJia O uoltc elles
atormentam os moradores daquel e
bairro. 15' preciso acabar com os vi-
veiros. Uc uuo maneira V iloneei-lan-
do a rua o evitando a eslugnaijão dus
aguas.

Os "ohauífeurs" já nSo querem
transitai' por ali, tilo fortes os estra.-
gos feitos nos pneuinatloos pelas pe-
drn. soltas o pelos buracos.

1:1', iiols, uma reclamação justa e
ifllgna de ser promptamente attendl-
ria polas autoridades nvunlclpa.es.

BALEOU «EIHJIS UM MAM-
MIKlItO /

Por um fulll motivo, na rua. flo-
mes Carneiro, esquina do Senador
Pompeu, o Indivíduo Joaquim Pinto,
do nacionalidade portuguesa, vibrou
torto bofetada tini um mono»' do 9
annos do ettado,

O miirlnlielro .TohIÍ Clareia, do 21
annos do odude, solteiro, brasileiro e
morador 6. rua Cairiorlno 90, que os-
tava próximo, vurborou o procedi-
mento du Joaquim, o quu Um valeu
ser tambem, por olla eshofeteado.

Irado, o marujo iiviíli«uu para ro-
agir, quando ho viu ugarrudo peln»
costas pelo indivíduo Anlonlo Ooslti
Poroll-o, umlgo do Joaquim. Este,
aproveitando essa opportunidade, sa-
Cou do um revolver, alvejando com
ollo Oiu-clu, quo foi attingido no he-
ml-lhorux, lado esquerdo.

Aolo continuo, o criminoso ho poz
nm fuga, tendo a sua vlclima so en-
camlnliado ao poslo central da As-
sistencia, ondo Wie foram ministra-
dos soecorros depois dos quaeB foi
elle intornadò no hospital du sua cor-
poracilo. , ,

A policia do 8." districto abriu ln-
querito a respeito,

Jat&AttrmTZlJk*\^^

I0PAT0L
Arsênico, Mercúrio e Iodu-

reto de potássio, reuni-
dos n'uma formula feliz!

Uleera?
Eczemas
Asthma
Abortos
Rhenmatlsmo

agudo oa
cbroQlco

¦ ¦ -- '¦ ¦¦-- ¦ ——

MOINHO DE PEDRAS MCIOMES
PARA FUBÁ

1
OOM K5TCcBJENACEM JS COSXR&-S3XO

Hste Tptflnlro, tambem do nossa fabricação, de pedras na-

clonaes, IssUimas ITÜANAS, pela sua lnsnçenavel gatroctura, seu

todo possante, produaindo cjrtiaprdlnaiijuiiente, t»m-se tornado

famoso em noa. o paiz, fama es» verdafielra«_ento potável, prin-
dnatoente pela. oxnellencia do seu produeto, pote. prodtrc farinha

multo saborosa, com todos os característicos da produzida por
moinhos de pedras estrangeiras.

Egto Moinho 6 inoomparavel, principalmente para produção
de íubü Ue milho, tanto fino como grosso.

JPISÇAM OATAIXXJO S E PRBÇQS A'

SOCIEDADE

KNOWLES & FOSTER
W- PARA O BRASEL Ltda.

OS GATUNOS
EM ACÇAO

¦ .. »

UMA MAOUIXA DFJ ESORI3VISU
/ APPHBUIC.VOIDA

O Investigador do 10» districto
apprehemleit no ostabeloelinento
ciiniineri ial sito á rua dos A miradas
ti. .'Ul, umn miichlna do q.qruVor"Royal", mode',11 211, ovallada émtuoptooo,

A iiiuehlnu referida foi fiirludu.
no diu 8 <io mez próximo passado,
do ost-rlptm-lo da Bítradà do l-'en-u
TI|oi'fl. opolls, em Alfredo Mala,

Caiu do bonde e morreu
Kubordlnada á uplgrnphn acima,

iiotlolitnios. hontem, o acoldento de
quu foi victima. na avenida Vieira
Houlo, uma velhinha, que velu u fal-
lecer qiiitml.- era removida pai'a u
posto central du Assistência,

Removida para o necrotério do
Instituto Medico Legal, o cadáver du
Indltosa scnliora foi reconhecido pnr
d. Ijfin, do Carvalho, residento ú
praia de Botafogo n. 50-1, como sen-
do do Maria Siagdttlena dos Hantou,
de 74 annos <3e edade, casada, ope-
rarla e residento em Bento lUbelro.

A autopaln, procedida pelo dr. Ro-
.liigues Caõ, revelara ter a morte
sido proveniente do — fractura da
base do craneo o hemorrhaglu ce-
rcbrol.

Um crime a bordo do "Meduana,,
Tendo so verifleudo, a bordo do"Meduana", entrado, hontom, do

Bordeaux o escalas, um crlmo, do
quo lol o autor o enfermeiro do meB-
mo navio, Louls Goanvu, de nacio-
nalldade franceza, o qual maltratou
uma menor de !) annos do edade,
desembarcado neste porto, o cônsul
da França do accordo com ns auto-
ridades marítimas, fcl-o desombarcaf
do "Meduana" c embarcar no"Mendoza", com destino a França.
O crime, quo oceorreu em alto mar,
vao ser julgado pela justiça franco-
za, visto ser o navio dessa naciona-
lidade.' \

Fei baleado em Guaratlba
Ao passar por uma das ruas da cs-

taijão de Guaratlba, o carpinteiro
Pedro Nery, de ÜB annos do edade o
ali residento, foi alvejado a tiros por
um sou diesaffecto, recebendo um fe-
riniento na coxa esquerda.

Conduzido em um trem até a goro
Inicial da Central do Brasil, o ferido
recebeu os soecorros da Assistência
o retlrou-se, em seguida.

Sabedora do facto, a policia do 26"
districto abriu inquérito, no sentido
de apurar a quem cabe a culpa ,do
acto criminoso.

Guarda nocturna do 7° districto
A assembléa de contribuintes da

guarda nocturna do 7o districto, que
estava marcada para hojo, foi trans-
ferida para quarta-feira próxima fu-
tura, íis mesmas horas.

Sem assistência medica
Quando dava entrada no Hospital

Hahmemanniano, falleceu sem assis-
tencia módica o operário Manoel
Costa, de 0 anrtos do odado, casado,
portuguez o morador á rua S. Chris-
tovilo 300.

Removido para o necrotério do
Instituto Medico Legal, foi o cada-
ver do infeliz trabalhado!' examina-
úo pelo dr. JosC -Galhardo, que at-
testou como causa da morto — co-
lapso cardíaco.

ACCIDENTES NO «HO
AU-tOPflIA DH UM OPERÁRIO~ N'o ne-roterlo do ínsiUulo Medico

Legal foi ailtopsludo-pelo dr. Hego
Barros o cadáver ilo operário JofluMarques doa Sunío.i, BOIldO nttesta.lo
como caüiii da morto — ooiigost/lovlscerill; oleoiropIcssRo. Depois da
porl-la medico, foi o cadáver dp In-
fplia operário InliumJulo no cenilie-
rio de S)< l''ranc|s--o Xavier. Murques
dou Ritmos, conforiito noti damos, foi
victima de um ni vidente quando lin-
halhuvii nua proximidades do largo
da Memória.

QUGI.MOir-SW — Manoel Ferrei-
ru, ilu Uil annos dn odado, solteiro,
lira t.llelro o morador á rua Luurimlu
Rnbello, SI, quando trabalhava no
prédio de numero 1ÜJ da rua 1). Ku-
genia, i;uolniou-so com cul virgem
polo corpo, tendo recebldu im sue-
corroa da Assistência.

Fracturou o ma. Illar
Quando descia de um bonde, na

rua 13 do .Maio, quasi om frente ü.
Imprensu Nacional, foi victima do
umu queda, tondo Cracturado o ma-
xlllar inforlor, o funecionario publico.Cândido Ferreira, residente a rua
Stella 25. ' .

Soecorrido na Assistência, foi re-
movido para uma casa do Baudo.

Casas e Terrenos
Ainda a morte súbita de um pro*

fessor
«

Em"nossa odlçflo do iwhtem, notl-
clamou u mnrlo-do professor Miguel
Antônio (lu .Miranda, resldenlu A rua
Jorgo itudge no, cata 17. qüó tol vi-
clima de um mal súbito, quando pas-
sava pela ruu do S. Francisco Xa-
vier,

Xo necrotério «lo Instituto Medico
Legal, o dr. Amadeu Flulho proce-
deu uo exume no cadáver do lnfo-
llz senhor, nttestniulo o seguinte
prognostico: "Esireltumento niltral.
Xophrllo ohronlca".'

llmn vez recomposto, o corpo do
profes. or Miranda foi removido para
a sua residência, de ondo saiu o en-
torro para o cemitério do ti. 1'ranoln»
co XuVlur.

Esfapiu o desaffecto
Antonlu Magulhãcj de Almeida,

morador li rua Marquez de Sapu-
caliy, ü, nas IminediiicCcs da sua ro-
sldenclu. foi aggredido a faca por
um antigo desaffecto de íiomu José
Pernambuco, que, após o crlmo, se
evadiu',

Ferido no flaneo esquerdo. Maga-
Ihfies teve os soecorros da Assisten-
cia, depois do que bo retirou para
a sua residência.

Xo encalço do Pernnmbuco, quo
6 empregado da Llght, tstü a poli-
cia do 14° districto.

PASA — Alugn-ao uma, eipsgosu,
rodosde. de Jardim, com banhei-

tos, etiqueutador o fog&o a gax; nu
rua Merques Leão, 44, Engenho
Novo,

»j&
<**Vl

&%

%?¦>¦

m

:^

N'isto consiste a maior felicidade e aa-
tisfacção que se pode tirar da vida.
A protecção da saude é igualmente
essencial em todos os annos aa nossa
vida e em qualquer epocha é indiscuti-
velmente verdade que a. ,

EMULSÃO de SCOTT
produz robustez e energia e, sendo um
alimento concentrado, domina toda a
debilidade e renova as forças.
Emulsão de Scott protege a saude
não só na infância e velhice como
tambem em toda a vida.

T PIXTO — Prédios e torronos
conatruc«0ei o outrae operacfiOA;

ruu do Rosário, 181, sob; Tel, Norto
GÜ30 o 31ü«. .

VINGUEM compro terreno* sem vor
'" os da Companhia Territorial do
Rio de Janeiro o verificar as condi-
COc.i do venda. A.scmblí-a. 70,

TUnilIÍNOH em Aiidnraliy — Ven-* dem-so .-i dlnliclrn ou u prcsin-
QÜcti diversos lotou bem situados ás
ruas 1'onu-s Corrêa (em (rento no
qimru-1) c HnrSii do Va«Ourati, Jun-
ln ii rua fiarão de S. Praneltieo Fl-
lho; trata-se dlrcctumcnto com o
proprietário, ú rua S. Pedro n. IS-,
sobrado, telephono Norto 385».

VENDEM-SE lotes do terrenos, n"
rua Alzira Valdotura n, 08, a cln-

co minutos da estayilo de Sampaio,
ú dlnlielrii uu em prestuvOee, I,otc6
de 5001 pnm cima. Ihformaçaes no
local, com o encarregado. Trut:i-se
com O, Rée, Alfândega, 110, Io, das
11-12 o 4-5.

VENDE-SE o grande e «olldo pre-
dio II rua da Posarem n, 214

(Botafogo), em leilão, pelo leiloeiro
PAIiLADIO, sexta-feira, 26 do cor-
rente, Ss 16 1J2 horas.

VENDE-SE o magnífico terreno A
rua Cachamby, jdnto ao prcdlo

n. 863 (EBtacâo do Meyer), em lei-
l&o, pelo leiloeiro PALLADIO, ee-
gundü-felra. 22 do corrente , Ao
•1 112 horas.

PASnZHES t ESF1D01

VENDE-SE o prédio 4 rua Machadov Coelho n. 78 (Estaolo de Su), em
leilão, polo leiloeiro PALLADIO.
quinta-feira, 25 do-corrente, ãs 16 1|2
horas.

VENDEM-SE dois prédios «i rua
* Padro Mlguelinho ns. 18 e 20

(Catumby), cm leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO. terça-feira, 23 do cor-
rente, ás 4 1|2 horns.

VENDE-SE o bom prédio de sobra-
do d. run Augusto Severo, 78

(praia da Lapa), em leilão, pelo lei-
loolro PALLADIO, quartá-foira, 24
do corrente, ás 16 1|2 horas.

VENDE-SE o magnífico prédio as-
sooradado, 4 rua Anna Oulma-

rãcfi n. 4ü (estnijão du Rocha), om
leilão, peln leiloeiro PALLADIO.
Babbado, 27 do corrente, ãs li! 1|2
horas.

SITIO - VENDA
Na estrada do ferro, quo vae a

Friburgo, u uma e mela hora du
estrada do ferro, ou 2 hora* do riu
uo sitio, vendo-se uni esplendido si-
tio, i-om a estacio quase nu pon-ln,u encostando os terrenos nu lliiiia
férrea, com 217 mntros dc frente u
de lundus icimI.i 2,600 metros, u
alariiando na linha dos fundos par..
700 metros tnaix ou menos, gentio
todu ccitaido iui linha do fronti.
com arame farpudo de 0 fios e por-
tão com fechadura, etc.O sitio tem
um bolllnslnitt prédio com 8 gran-
des (juiirins, l amplas salas, ooslnhii
v uguu dentro do prédio, h6 carocu
plmuras o alguuu vidros; (• casu as-
sobradiida, com porão, etc: tem 20
galllnhelros .cobertos dc telha com
p.-iKtns, para 4.00D oabecos, Pastou
com capim gordyra, muitos arvora-
dos frutíferos, 2 capoolrOcs, cem
boa mudoira. Os terrenos se prestam
para plantlu de qualquer espécie de
uorenes, para veranear, etc. Sd o
prédio nfto so faz por llfl contos; 11-
qulda-se tudo pnr 2fl contos. Trn
lar ú. rua Buenos Aires, 35, depois
dns 12 horas, com o corredor J.
V. Coelho; tom um rio quo patuiu
ao la-do do prédio, com oxcellentu
peixe.

Palacetes • Copacabana - Venda
Vendem-se á rua CopacaTuina,

dois confortáveis palacetes, sendo
uni no centro de grande pare. com
28 metros dc fronte por 30 de fun-
doa, com lindo Jardim e pomar,
com oito bellos quartos e dlversou
salões, garage o todo o mais cou for-
to. O preço desse bello patRAOto, 'JOn
contos, llqi|lda-se por 235 contos,
entrega apfts a escrlptura; á mesma
rua vende-se outro bello palacete
feito eom todo o conforto c luio,
tendo 15 metros do frente por 60 d<-
fundos, feito em ferro e cimento,
com nove bollos quartos, quatro dl-
versos snloés, outras boas commo-
didadts, gairage para dnls carros,
otc. Prcqo 105 contos; tratar á rua
Buenos Aires, 35, depois dns 12 ho-
rus, com o c.orrçctcir ¦!. K. Coelho.

Palacete- Mariz e Barros- Venda
Vende-se ii rua Marlr. e Barrou

um confortável palacete, om entro
de lindo jardim, tendo 22 metros de
frente por 70 de fundos, com oito
iiellos quartos, diversos salões, todo
o mais conforto, no centro de Jnr-
dini. Prego 185 contos; tratar ú. rua
Buenos Alros, ;t5, depois das 12 ho-
rus, com o. corredor J. 1-'. Coelho.

LEITE

THORVALD JENSEN & Cia.
RUA GENERAL CÂMARA 102-Caixa 1283

RIO DE JANEIRO -:-

AvenWa Fio Branco IS
HIO DE JANEIRO

Largo SSo Vento
SAO PAULO

12

ItOU-MIlOS AOS I3ENHORES MÉDICOS VISITAR, NO INT1CRI0SSR DOS
SEUS DOENTES, OS APPÂREMiOS OKTHOPEDICOS EXPOSTOi»

"SM NOSSO ESTAftELEOIMENTÒ F, QÜE OBTIVERAM NA EX.
POSIOAO DO CISNTENAKIO UMA DÀS MAIS ALTAS RE-

»E HONRA)

OURO

COMPENSAS (DIPtpMAuebradura
PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS I

O Prof. I.aaiMirlnl. devendo anneatar-üc para vlaitar- oi> ura» is«in»c)e<i
clroento» do Sorte, onde o espertou vcntcnnn .de doente», nrlia n «Oa nume
rom clientela une ««' c»<nr« no neu ^òn. uliorla do Itio até o ila

30 DE SETEMBRO-
Roga-se não espe/ar os últimos dias, snuao todos os apporellios íelto*

sob medida. , , . ,...-,-•
A Hérnia í umn. moléstia da qual o doento esta. diariamente atr.ea-

cado de graves perigos que são conhecidos pelo n.mn de Estrangulamento
Horntario. Esta moléstia (na maioria dos casos a, intervenqão do clrur-
cião' chega:'atra'zadn) na quaes estão sujeitos os herniosos. 5 tão grrave nue

horas passam da vida H morte. íotfrendo terrlvelmonte ttído

Nâo venda nem se fie nos preços
phantasticos de outros

annuncios !
Veja, anl.es de. effectuar iiualqocr

Vcndn, n oflci-tiv d'0 RKI UO OURO
ft PRAÇA '1'IRADENTES N. 9, bo-
brado (junlx. ao Thcatro São .loeé),
quo 6 quem melhor paga: OURO,
PRATA, JÓIAS, BRILHANTES.
DIAMANTES. OURO EM PO' E E.1I
PÉPITASi PRATA-MOEDA (Impe-
rio o Republica), OAUTFXAS PO
MONTE SOCCORRO" E OUTRAS
CASAS, BANDEJAS, jPAMTEIROS.
OASTIÇAES, APPÂREMIOS DE
OH.V E OUTROS OBIECTOS DK
PRATA, OURO, PLATINA, «te.

em poucas vida fi morte,
ieto por causa quo muitos destes doentes compram cintos ntto adaptavela
í-3 qualidades de suas hernins, ou vendidos por possoas incompetentos.
O estudo das lilfferentcs Hérnias, das suas ÍÔNhas o posigfio e âo grâc. dedesenvoivimonto. C do multa Importância nacontenção, para o tratamento das Herni-is

o dove sempre servir de guia ads sra. ma-
dlco a para.' aconselhar aos seus doentes ocinto a ser fabricado sob medida, segundo
a qualidade da doenga.

O cinto Blectrloo Orthupadloo fioProl. Xujtxnrlnl ,í um maravilhoso appare-
lho feito BOb medida," sem nen*.iuma mola
do ferro, oompletamento do tecido Elastl-
co, leve, invisível e suave, permíttindo ao»
enfermos montar a cavallo, fazer qualquertrabalho ou fadiga, contendo a mais volu-
mosa quebradura a qual serü fixada em

brevíssimo tempo.

AVENIDA GOMES FREIRE, 124, SOBRADO
<-OR VIMA 11A 3'HAmiACIA — ENTRADA PELA UVA UO HliZK.VDH

ABERTO DAS 10 DA 51A MIA ATE' K DA TARDE

iKHtr**a

J. VELLOZO & O.
MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

Escriptorio : AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20
(Antiga rua Barão do São Gonçalo)

TELEPHONE : CENTRAL 496
Grande Serraria 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

Recebedoves çío cimento inglez marca PYRAMIDE
¦BHaaBBHaaHBi

VINHO DE-CAJU
PH3SPH0-I0DAD0

O VINHO DK OAJt7'
PIIOSPIIO-IODADO destoa
completamente do typo das)
medira yões |üdo-tannlous-
antigas, ,6 'uma niedk-m;ão
du etrèito seguro uujo lodo
esta integrado physloloülca-

. monto no tannlno natural do
caju'.

Iteeommonda-se o VINHO
ll)E CAJU' PHOSPIlO-lO-'DADO cm todos oe casos
em ouo o phosphoro orga-
nlco õ o lodo sejam Indica-
dos, tü-nto ás èrlanb»* como
aos adultos.

]Je gosto agradável, do
accão prompta o efficaz, o
VINHO DK CA.li:' PHOS-
I»HO-IODADO encerra tó;
das as faculdades do um
poderoau rooonstltulnto que
podemos enumerar pela»
vantagens doa seus compò-
nerites:

a) afi-fio ropariidorn do
plKKiplioro orgânico;

b) acção niotllflwidora do
iodo;

c) accão tônica do tau-
nino natural «Io caju'.

.MODO DE USAK
Crianças — Uma colher

de sopa antes das refeições.
Adultos — L'm callco an-

tes das refelçÇés.
LABORATÓRIO PASTBVR

DA BAHIA
Deposito: Rua General

Câmara. 01, Rio.
Rua Alvares Penteado, 3S.

E. tí. 'Paulo.

~*otimttSít»Mavsi ^*'-1 ^,-" -¦-1 ¦¦¦ a aaa*aHi "'"

\M3XDT3M-SE quatro prédios a run
Dr. Rodrigues dos Santos pi, 03,

Ü5 o í" (Estacio de Si\), em lellãri, ,
pelo leiloeiro PAL,r.fVD10, quinta-
feira, 1!5 do corrente, as 16 1|2 ho-
ras. ¦• 

AVENIDA BANOALOT - VENDA
Vendo-se uma linda avenida, com

noto prédios feltlo "Uangolou", em
Villa Isiihol, como dois quartos,
dt.us sala?, cte. Ron-dem 18 contos
annual. Preço do grupo, 115 con-
tos; tratar á rua Buenos Aires, ur>,
depois daa 12 horas, com o corre-
ctor ,1. F. Coelho.

CASA

99

Os apparelhos "SALUS,, esterili-
zam a água, evitam a ilysenteria o o

fypho!
Cuidae da saude de vossa famiiia!
Encontram-se nas principaes casas

desta capital

Depositários: Sociedade de
Productos Chimicos

L. Queiroz

95 - RUA DA SAUDE - 95
RIO DE1 JANEIRO — S. PAULO

r.onipr.i-sc ntô 50 contos, cm rentro de
terreno, nus zonas ltapaitlpe, Tljuca, Silo

| 1'ranulsco .\.ivier o Aldeia Cainfilstti. In-
forinaijOes a Oliveira, rua Heinulor fuze-
hio n, MO.

PRÉDIOS EM ICARAHY
AbUtlA. I-SB Ires prírtlos situados il rua

Rellnnflo \ugiislo ns, ;;.'. 30 u in, Ooulo
do hio, peno da praia, rccunleniento nons-
IruldOF, com -i quiirtij-. -' ^•¦lia^, hall, ba-
nheiro o doninls insiallii-Ou- para (inüin
de Iratamunli). o? prertlot lAm Iniiliiii h:i
frento e (iiilnlul rcuiilar. Puilein ser m.--
to; nn (oniil, r.oMiicõi:.-»: Aluguel rm»
ooníooo por na-z i- taxas .-"li ciaii-uln
de :i annos. Tratar il rua Qenarol Cutn.t-
ra n. 00, loja, casa Souza Pllüo ;.- Cia, uai
iO horas As ;i.

EEIEBENOL
i O TÔNICO OS PULMÕES

C O MELHOR CONTRA A TOSSE, BRONCHITE, ETC.
Deposito! rua Gonçalves Dies n. 41 — Liocnç» 266—11—813

FAZENDA - VENDA
Estação do Rodeio, desviado eles-

ta BÔmeilte tires Uilonietros, ou 35
minutou a i/-, vendo-se uma. oxeei-

I lente fazenda, tendo 14 bellas var-
. gena, todas com água. própria, |ires-
; tando-so para cultivii de tiualquôr
! uej-eal, como: arro. . canna, mlllio,
i outros ecreaes, uma bOa roda de
| asüa, de ferro, oom uma bella ca-
i chpèlra de 50 metros do altura, bons

pastos, uma boa multa com mudei-
ra de lei, tendo capòelrào, alto é

: baixo, um nqude, obra de arte, tam-
i bem se presta para plantio de can-

na e caf6, otc, uma boa casa eom
((iiatro quartos, duas salaa, com
palôès, care-cando dc pequenos repu-
ros, outras de ' colonos, regula ter
25 alqueires em mnttas- o capoel-
t-ffes. o resto em pastos o vargens,
regula ter 70 alqueires, clima saiu-
berrlmo, presta-se para Industria, o

i recreio; oíta fazenda estfi desprcía-
da a 25 annos, o valor delia 6 de
100 contos, llqulda-se por 05 contos:
{ratar â rua Buenos Aires, 35, de-
pois das 12 horas, com o correctoa"
/. F. Coelho.

- LOTERIA DO ESTADO DO RIO -
SYSTEMA DK UIINÁS B ÍISPHKHAS — FISCALIZADA PULO GOV13RMO

DO 13STADO — I3XTI1 ACÇÕES A'S 13 HOHAS

DEPOIS DE AMANHA

INTEIRO, 1Ç000

INTEIRO, 15600

c

:000$000
QUINTO, ¥800

 8EXTA-F8IRA —

»:OOOSOOO
MEIO, $800

VENDE-SE EM TODA A I*AHTE :-^—

Grande terreno - Botafogo - Venda
Vende-se um.a área, aproximada

de 50.000 pietroa quudrudoa, 4 la-
deira do'L'eme, próprio para devldir
em lótoH, ou para qualquer estabfile-
cimento, <,-anaH coilecllvás, etc; tem
de frente, aproximado 400 metros o
do fundo varia, entre 200 a 500 mo-
trou. Vende-se tudo por 2G0 aon-
tos, tambem se admite um hocIo,
com a metade do capital. Vêr plan-
ta e tratar com o proprietário, a
rua Buenos Aires, 35, das 12 horas
em deante, coni o corredor J. F.
Coelho.

PRÉDIOS A' VENDA
AVEXEDA II 1)1-, XOVKMlíKO

(Ibulilock I.ul. O
Um pavimento com porão habita-

vel, dividido, forrado o a .soalliailn.
no corpo superior mii^ulflcotj dor-
mllorlos, salaH. cozinha c mal» do-
pendências (entregue vasio).

IlUA CASSIANO (fihiriii)
Tres pavimento», cinco dormllo-

rios, ealns e mais ilependcuclus (est.i
vago).

IWA B.Uim.VA (Ikilalogil
Woifl prédios. Doía pavimento.',

«eis e novo (umrtos. salas, grand
qulnta.1. Frente para n rua da .\->-
Bumpúuo, ondo tem mais uili pt-udio,
Phot-ogru phius (! informncõci. com o

ldloolro PAI/liAWlÜ. á rua
S. Ji)S(j li. 57, lojii, ooilu sc (rata

Concessionária: COMPANHIA INTEGRIDADE FLUMINENSE
Rua Visconde do Rio Branco, 499 — Nictheroy

——wmt. II—M—m—MMMMlmo—¦¦ 3
jHHiiiiiiliiilii IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII lllll I.

F. SPINO & C. I

CABOS DE AÇO
Temos em stocl;, fraude quantidade de

rabo? usados, em perfeito estado, diver-
ía< grôssul-as, preço dè oceasião. A. Oon-
raives t Barros, rua Trei Caneca n. 15.

S\ telephone Norte soou.

LEME
Aluga-se uma sala e um quarto, Juntos

ou separados, moblllados, rom pensSo, cm
casu de ranillla, Junto sos banhos de mar.
Trata-se Celle e Sul iS77,

PARA FABRICA - VENDA

RUA DOS ANDRADAS, 59 — Telep. N. 2112
Commissões-Representações-Conta própria f=

Vende-se o praia do S. Chrluto-
vão, um esplendido terreno, tendo
no centro um edifício, com 9 me-
tios. por 32 de fundos e outras edi-
fleacOos, o terreno tem do frento 24
metros, por 04 de fundos, o tam-
bem com outra de íranto por outra
run. onde tem tambem 36 metros de
frente por 3t) do fundos, em com-— 

jmunleaç5o com aquelle. Preqo do
S| tudo 125 contos. Tratar 6. rua Bue-
Ejnos Aires, 3S, depois daa 12 lioras,
g I com o corredor J. F. Coelho,

TERRENOS - VENDEM-SE
lí rua 21 de Maio, vendo-se um ex-
eellente terreno, tendo 21 metro, do
frento o de fundos 1,000 nieiio--.
com salda tarnbr-m por outra rua.
onde tem umn onorado de 13 mu-
tros por 30' de fundos, em commu-
nicação com o referido terreno, re-
guiando planos, 500 metros; preqoem conta. A 30 minutos, na esta-
cito do Eornsuccesso, quasi junto a
esta, vende-se outro bom terreno
com 180 metros de frente por 60
de fundos, próprio para fabrica; du
automóvel 20 minutos o de trem 30
minutos. Preço desse bello terreno,
70 contos. Vende-se á rua H. Luiz
Cloníaga um bello terreno, com Irea
prédios velhos, material, com 2 5
metros dc frento por 75 dc fundos,
projimo no larfro dc Pedrcgulho.
Prego; 35 -contos; tratar à. rua. Bue-
nos Aires, 35, depois dus 12 horas,
com o corredor J. V. Coelho, ten-
dd outras árcaa maiores dc terrenos,
dc 20 a 34 mil m-ct-ros quadrados, á
venda.

TERRENOS A PRESTAÇÕES
TU UOA — BOA VISTA

Na Estrada das Furnas vendem-
to lote» de mil metros quadrados em
prestações meneaes, desde 50J —
escriptorio loc.l: Estrada das Fu:-
nas n. 35<i — eecrlotorlo central:
rua da Candelária n. 38, sobrado,
oom os srs. Penna, Parisot & Com-
panhia Limitada. Telephone: Norte
n. 4.015.

TERRENOS E CASAS
Tendcm-se nn Copacabana, Ipanema e

Leblon, hisfrniricos lotes o constroe-se lln-
doa bUHÍSllÒWS, com paramento mcladc
á vista c nietaile a prazo, companhia Con.--
truetora Brasil, Avenida Illn bronco, IIS,
7» andar Qjd. "Jornal do lirasil").

Terreno em Ipanema
Por preço vantajoso vende-se um nua-

sl na esquina da Avenida Vieira Souto,
medindo 11 x 30, nivelado o cagotado pe-
la City. Kstá próximo dos bondes e nãn
6 foreiro. Tratar c mais informações nu
Avenida Rio Branco ns. 106-108, Io an-
dar, cnm Martinez, das 11 as 13 e ua. IS
is 18 horas.

Únicos agentes de Asty a\ Cia, Tintas e vernizes e doa productos pharmaceu-
ticoa Blsmoxyl — Murryl — TartKtyl o Abrol

DEPOSITÁRIOS:
Dos afamados pincéis, brochas marca "Onipi" — Metaes — Qlobos — Tuly-

pas — Fitilhos lisos o impressos — Etiquota», soda, algodão, tafetá — VI-
dros para uso doméstico — Irrigsdorss — Tubos de borracha para Irri-

gadores — Mangueiras — Artigos pera esoriptorlo — Garfos — Colhsres
— Pratos — Ctlicaras — Peneiras — Malas — Ladrilhos — Telhas

ds emento —: Escovas para roupa — Bolas ds borracha, etc., otc.

PREÇOS E INFORMAÇÕES A PEDIDO

UERHES USEM ABROL

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiffriT

EFFEITO SEGURO - NÃÒ E' TÓXICO
NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

a Pedidos a F, Spino - Rua Andradas 59.-Telephone: Norte 2112

,-'f



Si".

O JORNAL — Domingo, 21 de Setembro dc 1924 -"5

SERVIQO TELEO-I-^-A^HICO
AS REPARAÇÕES

ALLEMÃS, ;
0 QUE PORTUGAL VAE RECEBER

LISBOA, UO d*. P.) — A Cum-
ítilhHÜo ÜJxouutlVa da Ij.íz, Iiiiiii.ii cn-
nheelmento -do ciuo compele a Por-
1111511I 110 1110/. dn aolomhro por conto
ria... roparagücH SOU,000 mai-ooH ouro
du vcrlni flxn, devendo roooboi* cnn
outuliro tjunntla mlu Intorior, No

.mez dc novombro oa íiIIoiiiíIoh on-
trogiirAo variado matorlal ogrlçolu,
nuinoroHUfl locomcillviui, vuiíões, cnr-
riiugiuia o matorlal roianto destina-
clo.i aou caminhos dc forro do conti-
Oionlo o dns colônias.

0 SPORT NO ESTRANGEIRO
- ¦» ¦ —

O CAMPEOX.Vro DE POI.O
NOVA YORh", 21) (U. P.) — O

Club Blielburnes ganhou a primeira
partida do polo nou joííoh cm ciue
podam tomar parte todoH oh clulm
.-iiliii dc disputar o cnmpeouato dou
limados Unidos.

.\S PEN.-UjIDADÉS no box
NOVA VOlilC, 2(1 (U. P,) — A

CominlssAo do Box suspendeu o lio-
xer llglltwelgllt Jack Zlvlc, fa seu
manager Jlinmy Bronson, por noven-
ta dias, devido a ter-se verificado
ciuo Zlvlc, pesava quatro libras o'
meia mais do ciuo devia iiuaiulo bo
batera com o seu collega IVulUer.

|K^*^*V*V*V*t^^^**V**^V**«^.t*»^^.^^*V*.^^i^^.^'^^^^^*S*'^*^*^Sff*

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.I N. 6434 • 6436
\A^^^^^t^^^^^^^^*»*m^^t^t^^A^/^té^^0m^^^^l

E' tanta a satisfação
que dão

OS MOVEIS

Red-Stai*
que quem os adquire raras
vezes sc desfaz delles, •
quando vendidos em leilão,

não só chamam grande
CONCURRENCIA,

como multas vezes são
vendidos por

PREÇOS SUPERIORES
aos que tinham sido

COMPRADOS

Red-Star
69 - GONÇALVES DIAS - 71

82 - URUGUAYANA - 82

A GUERRA DOS MAR-

CORREIAS
PARA

TRANSMISSÕES

A CAVALLARIA HESPANHOLA FAZ
RECONHECIMENTOS

MAURÍO, 2(1 CU, 'V' — OfficialIufnrniui;ftcn Ollitsadaa do Africa,
cllxcin mui- r.a zonii oriental, devido
a lerem «Ido obsoi-vadiis concentra-
cüci* iih zona rrani-eza e,.-. afim do
ik-nioiistrar ao Inlnilgp a nossa for-
cn. umn columna dc cavalaria reall-
zou uma Incursão na rogliio do Mc-
tnlzo entrando cm Açor e Sldlall,
soffiilndo adianto atô bhégar a Zoco
0 '1'eliitu, do onde voltou nn dlrecçüo
dns linha» licspiuilioln.it via Sldl c
Tuffub,

Ao mesmo tempo, oulr.-is tropas
nuo uniram occuparani Me.sealt.-is,
uflni de cooperar cm uni movimento
coiiimum com as for,;us i|iic Iam
chegando a Zoco e Telaya. O tiro-
tolo foi escasso, nm» intensificou-se
iiuando os lioupanliiíos «e retiravam,
especialmente na altura da. (lau.

Os Uespnnhooa tomaram numero-
sas cabeça» do gado.
EM SOCOORKO DA GUAHJÍICAO

DE CORUEZ
MAUR1Ü, 20 (V. P.) — Oftlcla;Communicam dc Melilla!•Xa zona occidental os- lnlmljos

resistem ehôarnlcjadiimerite ao avan-
co 'das tropas penlnsulareB, A ope-
rai.-no Iniciada com o olijoctivo de
soecorrer a guamlljão ciue defendo
Ciorrez continuará, amanhã. Iniciou-
sc a primeira operação1 de soccorro
com um movimento envolvente
commnndado pelo general Castro Oi-
rona. O inimigo resistiu mas foi
vencido. Nossa manobra muito sor-
viu a coopcroi-ão das esquadrilhas
do aviação. O Inimigo dcrrlhou um
aeroplano tripulado polo capitão
Alto Lugulrre c- o sargento .Martlno*/..
No seclor Nau,-o ali.-istoceu-se ii
gu.-ii-nlcão de Kulci tendo o Inimigo
Opposto fraca resistência. Xo sector
de 'Peiiiiiii o adversário hostilizou
Benisulas, sendo -ropcllido por um
veliohioirlo ataouc de metralhadora
feito ||mj!iis llCKpUIlhÓOH.

.MAJiRIl-, 2» cll. IM Offiiiiaj
-- A uulu nina. uonunaiidada pelo ge-
noral Caslro Ciroiin entrou nu posl-
yiio do Gorre-a cuia manhã ãs ÍO
horas.

FRACASSARAM AS NEGOCIAÇÕES
SOBRE A QUESTÃO DA PESCA

LUSO-HESPANHOLA
LISBOA, HO (A.) — Os jornaes

hespanhoes affirniani quo fracassa-
ram as neyoolaçõea entuboliidaa piirft
resolver a questão relativa ii pesca,
nas águas portuguesas c hespanho-
las, constando que os delegados hes-
pauhoes aconselharam ao Diroetorio
.Militar, a lançai* inflo de represa-
lias,

PEDIDO DE EXTRADICÇÃO NEGADO
BERNA, 20 (V. P.) — A Corto

Federal do Justiça não ac-cedeu a
pedido da Italia de extradinçSo do
ex-prefeito Canipoiinl aceusado de
ter assassinado um membro do par-
tido fascista.

A INDUSTRIA DE TECIDOS NOS DIS-
TRICTOS DA NOVA INGLATERRA
nova vonuv, :

investigação feita
Nova Inglaterra,
ila Industria de

0 (U. P.) — Uma
nos districto., da
sobre a situação
tecidos demonstra

Marcas
Sola americana AQUATIC
Pello de camello PYRAMID
Balata legitima CYCLOP
Lona e borracha BROWf*'DEL
Sola nacional CRUZEIRO
Impermeável GAMDY

ATACADO E VAREJO

quo se a chum sem trabalho 'JOe.OOd
opemrlos, observando-se a maior
rlopresaào.

Ijssiis informações completarão o
relatório universal sobre a roíòrldn
luciustriii i(iie devo ser publicado
brevemente.

M LIGA DAS NAÇÕES
0 PACTO DeIÃRMTIA MÚTUA E

0 DESARMAMENTO
c,km;bua. so, cu. p.) •-- o nii-

nlslro dan Itclaciies Kxtorlorea da
TuIloco-SlovaqulH, o delegado desse
palvi ã Quinta Assomblúa da l.lga das
Nações, annunciou perante a sub-
cominlssiio. ,/uc trata ilo pacto do ga-
ninliii. mutila ontre as iiai;òi*x, 'quo
do7.ii do.s principaes listados Unham
iicello ns cláusulas relativas á ga-
rantia e ao desarmamento do pro-
Jecto nuo está sendo agora estuda-
do pela referida uuh-commlsíão.

A MISSÃO "00 SU. NANSKX
LONDRES, 20. IL*. P.) — A Agen-

cia Central News recebeu um tele-
gniinmn. de Genebra, dizendo que o
delegado da Noruc-ga á Assembléa
da l.lga chis Nações e alto commi.*-
sario da mesma pura os serviços tlc
ropatrlucão fli-j-a prisioneiros da guer-
ra. sr. Nanscii, seguiu pura n Alie-
manha, em missão offlclosa; afim de
discutir com o chanceller do Reich,
sr. Marx, a questão da ndinissàcj da
Allemanha no selo da Liga.

O CASO DE CORFV'
GEN* 10URA, 20. (L*. P.) — A ses-

são' desta manhã, da Assembléa dn
Liga das Nações, foi adiada ate ãs
19,25 horas de hoje.

Ao eer reaberta a sessão, trazer-
se-à uo ti Hiate o incidente de Corfu',
oxniiiinando-S" o relatório ila com-
missão Internacional dc juristas, que
1,-z investigações sobro o caso e deu
parecer sobre a competência da I.i-
ga em tomar conhecimento do raid
effectumlo pola Italia.
A *IU;:R*,"»L"I.\ E O CASO 1)13 MOSUIi

GENEBRA', '20 (U. P.) — lio-
uniu-se hoje o Cofiselllb cia Liga das
Nneòcs assisliiido ii sessão o dolo-
gailo da Turquia Kctlii Bey Inuüm-
bido dc dcfoniior os interessos de
seu paiz na questão io- Mosul.

O Conselho devido ii inststolicill
klttquo-llii Iniciou o exume do litígio
sobru n cluliinlta-jilo dn fronteira on-
tro a Turquia o a Mosopotaniia,
aclualnientc sujcilii tio mandato da
llni-Brct.iiilin..

O—delegado inglez lord Piirmoor
exprimiu a esperancu dc que o caso
seria resolvido "mediante um accôrdo
conciliatório o si- isso não fosso pos-
slvoi, pediu que o Conselho lioinúas-
sn uma conunissão noutra Incumbida
dc estudai- o assumi'.'".
\S Rl-*SOI'l*<*-õl-*S DA CONFIHtl.N-

CIA PAN-AAIKRH VNA DO
CIUIiK¦('IKNEUr.A. 2H l'l". 1'.- ¦— A As-

semblía du Liga das Nações eni sua
sessão dc hoje ti.dnptou as prlnolpaea
resoluções sanvei,,mulas na 1'onl'o-
rencia Pan-Aiiioriciina dc Suntiago
dc Chile sobro ns relações Inter-
municipaes.

iiiiiHn*.\<.r>r.s \' italia
genebra! l-u (i;. p. a As-

sembléa chi Liga das Nações cn*. sua
sessão ile. hoje. cipprovou uma mo-
cão apresentada pelo delegado do
Chile sr. Villcgas, felicitando a Ita-
Uu e a Sulssa pela asslgnatura do
tratado de arbltruttfiinto entre os
dois paizes.

O TRATADO 1T.M,0-SI"1SS0 NA
.\KN"-".MBLl-"'.\ DA LIGA <

GENEBRA, 20 CL". P.) — O
chefe da delegação italiana á Quinta
AssemblÉa da Liga das Nações, ex-
presidente do conselho sr. Antônio
Sulandru, declarou bojo perante a
mesma assembléa que o tratado ita-
lo-stiisso assignado hoje em Romav
era o mais comprehonslvel de quan-
tos atê agora as duas nações Unham
concluído, acerescentando ciuo o
convênio determina que todas as dif-
ticiildades que por ventura possam
suscitar-se sejam submettldas a unia
solução pacifica.

O sr. Motta, ex-presldonte do Con-
selho Federal Suisso o chefe da de-
legação sulssa ã Assembléa da Liga
tias Nações (U-elarou quo o referi-
do tratado, ainda excede os limites
do artigo 3C do protocollo de Haya.

A RONDONÍA
**» — «a» » 

A CONFERÊNCIA REALIZADA EM GENEBRA PELO SR, RANOEL
DE CASTRO
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i W. Vessey & Cia. Ltda.
RUA THEOPHILO OTTONI 85

Caixa Postal 1777 Tel. N. 3802
End. Tel. VESSEY

CONCORRENTE
Imperador do commer-

cio contra a carestia

Consulado no Rio

IB Pll» DE Mi. 2

Casa Cara
COMPRA MAL QUEM QUER

COMPRA BEM QUEM SABE

UNDERWOOD
A üflELHOR MACHINA DE ESCREVEU.

As qualidades que distinguem á ÜNGER
de suas congêneres são tantas e tão notáveis,
que a tornam a machina padrão (standard),
cuja reputação universal em vão procuram as
suas rivaes igualar.

AGENTES GERAES

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY

CASA BERTHOLDO
FABRICA DE

LUSTRES, etc.

MATERIAL
ELECTRIC0

Rua Theophilo Ottoni 90

CASA BERTHOLDO

Ouvidor 98
RIO

Sáo Bento 45
SAO PAULO

TAPEÇARIAS PREÇOS DE RECLAME
Cretone para reposteiro, mt. 2S600
Crctone para reposteiro, mt. ZS900
Reps trançado, larg. 0,80, mt.. 3Ç400
Eponge para reposteirc, mt. 4*3300
Epongs avelludada, mt. . . 9-5500
Etamina, larg. 1,00, mt.. . asooo

Passadoira para escada o cor-
redores, c&res diversas, larg,
0,45, occasiào única, mt, . . 2S50O

Capachos, artigo bom. .. . . 3$700
Tapeto para quarto 17*5600
Tapeta para grupo  32S00O
Tapetes avelludados 10SOOO

Tapetes Congoleum, sello de ouro, todos os tamanhos — Cortinas,
Cortinados, Guarnições para cama, Cretone para lençóes, etc, etc.

A NOIVA - Rua da Constituição n. 22

OBNBBRA, 2ti (A.) ~ i;*„niu «o-
niiiiiiciii-.-iiiiD.-i, rcull-üou-uo, liunlein,
em iniiK daa ualim clu Athuneu po-
riuilu 'numerosa u oscolhicjil iinaln-
líiichi, ii uonfòronvlu cjue o ilr. f-yl-
vio ninurol du Caslro, Beoretarlo dn
Bpibulxiuln i!„ Brasil ;'t I.Ikh daa Nu-
c*;i>e«, foz soliro ^i« grandes explora-
cjões no "lilíiterliincl" brosjjclro", ci
convite dn Sociedade di> Geogrii])lila.

A iipresentaçilo fio Illustre confo-
ronclsta (oi feita pelo presidente du-
quella Bocledade, dr. itaoul .Mopliin-
dan, que não so ae referiu noa aer-
vlços -iup aquello diplomata pre.sía
uu seu paiz o á sclencla com a dl-
vuigai.-iio dus coisas brasllolras, oo-
mu lambem enalteceu a obra verda-
delramonto patrlptlea o Blgantesca
do general Rondou e de seus eom-
panhelroa nus explorações através
dc senões até enião -desconhecidos e
mui conhecidos.

Entro as personalidades presentes
viam-se os dra. Afranlo de Mello
Frani-o, embaixador; Raul Pernan-
dos i- demais membros da Embalxa-
du Brasileira; os chefes e demais
membros das .",3 delegações dos pai-
zes do mundo fl Assembléa da Liga,
e dlrector e ulto.s funcclonarios da
secretaria da mesma Liça; jornal!.;-
tas locaes e estrangeiros, uutorldades
lòcaos e as federaes deste Cuntão:
directores e sociog da Sociedade -de
Geogrophiã, etc, etc.

ÇOmeçòu o dr. (Sylvio Rangel de
Caslro Iruçiindo um liello ciuudro da
épo.-a dua grandes descobertas ma-
rltlnws do Kaculo XV, uo alvorecer
da Renascença, recordando as glo-
rias dc Portugal o. o mysterio uue
envolvera o descobrimento dc Brasil,
surgindo como o. "131 Dorado" dos
olhos du i-ulil.-u européa, naquella
d-poeu lm.pi'11'd'i por um espirito i.--
reslstlvol d,- eóuciulstü a.-- Ininieiisas
regiões do Novo Mundo.

Mostrou ,, ,iu,- tfu.l a epojiéa Aa con-
Uuislu portugueza no Brasil, o do-
liiiniií 4:t liatureZil, ;i ¦ni-lnriii c ;i
uorugem dos bandeirantes, levados
pela yediiççãp do oliro e dás "serras''
d,- esmeraldas, úa lcrr«s lonsliiqua.s
dc oeste...

Attu.dles homens intrépidos flzo-
ram a grundezii territorial d,, Rnisll
c foram os uulorcs inconscientes du
nossa expansão seograplil.-ii, diz ,.
eonferenc-lsüv. Recorda o esfori-.il de
fortugnl puni manter o «cu linnicn-
so Império Colonial desde o tratado
dr Tor-dofcilhíiH ;ité ás ((uost^cs de li-
mitos coin a Amerien Hespauholu,
UUe, depois du independência, teve o
Império de reabrir'

Não fomos unicamente - continua
o dr. Sylvio Rangel de Cu.--.tro. "Kl
Dorado"* dos uvonturelros na época
dna cciKjulstHíj, inai-j n paraiso don
exploradores, geõgraplios c iialurii-
listas do século -*CIX.

A ida de d. João \'f paru o Brasil
despertou a att<-tii*ão da Europa so-
bre o novo continente. A Aninzonia.
o planalto central o o oeste, foram
percorridos por vários saldos o ex-

I ploradores francezes, lns'ezes, alie-
Mães e .umej-jeanem. cujos nomes

I .-Ha: Uingsclorrf: Humboldt, Eseho-
I wegge, .Salnt-llilairi-, Spix, .Martins.
: 13'Orblgny, príncipe Adalberto du

; Prússia, conde de Castelniiu, Clau-
I sen, Chandlesse, Gnrdner, Itainioadi.
I Maldonado, Stlgllch, Wallace, Dar-
nvin, Peter laind. Fred, Hart.Agas-
juiz. Von den Stein, Brtlliner. ,. Re-

lembra lambem o.s nomes cios expio-
| raclores brasileiros cpie contrlliulram

nn graildlbsu obra, affirinando c|iie
nue as explorações do general Can-
dido Mariano Rondon. ultrapassa-
ram dc multo todas ãs anlerior-
mente feitas nas regiões longínquas
ilo oésto não sd pclcc Importância
das descobertas geogrivpliieas e
scientlficas, como .também, pela
extensão da zona percorrida, pela
segurança o exactldão das coordena-
das determinadas, pelo levantamento
de plantas, pelus(, rectlflcações dos
dados' anteriores, pelo conjunto do
seu -resultado econômico e, o que (-.
mais importante, pela sua obra ci-
vilizadora, que foram as mais nota-
veis até boje realizadas no contlnen-
te americano.

.Vs suas conseqüências foram iues-
timaveis para a geographia brasi-
loira.

O Igeneral Rondon descobriu mais
de 1-50.000 kilometros quadrados de
terras virgens no nordeste longínquo
do Brasil, onde. nenhum homem- ei-
vilizado jamais penetrara.. Esse ar-
rojado explorador, o "Stanley" bra-
sileiro, eoino the chamou um dos
grandes jornaes parisienses, passou
quasi 130 junnos da sua vida traba-
lliosci nas florestas do nosso "far-
west". ü conferencfsta descreve, en-
tüo, todas as iutas da commissu.o
Rondon na America, no planalto
central do Brasil e no Estado de
Matto Grosso, as suecessivas expe-
dições realizadas através de terras
desconhecidas, as grandes desenhei--
tas geógraphicas do militar lirasilei-
ro, o estudo acurado da flora, fau-
na, geologia, minemlogla, climato-
logia, ethnogral>hiu, a construcção

de 5.000 liilometros de linhas tele-
gruphicas, a abertura de estradas,
o levantamento ide cartas e mappus,
e, finulmeiitc* a pacificação dos sei-
vagens, depois de haver tirado do
mysterio secular rios e montanhas,
desvendando a geographia nebulosa
do noroeste brasileiro.

Com o auxilio de numerosas e
magníficas cartas geógraphicas, pro-
jectadas na tela. a assistência acom-
panhou as grandes expedições de
Rondon, pela palavra do sr. Sylvio
Rangel de Caslro, e ouviu, conimo-
vida, a descripção da audaciosa ex-
ploração do Rio da Duvida, feita
cm 19J-" em companhia de Roose-
velt.'

O conferenclsta cnthusiasmou seu
auditório com o auxilio de lnteres-
santíssimas projecções luminosas
através clu formidável "Rondônia"
fazendo ver a importância que, para
a geographia, a scicnciu e a clvili-
Zação, tiveram us explorações Ja
cnnimissão Rondon.

O orador entremeou a sua pules-
tra com a narrativa de alguiiy epl-

j südio.s memoráveis, rclombrando as
famosas palavras dc Roosevelt sobre
o sertaniata hi:rt*HÍlctro, cotiseguintlo i
cominovcr o auditório numa evoca-
i;ão á memória, dos bravo*-*? soldados
que tombaram no desempenho da-
quella missão, etn prol da sclencla
e da civilização.

Concluindo a sua, conferência o
,*r. Sylvio Rangel de Castro traçou
i. ni rápido mas brilhante quadro do
prosresso e da civilização do Brasil
através do Império e da Republica,
reCcrltido-so ú todas as nossas -con-
qulstas liberaes e democráticas e á
in.usa cultura no terreno das scien-
cias. da literatura e da arte.

Mostra, finalmente, o papel que
tem o Rrasil desempenhado no con-
certo das nações, as tradições da sua
politica externa, o seu espirito pa-
cifico, o seu devotainento, sincero,
profundo, inquebrantavel aos gran-

j des princípios de direito internado-
nal e ã. doutrina da Sociedade das
Nações cuja obra de paz concentra
todas as esperanças humanas como

o mais radloso alvorecer da clvili-
zação,

A conferência do illustro diplo-
mala brasileiro causou a melhor
ImpressOo possível no scli* do esco-
Ihliln auditório. -.

Ao terminar a -conferência, qtiefoi Illustra-clll com projecções lunil-
nostts, mostrando aspectos grundlo-sos dos senões brasileiros, o dr.
Rangel .dc Castro foi saudado por
prolongada salva de palmiis, sendo
pessoalmente felicitado por avultndo
numero de assistentes.

O tdr, Rttoul Montandon, por fim,
agradecendo ao <.-onl'erenclsíci u sua
gentileza p"ara com a Sociedade de
(leographltt e a presença de lão dis-
tln cto auditório, mostrou quão assi-
gualados foram para o estudo da
geographia brasileira, Interessando
aos .sclentistas de todo o mundo, os
descobrimentos do general Cândido
Rondon,
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RESENHA DE PORTUGAL
LTSBOA. -.'il (U. P.) — Partiram

para. o Porto os aviadores Eírlto
Paes e Sarmento Beires, que reali-
zarani o "raid" aéreo entre Lisboa
e Macau afim de receberem a? ho-
menagens da população do norte.

Deu-se hoje uma explosão no
Restaurante Oriental desta cidade.
sendo avultados os prejuízos.

A legação dou Estudos Unidos
nesta capital, informou fi policia de
.que sc iich-i em circulação notas
falsas dc cem e de dez dollares.

Deu-se hoje uni choque de
trens nu tiinnel dc Dom Diniz, fi-
cando dez pessoas feridas.

Os preJUlzoM materiaes são consi-
dera veis.

O jornal "(.' Século" informa
quo a Krança reclamara para o-S
fi-ancczcH na mesmas regalias que¦^osam ou i!iir!--'Zí*í4 rum rulaijâo ao
empréstimo dns tabacos.

Os Imptii-tadoreti e vendedores de
f u in o di-lilu '\'uv* tn nâo coiiiinerciav
com u tabaco naoion-Hl,

A AíVíociai^ão Industrial appro-
vou uma tnoyfi.0 d^ a'polo ans proteti-
tos das Asstíoiacj^Oí* Coniimirciacs ás
medidas govunitetas, uomtudo ificn-
tis de qualquer tini politico.
OS AVIADORliS PAIOS l-I BliUlKS

Ml PORTO
LISBOA. *.'() <\'. P.l — Os cora-

Josoh ;ivindurcs BHto Taes o Kar-
mcnto Keiriis titie realizaram o vôo
,-nlre Lisboa c .Macau. clieganim
hoje, uo Porto, onde Coram ontliu-
siastlciiuiente recebidos pela popula-
ção que os conduziu em triumpho at,':
a Municipalidade.

Organlzou-sc Imponente prcstlto
que acompanhou os dlstilictos lios-
pedes no palácio municipal, onde fo-'
ram honrosamente recebidos pelas
autoridades locaes que deram rece-
Pção cm sua homenagem.
A VKXRA DB FUNDOS HfjRliICOS

LISBOA, *J0 ÍU. P.l — O Con-
s"lho de Ministros resolveu estabele-
cer um praso para a venda dos fun-
dos publicos a particulares.

A DATA ITALIANA EM VOU-
TüGAIi

LISBOA, 20 (li. l'.l -- O minis-
[ro da Italia nesta capital, príncipe
Borghese, foi hoje cumprimentado
pelos membros do governo c do cor-
po diplomático pelo anniversario da
unidade italiana.

0 GRliTimfilVELTR, 3

A GUERRA CIVIL NA CHINA
*CMA CONCiOS.SÃÜ PO .IAPAO
TOKIO, 20 (f. P.l — O Jiipão

deu permissão a Chunir-Tso-lln para
usur u estrada de ferro do Sul da
Manilehurla no transporte do suas
tropa» dizendo que essa iiutorirnção
nà.» rsprosontll a quebra du neutra-
lidade.

A DCRAÇAO DA GUERRA
PKKIN, 2U (17. IM — o pcnrral"í\'ii-i'el-|.'ii declarou nos oorrespoii"

dentes que lutarií contra Chailg-
Tso-lln até dominai-,) cotuplottilllOII-
te, calculando que a campunha ilu-
rurã dois mezes.

OS DOIS EXÉRCITOS BEMiI.
GERAXTES

MUK.DÍ3K, *J0' d*. P.l — A cavai-
Inrla de Wu-Pel-Pu tentou uni ata-
que de sorpresa ás tronas dc Cllilllg-
Tso-lln, soffrendo seria derroin.

Os dois exércitos uchnni-so sepn-
rados por uma distancia cie quatro
milhas.

üs aoroplnnos de Chang-Tso-lln
causam Importantes damnos ás for-
ças de Wu-Pil-Ku.

SltA.VCrlIAI, *in (l*. V.) — Os ge-
neraes dc Lu ' Vuiig-Hsliing. estão
impondo á força um Omprestlmo aos
chinezes prendendo aquelles que se
negam á contribuir.

o forte bombardoio cessou ao
cair da tnrde de hojo.

Lu Yung-I-Islang está trazendo ar-
tilharla e cidloninilo obstáculos de
arame farpado.

Em redor do local onde so acham
Instalados os estnbeloclmetitos es-
trangelros foram lançadas correntes
electricas que muito contribuirão
para a defesa daquelles.
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A EMIGRAÇÃO e IMMIGRAÇÃO
RUSSAS

TREMORES DE TERRA
EM ECZERUM E EM PASSINLEP

HOUVE MORTOS E FERIDOS
co.wr.WTixopi,',, 2<i ir. <r>.)

-- Noticias recebidas nr-Ma cidade.
dizem <rue <ce scntlvani novos tronio-
res de terra em Erzerum. o torro-
no ubrlu-Sc* cm grandes feiichis n,\-»sc
dlstrlcto, ouvindo -sc pavorosos ru'.-
ilon subterrâneos. A população acha-
sc tomada de grande pânico,

Ai' iresccntam as lufornuiçõoo que
se rcglatrnram sef.íeiitn mortefl >•
mala de trezentas aldeias dc.itruldnH.

No dlstrlcto de PiiH-diiler, o nu-
niero ,le mortos olevn-so a qu*i-
rentii.

o lucíToFímpíiãT OE E.
F, DA AMERICA CENTRAL

NOVA YORK. JO i'l*. P.) — .\
Conipanhlii Internacional de lustra*
dus dc Ferro ,1;, America Central,
ganhou em ollo íner.es $ 2.RO por
ncção. O capital lotai da empresa
om acções ordinárias é de .trinta mi-
lliòes dc dollares,

TRIKsTI-:, 1*0 d*. P.l
panhlil dc Navegação c"
tratou cm ,, governo
transporto transoceanlc

— A Com-
Josu-lich con-
dc Moscou o
i dos enii-

gi-nutes c dos liiimigranlcs russos du-
rante Ires nnnos.
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MÉXICO

UNHOESEDA

CONGRESSO Dl*.
GIA

VIINKRMOI.O-

MtiXICO,
gurado hoje i
,1c Venereologi
parle numerus

a. iA.i ~ Será Inau-
o Primeiro Congresso

no qual tomarão
delegados d,- toda

AS EXPERIÊNCIAS
FRIEDRICHSHAVEM, UO (U. 1'.1O dirigivel "SS R 3" construído viou

uas usinas Zeppelln, para os Estados
Unidos realizará, na próxima quarta-
feira as provas de resistência, se-
guindo para esse paiz poucos dias
depois.

AS FORÇJ^ORTE-AÍERÍCANAS
EVACUARAM S. DOMINGOS

WASHINGTON. UO (U. *P.) — O
Ministério dns Relações Exteriores
annunciou hoje que o ministro dos
Estados Unidos na Republica Domi-
nicana, Unhei enviado um telegram-
ma communicando terem sido eie-
cutadas todas as disposições relati-
vai* a evacuação d;i« forças ameri-
canos do território desse paiz.

Todas as forças de oecupação dei-
xaram o paiz.
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OS NOVOS SENADORES ITALIANOS
ROMA. 20 (U. P.) — (Official)
O rei Victor Manoel assignou hoje

uni decreto nomeando os seguintes
senadores: compositor. Puocin; cx-
primeiro ministro, Lulgl "farta; ex-
ministro, Colosimo Talneri; ex-depu-
toidoai Lulgl Lulggi, Antônio de Tu-
lio, príncipe Gilberto Borromeo, Lui-
gi Callaieni, Pietro Sltta, conde Ge-
rolabo Marcello, Rohadi, Cotta-Favi.
Cao Pinna, Camerini, Itottn, Falco-
ni, Negrotto-Cambloso; ex-prefeito
de Turim, Ricardo Cattaneo; presi-
dente da delegação provincial de Ro-
ma, Pietro Baccelle; ex-prefeito de
Milão, Bassano-ílabb.i; director da
"Clazzetta dei Popolo', conde Delfi-
no Orsi; prefeito de Palermo, prln-
eipe Gluseppe Lanza di Scales; os
industriaes Glovunnl Silvestre, Giam-
batista Bianchi, conde Cario Reggle I
e Glowinni Trecannl; o egyptologo
Schaparell; professores Bolognanni
Alblni, Clrlnclone, Gugllelmo Guel-
pa, Antônio Marchieri, Gluseppe
Maiorana, conde Glovannl Sabini e
Lulgl Slmonetta! os governadores de
l."*lorença. er. Barbasso, de Nápoles,
sr. Angiulli e dc Veneza sr. Giorda-,
no; os críticos de arte Oiettl e Ven- ;
turí; o director do "Secolo", sr, Be- i
vionc; o historiador Pieiro tirei c o '

presldonto da deputacão provincial I
de Florcnça, conde Pelii-Fabroni. j

0 DESARMAMENTO E OS ESTA-
DOS UNIDOS

WASHINGTON. 20. (U. P.l —
Consta dc fonte digna de credito que
o governo dos Estados Unidos está
examinando favoravelmente o convi-
te que receliera para se fazer repre-
sentar na Conferência Internacional
de Dcsermamento, projectada, eem-
pre que ossa reunião não seja um
assumpto puramente de accôrdo com
a Liga das Nações.'

0 GRÃO DUQUE CYRILLO PROCLA-
MA-SE IMPERADOR DE TODAS

AS RÚSSIAS
LONDRES, 20 1L*. P.) — O jor-

nal "Daily Mall" noticia hoje que o
grão duque Cyrlllo que se acha
exilado assignou uma proclamação
declarando-se a si prlprio imperador
de Todas as Russias e denunciando
violentamente o regimen do Soviet.

a rtopublJca, Kspuram-Hí! uptimos r'~
sultadcKi das deliberações que toniará
oaiç importaiUii congresso,

A ELEIÇÃO PRESlDISNCIAIi
MÉXICO, 20. lA.l — No próximo

dia -7, a respectiva oonitntejs-ilo da
Câmara dus J teituUidoH apre«ontará
o seu parecer ãcercu ,1o resulluihi
ilits clci<;õe.s prealduneiaes, rca-lixariari
no primeiro domingo do mez de ju-
lho próximo passado. A os.*-:*; pare-
ror deverá «epulr-He ;i proclauiaijão
coiistitucionnl do cau.lidalo qu- liou-
ver sido eleito. Este candidato, eo
mo é sabido, c o professor c gene-
ral PlUitarco Elias Calles, que foi
eleito para a prjmelra nuiglstratura
da ltepubllca, por grande maioria
do votos.

&S**^*l*****m*m+m*^*******+*m***m***+*m+*1*l*r**-**

NOTAS DA ITALIA
SINISTRO DE AUTOMOVKIi

GÊNOVA, 20. (L*. P.l — Um auto-
lius dr Valbsagno, levando trinta c
sois passageiros, virou-se perto dc
Rosso, preeipita.ndo-se peia pendeu-
te. MnitoK pussagelros ficaram feri-
dos, dos quaes sete gravemente.

O DEPUTADO DE NICOLA E O
CONSELHO FASCISTA

NÁPOLES, 20 (A.i — Contraria-
monte ao boato que vinha sendo es-
palliado depois do seu encontro com
o sr. Mussolini, nesta iddade, o
deputado sr. Enrico Dc Nicola. en-

uni communicado ú imprensa,
dizendo que havia insistido perante
o Grando Conselho Fascista no seu
pedido de demissão daquelle cargo,
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Arthur J.cintho Rodrigues f 
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TORNA AS CRIANÇAS FORTES

E ALEGRES
Agentaa: INFANTE A Cia.
ItUA C1I1LL', S7, S0DHAD0

LAMÍNAD0R !
Vcndc-so um c.vlinilro, ou calandm, dois

rolos ilo io", largura 0,00: serve paru la-1
minador, ilo couro ou borracha, i-P*. *>. !
Gonçalves *.- Barros, rua 1'rei Caneca, io. I
felephono Norte sggo.

âm\'f}k OEINII

SÃO 0 MEU SEGREDO!
¦rOcLf/iSAUseca

E DROSÀRIAs'1 R.S.J0SE'.5*Rig,'

Escriptorios na Avenida Rio Branco
Alugam-se magníficos, tio amplo -.'» ,-in-

dar ilo majestofo pre-dto n. 133, servido
por üoL- elovadoresi trata-se no me.-nio ou
com o Dr. iouza OnimarSes, rua do* ou-
rives, 10 i, cobrado

EHRBAR
ESSEHFELDER

Rud. Ibach & Sohn
Schietlmayer & Soehne

Rua da Carioca
lunlo a» r.lncma Ir!

TELEPIIO.fBi CEMTIlAt -131

VENDAS A

47*!: :,47
DINHEIRO

E PRESTAOSE8

Dr. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL SIO JOIO BAPTISTA)
Syphills • moléstias dos or-fios gmito-

urinarios. Conculterio: Visconde d» InhtaV-
ma, 82, proilmo á Avenida. Daa 10 >/t ia
IS ho.-sü. Norte 1.164.

VACCINA G0N0C0CQCA
no 

Laboratório Clinico Silva Araojo
EXIGIR O NOME DO FABSICANTE

Indiccda no tratamento da BLEROTS'
RHAGIA o todas as suas complicíõe», no
homem c na mulher: corri mentos, rn*o.
mstismo, etc.
A* VE-SD.*. F.M TODA.» ,\5 ROA- PHAR-

MACIAS K PB00ARIA5
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CHRONICA fi'0 FõRO. |
*UllO I.OUAIj

ü mòvimônto hontom no fúru local
Col niiiHii diminuto.

A nmlorlu doa cartórios cOHflOfVOU-
uu fuohudn.
O JUU5 J>lfiUHL.'l.'OU A SUSPENSÃO

DA IMSNA

Hilária Ooltn Gonçalves, achando-
so prcófi, o recolhida á Casa do Do-
toncão, oòmo Incursa no tfWLo mini-
mo'do nrt. 1I3S do Cod. Penal, ra-
quereu nu julü da ll» Vara Criminal
03 Cavòrea concedidos- polo decreto
n, lü.üss do corronto rara.

l'pr despacho du hontom, o Juiz,
dr. Álvaro l.turíord, decretou a nus-
pensão da oxüouú&o da pena imposta
tielo prar.o ilo dobi annoa e ordonou
(juo toaao expedido, a favor da ac-
oufitida, o com potente alvará do eol-
tura.
'RITOS 

QC13 SF.lUO SUaDLVRIA-
DO.S

Nn« varas orlmínaos foram desi-
finados pnra amanhã oa summarios
do culpa do-* sogulntoa nocusudos:

Drlmclru Vuru. — Summarios —
Antunlo Moniz Pacheco, Marcllio
Francisco Lyra o Euclydca Lttasoquo,

Sogundn Vnra — Summarios —
Antônio Augusto da Motta Machado,
Antônio Augusto Pinto Cavadas, .To-
sr* Alves, Anuindo Martlna Itibelro,
Oscar Faria Soures o João da Fon-
anca Uniu,

Terceira Vnra — Summarios —
Josc Marlanno dos Passos, Abílio
Vasconcollos e Josó Quedos dc Mollo,

Quinta Vara — Summarios —
Marocllino DlOÍÍO Moreira, Kaul
Campos Ucurgo o AVuldomar Cam-
iiofi Guimarães,

Sctlnin Vnrn — Summarios —
Mario*el Rodrigues Alvos, Gragorlo
Clareia Juninr o .lono Thomaz.

EXPEDIENTE
SUPK13MO 'IIUUUNArj FEDERAI-

Sessão om -O du setoitihro do J!>--t
— prosldoiuila do ministro A-hdrfi
Cavalcanti — Procurador gorai da
líupubllca u minislro Pires o Albu-
quorquo.

A.'s 1*1 horns c mola abriu-so a
¦seasnn aehando-so presentes oa mi-
nlstros Clulni.arfies Natal, Godofredo
Cunha, Loonl riamos, "Muniz Barro-
lo, Podro Mibielli, Viveiros do Cas-
tro. Edmundo Lins, Hermenugildo
üe Barros, Podro dos Santos. Comi-
íiinnii da Prantía e Arthur Ribplro.
Deixaram di' comparecer os minis-
tros líormlllio du Espirito Santo
prosldento o SobaslISu de Lacerda.

Foi lida o approvada a act» da sus-
são anterior o despachado todo o cx-
pedionto sobre d. mesa.

iVDXiGASnüNl-bS
. ¦ ;l,*-!íriivoK (ic pctli-iio — X. 3.S07

 D. Federal — líolator o miiiis-
tro Edmundo Lins. Aggravante a
S. A. Lloyd Nacional, aggravado
Jullo Brlgido Sobrinho — Xegou-so
provimento ao aggravo unanimo-
montou

N. 3.8(18 — T). Federal — Ttela-
• tor o ministro IT. do Barros — Ag-

gravanl.es Azevedo & C; aggravit-
rio Mnnnei Joaquim de Faria —-
Xegou-su provimento uo aggravo
contra, oa votoa dus ministros Ed-

• inundo Uns. Gemlniano da Franca,
Münln Barreto o Codofrudp Cunha

.Não assistiu ao julgamento o mi-
nistro Pedro .Mibielli.

N. 31502 — Ü. Paulo — Relator
o ministro Godofredo Cunha — Ag-
gravam.u Banco l-lvuluciouista; ag-
gravado o juiz federal — Negou-se
provimento ao aggravo unanime-
nieutu.

Beonrso cxlraoriliuario — N. 7.193
D. federal — Relator o ministro

Edmundo Lins— Hmbarganto Agues
Krugur: embargado dr. üomocrito
Barreto Tnmtiis, Inventarluilto -do es-
pollo de Hermann Kruger. — Foram
registrados os embargos unaninie-
mento — Impedidos os ministros
Muniz Barreto u Gemlniano da
Franca — Falou polo embargante o
advogado (Ir. Ramon Benito Alonso.

Appenaijiío criminal — X. 1)46 —
D. li'edoral — Relator o ministro
Arthur Ribeiro — Embarganto Cy-
prlano dc Lemos; embargado João
Maria dn Silva Júnior — Converteu-
se o julgamento em diligencia, fi-
eando suspenso durante trinta, dias,
atí1 f|U0 sejam fornecidos ao embar-
gado ns certidões requeridas polo
mesmo, contra o.s votos dos srs. mi-
nlstros Arthur Ribeiro, Gemlniano da
Franca, Hermenegildo do Barros o
Godofredo Cunha.

COUTE BE appeli-.u;ãü
liontem não houve sessão na Cor-

to do Appellação.

A F»B>DIDOS
QUINTA CAMAUA

Setfriio (.'jilniordluurlu
Expediente du dlu 11) do setuiil*

bro du 102-1,
Uuuiiiu-sc, niilc-lionlum, nob u pro-

sldeiicla do deHuinbargndur Elvlro
Carrilho, nourutiirlado pelu di*. Ciou-
ro Brant, tendo cninpnreolilu os dce-
uniliargndures tíainpalo Vianna u Ed-
muiidu Rego,

•ai-GAMENTOS

Embargos ile déclnrucSo — X. 112 '
— Rc-latnr, o desembargador Sam-
paio Vianna; enibnrgiinie, Nlpha
Franco Ferreira; einbargado, Ar-
mando Ferreira — Foram Julgados
Improcedentes.

N. -1-10 (deposito) — Relator, dea-
embargnder Edmundo líego; aggra-
vante, Evangellna Tavares Carmo;
aggravado, Francisco Bastos Sluclc —
Negou-so provimento, "ünunlmemen-
te.

X. -130 (executivo) — Relator* des-
embargador Elvlro Carrilho; aggrn-
vante, Murla da Gloria do 80USMI
Ruiu; aggravada, Kiasllla Ferreira
de JIorn.es (Irey — Negou-se provi-
mento, unanimem! iuo.

X. -1-13 (uxecuiifio de sentenija) —
Relator, o dcsonbargador Elvlro
Carrilho; aggravante, (Jenoveva Alu-
xandflna Ferreira Lopes; aggravada.
a Banca italiana dl 'Sconto — Ne-
gou-so provimento para confirmar
o despacho. aggravado, ununliuc-
mente. (

x. .11-1 (aúnimurlu) — Relator, o
desembargador Sampaio Vluniui; ag-
gravante, P. II. Deuizot; aggravada,
Aduzlnda Cândida da Silva — Xe-
gou-se provimento, .unanimemente,

X. -l-lü -.rclviqdlcuquu) —¦ Relator,
o desembargador ládmundo Uegu*.
aggravantes, Tliowuld ilenaon Ai C-l
aggriivndu, dr. Alfredo Yaldelaru ilu
Silva, 'llqulduturlo da fallencla do
Lulz. A. Pinlo & C. — .Ncgou-so pro-
vimento, linujilinoliionte,

X. lati (rcivlndlcai-ào) — líulatur,
o dcwiiibiiivgndui' Carrilho; aggra-
vante, The American MUI Company;
Aggravado,- Alfredo Valdetario da Sil-
va, liquldaturio da fallencla du Lulz
A. Pinto ,t C. — Negou-se provi-
muniu, uiianimumiiiito,

X. -I.-.S tdeposito) — Relator, o
desembargador .Sampaio Vianna; mi-
gr.-ivnute, Alberto Hoiiuo du Rczen-
dc; uggruvado, Avelino Soares. —
Deu-se provimento para (iuo revogue

scu decreto, pela nuilldado do U»
ti lt • ajuizado! unanimemente.

X. '108 (ordinária) — lléluitor, o
desembargador lilvjro Carrilho; ag-
gravante. Banco Allèmãu Transatlall-
tico: aggravudo, Francisco MoncrO

Não se ('unliecuu do aggravo por
não ser caso de-ise itsçurao, unanime-
mente.

X. -178 (deposito) — Rolator, o
desembargador Bdmundo Rego; ag-
gravantK, Bernardino da Cunha
Martins; aggravudo; Josú Augusto de
Souza — Não sc conheceu do aggra-
vo por não sur caso dessu recurte,
unanlmeipénto.

X. -1-0 (executivo hypothecario).
Relator, o ili-seinlini-gador Nabuco

du Abreu; aggravunte, d. Iillvlra Au-
gusila da Conceição; aggravado, Ban-
quo Beige jua Preta Pondera — N.o-
goUr.se provlmunto, uiiunliiiemeiilu.

N. Ki- (justificação) — Relator,
o desembargador Nabuco du Abreu;
aggravufites, Prado, Surmento -fe Cl
aggravados, d. Antonia Caca Rollo
o outras — Neguu-su provimento,
unaiiimcnieiite.

X. -1-5 (emburgoa do declaração)
— Relator, o desembargador bld-
inundo Rogo*. '.'iiilmraaiile, João
Gonçalves Dias Sobreira; embarga-
do, Henvlciuo Manglii. — Julgadus
Improoedeutea us embargos, unani-
memento,

ISurteio — Au desenibargador El-
vl.ro Carrilho — Aggravo du instru-
iiiònto n. 639.

Aggravos de petição — Nu. 539_,
520. 529, 5ÜÜ, 5ü7, 512, 5-19, 55U, üüü
o 55G.

Ao desembargador 10-dmuado
go — Aggruvns «le petição ns
5*2-1, 527, 'fiau, 535T ó\0, 5-12,
552, 55-1 o Í55S.

Ao desembargador Sampaio Vian-
na — Aggravos dc1 petição us. 522.
5H5, 5-2S, 531, 5P.S, 511, 5-1-1, 547,
551. 5,1:1. 557 o 584.

MESA — Aggravos de pellçãa ns.
559, 500, 501. 502, 503, 505, 50(1,
507, 50S o 572.

PUBLICAÇÃO — .\Rgravos dCiui-
l.ição — Ns. 1.741, 3.105, 106, 233,
30-1, 307, 330, 331, 335, 337. 353.
373. 413. 425, 442, 4-10, 451):. 400.
400. 407 e 470.

A VIAGEM DE CRUZEIRO A CAXAMBÜ,
RALÜEAÇÂO

A JUSTA ASPIRAÇÃO OE NOSSA ESTÂNCIA - UM APPELLO A' DIRE-
CTORIA DA REDE SUL MINEIRA

A. pôpulacã.o da nossa cidade vao
dirigir 110 Hl1. dr. Ismael de Souz.i
uma rcpn.-senUicão pudlndo-lho que
nuuiiTu (.'Hlubcleeer^eonv ei*,ruclor per-
manent/i, durante todo o anno, o
carro directo (pie, nas épocas de
mulor freqüência de veranlslaa, cor-
re do Cruzeiro u Caxambú.

Nfio podemos deixar -do applaudlr,
cntliii.'*,lastlcameiii.ü, a excellente
medida solicitada pela população,
porquanto ella nada mais represen-
ta do quo uma coisa de inteira Jus-
tica. devido ã nussa estância hydro-
minorai, 60111 multa razão, ser eon-
siderada a in.clhor do Brasil, sub to-
dos ua aspectos.

Se asului nos expressamos nilo no:i
move o lululto — que nunca tivemos
e nem teremos'— de íii-enospreznr urf
outras estacèVcs du águas do sul dc
Minas, todas cilas de grande vnlor e
merecedoras, tambein, dos bohéflcloH
quu porventura recliimomoa para a
noami,

Allirmamos essa uup-srlorldado u,
por conseguinte, o direito que lho
assisto do ser melhor tratada pele.-:
poderes .publlcòa, baseados em dudoü
olflelnes insupliismavels e llidos*
truiitlvels.

Assim, por exemplo, rèlanceando
os olhos pela niénaugém que o suu-
doso presidente ltnnl So.'ir---i -""''.riu

ao Congresso, em M dj Julho p. p„
110 capitulo referente .-. 1Í.C-.1*. ü»ill
Mineira, lá encontramos o seguinte
pedacinho relativo á receita da B(-
irada: "Uos artigos du expprtacãe,
os que mala concorreram para o au-
gmento da renda foram o cale, que
produziu 05U:41I8$700; "as uguua
mineraes, com 2I8:101$20U" e u fu-
mu com 131:0335500''.

Ora, da mesma mensagem sm verl-
fica, conipulsaudo os algiirlamoa re-
ferentes ã exportação du Estado. quJ
foram exportadas HUÜ.745 calxiiá du
agua mineral, cabendo dessas
137.805, á Caxambú. Ki-taU-leeende-
se a proporção da exporlaiiãn eom n_
renda chega-se á conclusão que í"
Caxambú eom a exportação dc suns
águas, oceuparia o 2" lugar nos ar-
tigos que maia renda produziram
para a liêde, pois, as suas 127.875
ealxaf*. teriam pago mais de ré'»
132:000$ODO, ou seja. uma quantia
superior á produzida pelo fumo de
toda a região servida peln Estrada '¦

leso (iinuito â renda (Ia exporta-
(;ão, não falniido no que a'Empresa
das Aguus imporia de materiaes, u
(lin* deve andar por quantia equiva-
lente ao que paga de frete.

So encararmos um outro ponto dc
mais importância — com-muito

quantu de menus rüiidlmônlo paru a
ÉJUrada — qual o da freqüência ,1c
veranistas — eiitãu mnls sc nlflrma

direito que tom Caxambú de po
dli -1 rtt-d.u Sul iMInuIru uma euiii;
inunlcuu&o, üom Ualdeauilo, çoiir
Cruzeiro. Senão, véjnmoí. São ainda
il.ldii.-i oíílelaes rotlrndus .Ia meiisn-
gem 1I0 presidente Ilau! Soares, que
uos dizem Ut sido esla u frei|Uenoltt
dus estações de águas do sul de JU-
nas:
Águas Virtuosas . . 1.61» liesaous
Ciimbuquirn. . . . 2.880
Caxambú ,-,.'.*3H

Su coniputurmus pnra S. Luurcn-
eu, a novel e futurosit uatúncla vi-
slnha, quo vue em franio proBreaiJo,
uma frequeiicin do 1.500 pessoas, I
quu nos parece razoável, leremos a |
conclusOòj du qui CiiXtthihú aôinon-
te, recebe lautos veranistas cònro to- ,
das us suns eoiigenerts do sul !

Bastava, iiponaa luso, para (|Uii
pudéssemos ploll-ear, cum perfeita
sarenldudc, uni carro dlreclo, liga-
do au expresso e que. sem solução
de cuiitiniililu.de, ponha a principal
es-ancla de nguas du Brasil em
cuminunlcutíãu com os grandes cen-
tros (|Uc lhe dão a sua vida.

Águas Virtuosas o ('anibuquiia.
cuja importância para a economia
da Rêdü e do Estado, ainda fino
preínzeiii, Juntas, a de CaxanibU. ja
gustim, -Je ha multo, a vuntagom
de uma viagem nielhur, eiiiiiquaulo
bem nuiia longa do que a nussa,

Varglnha. grande centro de produ-
ccão de café, o milia importante do
sul de Minai-, tambem tem o aeu
carro directo de Cruzeiro. Xadu mus

Juato paru t-.j.Ias essas locnlldudçs
porém, nada lambem mais iiijus"*
do que negar-se egual fnyor a < •'*•
Mimbú que. i-ouiii jú provamos, tem
mais direito do que ellua a esse
conforto pura' seus milhares de rre-
ctueiitadores.

Quer-nos parecer que ainda
tlvenioa u nosso carro direcUi. ^-.
soluções d" continuidade, porque
Diretoria .ia Rede, pur seus 1
pios trabalhos, passou desapercebida
¦1 justiça do dessjo da população ca-
xambuenso.

üiíiu vez, norím. qne fazemos vai
nuul „ (nlustlca que nos .'• feita.
acreditamos quo a actual Directoria

I dn Rê.le Sul Mineira, á qual .ia (1,-

| vem.ia muitos benefícios, venha a.)
I encontro da população de Caxambú,
! láildo-lho mais um ensejo de me 1.-

I car .eternamente obrigada Por esse
serviço.

(Da "Gazeta do Caxambú").

nm.-

lUltl-

¦¦O *tl(

THEATRAE8
Manuela Malliens, Bem inais aquella,

dcKou a Companhia do tt/H-rcio o rol
liouilslar-ae, na Companhia -lo . 1»
.leso.

Ainaiiliã, não nos .«iirpn
uma (luaíiiuor "¦eátrí.tHnhn"
porque lliu dè na veiietu
llioutro, para refiiglar-so
ICasas .safailew.n, ...saas «an
i-;itm terinliiar, Comu termln
«iniplcsinor.ti! elevaiid.i o nivel morai
intellectual dns artisuas. .Ml . ^-";,J''!
r.'.i,i. t. o (liffluil. U' d^verns dlfflel

lieleiidoii
d- S.
delia

'.O lt
íhlees precl-
I-113 V Multo

•In-:'

crulo

mus t-
tores
com ,
resíilv

-ou
•Sociedade Brasil'riieatraes" qulzer"Centro <los Autores

:;¦ a queatão,

lie-
521,
5-iS,

vêr, difficil. Assim penso,
oxenipio, riee lí-üututos d"
Autores "° Braoll" no pai
gundo, do artigo segundo
etuur contra (os entro os y
oh empresurln-s, dn accordo
digo Civil 0111 vigor .* ns leis,
ventura, Sorom criadas:"

Nesse paragrnplm podo estai-
dio, deada que eó.. fuçam :
tro" 03 nétores ou ti» o
VQrom, <yu*ucLe:*. vcrjionlia
Nesta altura, ou poderia
sus verdades fi Manuela,

Vu-
unlamcnl'1
É, Braxll"
¦, a nu.u

!>oi*íjue, por"1 V;:Ul*0 *d*-C4
.igrupliu 'se-
Ido: "l-lfiv-

com o co-
is. que, por-

08 200 PACOTES
A QUEM INTERESSAR

Seu Mea, deixe dc nicas
Tu estás tentando outros tiúteü,
Olha, Nica, que tu ficas
Sem us duzenlua pacotes.

Seu Nica. :
Que ó Celli
Dessa surti
Sim, doado

1 tosto "arara ,
do teu talcntu?
uuc tu ampara
teu "nascimento"

rTEMOS SEMPRE EM STOCK

AZULEJOS — TIJOLOS — LADRILHOS

CIMENTO - TELHAS — OLEO DE LINHAÇA

E. R. ALMEIDA & Cia.
RUA DA QUITANDA 19 - sob.—Telephone: Central 5221

Para
remédio

ASSUCAR
nfiiadu pmisSímo

Para garantia da sna legitimidade, deve exigir-ss 0 SACCO
BE PAPEL AZUL COM CINTA VERMELHA sesm-a snalyse
• um ngutrala da COMPANHIA CZIHAS NAGIW

o reme-
arte -I" "Con-
¦trizes que ii-
o honestidade,
dizer doloro-

maa como n:íá
íntillici-c-s não se dá nr.a com uma flo:;.
(iuc dirá, com um pesndo ndjeotlvo, dei-
xo essa uetria em pus. (.!u<3 lkma u .«a-
imola não entender essas coisas... Mias.
voltemos no iipsuniplo. Se o Centro mio
eonseuuiu Keparar os bons dos nuios •-.>-
mtíiitcw quo pd^kucí o nosso th<;a.tr.'"i. uíjU1'
le paráuraplio citado é inócuo.
cCrtar o mal pela ral:'.. lia um
seRtiro, lüxinle liii innls do oito uniioii
nos nxelilvos da S. TJ. A. T. "in eflhoço
du Código' Theatral do mlnlin autorlu.
o ouso affinnar <|iie (*>• obso co.Hko lo-
irnisSí entrar em execução at* Manuelas
não fariam o (|Ue fazem. Ora, Se a
S. B. A. T. deixa, ha mais d*1 oito an-
nos, e.-s-i- projecto do oodlso dormir em
s>'iis nrolilvae, o "Cíiitro dos Actoros do
ilrasii", liem poiliu exumai-', de lfi o trn-
tar. depois do ostminl-o, do o oneniiii-
nliur para n Caninra. t"ma vo*/. npprovn-
do esse eo(I!e*o, luro. nuo não tc-rlnmos
mnls safndozu.s praticadas nor empresa-
rios. como não terlnnioe canalhices pra-
tieâdas pelos artistas,

O "Centro iioa Actorês tio 31i*ae»ll*' pfi-
los süus Intentoa merece sympathia o o
amparo de quantos so Intoreisaiu pelas
causas do llifralro. Agora, mesmo', o Cen-
tro pleiteia uni beneficio para, os artis-
Ias, digno de todos cs louvores. O Con-
tro conseguiu fluo os empresários oon-
cordnsscm com c seguinte deolaracãn:"NV-s abaixo asslgnados, empresários do
tliKit.ro... concordamos nBçnr o percen-
tagem <U "0 To dos vencimentos diários
de cada aotor ou actriz nas reollua cm
vespera-e.-?.

Por ser verdade oasignanios ,i preson,-
to-declaração". 1-7, porém, curioso o (|uo
s-9 píiasn. Os enipre<mrIoB J6 aoslgnaram
fs&iii dc-vilAnH.-Õíít hn muia d>» mn moz,
mas; até hoje não entrarahi cilas om
oxécusào. O sr. Leopoldo l^róos presi-
dento do Centro, bom podia por exem-
pio, pergunta-- n» sr. Leopoldo Vrfc.-i
¦empregartu, a rasào dtjsa a'.n?u'ari-
(ludo...

Al, seu Nica. que maldade,
1-lu sinto teus desalentos...

•Al, seu Nica, uuu saudadu
Dos pacutes dus duzentos..,'

('.'umo as ipombas do UaynuinJo,
Fuglrum. não voltam mais!
l.á su vão por esse inundo
Que saudade muu rapai.

Scu Nica. norte 'procura
Mais propicio p'ra teu barco
Pois com visão mal segura
Tu inaufragasto num charco.

Não creio, não mo parece,
Que visses :i. dinhelrama,
Tc "compre" ipiom não coniieec
Nem sabo da lua fama.

Seu Nica. deixo dc nicas
•Pu estás tentando outros botos',
Olha, Nica, (iuc tu ficas
Sem os duzentos pacotes.

A EX-PENSÃO RIBEIRO
E 0 PROBLEMA DA

ALIMENTAÇÃO
0 HOJE RESTAURANTE RIO-LISBOA

E A EXCELLENCIA DOS SEUS
SERVIÇOS

Um dos probleilia-a de maior vul-
tu, pura os (iuo, olitretjties á sua
ucíivldade ou por contingências ou-
trás, tém de fuzer tei suas reíuIiiOe»,
naa casas iiue exploram tal gênero
de conitharulo, é, certamente, o do
.•ieleei'ãi.1, t*uer |io nue so .-refere á
(lei-cneia do eatabelcclmento (íue os
tenlia d'.' atleiider, como ao gênero
iiue lhes possa ser dado a euiisuinu.
notucluniento agora que, com o alto
preiju da vida, b.'iu poucos são os
negociantes (|uo so escrupullzam.
obedecendü cegumeiite, nitíaniü mu
l>vuvoito Ut! ciou bum Homo, nus pre--
cüitoM da uüuliüUUa u Iiyylone.

Para os <iue liaMtitm o Itlo, nâo
constituo mais novidade alguma, dl-
z-r-sc uno nãu faltam, no centro da
cidade, os restaurantes a prego Clsro.
alguns destes alé sob a pltloresca
dcnomlnaijão du pousOes, mas sem
oue ohcdctmm, leifiiliiieule, a uuu:-
Hllur re?ulum,iiiai,*ão. lá' ubvlo af-
firmiirmus nue sem i

maior allcercu ile
pllclto est.i. nuo o publico, .uu maio-
ria dessus cnsns de negócios elidi-
destinos, só,pode ser prejudicado.
Ahi tístá puniue, razuo pudorusa, uu-
nio casa dc preco fixo, onde u con-
sumlilor su encontra perfeitameiile á
suu vontade, ilctstncii-so de ha nitiito
tempo, lnvulgarnidile, o Hest.turau-
le Kio-Lisbon, ã rua Seta dc Selem-!
bro u. l'T, itobradu, a antiga o. fa-'ia-
mento conhêcltla "1'ensão Itibelro.
Tenilo-Hu dunipru em vista u Inteiro
bem OBtur dus seus freguezes, o mui
actlvo proprietário, sr. Francisco dá
silva, j.iuials su descuruu da fiel ixc-
•lii;ão deste seu prugniiiiniu, <iuer no
auiiienie á liygieiilzai;à*.i du modular
t*fitabt*leL'iiiienlo, oomu ú. oscollia ni-
mlàmonto etíci-itpulo^a do apròvlslo-
niiinenii.i para n coiifccufio dus seus
curdupios. variados uuuiiio abundini-
tes. Xão lin o i|iie nli exlgir-sc, ImiiIii
inais quu íl uxcülloiicia da dUpoBlijãu
du ">:i'ãu u tJu a.Hü».'iu 'irrupreliônslVül
na feitura dus pratos, se juntam —
como um exemplo da boa u magiil-
fica ordem de estabelecimento, a
Correcyão do seu pessoal c um opll-
nio servlyo de copa CHidega, como
bem puuciis casas, du mesmo gene-
ro, possuirão talvez, il tanto é facto.
que uai doa iiuilorea méritos úo pi'u-
graiiiina do Conhecido negociante,
está na eominudidado absoluta duB
quo se servem ua sua casa, — alhol-
ando-se elle da visão avara do lucro
certo — <iue não ha muüu, o Ueslau-
rulutu Jtio-Lisboa passou por com-
pletits obrttH de i-t-iiiüdelaijãii, -obras
que, por primorosas olnboru, o dan
quacs se oecuparam com cnconiios
todos os jiirniiew não furam tidas
por aufnc.ienle*-: pelo proprietário do
estabelecimento, tanto (juo já poz
mão ua execução de outras, que tor-

' liando ainda UUiis agradável o aspe-
ctu du toda a BUsa', são prova invul-
neravcl dc quo ali tudo so fa'.'. enulu-
vivamente e de accordo com os dieta-
liu-s da moderna hygiene. I.ucalr.iada
¦.iu punlo perfeitamente central, a
cx-Pensãu Itibelro e hojo KESTAU-
RANTE ÍUU-LISBÜ.V, uão teme, ou-
trosliii, conipotlijSe.-", na sua tnbelia
de preços, que sâo os dc 3SOOU em

refeição avulsa, uoü dias communs, o
I du Ii3.-,U0 nus dias de dpmlngos e le-

riados. «ondo que nesles últimos "
I almoço é ajantarudo, nas horas dc
i uso dus mesmos, estando u reslau-

rante, lio»' alludidos dias conimunf*.
abento das 0 e ;I0 da manhã, ás S
horas da noite, quanto ás pensões
mensaes são da maior conimodldadc
du preco, notndamento. para as pes-
soas de commercio. Pelo que fica
expus;", vê-se que o Itestauraino
rtio-l.islioa é das casas de refeições,
no Rio, uma das mais recommenda-
veis. jnstifleaiulo-se, deste modo, a
preferencia que lhe dá o publico,
frequenca d
dia a ' dia
procura, i
nuo ail se*.

Em torno da venda de um Cinema
Não voltei aluda a mim do:-,.ilm do assum-

bro quu mo causou o relatório d.i

dr. ll." delegado auxiliar, relativa-
monto á uma "queixa" quu Inepta e

perversamente, apresentaram áquel-
U delegacia, contra mim,

Quu o doutor delegado uão apre-
ciou devidamente o íacto, ii claro

como a luz merldlunn. lils o (actOi
lim o dia 115 ou llil do Julho do

anno transado, Francisco Rodrigues
da Kunsocu procurou-me, como ro-

l.resontanto que ou, então, era do li-

quidanto da firma Silva ¦& üoncalves

proprietária do Cinema "Apollo" si-

tuado então fi rua 24 do Maio 220,

para o fim dc adquirir, por compra,
esse Cinema, Estubeloclaa as con-
dlijões respectivas, deu Fonseca,
como slgnal a quantia dc dois con-
tos dc réis — A venda Cora tratada

pur vinte o cinco contos (.uno faz
certo a cominunlcu-jãu por carta, por
mim Celta* ao illustre advogado da

exma. viuva du sucio fallecido, dl.

Cld Brúune, no dia Immudiuto, eo-

piada ella nu meu eupiador 11, li lis.

Í!M|20" cuja curta so encontra junt.i.
ordem, quu e .^ auU)íi du üíjuidui-ão — Juizo da

[Uiilquer lei, e.v- .
2' Vara (Jivul. A certidão dessa, cal-

tu Cul por mim oftcrcclda á -." de-

kgachi auxiliar.
U (lUcixoso perdera o signal. não

cm meu favor, mas cm favor da

firma llquidantc a cujo patrimônio
[Ora então, incòrpuratlo, pelo molho

du não haver o quelxuso honrado u

sua compromisso, tornando eífceii-

va a compra do Cinema como lho

cumpria o fora estipulado uu pro-

prio recibo dc signal. uu dia 21 do

julho.
U não só uão a eCCcctlvou nesse

prazo como não o fez om oulros quo
iiuccesslvanieiilc lhe furam, por to-

leraneia, concedidos. Dalil a perda
do slgnal cm queslão...

IB nlslo so resume a historia da

venda do Cinema "Apollo", historia
a quo o digno dr. 2." delegadoxuu-
xiliar, entendeu du emprestar o epi-

logo do seu relatório.
B nom nutra, sem jactaneia, podia

ser essa historia para quem tem a

seu cargo Interesses alheios du cen-
tenas du contos dc réis o próprios,
tambem du algum \ ullo. ..

Kiu, III «lu setembro de 11)21.
Alfredo Irhini» «le Son/ji Cluimnrãcs.

Rua dos Ourives loi sob."

Economia de tempo
dinheiro!

de

CliTUlnrvs, luhclllis (lo prrn-i".
núncios, ele,, cm iiilniiUH

PRISCOS
ã0 exemplares de uma pag.

1UU exemplares do uma pag.•Juo uMiiiplarcs do uma pag.
DOU exemplares du lllllil pag.
•10o exomplaiTs de uma pag
ãuO cxciupliircH dc umn pu*;.
ele.

Daotylograpiilu. TraducijOt
derei;ua pura lodo o BraBll.

Buchuor & Cia., Ouvidor,
Tolophonoi Norte, .1001,

SJOtin
7J00U

llJOOu
injouo
ínitiõii
2;iji.i".j

En-

71), sobr

Devolve-se o dinheiro
:i quem fizer uso iln PEITORAI,
KOL'5*313!.ET o nfio alcançar o rostil.
tudo desejado, Mala de lã.000 p.is-jou
quu obtiveram optlmoa n-sulia-lod em
pouco tempo garaiuoi-.i a Iníontcatavel
orrieaelli do PEITOIIAI. liOUSSELBT ein
toilos os. oasoti do TOHSllH. OU doa mala
onilnentoa médicos brasll«;ios e catruu.
pulros attoatiiin sor o i'i*'i';'oi.'Ai.
ROÜSSHliET o que supera todo-i os
preparados. Leiam com attenção o fo-
llioto que acòllipanlin o frasco. Mxig r
o 1'BITUKAU RpUSSBIjK'!', eom qui
vos darão outro
nials lucro na V(
voaso c3'.onuigo,
dinheiro.

qualquer que lhe .1,1
nda u quo estraga.-.i
ospcrdlcando vjssc

Tratamento das rooie&tias do estomaai
BIOGASTRINA

(Comprimidos toni-digestivos)
Nome registrado

Biogastrina revigora á vitalidade g.is-
Iro-iniestina! cm atonia, faz voltar i
normalidade a sccreçâo dos oruãoj
digestivos que recuperam o :>í'j ínnc-

cionamento integral.

Biogastrina é a vida do estômago

DECLARAÇÕES

de
en-

Belleza.
.-» -*¦¦-*» »

Para o estômago
JIY1 REMÉDIO EXCELLENTE

t'=ri-50 lia multo lempo um remédio
quu é all.uilcnlc elTicaz c admirável. Tra-
ta-sc du um blcnrbiinato aperfeiçoado
fuperlov o agraduvel nu inais delicado pa
ladar. Ertilncntea uiuiilcus
que osso blcnrlionató
mo, pois as pessoas quo sorrrein do ázlas,
gazes, mfts dlgesiões, ele.i encontram com
o scu uso mn alllvio Iiuinedlnto. Convúi.i
ter proseiuo que qí.*-1 bicarbonalo esterl-
zado como sc chama na Allcmanlia ?•'* se
enconii-a eni nos*-o paiz eni; vidros nem
fechados,

demonstraram
esterlzado ú opti-

dlstln 'tas famílias que
so fazem maior em sua
invi ácidos que estão de
o àtitendidps por um pes-

«uai competente, allmentandorse nus
frutos d.- umn cozinha sadia, limpa
e variada, tudo com o raro convém-
ente d/e modtcidnde do preco.

Ul porque se sinta, nos seus esfor-
cos perfeltamento amparado pelos

ler ao seu estabelecimento,
sr. Fraíielsco da Silva se

=• d-*., libra o hora, -tornar
•linda ípalH attraente a sna casa.'' ¦

(Transcrlplo da "Gazela de Noti-
cias", do 7 do corrente.)

'¦» -ai» ¦*¦

Registro de marcas de fabrica e
(je commercio e obtenção de
' patentes de invenção:

"Apólices da Prefeitura,,
I'edc-«u ú. possua que achou um

i*6'o do papel COlltOlldo 10 apólices

da Prefeitura du anno 1017 o

ns. 22.70B u. 22.S1J, a fineia do
tregal-as ao dr. Ulympio de Castro,

á rua du líusarlo u. 161 (sobrado),
oudu será gouorosamuntó gratifica-
du; o prevint-se quu qualquer nc-

gucio feitu cum aa mesmaa, ficará

sem cffeitu onl virtude daa pt'u\i-
delicias quo já foram tomadas.

m—»¦***»¦*»'

Tito Livio e Jesus Christo

LEOPOLDINA RAILWAY
lU-ll.KBlMll.VrO 1)13 CAHtiA IM

IMIAIA roKMOSA
u mctiu:roy

Xos illus '-- d -II (lo correiilc sli
sc i-eeehe cnrgil cm Praia For-
musa (lesllniiilii As estadões dus II-
iilnis do Norte c (irão Puni. n wiliori
— Tiliigeiu nlé .Moiirii- Brasil (1'rtru-
polis). Sno .losc do Hlo Crclu, Mnuâ
u Magé (l!i I'. Tlicrr/.opolls).

Nn cMin-no dc Mcllicro\. nesles
iiie-niii.*- (Ila-, só scríi rccchidu car;;»
(Icslllllldu uté lliu Bmiilu c Ciieliui I-
rns, nnilias Inclusive.

As íiicrciulorlas cm Inluçiiu ile ia-
gnu jwirn ciirrcguiiuMild pelas parles
nó palco do 1\ Korinosa só iluicrrt
ser cm inibis pur» a ehUi<;ã(i dciml»

d(< previa (.'onibiiiacfio coni n
Agente.

Hlo dc Jnuciro, 19 dc aclüniluo
dc 192-1;

M. C. MlliliEK.
Dircetor ('crente.

f!UC VUO
& || 11 o O

I deavanei;

BUchner & C. Ouvidor. 79,
•ar.o. -S. Conto, 10. S. H-aulo.

Como pude Tito Llvio, quo mor-

reu quando Jesus uinda não tinha

20 annos, escrever uma Vida de Je-'

sus?
Respondam os atheus Ignorante-

cratas.
1'lavlus Josepliiis.

• (il> o

Deocleciano Martyr
Li a tua "falarão" aos povos c

ús "novas" da zona suburbana onde

vegetas. Não era melhor que esti-I

vesses quieto? O diabo depois dc ve- j
lho fez-se ermitão...

M. Bispo.
 -> -*¦•***•*• 

Malas e artigos de viagem
A "Casa Marinho" e-ti fazendo a icn-

Ua dc todo o .-eu stocl;, por monos do
ciuto. tudo o que lu de ni"llior cm obr.t
do lei. Quem quizer ter malas superlorof,
aproveite a oceasião. V na rua Selo do
Setembro, 00. -- Manoel Jonuuim Mv*
rinho,

M***» 

NEW YORK LIFE INSURANCE
COMPANY

APOÍjICU extraviada
'rendo-se extraviado a apolloc nn-

mero 211,121, emlltldii pela Now
Yorl; l.ifu lnsuran.cn Company, io.
bre a vida de Aiiluiiiu Cumes ítcbol-

i lo Horta, o comu não tenha sido
I feita trunsacijão do espécie alguma
I sohre a mesma, desdo Jú declaro cs-

lar a referida apólice nulla o sem
valor algum.

ItOHponsahlllzp-me, comu benefi-
ciaria e inventariani,e, a restiluil-a
:'i Companhia', se om qualquer tom-
po fôr encontrada, assim como, . e
na nioMiii.i qiiãlidade. responsabilizo-
ne- por qi*alquci' realaii*ii<qãò que so-
bre n íiK-snía apollco adypnhu .1
Companhia.

Capital Fodpral, 10 do 9-021 —
l-.iiiilin Aiigusln (•¦irnoiro da llortn.

Associação do Hospital Evangélico
ASS!-:.MI"!,I'.'\ GWH-VTj EXTIIA-

OHIUXAIUA

(3;i convocação)
Ue ordem do sr. presidente, con-

vido os srs. associados a reunirem-
so em assembléa geral ordinária,
no dia 2.1 do corrente, íis 20 1.2 ho-
ras. no 1'avlllião da Bgrojit Presby-
terlaiia [do [tio, á rua Silva Jardim
n. t':(. para tratar da reforma dos
estatutos.

Sendo esla a 2.' convocaijão fwi-
cc-iullaiVi. com qualquer numero.

líio (lu Janeiro,' io dc setembro
de Ua'!. — Br. Jofio Vdllmcr, sc-
crotarlo' gcrul,

um *

Cumplido de SanfAnna
l':o". do Direito Civil nu Uiilveríliiado
Hsc. lliu I" do Março n. 03. — Tei

N. -105S — UOS. Slll i'üÕ3.

MACHINAS para PADARIAS
PjfP Viennara

MACHINAS PARA LACTICINI0S "Clock"

Machinas para a "INDUSTRIA ALGOD0EIRA"
PRENSAS PARA OLEO

MOTORES A 0LE0 CRU' "TUXHAM"

L0C0M0VEIS "BADENIA"'

em stock.
HEXtM STOIaTZ <& OXA

66-74, AVENIDA RIO BRANCO, 66-74
Caixa Postal, 200 Teleph. Norte, 6121

RIO DE JANEIRO
São Paulo — Santos — Pernambuco.

O "Dlarlo pfflolal" d<. Ul do «otonl-
bro. publicou ua Inteuni. o ltcgulaincn-
to das Casas dc ülveraôea. Kão vm ana-
lysar o^f repulanifinto, vôit aiv.^nriH, cha-
mar a at.tonr;ào nara dois íhjntü.H. BÍK
o art. 33: 1 — Não Inoommodar quem
nuor quo sej:i- duríi-^tíi o ftápíctrtculo
ii-api perturbar oí nrtlslns durunt
proiéiitrcã.i, salvo o direito do appiau-
dlr ou reprovar, cão íiodeudo, em caso
algum, arrojar ao pnlco objectos un-'
rixiíOBteni na peFenas ou pospftrii dnmulfi-
i-^:- .ns -nlsíi**. nem fazer motim, assim-
dn ou tumulto com gritos, assobies uu
outros quaesquer actos nue lhterrompHhi
o espectaciiló ou sejam cor.trari.is á or-
devi, Hocego e clecenclii :

riestaqueiiios essus éxpressües: ,"Salvo o direito do applaudlr ou re-
provar. ;iã« podendo, om caso algum,
iieui fazer motim, assuada ou tumultd
ÜÓ111 '^ritOS. Uí:ÜOl>K>i;( etc, GtC,

Ü autor desse artigo seria aiiisvel, so
Hiõ cxpHcasso eomo 0 rtuo ho devo dar
uni» v i!ji V Como ko ivprovu, chi «Üc.n-
clu? KuLào, eütii banido o dlròilu da
vaia ?

(I outro ponto í este: L>i/. u -'(rt. 33,
nura^niiihn 5«; ''Nãu berá lK-nníttidu o'•iirivs^D de injnororf de oito ulmoti noa
osijeciftouI"d nocturnos" TSntâo. nas"inaiiiiceõ" quer s.-jam draniatica** uu
'.vrkliis <ui -do outro qualquer i^oncro
''utlem entrar crianças de um mea, de
mui ainiu V Se teao nüo fosse unia tolios
•ra nm absurdo, u **»r. Aaurcin Vuriu-*lo. i" dcluçiidij auxiliar, que procure
crriêlr etse disparate.

No ínoii ultimo nrtifjo. r.o ponto >>m
-o., mr- referia á CJiupaiiiila du Kepu-'"•Hen, fniamlo dos grandes artistas norr
'leuózeii, nãu citei CliKby aem Mnrin'(altos. 1'V.á reparada a ili.illHUoa,-ioi*ouu ;i']ui cy *-''i'J '¦ cotn .t»<do o

livancr. "Jarauca riniiciro.

A CURA SOLAR
O ••Uoilothorapiuju'' vito preenchei"

uma lacuna lia multo sentida pôr

quanlua exerceu a clinico uu Itio de

Janeiro," ü (noto dc calar ú. fronte dc

tão valiosa cmpreligiidimérito o ta-

e a bondade do clí. Sloncõryo
Pilho, constituo completa sesuranua
du sraude suecesso que vac. lograr

este utll estabelecimento.' 
Dr. Mnrlo Ptruglbo

|rc- j lento

OURO!!
Prata - Moeda — Brilhantes

CAUTELAS
Correntes, cordões, oastdes, ouro que-

brado, platina, dontin, dentaduras, Jóias
com brilhantes, salvas de prata, appare-
lhos d* chn, prata o moedas da Republl-
ca e do Império.

N. B. — Não fazemos preços a nio ser
á vista, porque não queremos illudir o
publico com offertas fantásticas.

Vejam a offerta dos annunciantes FAN-
TASTICOR i depois venham em nossa casa.

íiYNDICATO NORTE AMERICANO
Compram-se CAUTELAS 110 MONTE SOC-

CORRO e de outras casai
RUA 7 DE SETEMBRO 162 - 1»
•ILLti-lPJ.Mi: LtMIlAL .-'.'S3

Concurso de Quadras & Sonetos MACHINAS
O JULGAMENTO

isto
nmKstá 1'elto o jumamento deste concurso, iniciado cm 22 .1" Julb

unno o encerrado a 1 do correirto mez. Furam recebidos !í.ií;I5 can
nroducoOcH poéticas (quadi-iiH e aoriotos). As quadra;; toruAii om numero
rcdu-/.idÍssimo. ma-i os sonetoa chegavam em verdadeira alluviao!

Uas «.«-lá produciiõcu roechidua, apomos* ü6, c Iaso inesiuu emp apro-
ciaeão muito bcnovola, mcroceruiu publlca«àu. Dessas UU, aleumii** são
roaíhionto interessarmos, iiujplcadaa c bom trabalhadas. A conimls-,n.o jul-
¦,-adora resolveu conferir o prêmio para a melhor producção lvrjcn. —

uma collocsúo dc romances — ao aeguintu .junctu:

DE OCCASIÃO

FELICIDADE

Quantu mais desejada uu .preferida,
Mala esquiva se mostra. IS. na verdade,
Não ere.ias nunca ua Felicidade:
illla c tão vária como a ipruprla vida.,

Mas ha quem dtóa têl-u, por vaidade.
Sem tel-a uni diu. au monos, promottidáj
K' que a 1-VH.idade é tãu quurl-Ja,
Que vale a pena tcl-a na vontade

K us dias vfió passando...- 13 cada dia.
(,'uc iiassa ê u iristc despertar de um HOllliu
lio quem sonhando a'vida nãu sentia..

IJc que vale ser rei som ter rainha?!..,
TI cu uiu sinto fuliz quando Huppoüho
Ter a ventura du pensar que Os niinlia!

Quanto ao promio a ser conferido ã niellior prpducq&p humorística.
achou a cominissão que nenhum dus trabalhos publicados justificaria tal

Faacndu uni julgainentu entro us quadruü cnviad.-n. resolveurecompensa.
conferi-.1 ain pr .niio — uma còllccijao dc romances —- :i. tcgulütv"

AOS QUE PROCURAM NOIVA
Si queres uifia Usura
üo mulher má pr'6 marido'.
-— Xa cara multa pintura,
•— Na perna pouco vestido..,

íSolwihtiã-! v. dc Barros.

\ciu;edo

: mcauio:
sua idenl

a-ousar il"iii"
dude. feito ii'1'e

side
a rã

para a
irônica á'ilis

Temos em stock, pur iiroQos bu-
ralos, as seguintes machinas:

UST.WrLp.UtlA l)i: SllüTAES —
Inslallacilü -complola para 1'abrlou
de latas ate vinte Ullos, jcdoudas n
quadrada*!, do aiamado' labricanlc
Inglo*" "RHODEtí", constando do
prensas, rècraVadelrus, diversos ba-
laiicis, pequc-iias riiachiuaj do fun;-
laria. etc.

OFFJC1NA.S aiEÜAXIOAS — Tor-
iioii mecânicos, ditos rcwolvnr de

i diversos tauianhos, ma.clilnaa du tu-
. rar, dc cortar, martelete u, ar con.

prlmldo, iijiparpllios do esmeril, fer.
j rainenias, etc •

(;.\niMNT\'i:iAS-Serras do Cita,
circulai**1**! o cnsojihos, deacngrüsso,
dcsõnípcuadolrã, machlnas do tur-
lienr cabos, do soldar, serras dc fitas
e multas outras.

MpIQttES liniIKSOS — A va-
por, a gassoliiia, a oleo cru', varledado
om iiiptorcH electrícos, polidoraa cie-
cirleus. calilplras, etc

I MACHINAS Ull UltsAS -- Uom-
] bas 

' 
pára asua, btirrlnlioS, mar

[ chinas de lixar, trãctdr, tanfc, ca-
1 ttilnbôos Ford, machina du . ll*car (i
! llrii-par oalcádp, alaniblqucs c ser-
I pentinas, moiuhoa para caft, balan-

i 
' 

IMI LIAS 12 TUAXS.1USSÓES—Vo
lias de ferru c made-ira, eixos, mau-
cães. '-adclras, luvas u ijerteiicc».

: MA1'EIUA15S D1VKRSOS — Ca-
bos de aqp; estanho, talhas, macacos,

I iiosos de balamja, purgantu du cal-
I deiras, o;c.
j TKCHMCA — Cplisultaa techm-
| cas, orçamentos, i-onipr.i. o veiei-t
j de iqa( hinas, vistorias dc machinas,' iiiontagops " ' dcbincniügcns, con.;.u)-

ias a A. GOXOÀtA'H)í5 .«:¦. BARR1"'.*^
I - I>.;.i Fri i C-invca lu — Tclcplio-
! u*.; .Noite 2BIÍU,
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L _r„ XkÇJJ*?l,J^gfea e Cinema
O THEATRO

\ SRA, MAI.NOi:i,.\ MAITllCÜS
JãQA NO RECREIO OU VAE

1'ARA O S, .JOSÉ' V
.\ Bmprona PíihoIiou! ScKroto fes*

distribuir non Jornaes, iinte-hontimi,
(lovIilumonW) iiiitliontlcaila, unia nota— publicada Iiontom — em nuo dizia
haver contratado para o elenco elo
S. .José. a aotrlü «rn. Manoela Ma-
th eus.

Hontom, desmiontlndo Isso, enviou-

Roupas Brancas
Comprem em primeira mio, na PA»
ORICA CARIOCA. 20 To menos que em
outras casas. RUA DA CARIOCA n. 22,

nos n empresa do Ttecrolo a segulnto•'onuii iinli;it;!lij:"Conlrurliiiiionto a uma noticia
publicada nn Imprensa matutina do
hontem, a fertejuda actrlz Manoela
Matheus continuará nomo osorlptura-
ela da omprosa do Rocrolo, om
cuja companhia fi figura do primeiro
plunn".

Qual das duas notas conterá a ver-
dado ?

M para elucidação do caso tem a
palavra . a Empresa Paschoal Sc-
groto.
"MATINE'S" ELEGANTES, NO

CARLOS GOMES
Communlcnm-nos da dlrecçllo do

Carlos GonvoB, eiuo o actor sr, Leo-
poldo Prejes resolveu Instituir, a
partir de quinta-feira, 2B elo cor-
rente, as "matlnfios" elegantes, do
Carlos Gomes. A primeira sorü. a"matlnée" da Cune>fio.

Constara o ospee-taculo da repre-•eentuçilo da comediu om um acto:

00)««-sTa»05Bs»0.

A. Moral o

<»«--**qi--iiMigwri

SORET
SOBERANO

Nos casos de enfraquecimento dos nervos, FALTA DE
memória, INSOMNIAS E FALTA DE APETITE.

ELIXIR DE SORstT Vende-se em todas as pharmacias
c drogarias, approvado pela Directoria de Saude Publica

em 261611919 sob n. 97

t*q M Wà WjjàMil' 1

GRÁTIS Si quer Bor £e"z em emPreSos, cm ne*
goclos o em amizades, gozar saude,

educar a vontade, augmentar a inemorla, a lucidez de
espirito o o vigor physico e viril; agir pelo pensa-mento a distancia, livrar-se elas influencias estranhas
e ãomtnal-aè, vencer as difficuldades da vlela e alcan-e;ar a felicidade e a paz, pega jã o MENSAGEIRO DA
FORTUNA. Dá-se em mão ou manda-se pelo Correio,
grátis. Só para adultos e não analphabutos.

Escreva para ARISTÓTELES ITALIA, â CAIXA
POSTAL, GO-1 — SecfiSo A — (Rua S. Josó, G). Riu.
Mande-nos nome e endereço escriptos com clareza,
hoje mesmo.

Oceano", do Trlstnu
Bernardl traduzida polo sr. Loopoi-
do Prelos. No acto ela ounçáo, toma-
rflo parto os srs. Mtircello Tuplnam-
lui o Edgard Arantes, iiiih duas can-
t;i*M-:i estylIzatlitH, iilí-in ele outras ar»
tlHtas. Finalizará n, "niatlnfro", n"Cela dos Cartloaos", do Jullo Dan-
tas,
"A BOHEME", ESI VESPERAL —

A COMPANHIA PARTE PARA
S. PAULO

Em vesperal, será cantada, hoje, a"BohGme", do Puecini, ultima re-
prOHcntnejüo da companhia, quo cn-
corra a actual tcmporiulu. No espe-
ctaciilo do hojo, fará a sua apresen-
taçilo a soprano iiorle-nmerlo-ina,
sru. Loulsc HaycH. Os tlenials pa»
pois estSo confiados ao tenor Ml-
ghettl, barytono Melnllloff, baixos
Pasero e Floréo e contralto Elhta
Marcial,

A noite seguirá a companhia para
f*. Paulo, onde dará alguns especta-
culos.
UMA TEMPORADA DA LONOON

COMHDV COMPANY
Está annunclada pura o dia 4 du

outubro, a estréa em nossa capita!,

PASSEIO AO

NO DE ASSUCAR
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Os carros
aéreos funcclonam com freqüência, dia-
rlamente, desdo sete horas da manha.

A'o sogundas, quartas o soxtas-teiras
o ultimo oarro sobe da Praia Vermelha
pa-a o Pio de Assucar áa 6 hora. da
tarde e ás terças, quintas, sabbados e
domingos ás 10 horas da noite. Se chover,
funecionará somente ató ás 6 horas da
tarde.

TELEPHONE: SUL 768

»^»-»oJ £2
ADIO- aS*t\ ELa

tlu uma companhia Inglesa do come-
dln, composta tlu ele-montos elo valor.
A London Comody Company traz uni
reportorlo escolhido, E' a primeira
vez que nos visita uma companhia
Ingleza do tlocliimuyüo.

A estrC-a deverá ronllziir-se com a
comlodla "Peg A my heiirth", quo
teve granile suecesso om Londres,"lis PAUSE DEI CAMPAXELL1"

A grande companhia Italiana do
operetas Lombardo-Caramba, qu» virá
ocoupur o ex-S. Padro, du empreza
Paschoal Sogreto, tie-votVi eh_-:;ui- ao
Rio no próximo dlu !),' a bordo do"Príncipe dl Udlne", dando-so a ea-
tréa no dia Immediato, Bahbado, com
a opereta elo Cario Loinbardo "11 pue-
so dei campanol.lt", musicada pelo
maestro Virgílio llsinzala.

"11 paese dei campanelll" constituo
um dos grandes --xltos da companhia,
nüo sã jiela excollencla do sua mon-
líigeni, iino 6 tao luxuosa quanto orl-
ginnl, como pelo libreto, eiiie offerece
á "soubrotto" elo elenco, sra. Ines LI-
deflba o melhor qnsejo para cvidenelar
o seu grande pendor artístico,

A Imprensa tle Buenos Aires, apre-
ciando o valor da opereta de Cario
Loinbardo, nftirmu, u "una você",
que ella £• dus muls interessantes, e|ue
ultimamente so tem escripto.

A acçao du pceja decorre num estra-
nho paiz, onde o.s maridos são vigia-
elos pelas esposas cautelosas, que, com-
blnando-se entro si, usam ás portas
do suas casas, campainhas secretas,
elo modo que, quando qualquer dos
maridos quer sair á noite, ó apanhado
om flagrante dellcto... de fuga!

E' bem de ver as situações risíveis
(Continua lia IB* pagina)

AS PERTURBAÇÕES DE ORIGEM INDUSTRIAL
Dentro ns portUrba.Co. do tolo

gênero que nífllgom, por vezes, us
recepi.íes radloplionlcas, merocom
especial nionsfio as de origem liielus-
trlal, correndo, "pnrl-piissu", ao In-
do elos parasitai atmosphorlcos. E'
nus cidades, sobretudo, tino taes ele-
mentos deletérios muls so manlfes-

il II

A melhor lnjoct;fio mercurlal, no traia-
mento Ua syphllls, «Meada e ausência ab-
soluta tle dôr, atte.-laUas pelos grande-,
clínicos: Prol'.-. Miguel Couto, Abreu Ti-
llio, iiorliu Vuz, Henrique lloxo, Austro-
gesllo, Kel. Magalhães, etc., etc.

VENDE: Uodolplio Hess í: C. — 03, 7
do Setembro.

r-HI—-
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ctamente sobre os circuitos do appa-
rolho receptor, ,

Entearemos, primeiro, o segundocnso. Ucconliecó-ao, facilmente, se t,
ruído provem slu iillmentai.-ilo dlrect.i
dei posto, pelo sector electrico, ou
da recarga dos aooumtlladoros, queKerii necessário, ontflo, a .liar.

Km gorai, o melhor 'Processo punise eliminar u aCCÍlo directo dos pa-rasltas InduslrlaoB õ aquella que ttt>
deriva da omprogo do um "gaiola
do Faratliiy", ou seja, tio um envol-
torlo in:et;illls-o, fechailo, conteúdo
todos os iippni-elhos de recop.fio, r
do onde mio emei-gcm sonilo as con-
noxOes o us manltas ou manlvetlas
do* manobra.

Afim de evitar os offeltos, preju-
diolaes, dc "capacidade", no Interior
du "gaiola" em questão, a distancia
entro oa diversos órgãos e u paredemetalllca náo deverá ser inferior a•1 centímetros.

Esse processo, que t-edUiS um pou-

co a g.imm.'! das extonsOos ile iinilii
o a sensibilidade do npparulho, »lm*
pllflcn a rocepcAo dns pequenas on*
tias, stipprlnilndo u Influencia dn"capaaldtido" slo oparadoi' a u nc»
oaggldade do so recorrer aos "pu-
Illins" Isolnntcs.

Xo caso em quo a antenna e> com-
(Unida pelo sector electrico, cllml-
liam-se as pcrturlia.Bos, dispondo,
ein série com n tomada do corrente
o o cisiiileiis.il!.ir da protocçflOi uniu
outra "capiicldiulo", do valor hhhIU
fracs», o atô iiniii bobina, ontre esse,
condensador o .i torra (figura 1» uqul
reproduzida).

Essa bobina, qyo •'¦ atravessada,
muls de ele»/, mil vezes, mais facll*
mente, pela coiTOllto slu ses-tor, d.,
que pel.is e-oiTi-ntes de alta froqlien-
cin, absorve, Intclrtunonte, us per-
turbnstios da rfide,

E' sempro roeommondndo restrln-
glr-so o iiuini'1'o das "tapou." do bal*
xa freqüência, 'im- amplificam, In-
dlstlnctuiucntc, todas us correntes
muslcucs, em favor das etapas ile at-
ta freqüência, cujo necordo (uu afl-
nacio) sclocclona, de multo, as au-
dlqOcs.

CINEMA AVENIDA
—:- HOJE —:—

Ultimas cxlilblcOes do boníssimo íilm ã*i enredo sensacional,
passado em COIMBRA

A FONTE DOS AMORES
A pelieula victorlosa que fez pulsar de alegria o coração dos por-

tuguezes, e levou ao Avenida milhares de brasileiros.
PORTUGUEZES !

Não percaes esta unlca oceasião de reverdes a vossa encantado-
ra terra!

A PRIMEIRA SESSÃO DE HOJE COMEÇA AO MEIO-DIA

—:- AMANHA —:—
Encontrarels na tola desse elegante cinema a mais encantadora

das estrellas da Paramount

BETTY COMP SON
no emocionantisslmo e amoroso íilm

1 FLOR DO VII
commovodora pelieula cm que tomam parte em trabalhos magistraes

RICHARD DIX —¦ LEWIS STONE.— TULLI MARSHALL

JARDIM ZOOLÓGICO
ABERTO TODOS OS DIAS DESDE 8 HORAS

Í^ÃssuÕaf»-? fe
¦*sV I PRENSAS PARA CANNA — DEsFURADORES — CODI1CTORES K

¦ OB BAGAÇO — HACHINISHOS OS MAIS MODERNOS DOS EL

I ATÉLIF.RS DU THIR1AU 1
d» LA CROYÊRE, BELQICA • - ÚNICOS REPRESENTANTES H

I F. DE SIQUEIRA âc Co. LTD. 1
RVA Ia DIS HARÇO 31 «- TE L. N. S8S0 M

IH ÚNICO LEITE DE IUBBSU I
BIO I PEÇAM PELO NOME I

b mmmmsmmmmaaasammmmmmmmmmmmmmmmmm.ZZ^^^ZZZZ^Z^Z^ZZ^Zl

HOJE-:-Domingo, 21 -:-H0JE •¦'

Balanços — Carroussel — Aranha que fala, etc, etc,
A's 15 horas; Funeção ao ar livre pela troupe "TUTU',, — Acro-

bacia, Clowns, Malabaristas,
A'S 10 E A'S 14 HORAS - RAÇÕES AO MACACO

Dispositivo de protecejUo, no ceso da utl-
lizaçáo do sector, como antenna — F, pó-
lo do sector, possuindo o minimo de per-
des'na terra; F2, outro polo do sector;
B, "capacidade" da rolha do tomada do
corrente; L, self-lnductancia, de 0,1 "hen-
ry"; T, terra; C, "capacidade" de bloca-

gemi, de 0,1 microfarad

Iara o maiores estragos produzem, o
ainda mais ituando as recepções ra-
dioplionicas se têm ele dar em uma
antenna improvisa ela.

A quantos amadores ele T. S. !'*..
jâ terá acontecido ouvir, no capnoc-
te pliohlco, em mesmo em um alto-¦falante, o ruído do sector de luz,
um fragmento de conversação tele-
plionica, ou eiinelu. !t descarga de uni
motor, ii menos ipie se trate tia par-
tida elo um "tiíamwny'/*!'"

E tudo isso., «cm falarmos nas
perturbações quo lóm sua origem no
posto receptor do visinho, cujo ho-
tcrodync ou autodyne nos envia, tão
fora do propósito, todu unia gammn
de oihI.ih musícaes, tí\o pouco es-
tlioticas quailto indesejáveis!

Nilo incluiremos tambem no nu-
mero dessas perturbações industriaes
a voz de diversas ostacfies incomnio-
elas, estorvantes. cujas emissões po-¦ílerosas. enx arco ou em sccntelhas,
se fazem ouvir cm'todas as regula-
gens?

Um dos technicos dc maior con-
coito, om Paris, encarando esses elif-
ferentes problemas, prop5e-lhe so-
luções simples e ele; facll appllca-
ção, e elas quaes poderá, o amador,
medianamente sagaz, tirar o melhor
¦partido. ,

— A multiplicação dos amplifica-
elore« de varias etapas poz na ordem
do dia uma questão com que bem
pouco se preoecupavam os "galenls»
tas" de outr'ora: a questão das per-'
turbações provltidas tias r&tles e tios
apparelhos electricos visinhos e,
constituindo os "parasitas indus-
triaes", a saber — passagem .li»"tranrways", tunecionamento das lil- jstallações de illuminação, descarga j
tle motores, etc, etc...

A questão é lão espinhosa quanto
a elos parasitas atmosphèrlcos.

Para se reconhecer a natureza tia
perturbação. bastará aiise.ultar-se,
suecessivamente, com e sem antenna.
Verifica-se, assim, immedlatamente,
se o _parasita actua Indlrectamenle
sobre o collector do ondas, ou -dire-

RADI0TELEPH0NIA
Receptor tle .*• válvulas, recebendo bem

liuenos Aires, veiiüc-se na rua tio Ou-
vldor, 131.

RADÍ0-TELEPH0NIA
APPARELHOS RECEPTORES

Para ouvir os Concertos, Noticias, Discursos, irradiados diariamente
Estacio Marconl, da Radio Sociodade do Rio de Janeiro

COMPREM OS APPARELHOS

MABCONIPHONES
AMPLIFICADORES — ALTO FALANTES

ACCESSORIOS
CONDENSADORKS VARIÁVEIS—TELBIMlONES — \ \I,\T*L\S,

LIGAÇÕES DE TERRA — lio IWUA ANTENNA
ISOLADORES EBON1TE E DE PO llCIOliANA — HA I'KltlAS SEOCAS

PEÇAM CATÁLOGOS E INFORMAÇÕES DA

C.11 NACIONAL DE COMMUNICAÇOES SEM FIO
RUA Io DE MARÇO 107 - Rio de Janeiro

CAIXA POSTAL 128 TELEPHONE: NORTC 686S

s lllli Pllli fflWJII I

CC GELADA 99

B*MaBIBl^l5EE^IBlBIBigi5Mt^^

ELECTRO-BALL CINEMA
— EMPRESA BRASILEIRA DE DIVERSÕES 
51 — UUA VISCONDE DO IUO ItnAriCO — 51

A MAIS POPULAR E QUERIDA CASA DE DIVERSÕES DESTA CAPITAL
Sessões oinematographicas com films dos melhores fabricantes nacionaes

e estrangeiros• HOJE _ H0J£ _

AMOR CONTRA O MEDO
Hoje e todas as noites, ás 6 o ás 10 horas — Sansacionaes torneios duplos,disputados pelos molhoreo artistas do Eleetro-Ball.

 Vencedores do partido do dia 20 — ARTHUR e BARNES '
QUINTA-FEIRA, 26, ás 14 horas — Extraordinária matinéo com um torneio em20 pontos, disputado pelos in*mnci»eis campeões do Electro-Ball

AO ELECTRO-BALL CINEMA — BI, Rua Viacondo do Rio Branco. 51

ÚLTIMOS MODELOS DE
FOGÕES A GAZ ALLEMÃES

"PROMETHEUS"
ECOKOMICOS K HYGIENIC09

BRANCOS K PRETOS

0 receptor sem ri¥ã
GRANDE ALCANCE E

ACURADA SELECTÍVIDADE
0 uso demonstra estas qualidades I

| Todo o seu material é KELLOGG l

j KELLOGG SWITCHB0ARD & SUPPLY COMPANY \CHICAGO - lll. U. S. A. ~

1 Fabricantes de apparelhos Telephonicos completos, |
ha mais de 25 annos. i

REPRESENTANTE GERAL !

t José Garcia Jove |
| RUA DA ALFÂNDEGA 108 — RIO DE JANEIRO j

ICTERIGIA >. RI H^BÈXICA

IR, I A. L T O — HOJE —:— 2 films de extraordinário êxito —!— HOJE — RIALTO
8 EMPOLGANTES E LUXUOSOS ACTOS E MAIS UMA DELICIOSA ALTA-COMEDIA EM B ACT08, DA "METRO"

PELO AMOR DE SUA DAMA
COM A LINDÍSSIMA EEVf JOk\ |V2j J^~\T

QOSAMDO AS DELICIAS DA VIDA
com o querido H j ROLD LOCKIVOOn

" s." ^^ 
™**T*a*B^^^ >jl
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El M STOCK
LOCOMOTIVAS A MOTOR

PARA QUAIiQD£R BITOI^

Capacidades de tracção 18.000 ks., 28.000 ks. e mais
AUTOS OE UNHA - WAGONETES

DE QÜALft-CER TYPO B BITOLA

Feçam c*it«l«ee» e atteritsa aa» rí-prf-et-istanle-s eerarai

SANATÓRIO RIO COMPRIDO
Bua Santa Ataandrifia 254 —Teteplwne: Villa 4001
PARA DOENTESjDE CIRURGIA E MEDICINA DEMOLÉSTIAS NAO CONTAGIOSAS

•SM-oado no meio do pai-qne ai-a-dinatlo oom instollaçõcs para dn*cbsse. baulios de lira, btuihos de, s«H. mststmcens, raios lütra-vlolêta.el«troraeIloil>eríi|«*a. Rc*-Jraen dietetico do accôrdo com cada casoparticular. Tntameaio do arttii-ltisnío (okesiitode*, dlabe-tcs, rhe-u*matisnso); alfcecocü do armsurclbo discstiTO e cardio-reoal, e-onra-lUBcentes, eeeotíuios o dns aflcocões ciruriricas das crlajicaa comeecsao eaptcial para _debels, aiicmjcos, rachlücoe, ljmphaücos e
poi-taeloi-cs de co.ial£-iu c mal do Pou.'~ Toxlcomauoa

í> «OENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER
MEDICO DE SUA CONFIANÇA

S»o médicos da casa os Dps. Gustavo Armbrust (medicina) s Dr. Cris-iumaFilho (cirurgia)
1'REÇOS ESPECIAES PARA PESSOAS DE POUCOS RECURSOS

DIÁRIAS: 12SOO0, 15?000, 205000, 25S000 o 30ÇO0O

HE! » i.__. ' RIO DE JáHEIRO
RUA DO LAVRADIO, 105 — CAIXA 2442
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TEM TOSSE? O PEITO DOE?
Tome...

7Pneumatoí Godoy
PRACOS, A.M3MICOS, «tUE NECESSITAM DE VV. «SaiCAMEXTO

Í-ERIU1G1XOSO ÍODO-PHOSPHATADO, LSE1M.

I0D0-FERR0L GODOY

ACABAM UE RECEIIER .VUVO SOn*
TIMEXTO

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN Ltda.

RUA DOS ANDBADAS, 44
TEIilü-iiONK MORTE 1DS6 , _,  _„ ,

O super-medreamento recentemente
descoberto e que já niuito afamado,
graças as suas qualidades therapeuti*
cas, vae assombrar o mundo inteiro-

-Exclusivamente vegetal
De effeito rápido e garantido como dissolvente dos CAL-

CULOS, ICTERICIA, RHEUMATISMO, ARTHRITISMO, GOTTA,
MOLÉSTIAS OA PELLE e ECZEMAS, Como eliminador do

AGIDO URICO
não tem rival: é o mais poderoso.

LICENÇA N. 1.500, DB 19-6-925
A' VENDA NAS BOAS DROGARIAS E PHARMACIAS

Mendes & Marin — Ouvidor, 157, 2,"
Falam eminentes médicos sobre o "UROLITHICO,,

Emprego 1'requentemento o UROLITHICO cm ejaaeis de c-atar-rhu ela veslctila, elos buelnetes, ela bexiga, com o melhor e-iitoKio, 10 de setembro de 1H2-I. — (Asa.) Mirmel Conto.
o impLlTHICO 6 um preparado nacional e.ue tem indicaçãono tratamento das cholecystltes o e'iiole!ltlila.ses, ondo o sen enipre-fe-o traz reaes vantagens para o.s doentes,
Kio, lã de agosto de ínm, -- lAssli;'.) Dr. Rocha Vat.
Declare-, que tenho observado os melhores resultados clinico*em casos de ttiathesc urlca, com o emprego do preparado UROI [-THICO. L-sei-o a principio como experiência e os efíeltos obtidosautorir.aram-me a aconselhal-o com confiança.
-Minha observação tem-se exercido mais partlcularmTmte emcasos de llthiase biliar, alguns eom accentuada insufílciencla hopa-

M Yillo^l 
Janelro' 4 de jUTlh0 de 1921' — ÍAssis.) Dr. Faostíno

Professores da Faculdade de Medicina elo Rio de Janeiro.
Attesto que tenho en». prega du com muito bom resultado o ore-parado UROLITHICO nos casos de dlathese urica, em vista dogrande poder diuretico de que gosa o mesmo preparado. Obtive ex-

mlMAUHJ VMIICR 8. P l1! 
oell^!ltDS "^"ailos em dois casos de gravella rena! complicada de

LlflANIM, Afl.ltll U Ü. g I ?a !te c0'11 forí« Py«»*'a. Dois doentes com arüirite rheumatlea dos— Fl Joolnos obtiveram cura em menos de um mezRio de Janeiro. 2 de maio de 1034. — (Assis.) Dr. Leio de.\iiinii,,. '
(-.iciiihro da Academia Xaçlonal d- Medicina. M>-ii,?o rifficial
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| Á MAIS CONHECIDA DO BRASIL;
REMETTEM-SE AMOSTRAS E

ACEITAM-SE AGENTES
PEDIDOS A

SERAFIM A. VASCONCELLOS
Rua Marechal Floriano Peixoto 117

KIO DE JANEIRO

1 RADIOTELEPHONIA 
|

1 ELECTRICIDADE 
j

1 INSTALLAÇÕES S
A GAZ E A KERO- -
ZENE, SEM PAVIO, 5

A' VISTA E A PRAZO -.

1 Rua da Alfândega, 119 1
PREÇOS DE IIHPORTAÇ',0 -
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Dc S. Paulo
A REMODELAÇÃO DA SORO*

' O..H..NA
8, PAULO, 20 (A.) — A sessão

«Io lioiiicm dft Gamara dos Depu-
tados ostovo multo movimentada a
lntui'QE.ant.0.. O "leader" «ia mulo-
vln, deputado lillnrlo Freire, apro-
.ontou um projii(iti) d« lei niitorlzan-
ilo o governo u ateli' o crodito de
130;00O:O00$ paro. oceorrer ,'ib dos-
posas Au rcinoilel.-içào da l->i:i;iiln de
Forro (Sorocabana.

O deputado «lr. Mitrrcy Junlor
apre«i;nlou lambem um projecto de
lei «iuo o.stnbelece, entro ouli-ae mo*
dld.s ru jquo autoriza o governo do
•J-sliulo a inundar educar, gratuita-
mente, noH cursos Nooundarlos, os
alumnoH dns oscoltis, prima rlim, po-
brea, «iuo obtlvorom as melhores no*
tas: dc comportamento u de applica-
ção.
I_ll-iU'I>K.VC:i.- DE VM SrriANTE

H. IPAULO, 20 AA.) — Qiinnil i
prol.wlla flesinôntar uma armadlllia
cxlstonto ria suu pequena proprled-i-
dc ftgricojn, um sitiante reslden t-'
nas prçijrlmlüa-os «io Bnruory foi nl-
tingido por fortíssima carga de
chumbo groEMO, ficando graveniniito
ferido na cabeça o na purte supe-
rlor do thora*t. A victima foi inter-
nada na (Santa Cima.

O INTENDENTE ARGENTINO
VI.I«E7.

S. PAULO, 20 (A.) —- E- hospede
da "Municipaliiliiilc «le_ta capital o
«lr. Paulo Oliva A'elez, representan*

,te do Conselho Deliberativo do Bue-'noa Aires, que velu ao Brasil com-
ml.Blonado pela Municipalidade por-
tonjin afliii dc estud_r varlos assum-
ptos do urbanismo o Intensificar os
laços da fraternidade «ul-amcricanii.
que jü fortemente unem a Argentl-
¦na no Brasil,

O illustre itlncrante, «iuo ú flgur.i
•de relevo no seu paiz, rq.ebeu hon-
tom varlns visitas, entre nn quaes n
dos deputados Armando Prado, Ma-
rio Amaral e Mario Oracqho, verei-
dores Raphael Ourgel, presidente da
iCániarn; «li*. Luolano Clualbofto, e
.Klmeirindo Gonçalves.

O dir. Veloz percorreu oü pontos
mais pittoiTMcoa de S. Paulo, visj-
tando oa b.ilrros, o monumento do
Tpirnngíi o u, Ponltpnciarla, reco-
lhcndo magnífica impre«*fi_o que te-
vo opportunldatlp dc externar em
termos calorosos.

40:000$000
QUARTA-FEIRA, 24

LOTERIA DA VICTORIA
— SO' JOGA»! 8 WILHARES —

'Hojo o dlstlncto hospedo vlsltarft.
a Camara Municipal quando esta éfl-
tiver om' sphhíIo, Hundo saudado ppr
um dou vereadores,

O CAPITAL DO I1ÀNCO NO*
i ;ltiOI-_TI_'

H. PAULO, 20 (A,) — O Banco
Noroíiilo dn linlado de S. Paulo,
iiugmentou o ebu capital de .12.000
pnra 24.000 contos do rí-ls. O no-
vo capltnl Jíl foi Inteiramente sub-
.i.-rlpto durante o «lia do hontem.
De Minas Geraes
llO.UENAOElIr EM MEMOKIA DO

DR, R.\l;|« SOARliS
BELil-O HOBIZONTE, 20 (A.) —

O «li*. Olcgttrlo Maciel, vlcc-presl-
ilciilu dn l-.lailo cm exorclelo, san-
«.-clonou hontem « resolução legisla-
Uva que d.1 o nomo du Haul Soure!-
uo município de Mutlpoó.

— O dr. Daniel do Carrilho, se-
croturlu «Ia Agricultura, rocebeu um
telegram ma do prcoldciito da Ca-

"ii.-uvi Municipal du Conceição, com-
municandu linver sido dado o nome
«lo dr. Raul Si/ires de Moura a uma
dua ruu» daquella «Mario.

AS Kl^HtADAS OE RODAOEJI
BBLiLO KORiZONTE, 20 (A.) —

O «ir. Ologarlo «Maciel, vloo-prcsl-
ilenle do Estado,, em exercício, feS
lionteni, om companhia do «eu aju-
ilniite de ordens, do secretario «ia
Agricultura, dot profelto d.6t:i capl-
tal o do ttlr.òtor da Imprensa Offl-
ciai, um passeio' poloB serviços do

I con-tnioção da estrada do rodagem
j que ligará e«>ta capitai a Morro Ve-

lho, a qual ho aclia multo adean-
iada,

¦ — O governo do Estado expediu
; .decretos, abrindo o credito supplo-

mentar do 1.500:000$ para ns obras
daa estradas do rodagem o conce-
(lendo a diversas, privilegio do tra-
lego e subvenção kilometrlca para a
«.'onstrucção das seguintes estradas'para automóveis: de Munhuttssu' a
S. Manoel do Mutum, passando pola
villa do lllo ,Io_6 'Pedro; de Carmo
tio Pfiranahyba a Guarda dos For-
reiros, passando por Kio Puranahy-
ba e do M.itipoô a Suljaplm, passan-
do por Caitttlnga.

EXÉQUIAS ESI FIGUEIRA
FIGÜKIRÀ, IS. (Minas CloraeH)

(O JOHN AL) — Conlmemorando,
bojo, o trlgo«iino dia da morte do
joven soldado Lincoln da Cunha Pe-
reira, quando nas fileiras do 12" re-
ginifiiito de Infantaria, defendendo
a legalidade, em M.itto Grosso, fo-
iram celebradas «ole-mnes exéquias
pelo rev. André Colly, auxiliado pe-
lo maestro Sebastião Máximo, que
dirigiu os cânticos.

Ao acto compareceram innumeras
famílias, clornenlots offlciaes e mui-
to povo.

ioi_ioi_=__=-_-aoi__oc

Do Rio Grande do Norte
J-ELIFORAMENTOS LOCAES

NATAL, 17. (O JOÍtNAI. — Ro-
tardado) — No "Ccai-íi", ohugou a
osta capital o dr. Glycerio Sohrelner,
Inspector do Ensino Profissional Te-
chnlco. Consta quo vem terminar **-_
obi-uH «lo edifício da Eucola do
Aprondlze. Artífices no Estado,

— O dr. Joaquim Torrou, prefeito
da cidade, alóm dc outros malho-
rnmontoB realizados na mia gestão,
tornou effectlva a lei do montepio
dos funccionarlos públicos munlcl-

.paes.
Do Paraná

«O BISPO DE RIBEIRÃO PRETO
CCJ1.YTIBA, 20. (A.) —- E' espe-j

lOC-Ol IOE30I

rudu, hoje, nesta capital, o blflpu d.
Alberto Gonçalvi-s, da (Uóc-jso de Rl-«
beirão Preto, ii. Puulo, e quo aqui
vem em visita ft. Bua família.
INAUGURAÇÃO DE UMA LINHA

DE BONDES
CCJUYTIBA, 20. (A.) — Serft. In-

augurada, hoje, a linha de bondo.1*
electricos do Juvovô a Bacachery,
nesta capital.
OS NOVOS PREFEITOS MUNICI-

PAES
CURYTIBA, 20. (A.) — Realizar-

se-A, amanho, om todo o Estado, a
po.-se dos novos prefeitos municipaes
recentemente eleitos.
Do Ceará

UM DESASTRE FERROVIÁRIO
FORTALEZA. 20. (A.) -— Descar-

rllaram no Riacho «lo Padro, estrada
de forro «le Baturltê, tres carro.-'do
trem expresso de passageiros. Dois
dolles tombaram de grande altura,
ficando quasi que totalmente destrui-
dos. No desastre morreu o conduetor
do trem, João do Oliveira Gadelha,
«endo grando o numero dc feridos.
Para o local foram enviados soe-
corros.

Cartas dos Estados
Turvo-(Minas Geraes)

Na nudlenccla passada do Juízo
desta comarca, a primeira que se re-
allzou depois do período das ferias,
o dr. Merollno Corrêa, promotor de
Justiça, antes du começar os traba-
lhos, requereu o 'lançamento de um
voto dc profundo e sincero pesar
pelo dosapparecimento do ur Raul
Soares do Moura.

O dr. Merollno Corroa requereu
mala que fossem enviadas copias do
termo da audiência A viuva, ao Dr.
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Ologarlo Maelel, presldento do Esta-
do em exercício c ao Dr. Mollo VI-
annn, socreturlo do Interior, podln-
do que om slgnnl dn vonoroçlo ú
momorla do Dr. Raul Sonrt-a, todos
os funccIonHi-Iofl do fOro so conser-
vassom «lu p«; durante lies segundos,
em absoluto silencio, l

O Juiz, Dr. Clareia F. de Lacerda,
deferiu o requerido polo Dr. Promo-¦tor, pronunciando breves palavras
nlluslvas íi perda que o Estado d-
Minas, vinha du miffror.

A.m-clando-uG An homenagens, fui-
lou lambem o Dr. Puulo Pinto, delo-¦gado du Policia ija commarcu.— Rvnlizou-so no Grupo Escolar,
uma linda fenta cívica paru c.omme-
mornr a passagem da grando (iam,
da lnriepeiuleurla d,i BriUill, tendo
comparecido crescido numero de
pessoas da elite turvense, Inclusive
us autoridades estaduao_ e munlcl-
paos.

As crlnni.-as untouram os hymnos
da bandeira, nacional e da liberdade,
tendo Coito a sauda.ttp fi bandelm
«luntrn Interessantes crianças, aluiu-
nns do Grupo.

A dlrectora substituta, professora
Muria. (Jenerosa iÇnmojro Vlllfla.
convidou o Dr. Mcnvlno Co'.r«*-a,
Inspector Escolar, pora dizer al-çu-
mus palavras ii respeito dn dnta ma-
gnu, tendo este produzido üpi bolio
discurso hl.-.torlnniio os n 'imteclnien-
tos que precederam nn brado dé "in-
depenloncla ou Morte" e mostrando
a slgrnlfjcitQâo «Io 7 dc Snlomlifo.

Em seguida teve a palavra q pro-
fossora Eüterpü Áurea «lo Nasolmen-
to, que em ligeiro mas ciithu.inj-tlco
discurso, disso ils crianças o motivo
polo qual todos os annos sc recorda-
va aquella data.

A' noite leve logar, no edificio da
Camara, <t sedado clyipa commemo-
raliva da grande data nacional á
qual compareceram as auloridades
estadoaos e munlolpaes, além de
grande numero de pessoas da socle-
ilude turvense.

Falaram diverso» oradores, entre
os quilos os Srs. Augusto Pereira, Jo-
sé Bonifácio do Andruiio, e Drs. Mo-
rolino Corrêa, promotor de JusUi.a
da commarca, que recordaram oa
feitos dos grandes vultos da Hlatoriii
om prol da nossa emanclpaçüo poil-
llca.

A sessão foi presidida pelo presi-
dente da Camara etn exercido, Co-
ronel Lóoncio de Carvalho, tocando
lindos trechos de musica a orches-
tra de professoree dirigida peio Ur.
Paula Pinto e a banda 'local 16 de
Agosto, rocem fundada.

Proseguem aetivamonte os tra-
balhos da estrada dc automóveis que
ligara esta cidade, á de S. Jq&o d'el-
Rey.

Despertou toptimii impressão a
indicação do nome do Sr. Fernando
Mello Vianna, para didiglr os desti-
nos do Estado de Minas.

?— Sorà administrado nesta fre-
guuzia o sacramento do chrlsme, polo
Monsenhor Manoel Nogueira ÍDuar-
te, delegado pelo Arcebispo D. Hei-,
vcc|o, que devora aqui chegar no dia,
21 do corrento mez.

(Do correspondente.)

Ubá-CMinas Geraes)
A Cam tra Municipal fez celebrar

"olfinne*. axequlas polo trlgeslmo dia
do ino.queclvel o grundo iilmonuo
Dr. Raul Soa ras da Moura.

A solcmno homenagem foi ceie-
brada por Monsenhor Sylvostro da
Custro, Agostinho de Souza e J. VI-
dal.

A tocante cerimonia foi assistida
pei-as mais altas representações da
cldado, do município e dos munlcl-
pios visinhos, além da presença dos
dignos membros du família do nau-
doso morto. i

Os Srs. presidente da Republica
o vlco-prcnliiente do Estado, foram
representados polo senador Lovlndo
Coelho.

O Grupo Escolar, Gymnasio Ubti-
ense, 1'_-coI;í do Commerclo e Esco-
lii «le Pharmacla o Odontologia des-
ta .idade estiveram presentes pelos
seus directores e corpor docente.

A rli-a eç'i. artística mente er.uta i
no centro da n«vo, encimada pcloj
ctilx.o mortiiiiriu co-borto oom o pá- j
vilhão nacional ts mostrando na face
fronteira o rclruto do Ineequoçiyel
fiilio de «Ubã, foi guat-dailn pelos sol-
dados atiradores dó "Oymnaslo l"ba-
ouse", comniandadOfi pelo zeloso ins-
truçtor sargento Dante Baptlsta, do
Exercito Nacional,

Ao fim «lo neto foi transportado o
retrato do pranteado morto para o
í-alfiü nobre da Camara Municipal,
ondo, sensivelmente emocionado, o
sejiadoi' Devindo Coelho apresentou
no povo u persuna.lldude de Raul
Soares.

— Do boletim do Serviço Perma-
nonte do Hygiene Municipal do Ubá,
dirigido alé cntrio pelo Dr. Rouba
Vlanna, tivemos os seguintes dados,
rolaiívcs aos mezes de Janeiro a
Agosto:

Medicamentos pur.i aiicylostoma-
sn 1.3l«í: In.1er.:«*i«*s ."iiiOi Tratamento
do .«-yplillis l.aiUi Total du exainos
1,480; l-.vtim'.¦.-.-. do .-angue, escarros
c outras pesquisas 146.

Casas inspccdoniidtiB 1,0TB; Pro*
phylaxiu noutra mosquitos 207.

O Serviço «lc Hygiene foi lnaugu-

iobio-
rado em 11 de Janeiro e o Dlspen-
sarlo Ante-venorlo, em Abril deste
anno.

Altitude da cidade 384 motros:
Supérflua do munldplo l.ooo Ullo-
motros quadradosi População 70.0*0
habitantes; População do diitrlcto
da cidade 21.000 ' habitantes; Popu-
lação dn perímetro urbano 8.000 hu-
bltantes.

— Dentro de poucos dlaa, no
Oymn«v*tio Ubaenso, serft falia uma
demonstração do machina de projo*
cção applleada em aulas. O enge-
nhoso apparelho, auxiliar valioso do
professor no onslno moderno a In-
tclllgente, í Importação da concel-
tuada "Caia 1-ohner" S, A. do Rio
de Janeiro, modelar estabelecimento
do material tle ensino.

Para a demonstração d° appare-
lho voltara n asta cldado o Dr. Fro-
derlco fliillberger, o organliador da
secção dosses materiaes dlstlnctos.

O Dr Frederico, moço quo se dis-
ilngue pelo seu lr*to captivante, po-
lofi íeus ror.hoelmentos proflsslonacs
c peln cripai-idade do trabalho nuo
ropr-isf-nta, é uma segura garantia
do triumpho da Importante "Casa
Lohner', quo mereço parabéns por
tel-o como sou representante,

(Do corre.po.iulente.)

Anta-(Rio dt Janeiro)
Ròvlstlu-sa de inesperado brilho a

festí- em louvor a N. S. Saiit' Anua.
realizado no dia 7 do corrente.

Desdo do cedo a banda musical
Recreio Antensc. regida pelo proles-
sor Iracy Oliveira, executando dn-
brados do seu repertório, percorreu
au ruas desta localidade, «endo nes-
sn oceasião ouvida a tonltroatite sal-
va do 21 tiros demonstrativa Inicial
dos festojos.

Dado o grande numero de foras-
loiro, para aqui vindos, previa-se,
mesmo âs primeiras horas, do movi-
mento e solemnidade com qua Iam
transcorrer os actos anteriormente
.-innunclados, profusamente em bole-
tins,

Assim foi A chegada do expresso,

â_ 11 horas, estando a platafoniui
da esttção repleta de senhorlnha» a
pava, acompanhados de bunda mu-
elcail. O mesmo »ic.or-U com o trem
.«* 15 horas.

Solcmno missa cantada tis 10 ho-
ris, culobrad» polo zeloso parodio
local Jullano Melanoz, e "Te-Drum"
«pó.) 4 nutr-iila da procissão, (nriiui
ntficlados, ouvlndo-so por estu oc-
cai-ião a palavra do padro Carlos
Dondcro.

So surpresa houve nestas rotlnel.
ras festas religiosas do nosso lnt««-
rlor, deva caber A procissão, lão b««m
organizada em fllua dp devotos, com
máximo respeito religioso. Noa lcl-
Iftes marcados pura a tÁrdu o a noi-
Je, houve grande numero do pren-
das.

Quanto aos fogos houve arte e
capricho. '

r.i'nt-1 agora ensltcrermoj os ln-
¦-«n.-utvoi-i serviços da cbmmlmãu
fi-Btelro que Innesavelmente nos «ur-
prohondou.RiiRta citarmos a illuniinini.lo o*;-
terior da capella numa profusão de
lempadas oomliinudas em cruzes e-jTfflbi sops,

Q. iiitn ft ordom ptvbllcs, follztnon.
ta não ultirail.i. agradscemos ao
bom sovlco policiai lo--* l auxiliado
por praças do Sapucaia,

— Bom significativo fot o movi-
/mento cívico dn escola masculina

I desia localiiliulo ao sair om passar*.-
ta no dia 7 «-om seus alitinnoN, ran-
tnndn liymiios pátrios e 00|n a cer:-
monta do '•a.iiteampnto do pavilhão
brasllolro ao som do hymno nacional,
acompanhado pela banda de mmi«',i
local.

(Du correspondente.)

HA MAIS DE 40 ANNOS
Existo o Elixir da Camomllla Cr.njo,

p«n • allivlo efficax dot qua «oflreni do
•»Um««*o, figado • Intestinos. Euperlmsn-
tte e tertls a prova.

CURSO AUXILIAR DE PREPARATÓRIOS
HU« 1- DE MARÇO, 4 —• Phon» N. 3182
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MOBILIÁRIOS CHICS — TAPEÇARIAS FINAS -- DECORAÇÕES MODERNAS
TECIDOS

CRETONES
F.TAMINES
VELLUDOS

<^^/v#Sl) STORES
CORTINAS
TAPETES

FINOS, etc.

HORS CONCURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1923
ABAT-JOURS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIGOS PARA ARMADORES E ESTOFADORES
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Vargem 6rande-(Sãs Paulo)
A data histórica da nossa Indo-

pendência foi, condlgnamente, fesle-
jada, nestn localidade.

Por iniciativa do professor sr.
Cândido Alonso Alvares, director das
Escolas Reunidas locaes, formou-se,
ii. tarde, um prestito cívico no «-uai
tomou parto grando massa de povo
e os alum.nns o professores das rc-
feridas escolas.

Reunidos no Jardim Publico o
acompanhados das duas bandas mu-
sicaes, percorreram os manifestantes
as ruas desta cidade, cumprimen-
«tando oa autoridades, falando por
essa ocasião diverso, oradores que
foram muito applaudldos.

O Dr. Aristides Coimbra, delegado
de policia desta cidade, pronunciou
um patriótico discurso alluslvo A da-
ta -ommemorada o, estudando o mo-
mentu político, manifestou o seu ap-
plauso aos í|ue se bateram pela lo-
gaüdade e ao governo da União e da
S. Paulo pelo animo for to com que
enfrentaram os últimos acontcclmen-
tos.

(Do correspondente.)

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

Assegure-o V„ adquirindo a terra
ondo localizar o sou lar, a qual á
vendida com us maiores facilidades
pola
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DE JANEIRO
Kua da Assembléa, 79—Central 2351
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RC.
OASA BANCARIA SOB A FIS-

Cj-LIZAC-O DO OCVBUKO
FEDERAIj

DESCONTOS E REDESCONTOS
iVccilam-ae depositai ¦ praio fixo

com juros vantajosos

Rua do Carmo, 71, sob.
TEL. N. 786

(THE LAN.D DEVELOPMENT Go.
. Sítios á venda em Jacarépaguá, Um numero restricto de excedentes sítios de I hecta

para cima, aciiam-se á venda em condições excepcionalmente favoráveis, As condições de paga-
mento são tão suaves que os compradores, com razoável tratam.nto do solo, devem facilmente
pagar o preço da compra pelos produetos da terra e ainda ter em caixa lucros su.stanciaes,
0 preço poderá ser pago em prestações de 100$ for mez, por cada sitio, durante o primeiro
anno, verificando-se dahi um pequeno augmento até final liquidação, A terra é excellente para
toda a pequena lavoura, floricultura, criação de porcos e aves, etc, Nessa localidade toda es-
pecie de arvore frutifera, prospera com pouco cuidado e produz com abundância, 0 clima é 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 adqjirir um desses sitios, Dá-se posse immediata, Para mais infor-
mações dirijam-se á rua Visconde de lnhau'ma 82, Io andar, ou Caixa Postal 533, Rio de
Janeiro,

AS rv.AE_s
Qucrcls a saude üe vossos filhos?

Qucrcis vcl-os fortes e sadios
Dae-lhos o

VERMICIDA CRUZ
que - o melhor remédio para ox-
puisar os vermes (lombriga.),
que silo os perigosos inimigos da
saudo das criat.«as.

Depois de o usar, ns crianças
tornam-se ale-rrcB, o somno soce-
pado, desapparecendo as convub
sões, coiicas, otc, Drosarlas e
pharmacias.
Rua do Livramento, 72

rE*.-) coniiBií}, 2*i_o_

Dr* Francisco Eíras
Professor na Faculdade do Medicina

de clinica d*

GARGANTA-NARIZ-OUVIDOS
Cirurgia o Physiatherapla da

oepoclalitiade
Rua São José G1 — Das 3 áa 8 horae

diariament.
TELEPHONE : CENTRAL «*,«.

V

Rio d Janeiro

MACHINAS
PARA

SERRARIAS

CARPINTARIAS
Sociedade de Motores Dentz

OTTO LEGITIMO LTDA»

Rua Alfândega. 103
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irg, Beek \ Cia. Ltda.
RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
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ORO&AS
A PHARMACIA o DROGARIA SARAIVA 

'
é ijuein mais buraio vende, devido ils I
condições especiaes eni que faz as suas ;

compras esrecialniente no varejo.
Tem os seus preços marcados cm i_-
poslQ-0 periiianenle ii RUA DOS AN-
DRADAS, 85. Esquina do Lariro do ;Capim. '

"HOBEOO" Endereço teleçraphieo: "SVEA"

As nossas deonatadeiras são conhecidas peb siaiplicidade do seu «achinisrao i
superioridade do material eapre^dc
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NOTAS APICOLAS
«_oiworvn<fio do ínol, — Para ns-

(inguTar a bfln nonsorvncfio do mol, 6
noi_i.i8ii.rIo, primeiro nuo tudo, tiuo a
Hun exlntcçao Boja folia fiun-ndo ollu
«istlvor maduro. ConsIdfera-BO madu-
rn o mol logo quo o_ íavos ostojam
iodou, ou «iu.ihI todnH, oporculndcifl,

o n_ ont&o 6 «íuo o aploulador o dovo
tirar «laa sua« colmòlaa. Antoa do
opociilndo, o mol contem uma por-
rcntn.em inala ou mono» eloviida do
111*1111, conformo o aeu grilo do ma-
turno»0, o ae fosao extraído assim,
f-rmontiirla f&cllmoiito com risco do
ao perder por completo,

Algum) aplcultoros, aobro tudo
Norte-ameiicanos, fazem a oxtraetiilo
untoa do o mol attlnglr(i.huii perfoi-
I.i. maturacllo, mas tflm ilepola o mil-
dado do iimadurecor artificialmente
om reanrvatorloa apropriados. Nüo
«oi a vantagem que Isso possa tor, a
nilo ser a do poupar áa abelhas ai-
Kiim trabalho do maturação, o facl-
lltar a aua oxtracgüo, porquo o mol
nfio maduro sai mais rapidamente.

O mel devo ser guardado om lo-
gar quonto o soeco, podendo aer en-
vasftpaclo om recipiente «lo mudelra.
Mu folha do flanrlros, «lo l«iu«:a, ou <lo
viilio; maa, qualquer que soja as va-
filhas escolhidas, devem sor bom la-
vndíi.s, principalmente os de madel--j, cum soluf-ão do potassa ou soda,*ara lhes tirar qualquer mao goRto.
tue possam ler, gosto quo facilmente
«o comunicaria ao mol.

As melhores vasilhas, para quan-
(idinles muiores, silo as talluis do
barro vidrudo, o pura a venda a re-
talho, os lioli. oa do louqa, ou frasco
«lc vidro. O rie côr mais escura fica
liem om liolõea, e o mais claro em
frasco», Dovo notar que estas vasi-
lhos «lo Inuoíi ou vidro, nfio silo ns
mais apropriadas para o transporte
«le mel a distancia, em razão da fra-
gllldado. \esto caso silo preferíveis
as de madeira o folha «le frandres.

A madeira «lc eucalipto comp com-
lnistlvcl — Polá falta ilu carvão va-
rias niit;_c_ tiveram que fazer como
Portugal — usar de lenha nas loco-
motivas, om logar da hulha. Os pi-
nhíiis o carvalhais são por isso de-
vantados e dentro de u'.lj_iin_ nnnos
sentir-se-hão os effeltos na falta do
combustível.

13', pois, de primeira necessidade
o cultivo de arvoredo que cresga ra-
pldãmonto e se presta a fornecer
bôa. k.Mil.i.

Nenhum | vegetal offoroco quioa
pnra Isiío melhores «oon c1Ic«;.8ob do

quo o eucalipto, o om particular a
eapôolo mais espalhada quo 6 o "ou-
callptus globulua," hojo multo eul-
tlvüido «iin toda a parto, mesmo no
Brasil. Doía kllogrammas <lo madel-
ra secca oqulvalom a _m Itllo dc
carvão de podra dos quo vendem
om parolellplpedos para ft calefaçao
das locomotivas. E nilo sfl 6 remu-
noradora a cultura pela qualidade
da madeira quo desenvolvo ao «niol-
mar-KO multo color, mus ainda pela
grande rapidez do crescimento, por
vogotarem como oa pinheiros, em
todos ob terrenos, ainda, mais tilifros,
o flnnlmento por se durem multo
vastos. Em um hectare de terreno
pndom plantar-so 1.600 a -1.0011 pCs.
quo mais tardo foriioeeríio multas
toneludiin do lenha por anno, Dos
li ao» 10 annos, quando atingem 12
a 15 metros de altura, podu-se fa-
zer o primeiro corte. As arvores re-
bontam o crescem do novo, paden-
ílo do 6 em ti unnos fuzor-so .novos
cortes.

Garrafa- do papel pnrn lente. —
Os médicos c hj/gielilstas dos Esta-
¦dos Unidos condenam as garraCan
do vidro para transporte do leito
«ias vaccariag a domicilio, cm razflo
dos germes nocivos «iue contem. E
por Isso recommenda u uso «le gnr-
rafas que não se possam usar, [«enfio
uma vez, para não voltarem «le no-
vo ds loltarlas com os germes que
retêm do primeiro leite*. O listado
de Pensilvanla foi o primeiro quu
proscreveu as garrafas ile vidro u
adoptou as de c-artSo ligeiro impre-
gnado de parafina.

Stto impermeáveis ao ar o íl luz e
conservam o leite em bom estado
por multo mnls tempo do que us dc
vidros. Machinas especiaes fabricam
5.000 garrafas por hora, feitas do
madeira commum. I'ma tonelada de
pasla forneço flO.OOn garrafas «a
quacB so podem vender mais bara--
tas do que as de vidro. Ainda assim
parecem-me multo caras, visto não
haverem -de servir senão uma vez.

o.s OVOS
Um ovo compflo-se de tres par-

les principaes — "casca, albumlna
ou olara o gema," na proporijfto res-
pectlva do 10 a 13%, 51) a üür/0 e
_7,5 a 29,5%.

A cns'M. geralmente do efir brnn-
ca, coniMnc-su de carbon.ito üe
cálcio Ci:i,70«7<i,) carbon.lto do ma-
gnesio (\,2<rr/0,) phosphatos .(0,75

c/c) o matorinfl orgânicas (4,25%.)
É' multo poro-Oi e esti vestida

Interlormonto do uma membrana
fina dupla, cujos íolhotos so ospa-
ram apenas na parlo mala groaBa do
ovo, a formar a "câmara do ar,"
cujo volunmo & tanto menor, quuu-
to mais fresco 6 o ovo,

A clara tem a BOgulnto compoal-
«jiló contoslmal: Agua 87,7; materl-
as azotadns 12,7; gordura 0,3; ma-
torlus mlneraos 0,(1; substancias ox-
trnctlva não a„otudas 0,7. A gema
ô n mnls rica du princípios nutrlti-
vos, o contem, afora 50,8 "I" do
agua, 1(1,2 '¦[" de substancias álbum!-
noldcs; 31,7 "I" de gordura! dlvorsua
«—- coleslerlnu, ololna, o ácidos olel-
CO «: margarlco; 1.1 "j" do matérias
minera es, o 01, °|" do matérias ex-
trai-tivas não azotudas.

Nas aves nüo existe senão nm
ovarlo quo í o esquerdo, pola o dl-
relto utrofla-se. Na galinha adulta
Imita um oomo cacho cujos bugos
são rôproHOhtiidos pelos ovos ilu di-
versos tamanhos, reduzidos á gema
«¦¦ contidos •dentro do um Invólucro
grnndomento vascular. Quando che-
gam ao termo, do cresciuieiito, rom-
pe-se o Invólucro que lhes fornecia
o alimento, u envolvidos numa
mombriiinu' finíssima — "m. vltelll-
na" — caem na cavidade do ute-
r'o, domle entram no canal do ovl-
itiictn i- ulil caminham lentamente,
Juivtàndo-ab-lhoa nn-imelrumentu a
claia Hcgregaila por glândulas po-
queninas do mesmo ovlducto; Já na
parto inferior do canal, sobrepõo-;
se-lhès a membrana externa e a
casca. • Saindo do ovlducto para ui
cloaca, o?ta completo o prompto a*
ser poslo.

Os ovos constituem, como o leite,
um alimento completo e magnífico
quo sfl por si podo sustentar uai
animal, o que so prova pela sua
composlíjão chimica e pelo fim a
que são destinados — fornecer ali-
monto uo embrião durante o sou
desenvolvimento completo, fora do
seio materno.

Quo admira, pois, que entrem cm
tanta quantidade na alimentação do
liomem? Auxiliam a preparação de*
multoB pratos, e sfls apresentam-nos,
os cozinheiros de 5 modos diversos |— quentes em agua, cozidos, escal-
fados, estrcllados, o fritos, em tor-
ta ou ein trouxa. Os primeiros são
os «iue melhor si; ¦digerem; os se-
.lindos, os mais indigestos.

CARACTERES QÜE.DEVE TER ÜMABÔo
? VACCA LEITEIRA REPROÜÜCTORA
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nos relativamente pequenos, esgulo:
<i lisos; 2", uma pollo fina, macia
bom il««Hlncada o movei jobre i\* COl
(«•'lan; ,1", uma cauda delicada, flo*
xlvel desço, do um pouco abaixo do
Jarreto; r, uma (-__n.il umflriu (mem-
Uros),

f) Ella deve .usar snudo o tor umn
•iludo convenlonto _ por noiisequcn
ela ter: 1", cornos topldoa e fOClnhci
hiiinlilo; 2", pello fino, u curto, lus*
troso o unetunso; 3". o rim pouco
sensível a iinui belll-codurii feita
com os dedos; J". «lcntca o oomo"
demonstrando edado convenlonto (o
máximo do rendimento se obtím en-
tie o 4" p 11" nnno).

A questão Uo origem deve ser eul-
dn.lofiamento vorlflcuda, sempre que
no possa pelo documento Instituído
pelo seu llnndboiili,

CULTURA DO CACAO
Distancia de cada pé de cacaoeiro

A que distancia se «levem plantar
os iií_ doa cnouoolros ',' Não bo pfldo
responder u oBta perguntu, por ai-
gurlsmoa uiilfofinca. Isto ilopondo
de muitos factores, por exemplo a
natureza «Io terreno, o clima, a som-
bra. etc, e mota especialmente a
illscrc«;ão «lo plantador.

De regra gorul. pôde-se dar á ca»
da arvore um espaço um pouco lu-
foricr Aquella que seria precleo pura
o desenvolvimento perfeito da ar-
vore, pois mio ha multo perigo quo
lhe fultc a ventilação necessa riu,
porque o cacaoeiro no seu estado nu-
tivo forma os frutos em logurea
multo sombrios.

Quando o .lima é multo favorável
e o sfllo muito fundo e fértil, dove-se
deixar maior distancia, por exemplo
5-7 metros, ontro cadii arvore, pois
assim aB raízes «e desenvolvem me-
lhor o a .pi-oiliuiçSo C maior o por
maior numero de annos. AbsIiii so-
brará espaço para o unido abrir re-
gos Intermediários, todaa as vezes
que se quizer inejar o terreno c
adubai-o quando estiver cansado.

Pelo contrario, nos climas mais
frios e em terrenos mais fracos, ou
com subsolo pouco permeável, é
preciso empregar uma distancia me-
nor, por exemplo do tros niutros ou

ut«' menos, jiola ua rnlros om gemi • •
llinnlt-. lerreiinH silo l'OCl.1 tlcn_ c oc-
iiipiun uma Área menor, Além disso,
umu plantação tAo abundante em at-
vores fecho mais depressa, o liu-iiu-
ao mnls roslstento As "Queimas", ei:-
poclalmonto se ostú nfnsindn «lns
iiiitiiii.i «ui «lus arvore» de sombra.

Appllciindo este., princípios A nonq
do llhíos, uu«> mais conhocoinos n
ondo se encontram tantna terreuou
frneos, com snbsAlo «Io plçarrn o ds
írnnlto do difflcll pSnotraçQn ou
dosnggregiuiiío pnra o syatomn radl-
Ciliar do cili-aoolro, somos do opl-
nllOi como JA dissemos, que so piau-
te a vnrlodndo pm*a mi m u-iinliAo,
As linhas «lus arvores podorlnm fl nr
4-5 metros distantes umas dus ou-
tru» «• a« arvores da mesma llnliu
2.5ü «ui 3 metros Hflmonto. Assim
por um l,i.In a pouca dlstiini-ia «Ias
arvores ua mesma iii-jui purmlttlr.id plantação que foeho dopíessit, o
por outro lado a maior distancia en-
tro cada linha róspucllvn diu-A en.-o-v
jo a abrir cun o arado rogos Inter»
modiarlos para oiitorrar os adubos,
os vários detritos vcgelues, fiillins,
cascas. ote„ .-«om grande perigo di
prejudicar as raizes.

O. Torrcna.

ASClItH.l 11 ASSE ruiu
fjrilllnlui» dc rnvn — l.llil. Aneiirin, .li

FORSVilClüA
Para a extinção completa ila

SAUVA hrt rmn n
INDEPENDÊNCIA

«le suecesso garantido.
iti.\ s. i>i>:ui(i). iu — ti io

0 LAVRADOR MODERNO
RECONHECE E APPLiCA OS

ADUBOS • 1'OIiYSf"
Peçam preços «¦ prospeuto?

A Soe. Prod. Chini. *L Queiroz"
Il5, Rua Bnddo, Rio tl« .lunelru,

eftl_H___!!_.

A criação do gado ZEBU
Msaniflco lòts das regao: GUZZERAT. CVP

Err. Barra do Plraliy, distonls 10 min utos da ostaçâo, poderão ser »lstos lindos lotes das raças GUZZERAT e GVR, «íqui»
ridos qs Indls. Infoimoçõoa com o sr. «Ios é Alves Rlmeptn, em Bsrra do Plrsh» — Estado do Rio, ou com o proprietário, «f.
Alexandre Ulgorlto, á rua Primeiro do Margo, 24, sobrado, Rio de Janeiro.
s .,, IH..I...I. . ¦ .¦ i- »»-»¦-»»-»»¦»-¦ ". ¦ ' ' ' »

Eis aqui as qualidades dio uma boa
vacca leiteira a qual se deseja destl-
nar a constiuiiijão de um rebanho lei-
teiro.

a) Ella deve ser capaz de obsorver
uma grande quantidade de alimentos
e por conseqüência apresentar: lc,
um tronco longo; 2". ancas bem se-
paradas, ligadas por unij linha per-
feitumente horizontal-, 2", costellas
bom arredondadas; 4", uma grande
profundidade do tronco «o alto do
flauco.

b) Ella deve ter unia boa consti-
tui«j3,o o prosentar: Io, costellas an-
teriores bem salientes; 2°, uma gran-
de urofundldade do peito; 11°, grau-
do largura do peito em base, entre
os membros anteriores; 4o, narinas
abertas, focinho largo (demonstran-
do tambem ao mesmo tempo uma
boa nutriiião).

c) Ella deve possuir uma grande
capacidade leiteira c apresentar por
conseqüência: 1°, uma bacia longa o
plana (essencial pura o bom desen-
vplvmiento das mamas); ü", uma ma-
e

ma volumosa, larga vista por traz,
e subindo alto entre as pernas; 2",
uma mama chata em sua parle iu-
terlor, bustantu prolongada para a
frento com letas do grossura média.
collocadas em quadrado, bem espa-
qadas e furadas; 4", as pontas dos
isohlons (as duas apuphysus ósseas
quo enquadram a baso da cauda)
bem altas e bom espaijadas (Isto 0
muito útil para o bom trabaüio do
parto).

d) Ella deve ter uma boa circula-
gão e um temperamento leiteiro que
se manifeste por: l", velas leitoir-is
bem volumosas, longas, tortuosas
entumocldas multo prolongadas para
deante o ilesapparecendo no corpo;
2", uma cabeça, longa, uma fronte
larga e alta; ü", olhos grandes, bem
abertos, com expressão plácida e ifi-
tclllgcnte; 4", vertebras dorsaes bem
espaçadas, apresentando entro ellas
grandes cavidades.

e) Ella devo então ter por quali-
dade: 1", unia bonltao pequena ca-
beija, bom recortada o sec«;a com cor-
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ARTE E BOW GOSTO — AMOSTRA E ORÇAMENTOS GRÁTIS — TELEPHONE NORTE 4030

1NDA quo já conheceu s appa.
rencia do fraíquinho em que
s. vende este acreditado toni-

co taxativo, vede aempre ce o en-
voltorio tem o nome de PÍLULAS
DE VIDA DO DR. ROSS imprexo
em letras vermelhas.

Só então podeis ter a certeza de
obter o que pedis.

Certüicae>vos tambem que o en*
voltorio esteja lacrado em ambas
as extremidades.
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Protegei-vos
obter as legitimas Pílulas de Vida
do Dr. Ross, as quaes se teetn tor»
nado celebres por mais de 30 annos
como ura laxativo agradável e effi-
caz para uso do lar doméstico.

As Pilulas de Vida do Dr. Rou
são assim chamadas porque os que
as usam com freqüência vivem re-
pletos de saude e gozam plena-
mente a alegria de viver.

Vendem-se nas Pharmacias. Re*
cordae- vos examinar o nome ao com-
pral-as e ver se o frarquinho está
lacrado.
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CASA • ALHIXAKJDÍ^E
PERFUIMARIA RAMCEL

Seccâo d* perfumaria- finas, nacionaes e cs-rang-iras,
objectos cto luxo para presentes >- outros 2_f:*sos peor' 

preços convidativos

148 - OUVIDOR - 148 — Tdephone: Norte 5107
AUGUSTO A.'RANGEL

THE SYDNEY ROSS COMPANY. Inc. •:• N«w_r_. N. J. E. U A,

íayrink Veiga & Co.
GRUPO K0HLER - 0 ideal para
produzir energia electrica; prom-
pto funecionamento, econômico,
partida e parada inteiramente au-
tomatfeo, HOvolts, 800, 1.500

e 2.500 wolts.
Material radio-telephenico ~ Ma-
chinas, ferragens e artigos de ele-
ctrícidade •• Tintas, oleos, polvo-

ra, dynamite, etc.

21 - RUA MUNICIPAL - 21
RIO DB JANEIRO

ESPECIALISTAS E»

MACHIN1SM0S PARA FIAÇÃO
B

TECE_LiAGEM

AGENTES NO BRA9DL DE:

Fiação de HBWARD & BOLLO&GB LIMiTER

Teares ato. de.. BEHRY LlfESEY LTD.

Teares utoiitini*.... «HORTUROP»
Hae-nuisBOS ds JoU de.. 6HAS. PARKER SORS & C.

ORÇAMENTOS E INFORMAÇÕES A PEDIDO

Si DE ]Ii -1 Vlil II1U. 85
SAO PAULO-ROA DA QUITARDA, 17 A

CASA MATRIZ % WÔL?ERHAMPTON -. IS6LATBRRA
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., CATH01ICISMO

I/AUS PJHIBNNIS
O .Santíssimo Saci-omonto da nltur

.. fistuni hoje- exjioulo ii adonifiio doa
íIoIh duranto o dia. começando úü
U Ijü Horaa na matriz do ss. Sacra-

i monto, d, durante a noite, oomoçan-
do Iíh IN l|2 horuH, mi. cn polia (Io
Çoraçito ilo Maria, om fanlo Chrlflto,

Aiiinnliã ii i.auH poronno «ora dl-
iii-nii, lifl iiioeiiins liorim, na matriz do.Snntn. iMia c nuoturnp na ogreja do
r'uili'08 Cannalltua da l_ipa.

. O Lniis poitonno, tjuer diurno <tuor
iVucluriiOi , toi'mlnai'd oom a Ijcihjíío
do SS. Stt(il'ilinon.to, .sondo a adora-'i|ào nootliriiu privai Iva dou homens,
a partir daa 2-1 hortio,

' ItOMAIlM AO SANTUÁRIO DA
A.P1*ARKC1DA

Sob u dli'oegi.0 do conogo dr, An.
tonlo .líioiiyiiio du Carvallio limai-
KliOH, vigário ^ilo Iüiigonlio do Oon-
tro, partiu hontoui denta capliiii paru
Apparocldn, unia grando romaria de
deintiis dn x, ;;. da Apparocldu,

¦\ romaria regri.„sui'il hojo no ra-
pillo pauILslii.

COUiIáü'10 PAL*I.A FJtBiTAS
Curso <tc religião

tteallsca-se, terç-u-telra, 22 do cor-
Tonto, ú-s 11 horas, a 11» conforen-
oia do oui-Ho do rollglíiò, sol) a dire-
oijão do conego dr. Olymplo de Cas-

(tro,
Assumnilo: The.si! 12" da 1» serie¦du prograjnma -- A'atureaa du poc

¦ i.nl» -|..11i_ làikl __.____¦¦. »_.'.„..._

cado — CondlijOoH exlgldam advor-
tonela, eoiisonllinónto o •libordndo -—
Olstlneoão dos poccailoni morta! o
venial, inaterlal d fnrhinl — '"Mina-
dos capitães o virtudes conirarlua —
Peceados contra o utupliuo .,....,.u —
Peceados do outrom — Põocados que
bradam ao COo — Causns o ramo-
dlos do peccado — Tontaijoes, penl-
tonela christã— Oceasião do poooa-
do, jornaes, theatro, dansas...

A conferência 6 publica.
NOSSA SENHORA DAS DORES
Na egreja de S. JosC o N. Senhora

dns Dores do Andarahy, sita á rua
Barão de Mesquita o regida autuai-
mento pelos padres Passio nia tas, rea-
llza-se, hoje, a grande o soloiniie
festividade em honra da padroeira,
a gloriosa Virgem das Dores.

Antecipou a festa du hoju uni se-
ptenarlo que teve Inicio no ultimo
domingo o tirnilnou hontom, aleali-
cando uni graudo exilo religioso.

Paru. hoje o prograiniun. consta
de:

Mlssua fiB O hoi-im; lis 7, missa o
eoiiiniunlião geral das Pilhas du ilu-
ria, do A postulado, dou Viuantlnoa o
da Irmandade de Santo Expedito;
fis K 1|-, missa o serinão por d. .Se-
bastião Ijiine, arcebispo coadjutor
desta archidiocese; ãs !l 1|2, Inau-
guraijão oftlcliil da nova Escola Po-
pular de H. (labrlel du Nossa Senho-
ra das Dores, pelo ^.nievnio pie'a'lo;
ãa 11 horas, missa éoin cânticos; fia
10 horas, chrisma administrado polo
revmo. núncio apostólico, monsenhor

\~Jk RADI0
j^^^Ê^ TELEPHONIA

Bfsw^^^^^E^ílí-^Ym Installamos em qualquer ponir.
¦Ba 

^^^^^?!m» desta cidade apparelhos receptores
^B___ >í»ff)Bi '|Ut; entregamos completos com

^^KSv nSP phone, funceloiiaiiiio, desdo 140$

jL Demonstrações Praticas
i^D ri:*;.\s soiutEs.M.r.NTKs

"*^J|P* MESTRE E BLATGE
i "* It, PASSEIO 50

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

a tintai Sardinha
é a única de absoluta confiança, porque tem 46

annos de uso em todo o Paiz.
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1 CAIXA POSTAL: 593 - ENDEREÇO TELEGRAPHICO: "FERRO" 
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TELEP. 5024 NORTE ||

RIO DE JANEIRO 1

FABRICANTES — Importadores — Exportado- ==
res — Grande deposito de: ferro em barras, chapas ¦__

£j de ferro, vigas de aço, cobre, lataO' zinco, chumbo, SE
gg cimento, telhas galvanizadas, tubos de ferro galvani- EE
aa /.ado, tubos paia caldeira e para vapor, alvaiade, j=jj
Ejj óleos e tintas, arame farpado, enxadas, bombas, arados, §§
JÜ soda cáustica, louça sanitária, ferragens em geral S
¦S P!,ra construcção, uso doméstico, etc^ 'S

S* FABRICAS: '' j
FUNDIÇÃO NACIONAL — (Rua Luiz Gama) — §=S Ferros de cngommar, balanças, louças de ferro batido, ES

ES fundido, estanhado e etc. EE

ES NOVA INDUSTRIA — (Rua Figueira de Mello)
SS — Pontas dc Paris, tachas para sapateiro, de ferro e
SS Iatão, e etc.

EMPREZA PROGRESSO — (Rua Figueira de
j2| Mello) — Fogões, caixas d'agua, ferraduras, portas de
SE aco, gradis e etc,
ss

USINA DAS NEVES — (Nictheroy) — Lamina-
ss cão de ferro em barra, cantoneiras, fundição de ferro
3 e bronze, fabricação de parafuzos, porcas,, rebites e etc.

== Todos os seus produetos levam a ¦ marca registrada
SE "ESTRELLA" *

Coalho J^C^RE'
Ciment© Saccadura

Henrlquo CJaspaiT), ostando oh, iu-i
Ifiea do clirlaniu, dendê JA, na egreja;'
áa III lionw, enceri-aiiiento do üopt0;
nario, ladainha, o ucncjio do tfiuitl.-
Hlmo Bacramento,
CONVENTO DO CARMO DA LAPA

Na cereja do tradicional convento
do Carmo da Lapa, neríi rezada, lio-
Je, mlftsa Holenine, com orclientra c
curo. O offlelo «orá. celelnado fui
I) hora«, liavendo Te-Douni áa 10 lio-
rns, quo terminara com a bonç/io do
Santlsalmo Sacrainonto,

Estes actos fazem parte do su-
ptenarlo présado por monu, Alva-
res 1'erelva, uue, neste templo, ao
Vem realizando, preparatório do unia
solemne festa cm louvor de .N"o.-«a
Senhora da.s Dores, cuja realização
está marcada pura o próximo do-
inlngo, 2S do corrente.
PAROCHIA DE N, SENHORA DAS

DORES DO 1NOA'
Installa-se, uoJe# solemuemonlc, no

lnsá, em Nictlieroy, a nova paro-
chiti tlc N. Senhora dan pores,

O cereinonliil du liiatullação obodo-
cera. á BCSUlntq ordem:

Hecepçio do bispo diocesano, d.
Agostinho Uemiirl, ás 7 lioras;

Missa coni conimunhuo gorai, á-^
7 1\2; passo do rev. vigário, ás ü 1!-.
0 logo em seSUldo inl.-sa soleiiine com
sermão pelo rov. bispo.

A'a ^n liofoa sor.i cantado nolo-
ume To-Doum, pfCgando um conhe-
chio orador «acro.

MATRIZ DE'N.'S. DA SALETTB
Ne.ila matriz, sita. em Catumby,

reallzn-se hoje a ceremonia da hen-
i,.|*io de 10 sinos uue compõem 0 car-
rilhão da matriz, Offlclnrft na cere-
inoiila o a.rcclilspo-coadjutoi- d. Su-
bastião Ijcnie, orando por esta ocea-
sião o orador sacro padro dr, Hen-
'•h|ue du Magalhães, regendo o coro
o mãos!-*» OnllJ.

A benqão. do carrilhão tse verifica-
rá. ús IH horas.
A FESTA DE S. ROQUE EM PA-

QUETA'
Serão encerrados hoje, com gran-

do brilhantismo, os grandes festejos
a S, I!o(|iic. nu plKorcsca Ilha do
l'ai|uetá.

ti novo o augmentado programma
que *s.:í*l üxecittiulu G o sogulnie:

A's 7 I -, missa rezada com con.-
muiihilo geral,

A's II horas, mlssu solemno, can-
tada pelo revmo. vigário padre Cas-
tello Branco, servindo como minis-
lion os revmos. conego Francisco
Freire o Antônio Coelho de Al.n-
ear, prígundo ao Evangelho o apre-
ciado orador padro dr. Armando La-
cerda.

Cantarão no cOro as distinetos ao-
nhoras o senhoritas moradoras na
Ilha. c tocarão iia orchestra eximius
professores,

A's lll horas, procissão eom o an-
dor do glorioso S. Roque, sendo
abrilhantada pola banda de musica
dos fiizlleiros navaes. /

Ao recolher a procissão, que terá
o com pareci mento das nosoclaçfies
parochldos haverá sermão pelo co-
nego rir. P, nedicto "Marinho, e, em
seguida ladainha.

| A La Maison
Rouge

ET a única casa que
vende pelo custo

Crepe da China ,. 15$800
Crepe radium su-

perior .... 16$500
Charmeuüe d e

Lyon 32$500
Setim charmeuse. 21 $700
Crepe maroquim

fantasia ,, 28$000

Confecções
Vestidos de crepe

China  95$000
Vestidos de fou-

lard, seda... 90$000

Enxovaes
Enxoval completo pari.

noiva, sendo o ves-
tido de charmeusine.
liberty ou seda ja-
poneza com 14 pe-
ças, inclusive roupa
branca. . . -. 185$000

I La Maison lougg
METAL DEPLOYE' ¦'

R. DO THEATRO, 31 a 37
Telephone C. 688

DOENÇAS
DE

GARGANTA
NARIZ

. BOCCA

Cura garantida
• rápida do

OZENA
(latiiiz ria nariz)

processo inteira*
mente noro

Dynauiite & Selignite da Nobel's Explosivas Compagny Ltd. 1
DEPOSITÁRIOS DO FERRO GUZA,DAS USINAS: sÊ'\

ESPERANÇA - BURNIER - RIO ACIMA I |i

DR. EURICO DE LEMOS

prnfeasor livre dessa especialidade d*
faculdade tie Medicina do Rio de Ja«
,-ielro. Cor.3ultorlo: rua da Assemblía
n. 13. sobrado, das 12 Aa 5 da tardo
Velepl-.onc Central 1587. ;

A Companhia Cantareira inantoro
0 lioi-ni-io oxtraordlnarlo do barcua
do dominKo panado,
TIIlíRKZINIIA DO MBNIXO JKSUS

T.i-miHcono a 3u du corronto o 2'"-\nrilyornQrlo <in mono da tíéatlríca-
da Thorczlnha ilu .Menino .Icmiih, Do
hojo atfl o dln 30' Kcrflo roalluiidoü
iiihiih rellKiuüuu om cotnmonVoraglio
a cata (IiijIii, im cupolla du N. S. do
Carmo,'11 rua Mdrlz o Barro». O pró-
gi-umniii oomploto ditu fe.itu« consta
du:

Dln. :'l a 20, solemne .jiovonurlo,
íi» l!i 118 lioroH,

l)la 30 — Mliana desdo ns c horas;
<is 7 Ilu horns, mltvm com cânticos,
celebrada por d. .Sebastião Liome,
communhão Borâl dú V. o, Tercolra
dc X. a <lu Carmo ò Santa Thoroza,
o da» demais nssoclá-jSés 'iuo têm
súílü na papoila,

A's ii ]'2 horas — Missa eolomno
oom sorninu ao lüyangelhoj polo cu-
nuno I.oopoldo Fernandes IMnhôIro.

.\'.s lu i'2 horaH— PaneKyrlcu du
g-lorlosa Santinha, pelo revmo. im-
dro .losú Maria Xuiuzzl, ({sgulndo-so
so'cmne To-Ueum o bõncfio do i*!*.
Sacramento.

1 ROMARIA AO SACCO DK .SAO
FRANCISCO

A Liga Catholica Jesus. Maria Jo-
sú, da ogrejn du Divino Salvador, na
Piedade, reallüarft, a HS Uo corrente,
uniu romaria uo Sacco du K. Fran-
cisco, em Xtcthuroy.

programma dos^a romaria foi
organizado da seguinte maneira:

— \u Rio — a) No dia HS do
ao tem bro do 1024, ns li lioras, i-o-
ur.Ifm dus suoius na egreja do Divi-
nu Salvador.

bi A's li 1'- lioras em ponto, ent-
barriu o do.s hocIos i»p1il ordem üu&
socefies em bmidin especlaes na Ks-
tradu Real, esquina dn rua Beniuó.

II — Durante a viugeni: a) Logo
apíis a partida: "A n6n descei" nu-
moro 22, em seguida roza-so, em
voz altu, um terço om Intenção du
summo poutiflcc.

1>) Passada a estação dc Sampulo,
canta-su "Queremos Pou.s" n. íIO.

c) Ac-.-ilmdo u "Queremos Deus",
reza-so, om voz alta. o H*-gundo terço
para os vivos o defuntos membros
In Urii, o, em seguida, cantu-se.
fonforme o tompo. ut_ íí. Praçíi l">
tlc N'nvombi-0: "A s'. .losú Cnntemos"
n. .--: "Viv.-i Jesus" n. ti, "Com ml-
nha mão estarei" n. ;ís.

d) ApAg n e!itbai'que uu 1'raqa !."»
"N'o.'.--a Terra Unptlsada" n. 31; pih
si-giilda outro terço em Intenção do
enriir.ii! arcebispo d. Joaquim Arco-
verde; nu fim detste torço "Acio
do Fé n. 20,

III — Bm Nictheroy: a) Chegando
;i NJelhoroy, apôs o clesembarquf
cjuo devo .st*;* calmo, formarão oa RO"
olus em procissão cm duas grandes
fileiras.

Io Rntrndos o.s sócios na matriz.
hnverã mlcsn reznda eom cântico» e
communbno gernl. Todos ss devem
confessar na vespern da excursão
por faltn de tempo no mesmo dia.

Observações — 1 —- As criançns
ninlores de I annos pagam passagem
Inteira. 2 — To-lo« os sooios deve-
rão P3t:ir revestidos de suas respectl
vns Insicrnlns em todo» os notos de
excursão, menos no tempo i'ivre. 3 —
K' rlcorosamente ohriprniorln ú nc
sistencia dos sócios n todos o.s acto1-
dn excursão. 4 — Pedimos e con
1'lumos nue durante a vlngem o o*
exercícios da peregrlnnção toil"-
guardem o reepetlo o ordem devi-lo-
ao caracter religioso desta viagem
O director se reserva o direilo (le
excluir uualouer pessoa que desres-
pefie esta advertência, fi — Durante
a vlngfém, as senhorns têm logare*
reservados, (í — TC' multo bom e ro-
commenflnvel n matolotnirem."

jnssAí* D0^^^tICAES
Hezam-stí hoje:
A's 5 horas ¦— Matriz de N. S. dn

Gloria, egrejas de Santo Affonso e
Senhor do Bomfim u Convento du
Carmo (rua Conde de Bomfim);

A's U
Affonso
Coração
Cunno;

,\'^ li

lioras — Egreja du Santo
da LigorJ|o, .Santuário do
du Maria o Convento du

I1 lioras — Matrize»

ES
=5 REPRESENTANTE EM S. PAULO:

Heitor G. da Rocha Azevedo
I RÜA ALVARES PENTEADO. 35' —' CAIXA POSTAL 618
%lltllilllllll!!íil!!ll!ll!i!!!li!!!!i!li!l!lllllllllllllllll

FSTOKiflGOS^^pe:
so do estuiiiagu — vumitu-, prisão de von-
ire. lutas, etc, trata-se com lilisir Uupe-
Miro do dr. Beiilclo do Abreu — I caiu
ia rim Uc cada rclViçr.o. A'., venda em to-
iin> as pliarniai-ia* do Brasil c no liepn-
silarlo: Drogaria' Piplirla"— llua 1° do
Março, 'u — HIo de Janeiro . 

Sagrado Coração, de ü. João Baptlfi-
ta, de S. Çhrlstovão, do Lourdes, do
Muro n bu Novo; egrejua do S. do
Bomfim, de Santo Ignacio, de N. .S.
da Paz, o convento das Servas du
SS. Sacramento;

A's 7 lioras — Matrizes da Gloria,
do Santo Christo, de S. Christovão;
convento ile Santo Antônio, do Car-
mo, de Lourdes (ruas S. Clemente
o s d,- Dezembro), Irmandade <K-
x. s. c!.-i Conceição;

A'.-- 7 l|ll horus —• Matrizes dc fi,
João Baptista, du Lourdes, dc S."."
Christovão, egrejas do Bomfim o de
Santo Ignaclo:

A's s luiniM — Mntri-/-.es do S. José,
rio Santa Rita, i\<- .Santo Antônio, de
ti, Christovão, da Cloriu, ,1o S. Co-
ração de Jesus; conventos de Lour-
des, do Carmo, da Ajuda; Irmanda-
des d" SS, •Sacranieu-to da Candeia-
riu, do N. Senhora Mãe dos Homens',
Congregação de X. S. do Amparo
(run HaddocK I.obo), Santuário do
Coração de Mnrla o Capella dc São
Pedro da OambOa;

A's S t|2 horas — Cathedral, ma-
trizes do S. João Baptista, de São
Christovíüo; egrejas dc Santo Igna-
cio, do X. S. do Bomfim, u dc >7.
.Senhora cia Paz;

A's !i horas — Matrizes dc Santo
Christo. de Lourdes. do S. José, de
Santa Rita, do Sagrado Coração, do
X. Senhora dn Glorin: conventos do
Santo Antônio e do Carmo, Irman-
dade do SS. Sacramento da Cando-
luriu. da Santa Cruz dos Militares
(sedo provisória. Cathedral), de N.
S. da Conceição c Santuário do Co-
ração de .Maria:

A's li 1|2 horas — Matrizes de Silo
João Baptista, do Kngenho Novo;
egrejas do Senho;- do Bomfim. de
Santo Affonso, Irmandade do N.< ti.
da Conceição;

A's 10 horas — Motrizes da Can-
delarla. de S. José, do Sagrado Co-
ração de Jesus, de S. Christovão.
egrejas de N. Senhora do Rosário.
ãe S. Benedicto, de N. S. da Paz. dc-
S. Jorge o S. Gonçalo Garcia, c O.
T. iln Immaculada Conceição;

A's 11 horas — "Matrizes da Can-
delarla, de S. José, do N. S. do Ro-
snrio e S. Benedicto. de N. "S. Mãe
dos Homens, do Senhor do Bomfim
e Convento do Carmo;

A's H li: horas — Matriz dc S.
João Baptista da Lagoa.
13M BENEFICIO DA ESCOLA DE

SANTA THEREZA
Nus dias 27, 28, 20 e 20 do cor-

rente mez. haverá, no pateo da Bs-
cola du Santo Alberto, largo da La-
pa. das 15 ús 21 horas, kérmesse qu-:
está sendo organizada pela Ordem
3" de Nossa Senhora do Carmo, cm
¦beneficio da Eseoia do Santa There-
za. instituto do educação e instrt;-
cção grtttuitn, que já tem prestado
relevantes serviços á sociedade ca-
rioea.

Actualmente. a Escola dc Santa
Thereza, cuja fundação data de pou-
cos annos. conta cerca'de S!0 aHi-
in mis matriculadas. A sua direcçao
está confiada ãs carinhosas Irmã-
Vicentinas, lu-oveotas educadoras.

Pede-se esmolas em dinheiro ov
cm prendas para a sua manutenção
c augmento ¦ do edificio cm que se
acha installada. íi l-uii dn tapa, 24,
o qual mui comportado actual nume-
ro de alumnas;

EVANGELISMO
EGREJA PR|.;-":iYTEUIANA IN-

DEPENDENTE
(Rua Barão do Rio Branco, n.6)
Cultos — Haverá os habltunes, ás

íl horns e ás IH J|2 horns, pregando,
por oceasião do primeiro, o rev. Odi-
lon .Moraes.

Escola Dominica] — No impedi-
mento du professor Evonlu Murqucs.
será suporlntondlda pelu presbytero
P, Rodrigues, dando-so n abertura
logo depois do culto matutino,

O assumpto a ser estudado: "Bx-

cursâo de propaganda*, realizada por
Jesus". Marcos, t::)5--l5.

O texto nu roo: "Bem podes tor-
nur-me limpo".
CONOREOAÇAO P. INDEPENDEM-

TE VI-: OSWALDO CRUZ
Xa séde. á rua João Vicente n. 2S7,

haverá cultos ás 12 horus 0 fls 10-l|2
horns, quando pregará o presidirá á
celebração da Snntn Cela O rev. Odi-
lon Moraes. A Escola Dominical
abro-se fls is l|2 horas.
EOREJA BAPTISTA ORTHODOXA

Lua Andrade Araujo. 37, Oswal-
do Cruz.

Haverá, hoje, ás 11 horas, na Ls-
cola Dominical desta egreja. estudo
da palavra do Deus sobre o assum-
pto: "A cura de um leproso", o ás
12 horas, prega..-ão do Suiito Evan-
gelho, como tambem ús 19 horus.

CONFERÊNCIAS
os estudante.-* bíblicos internado-

unes reaMznm hoje, ás II o ás 19
horus, á rua Luiz do Camões, 22,
iuus conferências publicas.

O themu da conferência da noite é
o seguinte: A rosurrelção dos mor-
tos alcunç.-irá us almas do Céo, Pur-
gatorio, Inferno >¦ rios Espaços? Es
sa conferência será seguida do mui-
tas projeeções luminosas.

EGREJA EVANGÉLICA FLUMI-
NENSE

Hoje. domingo, ús 1'.' horas, o
evangelista sr. Almeida Sobrinho, om
Continuação, fará unia Importante
conferen.'ia. ú rua Camerino, 102.

CONGREGAÇÃO 13. 1MÍESBYTE-
RIAXA EM BOMFIM

Seguiram pura Bomfim, Llnhti
Auxiliar, em vlngeui ile evnngnllza-
cão, como , nviudos da Socledado de
Ilsforço Christão da Egreja Presby-
lerlunn do Itio. os missionários lei-
gos João C. Gava c A. Tavares Ame-
ricano".

EGREJA LO REDEMPTOR
Rua Haddock Lobo 25S

Rcallzam-so hoje, na Egreja do Re-
domptor, os seguintes serviços divi-
nos:

A's 0.30, Escola Dominical para o
estudo das -Santas Bscripturas, e do
Catecismo. Destina-se tanto a ndul-
tos como para eriunças.

A's 10.30, serviço divino com cul-

to llturglco o sermão do Evangelho,
pelo parocho rev, dr. J CI. Meein; ús
19,30, oração vespertina com a II-
turgia o pregação dns Bons Novas dc
X. S. Jesus Chrlflto.
EGREJA METIIODISTA DO CAT-

TETE
Praça José do Alencar, 4

Hoje, ús 0 li Orno, reunião du Es-
cola Dominical, pnrn o estudo de
Jesus, o medico missionário; ás 10
horns, pregação do Evuflgolho pelo
prof. Antônio Marques, e ás 10 l!2
horas, tutllbem pregação do Evangc-
llio pelo rev. Syllaa Porra».
EGREIA EVANGÉLICA FLUMI-

NENSE
Run Camerino, 102

I Na fúrron do costumo, a Escola
| Dominical dn egreja supra rouno-so

hoje, xis 10.30, pnra estudo da paia-
vra de Deus. com a llçíío seKiiiule:
"Jesus realiza uniu excursão dc pro-
paganda", registrada < m Marcos.
1:35-46, com o texto áureo: "Tu po-
des llmpar-nio" (Marcou. 1:40),

A's 12 o ús 1S.30 horas haverá
culto a Deus e présatfão do Sante
E-.-UH-4. lim. (om toda a .-uu pureza.
o as mesmas coromonlas terão loirar
nu casa de oração de Ramos, no sub-
urbio da Leopoldina, e na H«coIn
Dnminlcnl da Bgrejn Metltodlstn, de
Cascadura, á run Coronel Rangel,
".7i, aondo .todos são convidados.

CONVENÇÃO DA MOCIDADE

Com um bom programnio, realiza-
se, hojç. a ultima s-ssúo da Con-
vonção ua Mocidade Baptlsta,

ESPIRITISMO
FEDERAÇÃO iRIPlRlTA BUA-

iSrLElKA .
Como noticiámos em norsn cd'

ção de hontem, realizo hoje. ús 16
horas, no salão da Federação Es-
plrlta Brasileira, á Avenida 1'nssos
2S, o dr. Leal nlo Souza .i sua con
ferencia em que versará sobre vo
rios. palpitantes pontos de doutrino
espiritualista.

¦O stimmurio é o seguinte: "Corpo
o alinn — Águas lustrucM — Respon-
snbllldadés de uma grande tribuno
— Iniciação som soffrimonto — (1
calholicismo — "s phenomenos nie-
dicinaes e a legislação mosaica — Oí
puros espiritas — Os santos — As

Vermilugo mtia«
groso. Mala at
iombrifias eoi Z
horas.

í"õ*?i____ Purgativo,garan-
Ilido, inoflensivo

(riemuao com Meaaiha de OURO—Eioobí-
çlo Ceoitnarlo  üc 327. - 1441-913

Agontos: INFANTE ãs Cia.
PUA CHILE, 27, SOnilADO

"^kIê&àJL.

almas dos mortos — A Ihoorln c n
fneto — Os selemistns — i\ie:..r —
Provas."

Coníiigrudo nas loiras nnelonnos.
como pootn e jornallatn, \a-.i\ .!¦¦
Sotizu nttrairú certainento á !'.•
deroefio umn multidão sô compara-
vel ú que, ali, so comprimiu, quando
du conferência de M. Qulntáo, no
narrar os phonomonos «le matéria-
llzação por olle obaorvodoB na cn-
nhal do Purú. rtP''!doa ã modlumnl-
dado da srn. Trado. '

UX1AO ESIMKITA SUBURBANA
.Vi União Suburbana, á irnveMSii

Hermengarda. 10, Meyer, lnauRtirnra
hoje, fls 10 horas, o dedicado cen-
frade Leopoldo Orne, autor rt»
"Doutrina e Pratica do Espiritismo' .
umu OHCOlo de médiuns.

A tniiada fi franen íi toilon cs o*?-
tudiosos oue desejarem assistir i
prelecção Inaugural do nntigo pre-
••' " da Federação Esoirila í!r;i-
Bilelra. l

O ESPIRITISMO XA LINHA
AUXILIAR

A' rua Onlx, 12. estação de Snpí,
Linha Auxiliai-, levnrú u effeito. h"J.'.
ás 12 horns, uma confcrenelu o con-
irado gonenil Jnciiuos Ourlnue, quo
dirá do "Verdadeiro Enplrltlsmo".

THKOSOPHTA
ESCOLA DO-.tlXIOAL

Em virtude -Aa conferência que re
realizará estu turde, uo Ountro Puu-
lista, não haverá, a aula thcosophlca

 '- 'O -nre-ls.

LOJA '['HKOSOl-1'IIt.'A ORPHEU
Terceira vesperal Uieo^oplüiu

Effecmar-so-a, esta tar„c, no
Centro Taahsia, coni o conuuivo ilu
iccroturlu geral dn Sociedade Theo-
•ophlcn d,. Brasil, que fará unia
'mu fíonforoncln subordinada ao li-¦ 'i!n "A Prece". !•" o seguinte o
'immurio: Aiitlnomln nppnronte e
.oncordancla fundamental entre as
pilllôcs de Helena 1'otrowna llio-
ntsk.v e lira. .Vnnie Bosnnl sobro ..

issumpto. Tres espocies fundniuen-
nCs de prece. 1'er que aigunios

preces não são attondidiis. Os Sé-
•es encarregados de attender ús

nreooH.
A conferência será effectuada no

Centro Paulista, ú praça Tiradont.--
n. 12. ús 1.'. horas, em ponto. I"
publico a entrada. Uhincclonará o
elevador.

— 80' JOGAM 8 MILHARES —

40:0005000
LOTERIA DA VICTORIA

QUARTA-FEIRA, 24

COFRES NASCIMENTO
os PnKKElilDOS

B23 — RUA GENERAL CAMARA — 223

mism miam mm

OS MELHORES ARCHIVOS DE AÇO

a*^;-

PARA

CORRESPONDÊNCIA, OFFIGIOS, FICHAS. STOCK,
ESTATÍSTICAS, etc. fc»*l

R^E»
OS SYSTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO

fabricados pela Roneo Ltd., de Londres,
são os melhores do mundo

Temos exposição permanente deste mate-

rial e teremos prazer em fornecer detalhes

; explicações grátis, a quem nos honrar

com sua visita,

Fsfuil J. Oíiristopli Oòrapeixiy
OUVIDOR 98 SÃO BENTO 45
Rio. São Paulo.

Commercial
e

Industrial
no Brasil

:. São Paulo - RIO DE JANEIRO - Porto Alegre
Rua S. Pedro, 14 — Caixa Postal ÍWS

Installaçóes frigforificsa "EHLiSSlSR" para,
gelo, leite, câmaras frias e todos outros fins

R^füÉEK
NOME QUE DISTINQTJE

is lais Bellas e Melhores Canelas e Lapiseiras
PAUL J. CH/?/STOPH COMPANY

OUVIDOR 98' S. BENTO 46
Bio São Paulo
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# o *o * * o XODOS OS SPORTS
OBOXMJNGLATERRA

0 "EMPRESÁRIO,, DE LONDRES
E' UMA SENHORA

(Coinmunluul.o cplalolar do C. 'I'.
Hitllfnun)

LONDRJ38, tnitonibro (U. P.) —
Umu, uiiKlnulldado quo deveria na-
tiiralniento pertencer a Amerlea
¦Io Nortu, mou que, no **iii*lanto, ó
do Velho Mundo: a unlca promo-
tora du inalehiti desto planeta ú uma
liiljlessa o oxereo u uuu actividade
neata capital.'J'iata-so da .sonhora DJolc Burgo;
(jcBila a morlii do uuu oapciso olla tor-
nou-su proprietária o oxplorttdont iio
1'UIIIOHU líiuií du Bluelífriarn. lOaaa
uuiihora eontiegulu a f.tnia do nov o
unlco promotor de matohea na Jn-
(íiatorru, cãpun du tirar algum lucro
ua proflHüão, paíruudo relativuiiieiito
bom ua piigilistus.

Rcferliido-su uo imcontio Qlbbülip-
rjloolllflold, promovido pelo major
Arnolil VViluou, a aunhora Dlolí at-
fi finou:'•Liimento muito quo o major AV11-
son uche perdidos trinta mil dollurcíj
ues.su match ilu box, O ueu grando
urro foi tentai' lazer as colsud um ••¦•!-
i.vlo norto tiiiicrleano, Oh noasoa pu-
glllítua (lovom finar eonvoneldo» ilu
quo bolam) oloyadufl não foram frl-
tua para oílea; 0 mal fay.el-oa ganhar
nummaa quo, ao ínonoa d» lonao,
liossam aer eomiia.i*aila:i áa colÒHSUoa
quaiitlnrt quo rouebom oa aeiia collo-
gaa doa líatadoa Unldoa. Mus oa noa-
noa aportmim, deiilunibradou com o
que sabem du America, uhogam mCfl-
um a perder a própria oubena, tondo
ii|.|.jnizoti enormes que, afinal, ao re-
findem Hobre os collcgaa da aua
profissão."

.\ Honhorá Dlult mostrou-ae muiUi
auvora ua urltlèa que Ecss do» pugi-
liutnib ingl.*zi*.M.

"iVfió podohio» esperar possuir
campeões, ciuquunto oa nossos rupu-
zoa a*: liiniluvoiu u combater aponua
Uuurt ve/.o.S por anno,

.ViiLiinilnii.iil". il oiinaequeiie.ia 0
que. quando voltam au rlng nua iiiííuk
d.* uru opposltor aclestrudo, flouni
roduzldua á expressão de uma bola
dç brinquedo.

Necessário ao faz quo oMea treinem
n. (;j;eniplü don íiuitíriCíLiioa; sô u&slm
poderão uhegur a alguma coisa."

ria maLehea loiiiliiiios catão eadu
veü ninia purdondu do interesse, por
Ifso quo o publico du tu nto aer Mir-
lado já uão at tendo maia aoa rocia.-
moa cspeelaeulosoa daquelles que ilu-
Bojam apanhar o aeu dinheiro, nu-
niinciando eomo pugilista*! extraor-
¦linarioa «tijoltoa .ile. afina,', náo
passam du «saecus du pancada», aem
treino, nem escola, aem oatylo.

.V aonhora Dick, uni entrevlata
concedida ao» jornaes, -salientou u
decadeiiiiia do box Inglez, cxpllçall-
iÍo-a quo Cila natícc ilu inCJuxu ijliü
exercem o.s JJstadua UnldOB «obre (H
r.-ipazea que ae julgam com futuro
na "nobre arte".

Assim quu' um pugilista su julga
eapaa de fazer lirlUianlo carreira no
murro, so desloca paia a America
do Norte e vae disputar lá oa títulos
de boxeur, quo lho darão em pouco.i
ii nnos formidáveis fortunas.

Ninguém ae resigna a 1'iear na lu-
glaterra ganhando tíohiiiiáa ridículas)
deante das. atimitiaa .fabulpsaa -uue. e.s
iiKííliaías iríoüiítí aftimàdpU gàMiÉiui
nau cidades maia aem importaticlu
.los Estados Unidos; tie o boxeur nãu '

lireata, tudo explica que o publico
fuja do rlng. 10 ahi está a OquagÃo
do problema tlrmehiònto reaolvida
pela soiiliora Dick Burgo que é, nes-
(a terra, a utiiea soiiliora que so oe-
cupa de promover encontros de
bos... /

TURF

GIWINÍSIO 28 DE SETEMBRO**
(Medalha de prata n. 1, ua

Exposição do Centenário)

Organização original:
1. — Perfeita organização militar.

i — Ensino obrigatório.
— Cultura eapeeial do ver-

íiâculo.
•1 — Educação integral: do cor-

po, ila cabeia e do coragão.
5 — Religião do dever cumprido.
B — Combato ao futebol o aos

oaportea violentos.
7 — Apuro daa qualidades mo-

rais.
S — Oficina singular do modelar

o caracter Infantil.
9 —"Dlreeção dc conhecido edu-

cador—o coronel dr. Libe-
rato Bittencourt, lento da
Escola Militar.

Singularidades:
I — Com a Cartilha 28 de Se-

tembro ensina a lêr e a es-
i:rever em -8 dias.

•> — Nunca perdeu um sú alu-
no uo vcstibulo das acudo-
mias.

Casa unlca do ensino que
compareceu â líxposição do
Centenário o aos funerais
dc liul — o maior mestre
da língua.

— uo "j" ile aprovações nos
exames do Pedro II.

— Medalha ile praia n,/l na
B.»l>i>Nli.*fio iio Centenário,

g — 21 reservistas, sem um a(i |inabilitado. |
Publicação mensal de Rc- j
vista, uo IO" anuo,«com oil-
einaa próprias.

S .— Iriternató o éxternato, edl-
fiuiqs próprios, 2*1 do Maiu
n. 055,

Siiceursal dc Santos: Amador
Buenos ül5,

A OOKIltDA DE aONTEM, NOxhmbx-owu
O ¦Unindo Praiulo "Jíuitlonul" foi

iinnulliulo
A lurdo humida o chuvosa du

homem, afastou grando parto da
uonaorronola iiabitual dos noasoa"ineetlngs" turflatxia, do sorte quo o
lilppodrom-o du llaniuraly, ondo' o
Derby levava a effeito a sua 1C" fea-
ta da picacntu temporada, aprosen-
lava um aspecto tristonho, tondo
quual vaalus todus as suas dependeu-
clua.

Como conseiiuenela da diminuta
aaalateiicla presento ti reunião, o
Jogo iitiuitevo-au fraco durante lado
u seu tranacurrer, uão pormJttlndo
(|iio o movimento total de apontas
ultrapassasse a-,modesta somma du
lül:l.'l8?i)iju.

Us dlffòrontos pareôs do program-
nia, ne omtanto, foram disputados
oom empenho o llaura, e.seupi;5o fei-
ta do Orando Premiu "Nacional",
cujo (Jeaeiiluee constituiu uni dos
maiores óstiandaloa verificados ulll-
iiiiimeiilf noa hlppinlroiuoa cúrlocás).

lista provii, quo servia do liaae ao"nioetliig", teve eunio vencedor o po-
tro Kuvleiv, nma pura tal conseguir
u aeU piloto, Daniel Loptz, lançou
nino liou ppouoaaoH nuiis eonduniíiia-
veia, terminando por elileotear, ás
barbas do publico, a cura da potruii-
ea Puráguuya, qualiilu a pensionista
do ar. Pinto .Netto lho fazia perigai*
o lrluilip.hu. (J Jockey A. l''eljó, que
montava 1'aragUiija, 'perdendo, li-
iiienlaveliiiente a calma e eaqueeen-
(lo-stj do rukpüilo tluviüo, nãu tíú atírf
tiirfiiiiin. como á. dlrouLorla do
Dei*liy-(.'lub, logo que passou a 1116Ul,
iitirou-se aobre o abU collega, pro-
uuvaiulo aggredll-o a chicote, Daniel
Lopez fugiu a cavallo, sentiu porsu-
guiilo nl.'* u ensillianionto por foljú,
que ain In plloluvli l» 1'llha de Iriilln.

Nesle poniii. travou-se, então, iií.i
eoiiflieto oiitre populares, que pro-
uuruvaiu ilefendei* oa dois Jockeya
ciilpiulua \)u trltilo ueontoclmunio,
.-endo abi effeeluadas varias prlaõoá.
incluaive tio Keijõ o Dopoa.

Deante ilua Irregularidades liavi-
Ja» (nem repezagem se fez.l, a di-
rectoria do Derhy-Club resolveu au-
iiullai* o paréo, para todoa oa effei-
toa.

listamos certos do que oa diri-
gentes da Sociedade do llamaraty.
etn Üefcau dr hcusí preditos c uo' in-
ttilto de evitar a repetição de tao
tristes fauloã, agirão no caso, -com
u máximo rigor, punindo, aem dó, os
retípoiitíaveits. 4

Ante» de passarmos ao resumo daa
carreiras devemos dizer que as par-
lidas foram boas o. que a reunião
terminou cedo, a despeito do grande
atrazo motivado .petos aueeessoa do
Cirande Prêmio.

1" parco — "li de Março" — 1.251)
ineli-OB — »:0üu? o GÜO$000:

'Monumento, inuKC*. castunlio, 0
.¦nulos, Paraná, por ümcihlng e Bara-
gozj, do dr. J". il. Sardlulia, A. l''el-
J6, 52 l>», l"; .laçaiian, C. Ver reira,
."i0 ha., 2o; Osiria, Ifl! Ainucli.-istegui,
n^ ks., 3"; ijandeiraiite, .1. tJonies,
»2 ha., 0: Tieo-Tieo, D. tíuarez, Wi
ha., li; .Barão, lt. Araújo. 02 lia., 0;
Baderna, N. Uouzalez, uU ks.. I). Náú
correram.: Revaiiclla o lleroe.

Tenipii, SI".
¦Ciaiiho Por um corpo; o terceiro a

cabci'ri ctíua.yísu."'Ual.eio de Monumento, 1S$ÜU0;
dtipla com Jaoanan (3-1), .",092(10.

Placés: dc Monumento, 7-1J0U0; dé
Jaçaiiau, 1D $ li U 0.

Movimento do pareô, e:;,a8$üüU.
— 2'' parco — "Velocidade" —

I.luo metros — U:uOU$ e B00$0flO:
D,.,, China, tom.., alazão. I annos,

Argentina, por Valnoy o CaaLa Diva,
iio sr. D. de Carvalho, X. González,
¦lll lta„ 1"; Oigaiitc. ,C. Forreirá, 50
I::*., 2"; Pilloto, P. Kalmati. JU Ua..
II"; Graasporiot. IJ. tíuurez, 52 ha., 0;
Tocantins. .1. iíaeobar, -18 ks., 0. Nào
correraíiv yulvutua u Makako.

Uanliu por doía corpos; u lercc.ro
a ogual dlffcronçu.

Rateio -le La China, 3S$2ÓÒ; du-
pia com Glgani.i (88), lofiou.

Plac6a: de la. China, -OfaoO; ile
Olgaule, 2751UO.

.Movliaentu do parto. I 2: i:iii$ooo.
D" parco — "Progroaao" —

l.üuti meiros — iiioou* o ilo0|000;
Ouvidor, maao., uaBUnho, I un-

tnoa, Paraná, por Premlor Diamond
o Jaey, dossrs. Gomoa & TavarcB, .1.
Escobar, -Pi lca., 1"; Übollaeo, D.
Kuurcz, GO Us„ '-"; Tribuna, R. Arau-
Jo, 18 ks., li"; Aeroplanu, B. Cruz, 52
lis., 0; Oeurlnu, E. Amuohualegui,
DU ,l(s., 0. Não correu Noiva.

Tempo, 101 1|5".
Ounhii por meio corpo; o terce.ro

a doía corpos.
Rateio do Ouvidor, 38$*i00; dupla

com Obelisco (M), 215500.
Plucés; do Ouvidor, 10Ç700; Oe

Obeliaco, 15J500.
Movimento do pareô, 10:5609000,

•!" 'pareô — "Itanutraty"—l.tiOu
motros — :*l:O0O$ e UU0$00U:

Oláu, masc,, castanho, l annos.
Argentina, por Plahormunn. o Jglta-
na, do sr. -Carlos Iilrtts, Ií. Anui-
elmstegui, 5(1 ka., 1"; 'Bragança, N.
tlonzuiez, 51 ka., 20.; Hautuzza. AV.
Unia, 52 ka,. 8"; Digitalis, .1. Esco-
bar, *18 ka., 0; Major, P. Zabala, 511
ka., d; Pretória, D. tíuarey., 52 ka.,
0; lamliei-e, S. Alves, lü ks., 0. Nfio
correu itouleusc.

Tempo, :IU5".
Oanlio nor doía corpos; o terceiro

a egunl dlfferouçu.
Ilatel.i de Oiáo, B0J700; tilipla

com Bragança (2 1). 70$ IUO.
1'lacéa: de Olflo, 21,f500; dc Era-

guuça, 18*5800.
Movimento du parco, 28:7HO$ÜO0.

iju ptiftio — '*17 do tíolümuro"
— 1.000 niótros -~ .'i:000í e tlOO.-JOOO:

Moreno, maae,\ castanho, D au-
noa, Cruguay, poi* King Churnilng *.*
Buauty, Jo sr. A. B. du Azevedo, P.
Zabala, 52 hs.- V: Bualng, U. tíua-
rez. 52 ks.. 2"; Vellodif^ P. Kalinan.
¦18 Ita., ti". .Vão correram: Maratlion
o Detraqué.

Tempo, 101 \\i",
Gnnlio por m.eio eorpii; o terceiro

a Irea corpos.
Rateio de Moreno, I5$200; dupla

com t):i:;ing (15), 105*100.
Movlmonlo du íiiireo, 20:182$i"'0.

i—• il" parco — "Dr. Frontin" —
1.750 nielròa — 1:000$ e 8005000.

Mluo. mude, ^aino, 7 .annoa; Uru-
guay, Mooreoek e Aiiiinosa, du ar.
E. P. Morado, 11. Araújo, 50 ks., I";
Alaauluiiu, C. Ferreira, '19 1,B., '.'"'.
Halerno. P. Zabala, 52 lis.. IT; Putrl-
elo, ,V. González, 58 Ua., 0; Moleeo-
te, E, AmuchaaKgui, 50 ka., 0; Ro-
very, M. Conceição, 52 ks., 0.

. Tempo, 111 ,;';5".
Cunho jior dois corpos; o terceiro

a um corpo.
Placea: dc Mico, 5ilSO0O; dupla

com Alsaoiaiia (14), t!-'§*4l)0.
Movimento do paroo, 3*1:0805000.

7° pareô —."G. 1'. Nacional"—
1.800 motCos— 7:u0O5 o I:!oo5imio:

Ravicw, ihHfiC, alazão, S annos.
.S., Pnulo. por In.terviow o Hto. Help-'no, ilu sr. Juliiuiò M. de Altiicida.
D. l.,opcz, 58 ka.. I"; púraguaya. A. j
l-Vi.ló, 51 ks., 2": Coriiigu. C. >.''e.*->
relra. 58'ks., IIo; Garupa.' C. I^eruaii-
dez. ull ks.. 0; BIsluri, N". González,
58 ks., 0.

Tempo. 118".
Movimento (lo paroo, !)2ipnS$0p0..
Devido áa irregularidades verifico-

daa oeste parco, foi o mesmo aliliui;
laro, para todus oü cffcitoa.

S" 'Parco — "Inteniaeionu!" —
1.750 inetroa — 8:0005 e 6005000.

Sonhador, inauc, zaino, *l annoa,
Argentina, por Huny Up e Mitocres,
do sr. AV. do Oliveira. (.'. Fernandez,
55 ka., I"; Cacique, .1. Usoobar, 51
ka., 2"; Coequidan, J. Gomes, -18 ks..
8"; Caravana, K. Amuehaatogul, 50
ka.. o. Não correra ni: Sombra e 1,1-
bertó.

Tempo. IM".
Ganho por cabeça; o terceiro a

racio oorpu.
Rateio de Bonhador, I7$500; dupla

com Caçiquo (18), 2258UU.
Plàcês: de Sonhador, 12*800; de

Cactmte, U1Í400.

CAVALLOS QUE GANHAM SAO OS QUE USAM
EMBROCKINE

de DOMINCENT — BRUXELLAS — BÉLGICA
Dcp,: G. do Seabra & C. — Rua Vasco da Gama, 12 e nas Drogarias e "

Jardineira" — Rua 7 ll. 151.

HU
Limousine

OS modelos 1925 com pneus
BALÃO representam a ultima

palavra em conforto c elegância

&r. Fernando Vaz
Cirurgião do Hospital de ri. I*'rancls-

co de As-sis — Cirurgia geral — Dia-
gtiostico c tratamento cirúrgico tia
alTeeçúes do oatqmago, intestinos e
vlás blllares. Utero, ovarlos, urothra,
bcxliM e rins. Tru<amcnlo do câncer,
ilas bimiòrrliaglàs, dos tumores do uto-
ru o da be.\lga polo radlum. — Cen-
sullorlo, Aisemblóa, 27. — lies. Conde
üe lieinflin, OOS. — Tel. Villa I2S!!).

Vias urinarias
Cura rápida o garantida d.i gònorrhúa

e ruas complicações, nn;. .uuu ABníiU
e PflANDINO CÒRKÊA. Rua t.ão Pediu Oi,
ikio t. ás 19 horas. Telcpsone: ^orto S.iOJ.

DSON"
xkHUDSON^afr B

_ --x\SnWL^^m\VmmmmmmmmWmV

I aHf ^Éj^^M1^^ m£im\ Wnfm

I Cm Cínnfr Limousine de Granas luxo I
I Lill ulllyü Double-Phaston de 7 logares 1

T. L. Wríght & Cia. Ltd. I
ra 142"Rua Evaristo da Veiga-144 W&

Afuvlmoiito iio parco, .111:83 l$0UÚ.
.Movimento g«rul, lül:i.ls»uoo.

A IIKCNIAO DESTA T.VRÜB NOjocTfKn-cfcun
(iniiiih-h l-Ycn-do* "YplnuiB»" o"Jnipurliilüo" c cUbbluos ConiUi tlc
tòtit*Ha t) \ L-omulc tio Mar-

buucua"
¦Jlala unia promissora reunião uurã

realizada, hoje, no legendário hippo-
dromo iio H. Francisco Xavier'.

Do -program-ma, cuidadosamente
orsanizailo jiura este "meeting", ía-
nom parte, nada menos do nuutro
prcnilos elasslcou, om um doa fiuaea
ao verlfleurá novo o sensacional en-
contry entre as valentes potrunea-i
Veata o Ousada.

Para essa corrida, de cujo exilo
nRo é licito duvidar, süo os seguintes
os noBdoR prognosticou:

Priniuzlit, '1'upan e Adversário
Fragoso, Brilhante o Perdia
Klunil!]*-:!»'. Ulfto e HantU'.:za
Sombra, Muiallriha e Capatãvs
Ousada, Vestu o Andromeda
Peíiuery, Puràcatú ii Boreaa
Masnlfleenec. PooltOHeR. d'Armc*s
Ouvidor, üiiilinn e Ocarlna.

MONT.VRIAS PKOV.WEIS
Pnra o reunlilb desta tarde, tio jPrado Fluroiiien.s*.*,'süo prováveis tis

seguintes montadas: !
.1" pareô •-• (I. P. "Importitç&o" —

t.TnO motros: Tupun, ío Ks. V. Ker-1
nunden: Tyinblra, 54 lis. U. Lupo/.; |
Pal'ajjtluya, .luvliloso correr; Adver-
sario, .'ii Us: Primazia, *IS Iíh .1. Ua- í
eobar. ,j

2o pareô -* ".Miuiilha" — l.lóu
metro.-,: IVasoso, IS hs. E. Anui-
eliastoguil Trltilo. 51 l,s. C. I^ernan-
dez: Perdiz. 10 l;s. D. Vaz; Pancho,
fi!! hs. I. Soares; Favorita, iü hs. II,
Cruz; Bandeirante, ü" lis. ürUorne*-*.
Brilhante. 17 lis. (.1. Uarroso; lioli-
via. 19 hs. X. (.loiizalez; Baby, 5-
ks. H. Cruz.

I!" parco — "Xlebla" - t.lüO
metros: -Mouro, ,"¦- k.*;. D. Vaz; Oláo,
iil l.s. II. Amuchastegul; tíaniuz;:a.
5*1 !>«. IV. Unia; Fluminense, ã," ií.<.
D. Suárez; Salvatun uâo correra.

I" parco —- "fíonden" — i.UÓO
m.etros: Cupalau, .'il lis. ü. Cruz;
TiLpfiJoK. Ú5 ka. X. ('.iojiKaít'/.: Major,
r,! ks. P. Zabala: CUgaiito, 51 Us. C.
Ferreira: rionibra, .",'1 ks. Vi. Unia;
Mulatlnha, úo Us. P. Kalnum: 1'IJc-
lidail, lü ksj. U. Aniuchustogui.

~ 5" parco — "G. P. Vplranga''
— ll.HOn metros: Ousada. .'íj ks. D.
tiopoz; \'esiu. üe l.s. C. Fernandez:
Andromeda. üS ks. D. Vaz; Óholisco,
55 ks. ÍJ. Hun rez. .Nào correrá Co-
ru<já.

0" pareô — -nhciilco "Condo da
Biitrella" — l.flOfl inetroa: Paraea-
tií, 53 ks. P. üabala: Boreus, 53 ííh.
lt. Araújo; Porangaba, 51 ks. B.
Amuoliastegul: Poquury, 53 ks. D.
Suárez. Xão correrá Borracha,

7° paroo — Classltio "Vlscondo
de Barbacena" — -.*_¦<» 0 metros:
fièvo d'Anues. 57 Icj. C. Ferreira;
Poeiios. r,ti ks. A. F-eljô; llagmiflcen-
ee. 53 lis. V). Sim rez: Xussau, Xoiva
e Fuulllage, não correrão.

—- S" parou -• "Ousada'' — 1.600
metros: Nriagara. 55 ks. O. Tioxo;
Onrtina, 53 Uu. '13. Huarez: Noiva, *l'.l
!>s. duvidoso correr; A-efoplano, 5!
ks. 13. Cn:::; ücarina, 56 Us. li Amu-
uhuálCSUl e Ouvidor, 15 ks. .1. Esco-
ba r. «u •

l»n-KlíSA.S NOTICIAS
De passagem pura Buenos Aire»,

assistiu a alguns parcos da corrida
do hontem. 110 Derhy-Club, o sr. dr.
Bénllo Villauúòvu. tipaiiiiiiado Uirl-
man arRontino,, a ex-prosidenle ilu
.lockey-Clul) ilmiuclla nauâo amiga.

Por se acharem liontidos, dei-
xarão de participar da reunião de
hoje, nu. veterana, os cavallos Feuil-
lago e Sahatus.

- Apresentou, íclizmcnte, bas-
tantos riielhoras em seu estado de
saúde, o joekey Pedro Bnptista, \i-
Ctlma. .íe uma queda, ante-hontem,
110 Prado Fluminense.

¦ Afim de aproveitar 00 peso, a
potranea Primazia será, hoje, dirigi-
dc pelo jockey Jullo láscobar, ea-
bendo 11 O. títiarez montar Achersa-
rio, insoripto no mesmo pareô.
KOOTBALL

FliA.MEXtit) I, FliOUXBNSB 2

O mão tempo uão permittlu quo
o títadium tio Fluminense ficasse,-
honUTii. completamente cheio dc
urna multidão ávida por emoções
fortes, que spons como u football
proporcionam.

• Xilo perderam o seu tempo. OSj
muitos milhares ile apreciadores que '
affrontando a, chuva e a tardo líu-
inida, foram ao Stadlum, pura apro-
ciar o return-viiatch entre os dois
primeiros collocados na tabeliã da
A. H. U. A.

Ü Flamengo ohteve a spa me-
¦lhor vietoria deste anno, num match
disputadlsslnio, nu qual todos os re-
cursos foram empregados para aba-
lel-o.

tío não fora a sfrande quantidade
de fouls e hands registrados, o im-
portante match no t|Ua! o Fluminen-
se soffreu a sua prime.lra derrota
este anno. poderia ser considerado
tomo o melhor da temporada.

Xnm jogo -da importância desse, o
juiz naturalmente tem uma slluaiião
decisiva, pois muitas ve-íes delle de-
pende o resultado do jogo. tíe não
foi dos melhores, tambem não foi
dos peiore* o que actuou no cn-
oõntro de hontem, Muito tempo le-
vamos a tle.sco.hrii. a razão do pc-
nalty ((tio marcou contra o vencedor
no ultimo miuuto de jogo. Blcio, o
back do Flamengo, levou unia bo-

' lada, nas costas a poucos metros de
distancia, e foi concedido um penal-
ty-kicli ao Fluminense.

Indagando a razão, soubemos quo
o bacli do Flamengo, havia, segundo
o juiz, feito um — hands — com u
cotovello...

Muitas outras faltas como essa,
commetteu o juiz e se o resultado da
partida 11S0 foi prejudicado, foi por-
uue a superioridade do Flamengo foi
decisiva.

lini todo o caso era visivel a sua
vontade de ser Imparcial.

O jogo dc hontem entre as primei- |
ras equipes do Fluminense c Fia-

-uiuugo. earacterizou-sc pela visivel
superioridade do vencedor que. du-
rante grande parte dominou fran-
vãmente o adversário.

As poueas bolas que chegaram ás
nulos do koepor visitante eram fa-
¦ ¦ilmenic rchatidas. sendo mais pro- j
duetos de escapadas esparsas do uue jo resultado do investidas combina- ¦
das entre os fnrwards locaea_. *

A defes». tricolor fracassou c dahi .
a facilidade com que. o adversário ,
a todo o momento a dominava, pus- j
sando :i. bola dc todos os lados o para 1
todos os lados.

liontem. nio Iiouio mesmo um '

olcmenlo quo sc destacasse ua defesa

local a nilo ser Forles pela grandu
i|iianti.i!idii du hands ¦¦ louis u ou-
Iros recursos menos lícitos, punidos
a cada i.iumenlo pulo Jul/..

A linhii de frente du íriutulnonsu
tez todos os estunjos para uiinullar
u superioridade «lo team visitante,
porém, uiíni de Jogar multo des-
orlen inda, pouco podia, sozinha, con-
tra a bem orgnalzuila defesa con-
t rar kl, que estava poslllvuipeutc num
dos seus bous .lias.

A linha do fronte do Flamengo,
estava bem orientada <* oía visível
ti disposição dos seus elementos 0111 |
não so dei.-iurem ahuter, O team do
Flamengo apresentou-ac multo bem
tielnailu e desenvolveu um jogo ln-
telllgente alacundo sem tréguas o ad-
versarlu.

O Jogo quo começara mais ou
menos equilibrado, depois do pri-
metro goal murendo pelo Flamengo
começou a decair, o dahl eume*;ou
u iloHorlontaqflo du Fluminense que
u coda momento peorava no desen-
volvlinunto dos passes e drlbllngs
QaiYi ciuu ium vtüuilijo atua advorsu.-
rios.

O 'nals lindo goal da tarde, cun-
seguido depois de uma serie do pe-
riptK-ius hUeretíKiLiitfM o tiu ühoott-i
vIoloíitüM, Çòlto por Candlola, segun-
do parece, foi dado pelo Juiz como
nullo. allegando que já havia apita-
(h\ UlU oVf-bttlu.

Xilc, o ligeiro center forward do
l^tumlnense, conquistou o primeiro
goal pura seu team etu bello estylo.
quando u pltteavd jã uiar^uva tloiti
jio;i 1 o=j ]iura. o jFUtfftONgo, u pWltteíro
feito por Ximo e o aeguudo por Jun-
queira de peiialty.

o primeiro lialf-tiluo tormluuu
com o score dc Üxl favorável ao
leum visiiunte.

Xo segundo hulf-tlmc, passados
dois minutos do jogo Xonò reabriu
o score para o seu team, mareando
em bella fôrma mais um goal para.
o Flamengo.

As Investidas nossa oceasião BC
revezam um pouco, anieayuutlo oa 1"-.
¦ •ac-i o goal adversário, e pouco do-
ools cudlam de novo terreno ao ad-1
versarlu, mareando Junqueira mais |
um lindo c difficil ponto para us I
suas cores.

Vencia o Flamengo pelo .*'core dc i
lxl, e faltava meio minuto para ter-
minar a peleja, quando, o vtferee.
concedeu o petialty u, uuo auln^u ro-
ferimos, marcaudu o Fluminense u'
seu ultimo ponto.

O.s teams estavam assim organi- j
zadoH: ]

Flnminenso — Haroldo: Petit o;
1.6o; Xáselmento, Floriano c Fortes: ;
Zezé. Lagarto, Xilo, Coelho e .Moura i
Costa.

1'In men ro — Anuído: Pennaforte i
e F.leio: .luponez. Seahrn o Dino; I
Vudlnho, Candlola, Xonò. Junqueira j
o Mocioiutto, :

Juiz — Santa Maria (Hellenico).
Nos segundos teams venceu o Fia- jmengo por I:.". :

BOTAfOUO I UANCiL' *i

rimi partida cqullibruda n qut* foi
lo\:ida ;.'. effeUu liontont :i tarde no
eanipo dn rua Cíoneral Severlano en-
tre us equipes dos clubs aeima.

O Botafogo apesar de desíuleado

do Aileiuiiii, um iIoh seus melliorua
i.leinentos, aprenontou-ao em campo
em boas oondl.;ôes, conseguindo so-
brepujar o llomogenuo conjunto do
club auburbtino uo segumlu tempu
du jugu.

Ú primeiro hulf limo terminou
com uni empato de Usü, tendo o
Botafogo feito os dois primeiros ;
goals, no quu foi Imitado pelu teani i
visitante. |

Xu segundo tejnpo, foi repelida a '
eontngeiu porém nossa parte o Bun- jgü lido coiiKfgulu ublr u score quu
terminou lx- favorável aos locuoa, ;

Teamn:
liulnros" — Hahy; Couto o Surlea; I

Jeronymo, Alfredo o Luiz; Castro, I
Alhludar, Jollbel. Orlando e Níeò. !

Baiiffú — Floriano; I.uiz Anlonlo
o Italla; Zequlnha, NdttÒ e iluerra; ¦
John, AncliyMs, Frederico, Pastor e'
Dinliilio.

Juiz — M. Alves da Cunha (Ame- 1
rica).

Xos segundos tennis venceu o ;
Bauga 3xL\
ÀTHLETISMO

o >• » o,
POl* llleSUiOL

Xo Stadlum do Fluminense reull-
za-Ku hoje á tardo a grande iionipe-
thjão alhlelleu e.nirc .. os Bporlmcn
dos Clubs filiados a Associarão.

o grandu meollng sportlvu (tue
torü inicio as 1! horns, Sub "S uuspi-
elos da A. M. 13. A.

IV u primeiro que realiza nesse ge-
íiorò entro uva, a novel As-sucia-

Sáo os seguintes us athlqtus lim-
orlptos nara esm,. compell*;ão:

A'H 1 i.OO horas —. lon motros so-
nil-flnaus — Primeira prelliiilnai' -—
1S (Bra.l Bvenclo da Costa: 117
(Fls.). Alberto Lli-cau: 113 filei,').
Wáldemar C. Kltzluger; 77 (Mg.)
ir*'iuii' Martins.

tíugunda preliminar — 13.". (Fia.)
Vlctor Oouvéa: lã (Brs.) ' Fioriiuiu
Xoiva: I5S (TU.) Carlos .Ouque Ks-
trada; lül (Flg.* UlysBoa Mala-
gittti.

Turcelra nreii:iinar -¦ 101 iFls.)
Clll de Soiija: 110 (Hei.) Mario Mo-
reira; |3U iFig.i &'.vdney tíoures; 53
(Bra.) .1 T, .l/iiuos.

A'8 M.I5 horaa — Salto rie ul-
lura. — Concorrentes — 71 (Fis.)
üJrloo i*'alcão: BU fFIg.) Arlstldua
Penteado: lí>7 f-Fla.) Jaymu ft. Bor-
ilallo Freire; 13:1 (Bel.) Ismurlo
Cruz: 70 i'Flg.1 Carlos Wocbcl.eu.

A':i (-1.30 horas — 1.500 meiros
finaes — Concorrentes — 103 (Fls.)
Cleorgo liriainl; 17$; (Flg.) Kobcrto
Barthel; 15 (Bng.i Jair F; du AI-
bunuerque: 20 (Bng.) l/jriswalde
Tolieai 11 (Brs.) Aristides da Hora:
170 (Tij.) Oswaldo Drummoiid: 175
(Flg.) Marcoa Naibeu; ül (Fia.)
Alexandre Caboruo; '.11 (P,ng.) 'Wal-
dentar Barbosa; 5*.i (Ilrs.) Josc
Agostinho Affonso; SO (Flg.' Uu-
ílrjo Plzarr.o.

A's 11.30 horas — Bançániento
ih* y^eao — Concun'<*urc.s - 1"t»
(Flg.) Octavio Borgertli Teixeira;
130 illcl.) hllysio F. de Mello Pas-
ses; 101 (Fls.) Urnesl '1'ost; SC
(Flg.) Leonel M. \'lrgolinu: 70
(Flg.) Carlos IVoocken; dl (Fia.)
Áfthur Kepeold.

A'a 1-1.45 lioras -- 100 metros fl-

mies — Concorrente**
du prova seinl-tluiies.

A'a 15.Oo horas — 100 meiros fl-
naes — Concorrentes — 70 iFIg.i
Hein» Oaterloll; fi! iFls.) Carlos
Alberto tíllvu; 100 (Fls.) Codrlo
Hands; Jl (Flg.) José A. dos San -
tosi 11S (Fls..) Manoel luvas; 7S
(Flg.) Jleurlquo pleper.

A's 15.15 horns — Uin*;anienlu do
disco — Concorrentes — tm (Flu,)
Briicat Yost; 130 illl.i tólyalo )'.
ile 1'hs.ios; 87 iFIg.) Luiz Blahahli
133 (Hi'1.1 tumarlu Crun; ii3 (F!f.)
Abelardo Motta; 7o (Flg.) Carlos
Woobelicn.

A's 15MO horaa '— 110 metros
barreiras — Concorrentes—7 (Ani.)
Oonçalo de Almeida; I" (Bng.) Ua-
brlul Machado; 79 (Flg.) Ismor P.
BruNll; *o (Flg.) .ins,'- Augtmta dos
SuniiM, o Silva: 7S (Fl.r.i Henrique
Pleper; 107 (Fio.) .ln-.nu* HeRf
Dordalo Freire; li;l iFIm.i Mario
Malta.

A'n lil.oo horas — 10.000 nielròa
— Concorrentes — In (Iíiik.) Jul'.'
F. de Albuquerque: 21 (Bng.) VVhI-
domar Uttrbosa: li (Brs.) Arsti-
dis da Hora; 50 (Brs.) .loão Agos-
tlnho Affonso; 55 (Bra.) Lltlllslllll
títowlnskl; 117 (Flg. i Armiunlu Ml-
ronda; 175 (Flg,) Mureoa Malhou:
Sã i'F1k.'i José Maria penna; l-S
(Fls.) Carloa Octavlanu Velho; B7
(Fia,) Carlos Cllrardlm; l'2 d*'!*'.')
Antônio Brncatu Salvo; 1*411 (H, ''IM
i.uelo l.abuto; 151 iS. Cli.l Manoel
Carduzo; M7 (S. Cii.i li'1'tinclaeo
Cupuuuinu: 105 (Tl.l.i Jayiuc Nust
Buuollar; 101 (TIJ.) Ilugenlo Povo-
mi Seiuira; 170 (Tij.) Oswaldo
Drummond.

A's lii..|G horas — Roluy — r.a..'o
de 10(1 motros — Conqorrenteu .-—
20 (lio!.) Francisco ile Paulo' M.
l*\: '.'3 ('Boi. i Aluinir Cru:*. Santos;
32 fllnt.i Orlando Morolra Torrea:
25 (Bot.) Cílaudlonor Cruz; 53
(Un:.) .Iohí l*\,rreir:i Lomnii; 50
(Brs.) Kulmiií*. d** MVllo; ll (Brn.)
Kvoiioio di| ÇuHtit; 15 (Brs. 1 Floria-
i.e Xelvii'; 77 il.lg.i Uellor MuninK;
l-.fi il'".g.) Syiincv Soares: lòl
(Flg. 1 IJlysses Mitlamilll: Çfi (Flíf.)
A ns: i (I e .-1 • Pc n t ea d o: 123 * (VV:.) v i
¦•tor iloiivèa; 1 o-l (FIb.) (lli de sou-
::a; 102 (FlsO Floriano HagalhSes;
117 (FU:.) floborto Mouco; I2G
filei.) Américo Léçoúülé: 181
(liei.) José A. Coitiufelrn Coelho.
MD (Hei.) Mario Munira: 143
(Hei. 1 Wnldemar Cordeiro Kiirjn-
ger; I5*i (Tij.) Carlos Duque lustra-
Ja: 100 (Tij.) Krnsato Maxwoll de
s. B.; 171 (Tl.i.i Roberto Peixoto:
156 (TIJ.) Arcdy Miranda.

lâ&tàti orovas do .canipeonaLn C\\
A. M. II. A. serão realizadas t»
Stadlum do Fluminense í*. c, 5 run
Álvaro Chaves n. *)!. domingo. ,\ 21
do setembro,

As entradas para cada pessoa .*.c-
rão de l-V'00.

O SPORT NO ESTRANGEIRO
BO.X

\*0\'A VOII.M-C. ÍJU íl'. 1.) — O
pugilista .Paul Borlinhíicb vonoeu
hontom '• nòlio 'nur "knoalc-vül '. •>
weu Icolloga •Pi-eddiek uo oitavo roun.l
de uni match rápido realizado ne:-:'^
¦•idsdc.

\

J01AS - RELÓGIOS1
Objectos de Arte - Fantasias

JOALHERIA

A NACIONAL
do Soto

Majs
126. AV. RIO BRANCO. «P,

liaraio que em qualquer Uquidaçao
ivi 1

PREÇOS ÉXCEPCIONAES

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

50:000)000
Bilhete inteiro I5$00Q

DIA 30

lOO
CONTOS

inteiro.. . 30SOOO
. í55000
. 1S500

aa N-a

ua

cs
i ¦ i

7 de Outubro

200
CONTOS

Inteiro.. BOSOCC
Meio ... 30S0f i
Vigésimo. 35001

A' VENDA EM TODA PARTE

PEÇAM

Café Camara
O MELHOR

I0E30C IOBOI IOE30

/4 vossa sorte está no
Campeão de Minas

AGENGlá GERAL DE LOTERIAS
Succursal dó CAMPEÃO OO SUL.

RUA RODRIGO SILVA, S — TEL. C. 728 e RUA RODRIGO SILVA, 6
TEL. C. 2526

PEDIDOS PELO CORREIO OIRIGIOOS A

Raul C. Beirão & C.
RIO DE JANEIRO — END. TEL. "CAMPEÃO"

onoi sao

Costa Braga í t.

9o

CAIXA POSTAL 2168

CASA ITNJJADA BM 1863

Ckpéos por atacado
1 MI. 144.2

SECÇÃO BANCARIA
fei. N. 2358

TEM CASA FORTE

72, RÜA S. FEIO, 72

AtUniniíit,rai;ão, cumpr.i «*¦
venda dc apoliceK, |iapci.-t do
credito, prédios c terrenus
lM?m lucultwidos. — Oporá cm
descuiiUw o demais uperarões
bancaria.-. Aceita depottilas eoi
conta corruiiUi o a prazo íIao
ás melhoreti Laias.

BSfSBSSSIOPOji r* ___________________________
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NO CONGRESSO

0 GOVERNO DÁ REPUBLICA E 0 GOVERNO DA CIDADE OBO
•KS

TC_=IQ__ -OI_Lâl aocxAi

SENADO
A SESSÃO DB IIO.NTHM

Accusava a lista da porta a pre-ueii.a de 3j senadoros, quando o
presldonte declarou aberta a sessão.~endo approvada, «em observações, a
acta da anterior,

Não houve expediente, nem pare-oeros,
rOIATlCA DO CEARA'

Ao ter annundadii ri hora dc.--.tl*
n.. da ao o.tpodlonto, u _:-. Paula Pés-
soa ,oecupou n tribuna j*ospondepd_á critica feita pela "Õaüãta do No-licia»", relativamente '~o seu voto
dado contrario ao artigo _" da pro-
poslç&O da Cumaru, declarando lm-
prcserlptlvel a acijão « ú condeiiiiia'-oão no~ crimes políticos'. A*__evo'rou
ti'atar-.~o de uma critica produzida
por InterveilQÍlo dos seu.) adversai-lo-*
políticos no blstado c fez varias con-
_,l_...a~.e~ com batendo, os (iuu nãu*.'a*_L*m parte do suu oorrento no
Ceará.
¦SUBSTITUTO PARA A COAl.llltí-ÀO

DB MARINHA B OUERRA
A seguir, o sr. FiJlipp. Schmidt¦solicitou a designação de um substi-

luto na Commissão de Marinha o
Guerra, para o sr. Lulz Torres, quei-unujiclara a senaloria pelo Estudo
du Alagoas.

O presldonte, nUcndeiido-o, no*
meou o sr. Joaquim .Moreira.

A AUSÊNCIA DO SR. ROL-
LBMBBRG

"Podlndo a palavra, acto continuo,
o sr. Mendonça Martins ,1u.ti£icou a
ausência do er, Gonçalo Rollom-
horg, ãa ultimas seess.CÊ por sc achar
enfermo.
A INTBRVENCAO NO ESTADO DO

AMAZONAS
O sr. Aristides Rocha, ao a-ci* an-

niinciada o ordem do dia, '__.ll.i__u
um rcíiuerlménto du urgência pnra a
discussão do projecto, ha dias apru-
sonlaâo, autorizando u.o governo a
intervir no listado do Ani.~.~oii(U'. ai-
Jogando oue urg-nles eram .-ns provi-
donelas reclamadas iicla .itua.áo du
anormalidade constllucional eni nuo
so encontra, o lísla-rio, conformo os
próprios, termos da menuugeni d.',

presidente.* .ík Rcpublic». Terminou
declarando iiuc, no seu pedido de u~-
•Fencla. não nc. envolvia nenhuma
desconsideração üe oonimissõo que
teriam de dizer sobre :i matéria.

Submettido ao voto d.'. •Senado C
approvado o requerimento, entro.i
om 2* discussão o projecto do Inter-
venção.

•O sr. Lopcp; Gonçalves, na riuali-
da-de Kle relator da Commissão d"
Constituição, deu as razões pela*
.u_._s lião foi apresentado o respe-

_tiv~> flarsoer; que, aliíis, jã o tiulia
prompto para apresental-o na rc-
união próxima de quinta-telra. De-
clarou-se de pleno accordo com a in-
•te.ven~ã.o, não sú porque está acc-
phalo o governo do Estado como
porque a enarchla reina no listado
o principalmente porque a medida

eu faz ai! ncceitesarla dovldo a aa-
phyxia dus princípios constltuclo-
naes,

O sr, Antônio Moniz vem a tri-
buna para declarar que votira con-
tra a urgência pur emendei' íiue oe
tratava dn ~_>.iumpto do excepcional
magnitude, quu sc devia resolver sem
precIplu~ão, com o pronunciamento
das c_i~inil*s»6-~ tcchulc-is, O orador
fundamentou o seu voto sobro o as-
sumpto conrmentando oo acontecl-
•mentos para salientar vários factos~|U0, uu seu entender, «O podiam ser
praticados depois da lnlcr\'cn.__ quo
us autorizasse.

| O _r. Barbosa Lima adduilu lon-
I gas aoi_.l_o.a_83. oin relação ao¦ projeclo, sobro o qual, no seu cn-
I tender, deviam falar as C0mmIsS0-6

a que fira distribuído, mesmo por-
que, cstaiudo licenciado o governador
offecllvo c* ausente nu Europa, pa-
rccia-lhe conveniente quo so real-
vasse u. liypothese da sua volta, afim
do reassumir o governo, desistindo
da licença, afastando u possibilidade

I cio uni "linlious-eorpus". Prúseguln-
I do na sua argumentação o orador
i declina quo era inlerveneionlsia o
•multei piais ainda o ora na especio.

I porque nüo foram só as recentes per-
I turba.... quo tornaram indlspcnsa-

vol a Intervenção fedeivil naquella
j unidade da Republica. Blla so impu-
zera desde a ípocu uni quo o gover-
no estadual tentara contrair mal*
um empréstimo no estrangeiro o o
governo federal o vetara, desaconse-
iiiando-o poremptorlamento nos pro-
prios centros do exterior onde a ope-
ração He poderia, realizar.

O er-, Aristides Rocha, voltando á
tribuna, declarou que, pulo adeantu-
do da hora, so reservava para, na 3"
discussão, fazei* alguns eommcntarios
om torno dos discursos proferidos pe-
los srs. Antônio Moniz o Barbosa Li-
ma sobro os nqgocios peculiares ao
Amazonas,

O er. A, Azeredo tambem tratou
da mnteriH, o elogiando « oração du
sr. Barbosa Lima, discordou do seu
ponto de vista no tocante á possibi-
lidade do sr. Rego Monteiro voltar
a reassumir o governo, porque ollu.
cujo mandato orplra o. 111 dc deseii-
tiro doslo anno. estava licenciado at6
css~ data, o que eqüivale a uma rc-
uiHiciü, especial, renuncia que nao
fora. eerpliclln p/que. se o fosse, tc-
ria u. perda d.-..** seus venclnionlos.
Entende tiimbeiu não ser precisa a
audiência das cominlssõcs tcclinica.
por isso que cilas já. so m-~nlfe_t<t~aiii
por intermédio dos respectivos or-
gánc, a quem oü.-.iyictia dizer sobro
a providencia constitucional.

Encerrada a discussão, fui o pro*
jecto approvado, tendo o sr. Lopes
Gonçalves lido da tribuna uma. longa
declaração dc voto, tambem subesori-
pia 

"pelo. 
srs. Silverlo Ner.v e Bar-

bosa Lima,
A ORDEM DO DIA

Sem debato, Coram, depois, votadas
us seguinte, matérias, dc accordo
com os respectivo- pareceres: 2", A.
proposição da Câmara, que autori.u
a abrir, pelo Ministério da Justiça,
o -rédito especial dc 1M-I0S. para

! pagamento da pensão devida íi An-
tonio José Fernandes Filho, guarda
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E' UM TÔNICO DE FAMA MUNDIAL, CONTENDO 22 % DE szz
PHOSPHORO ASSIMILÁVEL, EXTRAHIDO DAS SEMENTES ~~~~

rr VEGETAES __
S COm-atí: A DEPRESSÃO NERVOSA, A NEURASTHENIA, "==*_. A ANEMIA, etc. ~~~S

I REINTEGRA A VITALIDADE §
___: A' venda lies drogarias o plmrmaci-s, cm comprimidos i********:
—— e granulada ——
*"s Hepresentantes exclusivo.- no Brasil: HEiui scnuiiACK ="_
__ k Cia. — Caixa po.-tal 237 — Rio de Janeiro ¦*¦££

,~j~- Fabricantes: boclcie pour 1'lndustrle Chimlque a Bale, *~~:

ES SEv

Prefiram ÁGUA PUR® ATI VA
DE

SIR JAIV__=:S WtURRAY
EGUAL AS ÁGUAS DE

RENOMBRADAS FONTES EUROPEAS

Sabão "ALVORADA"
Â DUR/BllIDADE

de vossas roupas brancas, P?-m-beach,
sedas e tecidos finos

civil, Invalidado no serviço tcom pu-
recer favorável da Connnil»sio de Fl*
nanças); 2', da propoalçio da Ca-
mara, quo manda abonar, no exer-
ciclo dc 19__, uo. funecionarios men-•a-ll-i**!»:, diaristas, e jornalslror, da
Unlio, os augnienlos provisórios do
quu tratam* o «rt. l.r,o e seus parar-raphos da lei n. ..'"*, de 192'-
(com parecer favorável da Cominli-
são du Finanças); 2", da proposição
da Câmara, que autot'l~a o governo
a educar, como alumno Interno i*
gratuito, o menino Álvaro 1'rancisco
da Silva, nos Colleglo*. Militar ou Po*
dro II (com parecer favorável d.i
Com missão do Klnanças.i, o unlca.

•do projocto do Senado, votado pelo
presidente da Republica, determi-
nando quo ns viuvas e filhas soltei-
ias dos officiaes o praças do Corpo
dc Voluntários da. Pátrio e .«, Ouar-
da Nacional quu serviram na caio-
pan ha contra o governo do Para-
guuy, i.êiu direito au melu soldo ;i
í|ue sc refero a lei n. 1.887, do
1607 (com parecer favorável da-j
Comm!.-... de Marinha o (íuorra o
du KinançuB).

Nada muis havendo, íol levanta-
da a eeusãu.
1'residencia da Republica

no CAvmVBi
Os srs. ministros João Lula Alves

O Sampaio Vidal estiveram, hontem, ü
lurde, conforoliclando com o presiden-
to du Hepublica sobro assumptos que
su relacionam com a administração
do.-: departamentos a seus cargos.

O dr. Arthur Bernardes ainda ro-
cebcii os srs. dr. Estado Coimbra,
vice-presidente da Republica; dr. Ar-
norplio dc Azevedo, presidento da Ca-
mara dos Deputados, c marechal Car-
neiro da Fontoura, chofu de policia.

AUDIÊNCIA PARTIOCLAK
O chefe do Estado recebeu, homem,

ú. tarde, em audiência particular, o
embaixador Mora y Araújo, plcnlpo-
tenciario da R-upuUücu. Argentina jun-
to ao governo brasileiro.

AUWKNOIAS MARÜAUAS
O dr, Artliiur Bernardes recclieu,

hontem, d tardo, em audiência prc*. ia-
mente marcadas, os s/s. senadores
Bucno Brandão c deputado Octavlo
Mangttbclra,

C-ONA.TK
O sr. Portln do VaKa.onccllo.. cliro-

ctor vio Instituto Nacional dc Musica,
convidou, hontem, o ptreslVlcn.tc d*
Republica para n. corcmonls da entre-
ga daa nicdallias aos laureados da
turma de lo:M, u realizar-se no proxl-
mo dia -D do corrente, ãs 20 11 *_ hora.*,
no iJalãi.i de concertos do edificio res-
poctivo.'.r_l__;OKA*M~MA RB.HBIDO

O chefo do Estado recebeu o seguiu-
to -elegrainnia:"Selem — Traiismittimos u v. ex.
a moção infra unanimemente appro-
vada nesta. Camani um 9 do corrente:
Moção — A Câmara dos Deputaidos do
Pará. ao iniciar os trabalhos da ~irc-
•sente legislatura, congratula-se com
o uxmo. sr. dr. Arthur da Si-lva Ber-
nardes, eminente chefo da .\*:u;í*io, por
sua nobre, enérgica o patriótica atü-
tudo cm face do.s graves aconteciirren-
tos t.ue aivi*eaça.víxn_ & vida coust.tu-
cional dc vários Estados, vestltuindo
a ordem o a tranqüilidade cm todo o
território do iiaiz e a segurança das
instituiç&e* republicanas-.. Saudações
— Ignacio Gonçalves Nogueira, pre-
sielcnte; Manoel Lobato, 1" secretario;
Bonedlcto Pra<lo, 2o secretario."
No Ministério da Fazenda

O ministro permittlu que a firma
Moreira Salles at C., de Minas Ge-
raes installc urna secção bancaria
em Bello Horizonte, com o capital
de 300:0005000.

O ministro approvou o acto
pelo qual o delegado fiscal do The-
souro em Santa Catharina, nomeou
o 2." escripturario da Alfândega do
mesmo Estado Pequillo Capella para
exercer as funeções do official da Cai-
xa Econômica annexa áquclla Dele-
gacia Fiscal.

Pelo ministro foi indeferido o
requerimento om que Michele Nota-
ri pediu permissão para pagar, em
10 prestações de 100*000, a multa de
1:000$000, imposta pela 3." collecto-
ria da capital de S. Paulo, por ln-
íracção do regulamento do sello.

O ministro indeferiu o pedido•de isenção da taxa de registro, fei-
to por José Samuel, residente em
Patrt, Rio Grande do Norte, que ai-
lega forneceu bebidas, fumos u phos-
phoros, na qualidade de encarrega-
do do Santuário du Nossa Senhora
dc Lima, mal chegando as vendas
realizadas para pagamento do rc-
gistro.Transmittindo ao seu coilega
da Marinha o parecer emittido pelo
consultor geral da Republica, sobre
o pedido de Gustavo Olyntho dc
Aqulno, c relativo ao levantamento
do seqüestro de urna cautela de 1.000
apólices ao portador, o ministro pe-
diu-lbe providencias no sentido dc*erem adoptadas as medidas sug-
geridas no alludido parecer, neces-
sarias ü revogação do seqüestro dc
quo se traia.

O ministro, concedeu proroga-
ção, por tí0 dias, do prazo dentro
do qual Francisco Vieira de An-
drade deverá prestar fiança, do cargo
du thesoureiro da Alfândega de Co-
rumbá.

O director da Receita Publica
recommendou á Delegacia Fiscal em
São Paulo que providencie no sen-
lido do pagamento do imposto de-
vido u comniercianto Manoel dos
Santos, estabelecido á Avenida Cel-
so Garcia n. 407, em São Paulo, e
que, em processo administrativo,
seja apurada a denuncia contra o
mesmo apresentada.

Foi julgada illegal pelo Tri-
bunal de Contas a apostllla feita no
titulo de aposentadoria do mestre de
linha de 1." classe da E. F. Cen-
trai do Brasil Manoel Pires, por ser
maior que a devida importância
dos vencimentos de Inactividade.
No Ministério da Marinha

Havendo o aviso n. 2.332. de IS de
agosto deste anno, regulado an in-
strucções para oa exames dos sub-of-
fieiucs da Armada, inferiores o mari-
nheiros, inclusive os addldos perten-
cenlO-í ao pessoal subalterno do ..__•*
viço gemi de machinas que deseja-
reni Iviuisfcroricia du «quadros e do
especialidade*-, u devendo os referidos
exames serem realizados polo modo
prosc.ipto pelo Regulamento que bai-
xou com o doe. u. Iti.-lS, do 25 de
junho ultimo, o ministro da Marinln
resolveu: designar para comporem
as niGFíi.s ouu sob a fiscalizarão do
contra-almirante engenheiro machi-
nisla Fritz Muller, inspector de ma-
chinas, deverão proceder aos exá-
mes, os seguinte, officiaes: para os
ramos de machinlstas e artífices: os

oneenholros mtohinlst*-. capitão de
corveta Kduardo lareira dc M*llo,
como pr-_ideiitc c prlmulroi-tenínto.Edsard doi Santo» u Henrique Cou-
Unho Marque.i, como uxaminadores;
para oa, r»mos do motorísiau: ou en-
genhelroR machlnluus eapltão-tenen-
te Leopoldo Antonlu Ribeiro, como
pre.ldento e Guilherme dn Motta c*
Carlos Deh.ul da Concetçio, como
exanilriadoro.; para o ramo de cal-
delia.: os engenheiro.- m*unlni_t-._
capitão de coiTota Carlos Olympio
Borjres do K.irta, como presidente 0
c.ipltãca tenentes Olympio Antunes
0 Flavio dc Oliveira Machudo. como
cxaiv.lnudores e para o rinnu da ele-
ctriclíta-i,_ os. cn .cnholros machlula*
tas capitão-tenente Aultelle Leonar-
du. como presidente e prlmelros-to-
nomes Armando de Curv.ilho Vargas
o Heitor Alies da Trindade, como
examlnadore.s,

— O ministro d .terminou mais
quo seja iiuircndu o dl" 1" de outu-
bro próximo, para o Inicio das pru-
vas que consistir... eni encrlptus dc
ditado í de quatro operações iirilh-
'metlcus _ubre us números inteiros e
outras praticas do officio o du con-
ducção julgadas necessárias pelos
examlnadores.

As primeiras serão realizadas na
side das Escolas Pro fissionaes o se-

! rão eliminatórias o as demais nas
offlclnas do Arsenal de Marinha ou

I a bordo dos navios. Inclusive de um
contru-torpedolro prompto a suspen-
der ferros c* que. para esse fim, devo
ser solicitada « devhla permissão ao
Estado-Malor da Armada.

Terminadas as provas deverão as
relações ser enviadas ao

ser feito o necessário jui-

orientação dada ao. trabalhos na
chefia da -1" C. R.. como tambem
pelu Incida liitulligcncla revelada, no
cumprimento oxacto dos «eu« devo-
ren nilllfirca. Em conseqüência de-
rerá assumir u chefia da referida
C. R. o major reformado Arthur
Emílio Villaça Gulnmràes, que íerve
na mesma repartição."
No Ministério da Justiça

ü ministro, um aviso ao seu CO-iO-
ga da Fazenda, aollclton providen-
cla.3 para o pagamento das despesas
du auqulslção de movei, o mais ob-
JQCtoa nucossarlos li Installação do
.lulzo Federal na eecção du S. Pnu-
lo, 'conformo verba orçamentaria
exlsleiite.

Conoedoram-sa ,1 mezes de 11-
cençu, em prorognçào, para trata-
inento de saúde, ao guarda civil de
3' ciasse Patrocínio Gomes, o ao of-
ficial encadernado!' da Bibliotheca
Nacional, Blliiuno Setubnl dos Sau-
tos.

Ao juiz federal na secção da
Parahyba declarou o ministro que o
MlnisloriO da Vlação o Obras Publl-
cas cominuiilcu não eer posslvol re-
servar no edifício em construcção
para Correios e Tolegràphos, na-
quella capital, ucconiniodnções para
esse Juizo. visto a construcção ter
obedecido ao plano dc Installação,
apenas, das mesmas repartições, im-
portando qualquer modificação em
augmento du despesas *iue não po-
dorlam ser custeadas pelos créditos
que lhe são destinados.

O ministro solicitou ao pre-feito desta capital u nivelução da
d

iffm. -b*
~~ i',ieimi.

Haverá umn segunda chamada pa-
candidatos que faltarem purrei

DEPENDE do uso
d.'este SABÃO

Marinha - Exercito - Marinha
Mercante - Reserva Naval

Escola Naval
A "Associação Militar do Brasil" parti-

clpõ aos seus camaradas que cm vieta de
ícuí tàrneclmcntos directo- de casemlras
Infflezas dos mclliores fabricantej e uu-
trás matérias primai, resolveu DI.MI.NUin ¦
ainda niaü a^ tabeliã*, de PHEÇOS da sua
'•Alfaiataria Civil c Militar" e com pra- i
zer os convida a uma visita. — nua da!
Cario**-. -*õ. •."*, C. Li','T5. l

motivo justificado.O iiiiiitsii*o baixou hontem ln-
strucçõM sobre o exame pratica dos
marinheiros que so acham servindo
nas offlclliaü e naa maclüna- dos na-
vios da csn,uadra.

Serão reallzadoti exames nes offi-
eiuus do.Armamento, ou a bordo dos
navios, a juizo dus commistiõOB exa-
mlnadoras.•Foram nomeados para comporem
a-mosa ci*a~nin,uloru: o c_ipltão dc cor-
vela engenheiro machinista Rodrigo
líamos, como presidente, o os òngo-
nheinw niauliiuistas capilão-tenonte
Manoel Espíndola Teixeira c o 1" te-
nonlo Guilherme da Mutta, para exa-
minado rea.

Taco exames deverão tambciu ler
inicio eni 1" dc outubro do corrente
anno. .

Foi exonerado o capilão-tenento
medico Fernando dos Santos Neve*.
do cargo de medico da Escola de
Grumetes c dc Aprendizes Marinhei-
res.

O ministro, por portaria dc
hontom, resolveu nomear uma com-
missão composta do capitão de fra-
galei l~onora.lo Adalberto Menezes
do Oliveira, como presidente; do ci-
pitàu de corveta engenheiro machi-
nintei Luiz Villarinho da Silva o do
capitão de corvota engenheiro naval
Juvenal Greenlialgh Ferreira Lima.
para dar parecer sobre o trabalho da
lavra do 1" tenente engenheiro nia-
-hlnista Heitor Alves da Trindade,

| Intitulado "Gula. pratico da inatalla-
i ção electrica de 220 vs,, do couraça-
I do "S. Paulo".
i — O ministro determinou, hontem.

ao chefe do Eâtado-Máloi* da Arma-
da, que seja publicado em ordem do
dia do Estado-Malor da Armada, o
seguinte elogio:"Elogiao cm ordem do dia dea~se
Estado-Malor o capitão-tenente Ma-
noel Roberto de Castilhos, pela ca-
pacidado o iniciativa de que deu pro-vas ermjuaiílo serviu junto á Missão
Naval Americana, conforme solicita
o chefe da mesma mi_flão."

O ministro resolveu mandar
computar para effeitos dc sna futu-
ra reforma, o periodo de dois annos,
em que, com aproveitamento o ca-
pitão de corveta medico dr. Antônio
Heraclio do Rego, freqüentou o cur-
so medico da F«culdade de Medicina
desta capital e deferir o requerimen-
to de mestre do Corpo de sub-offi-
ciaes da Armada, Manoel Jacintlio
de Oliveira, mandando-lhe computar
para os effeitos tambem, de sua fu-
tura reforma o periodo de 3 .*innos.
cm que cursou a Escola de Apren-
dizes Marinheiros de Pernambuc",
como aprendiz.

O ministro teve sciencla, por
parte do Ministério das Relações
Exteriores, do desejo do governo da
Republica Franceza, no sentido de
ser nomeado um delegado permanen-
te para acompanhar os estudos d"
Comitê Permanente que se reunirá
durnnte o« trabalhos do 3" Congres-
so Internacional de Medicina e de
Pharmacia Militares a realizar-se
em Paris, de 20 a 25 de abril de
1925, no qual poderão tomar parte
médicos u pliarmaceuticos da activa
ou que pertencerem ãs corporações
militares de terra e de mar.
No Ministério da Guerra

Serviço para hoje:
I Official de *dia ã região, capitão
| Aristides Souza Brasil; auxiliar. 2o
sargento dose Alves Barbosa.

Serviço para amanhã:
Official de dia á região. Io tenen-'te Antônio de Lima Teixeira; uuxi-

, liar, Io sargento B.eiiedlcto Her-
i culano.
I — Terminaram o curso dc apor-
feiçoamento da E. A. -S. S. do pri-
melro periodo deste anno, os seguiu-
te_ officiaes médicos: Álvaro de Pau-

; Ia Guimarães; tenente-coronel Fran-
cisco Antônio Antunes; capitães Luiz

! de (Llnu Bittencourt, Paulo Affonso
| Soares Pereira, Florenclo Carlos de
, Abreu Pereira, Augusto Tavares de*
•Souza Vaz, Humberto Martins de
Mello. Cji*1o6 Maigre da Gama Fi-
lho, Oscar Pinto de Carvalho, Sebas-
tião Serzedello Corrêa, Alfredo Isule':
Vieira. João Pires da Silva Filho,
Tvo Britto Pacheco, José Hortenclo,
Cabral, Henrique Moss de Almeida.
Oswaldo Moura Nobre, Helvécio de
Rezende Rego Monteiro, Orlando
Parente da Cos.a, prlmeiros-ténentes
Gastáo Aurélio de Liimi Torres, João __Colher; Perissc. Bonjamin Gonçalves. | .iij
Carlos -Utnzio. Herbert Jansen For- lalljl
reira: pliarmaceuticos: capitães Ala-j "55
noel Lopes Vorçósa, odurlco pctavlo.lss
Odilon I"-llio, prli-ioiros tenentes Os- I —
car Fllguciras, Haroldo da Sil i ei , —
lelrctas c Virgílio Lucas. «55

A propósito do desligamento do | 
~g

tõnonte-coFOiicl Aristides Thoodorico •—*
dc '.Pinho, o general Ribeiro da Cos- i -—
ta, commandante da região, fez pu-ss
blic-jr em boletim o seguinte: •*¦•*--;"Ao cffectlvar tal desligamento. 25
devo declarar que o faço com peza.' ZSZ
por ver afastar-se desta região tão S**1
dlstincto camarada, digno dos maio*.,'SS
res louvores não sõ pela acertada |__;

ministro, Salerla du agiin.s pluvlaes (|ue per-corre a rua Ferreira Vianna, nos in-
teresse. superiores dn Saúde Pul.li-
ca.

— O dlrector, interino, da Saúde
Publica, declarou uo dlrector da
Dofesa Saniia.ria 'Mariünia 

quo o,
acção fiscnlizüdora da Inspectoria dc
Saúde do Porto do Rio Grande do
Sul, para execução do regulamento
de Importação du ópio, etc, deve es-
tender-se a .todos as cidades daqucl-
lu Estado.

POLIOLV
Est.. de dia _ Policia Central

2," Delegacia Auxiliar. 1
GUARDA CIVU,

Serviço pura hoje: dta a s6*e cen-
trai, fiscal Napoloâo o ajudante Ca- I
bral; ronda geral, fiscaes Lucas o |
Auolyno u ajudante Macedo, Martins
e Bueno.

Uniformo ü.*
Terminam hoje: a dispensa dos

guardas Ml, .,066 e 1.2.7 o a sus-
pensio dos guardas 1.179 o 1.233.

— Apresentaram-se promptos
para o serviço os guardas 73S. 1,023
o 1.335.

Foi considerado doente em ovl-
dencia o guarda 841.

Foi transferido para a Central
o guarda Í.3GD, da 7.* secção.

Devem comparecer amanhã, ás
11 horas, ã sub-lhspeetorla o nju
dante Chrlsplni q á secretaria
guardas 3,"D, S-14, -123, 0S7, 710,
717 o 1.2 7».

Foram dispensados do servi-
ço sem vencimentos os guardas
1.3"., por 0 dias c 1.017. hoje.

POLICIA MILITAR
«Superior do dia, capitão Castel-

lo Branco; official de dia ao Quar-
tel Geuoral, 1." tenento Palmeira:
medico de dia, civil dr. Sarmento*,
medico dc promptidão, 2." tenente
Cunha Rodrigues: pharmaceutlco de
dia, 1." tenente Aguiar; interno do
dia, acadêmico Cavalcante: ronda
com o superior do dia, 2." tenente
Ary: ronda a gnnrnlçio, 2.* tenente
Azevedo; guarda do Quartel Gene-
ral, 2." tenente Orlando: guarda da
Moeda,
ro. 2.

pr*.

| Portocarrero; uu RcBlm.ntu .ir ça-
I vallaria, I.» tenente Loura: 110 CorpoI de Serviços Auxiliares, 2,* tenenteCruz: musica do promptidão, a ban.dn do '.'." E.; piquete ao Ouar:.'.
| O.neral, :; cornetelro. do 2." r,; ur.dons u Astistcncla do Peüsoal,

ças da C. M .
Uniforme ¦l," (Imkll.

Xo Ministério da Viação
O sr. ÍVanoIsrco Sfi exonerou, hen-tem, :i pedido, o engenheiro Ruy CostaJíavirigu,*. du íoga.- dc cnienhclro

ajudante da commlssío de -stuMos econatrucçâo do iirolongamontü du lis.
tiv.d.i de Ferro dc MoSe-oro,Ao pr-sldenle do listado de sáo
Paulo o minhrtro pediu iiue lho Infor-
me so foi feita a coneesesilo pretendidn
peíns sr*-. Rodrigo Cláudio da aSaíva,
Agostinho do Almeida fnido e ,ic_-

gg i (tiiliu Cândido do Azevedo, por sl on
,q empresa que orgunl-urem, de u.-o <.

| goio do rumai d.i K. F. iNOrooste do
Brasil, do Lauro Mutlor a Ri.. l*Vio,
conformo termo *âo accordo cekttra.o
0111 1933 <¦ enviado, por copia, «o po-i-aerno daquello 'Estado, cm 28 de se-
lembro do mesmo anno.

t) sr. Francisco Si. tomando ce-
níiecrmento *do r~querhn_nto em quea AU America f-a-Me-s, solicitou a revi-
são do contrato nara levar as sins . -
nhas até o listado d; S. Paulo. rr~_'-
veu que se coramunlv(uo esse rc«iuc.-i-
mpnto :'i 'file %\>st-;ru TeiegTaph Com-
pany. mostrando-flho a conveniência
da medida proposta, e p-sdindo o sen
'pensamento a respeito.

Des|~_chundf> um r-iqueriment.
om que o ex-carteiro Alberto Cândido

tenente Lotharlo; Thesou- I de Azevedo, deinittldo por exeesso de
tenente Adolpho: prõhi- • faltas, pede para voltar ao serviço, o

ptidão 110 Quartel General. 2." te-
nente Andrade; promptidão no
Quartel General, capitão Mnrtlnl:
promptidão no Regimento de Cavai-
laria. 2." tenente Paes: prado. 1." te-
nente Werneek. Dias nos corpos —
No 1." Batalhão, capitão Solto
Mayor: 110 2." Batalhão, capitão Li-
mooiro; no 3." Batalhão, capitão Al-
varo: uo •l." Batalhão^ capitão Me-
nozes; nu '.." Batalhão, 2." tenente

ministro, attendendo a aiue o roque-
rente, Muanòo soffreu a pena, emlwni
.ffjralmpntc, j.. couta va mais do ltí nn-
nos de serviço c que da ausência do
trabalho a-prescnlou justificação, cem-
quanto tardiu, rc."oiv<»_. consWorar ca-
mo dc suspensão o tempo em que wtn
estado afastado ,1o serviço e aotorinu*
o diivcto.* d<w CoiTcioa » rradmittil-o
uo mesmo t-_.r£u. ou -i«» Íi..liit*!ta1.*t-
mento inícrlor, iiuando oceorre- >-»i-.-n.

^

mm 'mÊÉãÊBmmMÊ
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A$ Senhoras e as Senho- 

ritas p-fiidas- anêmicas, com
apparencia de fraqueza geral, têm, muitas vezes a vida ator-
men tada por innumeros males, cuja causa ignoram e que
constituem uma ameaça permanente.

São palpitações, vertigens, dores de cabeça, dores nos
braços, nas pernas, no corpo, manchas na pellf, zoada nos

ouvidos, náuseas, falta de appetite, máo dormir, depaupera-
mento de forças. A origem destes incommodos é a debilidade

uterina. E' o utero fraco a causa de tantos soffrimentos. Urge,
em taes casos, o emprego immediato dum estimulante enérgico que

active, tonifique e regularise o utero.

O REMÉDIO QUE AS SENHORAS DEVEM ESCOLHER

J Não é difficil, uma senhora escolher o remédio que mais lhe
possa convir: —"A Saúde da Mulher" é de facto, na Medicina Bra-
zileira, o medicamento mais afamado para tratar, alliviar e com-
bater as enfermidades do utero. A confiança com que se faz esta
affirmativa vem, não só do testemunho das senhoras que ea-
crevem communicando os benefícios colhidos com o grande
preparado, como principalmente da opjniáo de illustres me-
dicos brazileiros, unanimes em elogiar, por meio de attesta-
dos, a maneira enérgica e segura com que actúa "A Saúde
da Mulher" sobre os órgãos doentes e enfraquecidos, toni-

ficando-os, estimulando-os e
regularisando-08

i
_™Í_____Z~~"7^.
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MATERIAL ELSOTRICO
Grande stock de motores, dynamos, fios e cabos electreos,

fios em chumbo e cabos armados
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTP.IQUES DE CHARLEROI

FIL.IAL. NO BRASIL.

AVENIDA RIO BRANCO N. AS
Telephone IM. 2898 RIO DEI JANEIRO

mwmmmmmmmaWÊtmmmwmmmwmÊmmmmmmWaWaWamm^ÊÊÊmmmmmm^
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Be-, lusz smmv
Assistente de clinica me*

dica da Faculdade do Rio,
com pratica nos Hospitaes
de Paris — Doenças do
ESCPKAGO - ESTÔMAGO
- INTESTINOS — Rua do
Rozario 140 — Oe 1 ás 5
Telephone: Norte 3070.

iy

ROCHA couto & comp. \
133-RUA PRIMEIRO DE MARÇO-133 1

Caixa Postal 1683 • Endereço telegraplüco: CHACO * Telephone: 2929 Norte • Rio de Janeiro Ü

Âncoras, amarras e correntes para navios, cabos de arame e aço, de (
manilha e de linho; estopas, óleos, lubrificantes e gaxetas, lonas de 1

algodão e de linho mangueiras, pharôes, etc, etc. §§
Únicos importadores das lonas de linho "Admiraíty", óleos e graxas H"Schibaeff", tintas a oieo, inglezas "Mail-Ship" e tintas envenenadas ü

allemãs "Hoveling*'. Officina de toldos, encerados, coberturas de s
wagons e terreiros de café; boias, barracas, etc, etc |
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Fazem nnnoa hojo:
o menino ,\'clnon, filho do noaso

companheiro do rodacçflo Nostor
.lllclICH.

 O capltflo Manool Cavalcante,
fiiiiccloniirlo do MlnlHtcrio da Jus-

'-J 
D. T.ulzn. Azevedo Costn, viu-

va do dr. Joílo Augusto Ferreira
da Conta,

—. D. l.ngninr Romeiro, ospoaa
,1o profoaHor dr. Vieira I_omolro.

D. Blelvlim do Cualro Nevou o
\lnioldfl, esposa do dr. Álvaro do
Ca.l-0 Neves, deputado fluminense

Transcorro hojo o natalicio dn
sarihorlnha -jên. «le Almeida Itoclia,
flllm do capitão Silva ltocha,

Paz iinnns Jinjo a piofeBsora
,1, Maria Mudei do Plllnr, esposa do
sr, olyntho I-iinii Prelro do Plllar,
2." tenento pharmuecutico do Exer-
cito.

AnianliU:
o nionlmo Aacanlo, filho do dr.

Viilorio Doada fluerra, advogado no
iO.o do Nictheroy.

_- O dr, Thomaz Delphlm, profes-
sor dn Kscola Normal.

D. l-contina do Couto Almel-
da esposa do ar. Florlano do Al-
molda, funcclonarlo do Telegrapho
Nacional..
pltOOI-AMAS

Na Cathedral Metropolitana neriio
llilii--. íioje, os seguintes proclamas:

Annibal Zumolft Caragitahy Me-
nele Bnrlnmnl. o Alclna da Costa
Freitas! Jòsê Jullo Pereira Vianna
c Áurea Alves Ferreira; Joaquim
Alves Valente o Carmen Amélia
Cottá; João Perolra Campos o Ini-
coma Vieira da Silva; Augusto Frei-
tlia o nicardina das DOres: João
Franco de SanfAnna o Adelia de
Oliveira Baptista; Horton Vlelrft da

Luiz Maria de Mattos

+ 

Seus rimos, genro, noras o no-
tos, participam aos seus amigos o
parentes o fnlloclmento, liontem,
de seu pae, sogro e avô LUIZ MA-
RIA DE MATTOS. Seu enterro so

realizará hoje, ís.o horns da manhã, da
rua Haui Pompeia n. or. (Copacabana) pa-
ra o cemitério ile S. Francisco Xavier,

Christiano Gomes de Mello
MEZ

+ 

Laura Barreto Gomes de Mel-
lo, Marietta José Adelaide, Lourl-
vai (ioines dc Mello o família,
convidam aos demais paremos o
umlgos dc CHRISTIANO GOMES

DE MELLO para assistirem il missa que
em suffragio de sua alma mandam ecle-
Ural' no dia _3, terça-feira, ás 8 horas da
manha, no altar-mór da egreja de Silo
Francisco de Paula o antecipadamente so
confessam gratos.

Dora Corrêa de Britto

+ 

Sylvio Corrfta do ltrltto, A/.url-
ta -tamitllio ile Urltto o filhos,
Odette tle Hrlito Duque Estrada,
Álvaro Duque Estrada e filhos,
Edgard Corrêa do Uiitto, Oitorica

Hra_ de Britto c filhos, agradecem, multo
pcnliorados, a todos os parentes e amigos
que acompanharam os restos movtiies du
sua irmã, cunhada o tia DORA CORRÍA
DE BRITTO a os convidam paru assistir ii
missa do 7° dia, que mandam celebrar,
liclu descanso de sua ulma, na egreja de
fi. Francisco dé Paula, altar dc Nossa Se-
nliora dns Dores, as 10 horas de terça-
feira, 23 do ¦ corrente, confessando-so,
desde Ja, agradecidos a quantos compare-
cerem a esse acto do religião,

Motta o Leonor do Oliveira; Josfi
CarloH Magno o Noomla Dlniz; Anto-
nlo Rodrigues o Maria da Concol-
ção; Amadeu Marquos OurC o Her-
minla Pereira; Antônio Tolxolra
Leito o Maria Cordeiro; ..Moys.is Ben-
slmon 0 Franolsca do Paula Martlnc;
Florlano Baptista do Paula o .Tario-
«ia da Conceição Clomos do Souza;
Manoel du Costa CrUü 0 Maria Ade-
lahlo Pello; Francisco Porelra Qui-
nuirãcs o l-Uliilla Rosa do Aguiar:
João Gonçalves Ferreira o Maria
Alvarcz; Carlos Pereira Sylla o Ira-
ooma Nelson Machado; Isidro Josó
tlc Souza o Marln Joaqulna da Silvo,;
Álvaro HvangcllRld (lumes o Anna
Martins; Callxto ilos Santos e Judith
Borges Gomes; Waldemar Orlolti o
Yolanda Bultfanl; Francisco Gon-
calvos Furtado e Adlllgiza Pimentel;
Klyseu 1'osaon o Maria Rodrigues;
João Noves o Nocmln, Callxto; Anto-
nlo Affonso o Jos-plia Martins Vel-
Ba; Alberto do Burros Filho e Elisa
Gouvêa Noves; Guilherme Augusto
Moreira o Alzira Carvalho Costa;
Alclndo Dantas Barbosa dos Santos
e Cenlra Goulart Meirelles; Antônio
Dias Pinho o Mnrln. Álvaro Mnchn-
do; Sebastião Albino Pires o Maria
dn Oco Porelra; Cândido Augusto
Alves Carvalho e Margarida Gaspar;
Nazareno Brito o Thereza Glomo;
João Bernardo Sobrinho Cabral e
Amparo Trlcto Sobrinho; Armando
Lourenço o Thezcra dos Santos; dr.
Horbort Canaharro Reichardt e
DJalma do Almeida Guimarães; Jon-
quim Martins Noiva o Amélia de
Jesus dos Santos; Venanclo Teixeira
e Jandyra Ramos: Antônio Alves
Marins o Antonla Pinheiro; Miguel
Muniz do Mesquita e Luclnda G.
Costa; Josc Francisco do Oliveira o
Mariana da Purificação: Pedro Au-
gusto Santiago, o Lydla Thereza do
Nascimento; Álvaro Coutinho Ma-
nhado o Alzira Dias da Silva.
BAPTISADOS

Na egreja de N. S. do Parto, ha-
pti.su-so hoje o menino Odilon, filho
do sr. Olyntho Lu na Freire do Pil-
lar, pharmaceutico do Exercito e
•sua esposa d. Maria Maciel Plllar.
hom;exagens

Acha-so exposto na casa Arthur
NapoleSo, o retrato a oleo do poela.
Attilio Mllano, feito-por Oswaldo
Teixeira, ijuo os amigos e admirado-

REFORMADOR DA CUTIS
POK ABSORPC.AO

ANTES DE INSTALLAR A SUA
CASA

devels visitar a COSINHA MODELO DA
CASA RAJAH

A melhor canado ferragens, louças,
m-tacs, cr.atues o trens do coslnha.
118 - RUA S. JOSE' - 118

Em frente ao Hotel Avanida
¦_____a_B-BBM_n

(Do "Womuirs M-ignzlne") ,

Si a sua cutis está 'estragada 
pola

pallidoz, manchas ou Bardas; de na-
da sorve o uso ile pó, pinturas, lo-
qõus; cremes ou òúirus coisas para
fazer desiippareeer cases contra-
tempos o ao menos quo tenha a
habilidade do um artista, desflgu-
rarfi o scu rosto muito mais.

O novo. methodo admittido fi li-
vrar a cutis do todas us suas faltas
offensivas. Compra-se um pouco de.
purê íncrcolizcd wax (cera pura
mercolizod), numa phiirmaciu, ap-
plica-se ao rosto, como si fora cold
cream, c lave-se pela manhã, 'cbni
agua quente e sabonete, salpicando-
so com um pouco de agua fria.

A puro uiorcollz.ed __x (cera pu-,
ra nicmilizoil), absorvo a parte
amortecida da pelle, cin pequenos
partes, do maneira quu ninguém
nota que se está transformando o
•rosto, a não ser pelo resultado que
é verdadeiramente maravilhoso.

Nada a pó-de igualar, para conse-
gulr uma cutis saudável o forzn__.a.

ros ilcsso escriptor lho vil o offerecer,
um homenagem pelo exlto alcançado
com o seu livro: "Poesia".

Dlrlgeni-na os oscrlptoros de aua
geração Josó Geraldo Vieira e Cas-
tro e Silva, com o concurso do sr.
Victor SA, pela revista "Phenix", da
qual Ottillo Mllano fi redactor-secre-
turlo,

Naa listas do adhesões, quo so
acham nu livraria Leite Ribeiro .
revista "Phenix", .ã rua da Qultun-
du, _", 1", j.i a_dignaram oh ars. Car-
loa Susselilnd dn Mendonça, dr. Ro-
berto Lyra, José Peraldo Vieira, Ma-
rio Plnotll, Humberto Tabordu, VI-
ctor Sá, Duiitc Mllano, P. Araújo.
Castro o Silva, Angeltis, M. Constan-
tino, Oswaldo Teixeira, Jaymo oval-
lu, Renato Marques Lisboa, Tusso da
Silveira, Gastão Franca Amaral, Pe.
dro Werneck Machado, Mario Lopes
de Castro o Carlos Fontes.
AT-MOÇOS

Reallza-se hoje no Paluco Holel
o almoço offerecido ao dr. Esmerai-
dlno Bandeira pelo Circulo do Ma-
glsterlo Superior.
CHA'S-DANSANTES

Quinta-feira próxima' haverá no
Club doa Dlarioa um chfi-dansnntc
em beneficio do Sanatório Infantil de
Nogueira.

Realiza-se hoje, fis 10 horns.
o chíi-dansanto do Copacabana Par
lace Hotel.
BAILES

O ClUb Gyninustlco Portuguez
abro hojo os iieus salões, das 15 fis
20 horas, pnra uma dolicada "tarde-
nolto dansante", que promette ser
anlmnda com o eomparecimento -dns
famílias dos soclo» e convidados. To-
cará 9 jazz-band Borja o Burnabfi.
HOSPEDES E VIAJANTES

No "Los Andes" pnrte hoje para
a Europa o sr. Mario Savart de
Salnt Brlsson, cônsul do Brasll cm
Lyon.

Embarca hoje para a Europa,
no "Mendoza", o dr. Pndua Re-
zende.

Chegou de Florianópolis o des-
embargador Josó Bolteux.

Embarcou hontem pura Monte-
vldóo. no "Arlanza", o general uru-
guayo d. Cândido Robiclu.

No "Ortega", parte a _3 para
os Estados Unidos ' o 'sr'. Rabello
Braga, cônsul geral 

'do 
iírasil em

Montreal. ¦ .
ENFERMOS

Acliti-se enfermo na Casa de Sau-
de S. Sebastião, onde foi submotti-
do u uma intervenção cirúrgica, o
dr. Diniz Junlor, director d'"A Pa-
tria".
FALLECIMENTOS

Na avançada, edade de noventa o
dois annos, falleceu hbnleitj e hon-
tem mesmo foi sepultada nm São
Francisco Xavier, a' Sra. viscondessa
de S. Christuvão, mão dos srs. Ro-
berto Lucas, Jorge da Cosia o Sá o

com
os o

EXAMES' GRATU'TOS DA VISTA PARA
APPLICAÇÃO EXACTA DAS LENTES A

USAR, POR MEDICO OCULISTA
Itua ilu (lulIiiiKla, 'esqulnii 

da íltía Bueiius
Atros — A ÓPTICA

dus srua. d. Maria Adelaldo Sayão
Lobato e d. Joaopha da Costa e tíâ,
Velloso.
HNTEIIROS

ÀLTIN.V M. CAMPOS 1'OR'i'O —
Hffootuou-s., holitpm. uo coniltorlo
d S. F-tthúlflcp Xavier, o enterra-
monto dos -.t-toH n'iol'tnes dn eximi,
sru. Altlnu -,In.*(.uf(;i'r| du Cnmpos
Porto, viuva'«lo 1" official da Heure-
taria do Senado Federal, Munoel l.r-
nesto ilc Cumpo.s Porto. Uraudc foi
o numero de )ic__ou_ .prcaunte.-i por
oceasião dfl h iilniento fúnebre o dos
que acompanharam o corpo, vendo-
so oobru o iiiaiidc grande numero dc
coroas c palmas dc flores n0!J|ra.èi.'
MISSAS

Amanliã:
Rezam-se aa seguintes:
Na egreja do H. Francisco do

Paula:
A's !l 11- horas, om suffragio da

aluía, du marechal Salles;
As 11 horas, em ^iiffraslo da alma

do Manool Josfi dc Paiva.Netto;
âs tl li" horas, pelo repouso da

alma de d. 8tclln de Oliveira;
ús íl 1|_ horas, em suffragio da

alma Jo capitão Waldemar S. de
Oliveira;

ás S horas, em suffragio da alma
de d. Juuna Airosa Gnrcia;

ús 10 1|2 horas, pelo repouso da
nlma de d, Rosa Baptisla do Carva-
lho;

ás 9 1 [*_ horas, om ailftragio d.i
alma do coronel Francisco Josó Al-
vares da Fonseca;

Na matriz* da Candelária:
A's 0 1!-' horas, cm suffragio d.i

alma de Antônio da Cunha Basto":
;_3 '.\ hoivis. por alma cio tl. Mevce-

des Susscl.lnfl de Almeida Rogo;
ás !l li" horns, por alma do Ml-

notti Punaro Baratta;
Na matriz «le SanfAnna, ás 9 l!_

horas, em suttrá-glo da ulma de
d. Llvla Guiirnne Caruso;

No altar-lllóv da matriz dn S. Joa-
quim (rua S. Chrlslovão). á.s 8 ho--
rãs, por alma de Domingos Bona-
vim; . .

, Na matriz de N. S. do Parto, á.s
10 horas, por alma do dr. Luiz Jc
Villemnr Amaral França:

Na mesma, egreja, ás 10 horas,
por alma do d. JJagmar Murgel dc
Rezende;

iNa egreja da Luz. ás 9 horas, por
alma de Manoel Rosa Bento;

Na egreja dd S. Geraldo (Olaria),
por alma ue d. Antonla dc Aacvedo
Roque; -*

Na capella do Asylo Isabel, lis I)
horas, por alma de d. Maria C. Gui-
r.iarães Eahleiise;

Na terça-feira:
D, 1.0'RA CORRÍA DE BRITO—

Nn agrèja de S. Friinclsco Je Paula,
un altar ilc Nossa Senhora das Dfl-
res, será. rezada neste dia, ás 10 ho-
ras, missa «le 7". dl», em Hltffrfiglo
dn. alma da. Inditósa aenhoriln Dora
Corrêa de Brito, irmã do nosso
companheiro dc redacção, sr. Sylvio
Corrêa dc Brito.

Na mesma- egreja, no altar-mor,
ás S 1|_ horas, epi suffrngin da a'.-
ma de d. Thereza Ja Silva Vieira;

Na" mesma egreja, ás 8 horas, em
suffragio d_'ulma' dc Chrlstinaiio
Gomes dc Mello;

Na matriz do Santíssimo Sacra-
mento. ás lll liora.-'. cm suffragio da
alma de Dario Pereira;

iNa egrnju do . Divino Salvador, na
Plêiíade, ás il l]i horas, por ulma «Jc
Augusto Cosai* ilii Lu;:.

tflAÇÃO TERRESTRE E |ÍT|ft!
B. F. C. do Brasil

A estação Central forneceu, hon-
tem, pur conta dos diversos ministe-
rios e outras repartições publicas,•il pafHtagons, na íportunola total de
1:405.. 00.

Tendo corrido um aterro entro
os kilometros SI o 811, un Llnhu Au-'".Mar, o truíego floou suspenso por
algumas li rns. Afim du não preju-
dlcnr os passageiros, o trem SAI
os conduzirá a Belém, para segui-
rem pela bitola larga,

O trem. M A _ tevo uni carro
descarrilado,

Por abandono dc emprego foi
iHspoilsado dos serviços du Central
o griiNelro Slzonuiulo dos Santos
Moura, do Deposito do Barril.

l. director da Central mandou
elogiai' o praticante do conduetor,
César Augusto da Silva, por ter sal-

j vo, com risco da própria vida, um
passageiro, uu estação de liuurquc
du Macedo.

Foi effecllvado no logar de
concerliulor do -I* classe, o cxtrnnii-
inerario Francisco Theophilo Ribei-
ro de Andrade.

Foi promovido a aprendiz de
-" classe, u -do _' Orozlmbo Lop03
dos Reis.

Por acto dc hontem, foram ud-
intuídos como aprendizes ds meno-
rea: Gemido Costa, na 3* clasae, o
Roberto Josfi Moreira o Justinlano
Moreira, como aprendizes de 4"
classe.

Foram dem.lttldos e entregues
no foro civil, os seguintes ônvpro-
gados: Matuedo Ferreira .lo Nasci-
mento o Benedicto Cândido Lobato.

No Lloyd Brasileiro
ESPERADOS

Do norte:"C. Salles"; a 25, de Manáos c os-
ctilua."Munáoa", a 'JO, do Manáos e
calus."Poconô", a 28, dc Manáos o
cuias.

Do sul:"I-aepeiidy", a 23, de Montevldfio
e escalas.

"Affonso Penna", a 23, do Monte-
vldéo o escalas."Com. Capella", a 25, de Porto
Alegre c escalas.

A TARTIR
"Cubatáo", u 5 de outubro, para

Amarração o escalas.
"Affonso Penna'.', a 3 do outubro

parn o Pará o escalas.
"Campos Salles", a 2 dc outubro,

para. Montevldfio e escalas.
".Manoel I.ourcnço", a 23, para

Iguape c escalas.
"Com; Miranda

rahyba e escalas.
"(,'om. Alcldlo",

Alegre o escalas.
"Pyrlnéos", a 3

gre e escalas,
Para o estrangeiro:•ParnahyliH". n 1á do outubro*

para o llavre o Antuérpia.
"Pago", a 3 do outubro, para

Hamburgo u escalas.
"Cabedello", a U0, para Victoria,

Biililii e Nova York.
'• Rnrliaceiia", a 20, para Vlctorla

e Nova Orleans.
"Guaratuho", a 30, para Cardiff,

via Lisboa e Lolxões.
— O Lloyd tinha, hontem, -12 dns

suas unidades navegando nus dlffo-
rentes Unhas, sendo 21 oni viagem
dc Idn, pura vários portos do Brasil
o do estrangeiro o 21 cm viagens ilc
regresso ao Rio.
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Um vestido nunca fi demais, di- crêpe da China liramo. () corpota

zla-mo olla senteiiclo.iamente, u gen- i rouorta-eo nu pomo em bicos sohrc
to sempre acha occnslílo do vestll-n. | um fundo de popellnu eflr do nzl-

— Um só'.'... — replicou a ou-I nliiivre. A sala. 'todn pllusfie, lem
nu frente unia parte

', a 30, paru Pu-

a 23, para Porto

. para Porto Ale-

CABELLOS
A LoçSo Brilhante 6 o melhor espe-

clflco para as affecções capiilaros. Não
pinta porque niio é tintura; nao quei-
ma porquo não contem saes nocivos. E'
uma fórmula sclentifica do grando bo-
tanieo Dr. Ground, cujo segredo foi
comprado por 200 contos do réis.

E' recommendada peloa principaes
Institutos Sanitários do estrangeiro o
unalysada e autorizada peloa Depar-
lamentos de Hygiene do Brasil.

Com o uso regular da Loção Bri-
Ihante:

1- — Desapparecem completamente
as .aspas o affecçõcs parasitárias.

«o — Cessa a o.ufida do Cabello.
3- — os cabellos brancos, descorados

ou grisalhos, voltam A eOr natural pri-
mltlva aem ser tingidos ou queima-
dos.

1° — Detém o nascimento de novos
calicllos brancos.

6» — Nos casos do calvicle faz bro-
tar novo3 cabellos.

6» — Os cabellos ganham vitalidade,
tornam-se lindos o sedosos o a cabeça
limpa e freses..

A Loção Brilhante ê usada pela alta
soelednilo do S. Paulo e Rio.

A' venda em todas as Drogarias,
Port uma rias o Pharmaoias de 1» or-
dem.

Todo stock em
saldo

r"A NOBREZA" ACABA DE BOTAR
TODO O STOCK DE ARTIGOS

DE INVERNO EM SALDO
E POR QUALQUER

. PREÇO; VEJA:
1)5, RUA UUUGUAYANA, 05

Caehe-nez de pura lã
(resto), a ., 3$500

Capas do easómira do 50$
por .  29*800

Casacos dc gera*, de lã,
saldo  34.000

Mttntcaux dc cosomira . . 30$000
Cache col do pura seda, do

40? por  25$000
Echarpes da moda, em

lã  32Í000
Sapatlnhos de lã france-

za $900
Cobertores para rocem-

nascidos  9$800
llôas finas, desde .... lü$000
liüiis muito grandes a . . 100$000
VINDE APROVEITAR OS ULTI-

.MOS DIAS DO COLÍ-OSSAL
QUEIMA DA CASA JTAIS

BARATI-IHA

Bom Dia!

Quer V. S. um es-
toma,- saudável?
Eis aqui um fácil
caminho para tal.
Depois de cada re-
feição, tome duos j

kiissiws
Sem iguaes. Ellaa
digerem os alimen-
tos ajudando as-
sim os (.s.omagoo
debilitados; dão
bom appetite e boa
digestão.

niiiiiiiiiiiiiniiíimiiiiiiimiiiiiiimmiii
CANSAÇO POR KXCESSO DE

.:: «rilAIlAI.no — Evita o Vinho §
Iodo-Tunnluo Phosphatadr Bit- __.
teneourt — Deposito na PHAR- £

MACIA BITTENCOURT =
111, It. llrngiiiiyaiio, 111 — Hio "3

uiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiimiimiuiniuiiiiii»'

f/í^\ IíSm 1 líI plüioÉ 1
-íNINIiifi8 ffiilli8! KB1|*J WI m *!

Vil IP/ i!te*tl»lMlltil!0SiIKSS3teÍM |
jX^jiiy effliaiailllÈlsffliips. |
I Perfume Fanal  £raí!(,° J 

;f°"° |
| 

" Charme d Ossay, original " 32.000 9
1 " sort. de Houbigant " SB$000 

|

S Loções do Coty, sort " .10,000 
|

| 
"de Houbigant, sort. " 15$000 

|

1 Melaa de pura seda, todas as çOros pat lü$$.0Ò |{
i| " dc pura seda c| bnguettc ajour IS$Q00 |
!| " de pura seda baguottc bordada líifOOO |
li " de seda muito fortes l)$li.00 ¦ \ lmam!

K " ilc superior fio do Escossla lOÇOOOffl

|| 
" de fio de Escossia, malha finíssima 7$U0oH

Camisas do tlnlsaima cambraia, feitas c bordadas w

1 Calças dc finíssima cambraia, feitas o bordadas íi mão " 14$OO0H
a roudri.re em celluloldc, alta novidade  desde 1U$_00B|
1 tlolstvs de couro, artigo fino " 15$000B
B Bolsas do seria, lindos modelos " 2S5000H

Em LUVAS dü pellica o' suode, os modelos dc mais fino gosto, g;
I Echarpes c lenços para agasalho — o maior o muis variado aorttmonto. |j

d I Gonçalves Dias 75- tíilial 13II

MOVIMENTO DE VAI-ORKS DO
V liI.O-.l- BRASHjEIRO

"Atalaia", saiu á 10, do Pará para
o Itioi

" Diamantino", saiu dc Monto-
vidéo a 19, paru Corumbá.

"Joanelro", saiu a 10 do Bar-
bados, para Nova orleans.

"Ceara", saiu a 19 de Forta-
loza puni o Maranhão.

"Tuiibat-i", saiu da Victoria a
1!) para a ttahlíi.

"Affonso Penna", saiu a 18 do
Rio Grande para Paranaguá.

Pyrlnéos", saiu do Rio Gran-
do a 19 pnra Santos o Rio.

"Com. Capella", saiu u IS de
Porto' Alegre pnra o Rio Orando.

"Barbacena", saiu a 19 do
Santos parn Florianópolis.

"Cabedello" saiu chegou hon-
tem a Santos.

Com. Miranda", saiu a 19 de
Maceió pnra Aracaju.

Com, Vonconcellos", deixou
a 19 pura Florlanopo

lis.
"lbtapnbu", saiu a 18 dc Para-

liyba pnra Clmval.
"JoSo Alfredo", saiu a 19 do

Pará pura Manáos,
"Curityba", a 19 deixou Be-

lém com rumo a Muiiãos.
"Mauílos", deixou o Pará a 19,

com destino ao Recite.
rin __7._m_-_KK--_-MM__________-r__-_B

HA M 110 DE CESSAR Al-

tra com o «eu sorriso malicioso —
tenho para mim. «iue cinco, õü seis
edmpro são de menos! Eu nunca
mando fazer um sozinho, uos pnr.a
sempre. (Dó voa om 'quando, paru
variar, taco Ires de uma vez.

Iii em «me costureira?
'Tenho iimitaliilin -modesta. flUO'ainda -não OHtft. estri-gnda com <i

muita clientela, (|iio 6 oBplendida.
ou apt-es, íijudo-a cu « «er eèploii-
dida, pois dirijo-n sempre'.

Deves ter trabalho com Isto...
—- Sim, 'inas um trabalho de une

gosto... Logo deUa de ser traba-
lho...

A toileite para mim é um praüol*.
um prazer OHtllítico e sulitil i|lie não
troco |ioi' iienhiim outro. Iinagintiv
um vestido, detennlnnl-o, escolhel-o,
conibinar-llle a -glIiHMiição. e-perl'
nieiilal-o, corrigir-lhe írlnuciosaniei*.-
to as pcutionos imperfeições, tudo
Isto 'Para mim represonla uma sfirie
de sni.it. facõe.'' Ínfimas, poi*ejn muito
intciit-i. . Divorte-mc, distrae-me, lu-
tel*es«i-me.. .

Ainda agora tenho Ires ve.ilido:'
no e.itnli -ro, (|lic ine vão ceitanientc.
proporcionar uma -porção do aoin-.i-
efles agradavoi*. nuo jà e»ilou ante-i

lisa. a gola, o
¦ a gravata são

gosundó. O piliiielru. (1) -õ dó golUj dade,"
niu o manguinhf_s'"-t;íl'i.*w'_," todo'

uma
reverso d m mangas
côr dc nzinhnvro.

li outro i2) i* de poplalga dc Hftdl.
azul marinho e beige. A saiu lem
duns rond.is nir;t_ o UU froilto sobiM
um fundo beige. 'O collotlnho «l<>
corpelc. o ciiito, a gola c os punllOJ
-tão ibelgea com nervuras nzuos «'
iiiiiu .'. rle do hulCrs azues çfiinplets.
o colleto, «tue ú antes uma guínipe
-lo i|iir um colleto, O terceiro, o meu
preferido, osçolhl-o 'dc marrnCiln
grls-perola oom ns nunigafl .Hisihs e
coinpi-yja.s o llinu -..lia ha.ipiiij.iail-
ilc um Indo. «1 seu iiniio enfeite
consiste numa larga bnrra de e.i.pe
iiuarrocalii cinzento mais nsetiro ioáa
piiaponlaiia do vermcllio vivo (|uo o
ilcbriia. Iodo. fornia-llie o cinto.
guurtiftce-llic a gola 0 ofi pu-
nhos oentraos. Não calculo, dc-
pois ile prompto, como vae ficar
bonito! .1.riii prtmnr/li.ho,..

—. Pola ou st1 tivessm "l" coiV-bin/if
tres vostldoi. uo mesmo tempo, adoe-
cia. jin oorta. • .

— iE' iiuç você não <• bastante
iiniillier... não* subo aproveitar na
vidn, o <[tiii olla tem de ntethur. "*

1 peiiueniiio.. conleiitnmculos de vai.
ui'*j**u__*t
1161" 'tímpÊOS

1 _runaguá

LUVAS E MAIS LEQUES
MEIAS E MAIS LUVAS

LEQUES E MAIS MEIAS

Bols.s, Gafieiras, artigos de fantasia. Novidades de Paris
preços mínimos

Oáviôor 178 - Casa Cavanelâs
EXCEPCIONAL RECLAME

da sfecção de calçados finos da CASA FORWOSINHO —
durante este mez. Grande reducção nos prenos marcados

Sortimento completo em sapatos "LAME' BROCHEI»

OUVIDOR - 136 — Phone: Norte 1693

Knslho por correspondência dc Lin-
guas Sciencias c Artes com pro-

fessores notáveis
Ensino directo

OODIiEGIO MODELO PAU A
MENINAS

Estatutos: Escriptorio Central
Av. Rio Branco 1_9

O conhecido pliuriiiuceutico e conceituado cavalheiro da
nossa sociedade si'. -_I_CIO CÂNDIDO, residento ú run Con-
dessu dc S. Joaquim SHti ostá u disposição dos srs. medicos o
dos iiilorcssndos parn provar, XA FORJIA MAIS EVIDENTE E
CABAL que sc livrou do uma grave Diabetes exclusivamente
com o uso do TO.Y1CO LOVERSO, tendo obtido isso com o uso
dc IU vidros, apenas, desso maravilhoso medicamento.

íi. 1'aulo, O de maio de 1024

FELICIO CÂNDIDO

TÔNICO LOVERSO

-J-T--H-"!—1 -MtrrTTTTni. "li I n ¦"¦¦l***********'***——*™**aBmnm±,

Moléstias de senhoras
UTERO E OVARIOS

rratamento m.diro moderno sem ope-
¦içilo das In-lamniayõ.es do utero o
iviuio-. OR. ALTAMIRO OLIVEIRA,

niljiinto da Pohcllnlcn Cieral. — Espe-
I clallstà em moléstias das senhoras, cor-
I rlmentos, liemorrheelas o vias urinarias.
I Çunsultorio; rua L!ru. iayana, tis, so-

brado, das ii is 0.

DR. CARLOS 0SB0RNE
Do Instituto de nadlodlagnosUco o
naillothcraeln do Dr. Manoel de
Abreu. Rua Evarlsto ila Veiga, 20;
próximo ao Theatro Municipal. Te-

lephone C. 142.

EM 15 MINUTOS
A PABSADEIRA IDEAL

Esteriliza e passa com perfeição TERNOS,
VESTIDOS, etc., pelos processos AMERI-

CANOS mais modernos.
Confortáveis CAB1NE3 do espera.

SETE DE SETEMBRO, 50, 1°

TERRENOS EM ANDARAHY
VILLA AMERICA

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

NOTA — Pare võr os terrenos, saltar á rua Barão de Mesquita, es-
quina da rua José Vicente e a poucos passos, uma grande taboleta Indi-
cará o escriptorio á rua Barão do Bom Retiro 8Z6-A, onde serão dadas
todas as informações.

Bondes de Uruguay e Engenho Novo

T. SA' t% CSA. Lh

e esso 6' ciliiiliinntlo os perigosos aci-
ilos i|iie entriuiilecom os órgão» dl-
Kestlvos. Os ácidos acham-se pre-
sentes quando rieiitis dor dc estorna.-
go ou mão e-tiir, t-íiu a causa du
ferinoíitauão u impedem que o. ali-
mentos vos faiiam bem. Por quo pro-
longur esse soffrlmento'. 1'odels mui-
to rapidamente fazer voltar o esto-
mago .... condições saudáveis, sim-
lilei-.inonle pelo uso da MAO X ESI A
ÍÜSC-HADA. Este produeto tio ilc-
pressa penetra no estômago, neutra-
llza o excesso de acidez o prev6 to-
das as possibilidades de fermenta-
eüp. lliiiiilita o vosso estômago u
fazer uma digestão normal e eentl-
reis prazer iiom alimentos em vez de
aversão. A MAGNESIA BISURADA
c recommendada pela classe medi*
ea e usada nos hospitaes. O seu custo
é diminuto, sendo obtida em íiual-
quer pharmacia. Em iodou os lnvo-
lucros acha-se a palavra "BISUHA-
DA", sendo, esta a fôrma de iden-
tificar o produeto genuíno, cujo
acondlcionamentò c feito om vidro
azul.

!l 136 ^^^^~^^~~^^-
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MEIAS El LUVAS
LEQUES, BOLSAS, CARTEIBAS, RENDA8, FITAS E ARTIGOS DE FANTASIA

Cf) MAIORES SORTINWNTOS POR PREÇOS BARATIS8IMOS, NA

á_P 33ãropno
l-ortlticante que se ImpOe por eer

a sua propaganda feita por todoa
quanto- delle fazem udo. AUGMEN-
TA O APPETITE, ENGOniM,
I ÒnTADEOE E UESTITUE A BOA
C6R. E sobretudo nas pessoas lm-
paludadas. nas depauperadas por ex-
ce _o do trabalho phj-slco o intelle-
ctual, que o "CAItOGENO" realça _
geu valor. Com o uso de dois fran-
cos o paciente certiflcar-ee-fi da ef-
flolencla desse imp-rtante prepara-
do Composição de QUINA. KOLA,
STRYCHNDS e ARSÊNICO, medi-
camentos Já do sobra conhecidos
como de real prestigio ao combate
cm todo* os casos de fraque*. Sa-
bor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias e
Pharmaclas.

0E30I

LUVARIA GOMES
ESPECIALIDADE EM LUVAS FANTASIA

38 — RUA RAMALHO 0RTÍGÃ0 —
CAXTItiA TUAVHSSA ?.. PilAI.CISCO) •

D
o

38
IOE30
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_̂ ROUQUIDÃO
São Porta AbertaparaaTUBERCULOSE

.DCViU^v^ GLYCO-CRE0S0TAD0
5E W. ROCHA BRAOA

iEfficaz eu todas as affe^oes
DO PEITO

AGENTES ÚErtAES: SAKTOS PA FIOtlEmA ít Cta.

AVETÍlDA RIO BRANCO, O -- TELEPHONE: HORTE 642<

Mlk DUARTE
llabll modlsta; confecciona com esníe-

rado gosto e arte rindas tollettes de pas-
_elo.-. theatro, etc, por preços módicos.

I Aceita fazendas, sendo os leitlos a come-
çar dc 30è000. Ilua Chile n. 25, 1° andar,
telephone Central ..I0_.

COOPERATIVA CHRONOfflETRICA
FUNDADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 1900 — CARTA PATENTE N, 7

Resultado das extracções para todos os
plapos — Centcnaa-Oeienaa

DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 1824
:i5. e r.:i

Jóias, Relógios, MeUea, Ternos sob mo-,

didaa, Roupas Brancas, Chapéos, Calça-!

do, Bicyclettas, Pathe Baby, etc, etc

Precisa-se de agentes ua Capital e no

Interior.

Peçam prospectos
BARBOSA & MELLO

niu ir. — í-cg-nda-telra .
UU io — T.rçS-reira . . . 6<0 e 40
bla 17 — riti.-.ta-relra. . . 797 e .7
lila 18 — Oufnta-relra . . . U87 e &7
Dia'19 — scxta-rclra . . . _-.<! o õi

Pio, t9 de Setembro oe Ifiü-í.
O fiscal do governo, Dr. Frankiin
George Nayler.

Assembléa, 27—Te-Gph. C. 5.028
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Mercado <d* Cambio
• da Títulos O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS ICommerolo*, Eatatlstlc.i,

Todos os Mercados

RIO, 21 ÜI3 SETEMBRO UE 1024.'

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios c Cotações

LONDRES, 20 do setembro..
Do Bniioo fla Jngliitorru • v
Do Banco da. Franga• Do Banco da Itulla

I Ro Banco dn Ilenpnnlia
; Do Banoo da Alloiiinnhii *iOin IT.ondrcB, ,') itiozes ¦

Km Nova Tork, 3 mezes *.t
; CAMBIO:
í T/>flflron s/Bruxullas, fi vista. i. . . .: finnova B/I/ondreB, A vista, por t. . .

Madrid B/fjOndros, fi vista, iwr £ .
Lisboa, ü/Londres, A vista (t/oonipra)

por J,isb',:i. «/Londres, ft vista ft/vonda)

Ilior 

"rirls h/F.oiifii-ci". A vlatn, por C. . . .
Varls B/Iliilla, ,1 vista, por 100 I,r. . .
!'ar!s H/irrcp.inha, A vlflta, por 100 P,

, N*. Yorlc H/I,nndro8, A vlBta, por £. . .
N, Vorlt s/Paris, tol, bancário, por P, .
N. Yorl; B/Oonova, tel, bancário, por L."S. Yorlc d'Madri,|. t. tel. por 100 P. ,¦N. Yuri; ü/Aiiislurilam. por 100 T?,N. York- k/SiiIkbu, tel, bancário, nor !•". S.

, N. Yorlc B/Berjlm. I. loi. por AI, . . .
[**«. Torlc w/BrujcoIlas, por 
| TÍTULOS brasileiros

Federaes:"Pundlng, 
B %.';,''. . ,[Vovó Kundlntr, 1D14. ..",*!!Conversão. 1010, 1 %

Do IIHlS, ,1 %,.,',, 
" -, . " '

hlalfitluani:
niBlríoto Fadaral. ü Ç!. . .* .Bollo Horizonte, IDO,1;,' 0 % ' 

'
Kal.-ulo dn ulo. bônus ouro, 5 % . . 

'.
.listado da. r.alila, emp. ouro, 1913, 5 %

TITCT.OK DIVERSOS:
Bi'iiB||'.nallwny Comnion Stock . . . .Brasillan T. T.lglit*.Power «-. Ltd. Ord.
f. Pnulo Fbill-n-uy Comp, Md. Ord. . .Leopoldina Itiillway Comp. tLd. Ord .numoiit Cnfféo C°, T.1,1. 7 !-'.. Com. PrefRI. •lolu, ilT*:i-Roy -Mining 

Ord.Ttio Moiir Mlllu & Graiiarles Ltd.•t-ondon & K. American Bank. . .Mala Tie.-il Ingleza, Ord

T*-m-,TI,Tlíí*nf*' ESTRANGEIROS": 
'

•Sta? Ou',::''*''r.»>'ila,.„ico, B %, 1927/4',
Bento |i'rãnc'âlso? i %';'.'.''''Bento Frauçaiec, :: % rnoii-a do Paris)Bento França so, 1918 flntegrallnado) .Ronte Françalse, 5 % í Bolsa do Paris)

liontem Anterior
-I ít ^ %
o ¦*;, ¦•• r, ¦?;,

li % B V> %
o o ••-,

nn •*;¦ no **•,
a y, 3 n
3 :i ***.

li'. 90.2.-, 90.00:r,. íoi.so im.so
P, 311.77 33.80
"Esc. 139.50 141.00

•I5SC. 13S.no 139.00
]•'. 84,iiS S1.07
!•'. ' S-i.112 82.50
F. 248."ã 2 IS .r.n
S I. •tll.lt1 4.48.87
Cto. .1.32..*•' D.112.00
Cts. 1:38.7,-/ 4.38,7,1*1
CtB. 13.20.ml 12.22.011
Cts. 38.II9.U0 :i8.*t!i.no
CIs, 1S.S9.nO 18.89.un
cts. 0,000,000,02*1 0,000.000.021
','Ui 4,97.00 4.95.0o

80 10
72 75
-12 4!
03 51

03 03
69 '/j B0 Vi
73 73
31 31

•**.
•VI Vi 53 %
J59 160

25 211
11 11 Vi
19.0 19.13
15 75

7 % 
7 

%
87 «1 íi

102 1,4 102
57 57 %
55.40 55.411
52.80 52.55
55.20 '55.25
00.40 00.25

Mercados dos principaes
produetos

C'AI'1*'
NOVA YORK, 21) d*.-* Bíliinibro.
o mareado <Io uafí a toínio, fez fo-

rlliiln hojo.
NOVA YOrtlf, 20 di.. B*9tembr'o,
O marcado dn oafí «lliponivol, nema

pragu, focliou, liontem, ínultoradõ parn
O café ili* .Sautns o liitlxu do -i para
o ilu Rio, . Iitorando.. por parto dos
compradores, us cotncOea seguintes!

Uo Jtio: -*»
Bontem Ant.

N.  18 ii 18 ti
N.  17 'ii 17 »•

Dc Hantos:
N.  22 1,5 22 ii
N. 7.  :'ii % 2'J fi

iiAViti*.', 20 du «etombro.
o mercado do café u termo, fechou,

lioiilein, ostavol, cuni alto dn frB. %
a 3 d. cotauilo-fiu '.'iu francos, pur 50
kllns:

limitem Ant.
Para ilczciilbio, . . , 399 3111,
Purn, mui'(*0 381 Vi 3S9 'i
Parn inalo 381 '*. 3113 "i
Para Julho 350 Vi 319 ",
VauUts èttCCUH

So dln de liontem 2.000
No dia linJLorlor 2.000

HAViiK, 20 di* solombro.
O meroado dn ctifíi a lermo abriu,

boji'. ostavel, «mi bnlxn do francos 3 «i
a I, cotando-SO cm francos, por úu
klloa:

lioje ,1 ll(.
Para dezembro. . . . 399 395
Para março 37S i» 281 'í
Para mulo 3iil Vi 381 ••¦
'Para jullio 317 "í 3*50 '••

1'ciMÍ'i.v ,f(ivm«
No dia do lioje. 1 .ODO
No dia anterior 2.000

LONDRES, 20 de setembro,
O mercado du café it termo, nesta

praça, liontem, ás II horan o 30 nn-
nulos, manlfestavii-ao calmo, com baixa
do 3 d.*, cotanüo-ao por 112 libras:

limitem Ant.
Para dezembro. . . . J02.5 105.6
Para manjo  nlcot. n cot.
Para maio  liícot. n cot.
Paru .Inllio  nlcot'. njcot.

SANTOS, 20 do setembro,
O mercado i!.> caffi disponível, lioje.

niauircBtava-so estável, cotaudo-so por
10 ltilos:

Ilojr Ant. A.pas,
Typo 4 . . . . II8J600 38$500 225800
Typo 7 .... 36J500 3BÍ500 20f80aEntraduti até fts M horas:

LONDRES. 20 de .setembro,
d,, i-.nnííl,'! 

""•m,,i''"';! 'iuo vigoraram nesto mercado, por oceasião do fechamentoue noiiiem o a« correspondente» no dia anterior, sobre as -seguintes praças:
. S/Berllm a vista, por £ ir. . . . ... , ,- "%%™ 'l"'""'n'
b/Amstordam, fi. vista; *por £ F,.. .... . , . . .. 11 oh
g/Oiiova, ü vista, por £ L 

101 
80S/Madrld, A vista,' por £ P 

". 
V \ \ . \ 

' * * * .*. J 
"•]*?"

¦VRr-rna, k , t £ ,,','. ' 
' ". .', oa SSB/Paris -i, vista, po,- £ J> 

* 
. \ . 

'. 
.'. .* ,*' 

' i* gl**05
^,B"ix«'las, fi. vlsla, por £ F . .' . . 

SÒ 
10

g/LIMwa. fi. vista. ,Jor t ú. ...... 
i iv/gá

«URNA, 20 do -setembro.

wndeSnTdla^S?:"0810 "10roaa° "° f^'1""""1" d« *»*«* o *» ^"^

Paris e/Berna, a vista, por 100 ira. , . . , . ,* . ,- ","Í.M ^5^Londres s/Berna, fi. vista, por  . 23.63 23.62

nom.
11.01

101.sn
2'3lli2
8*1.20
90.25

1 41/6*1
4.47.75

'i. AV

Companhias Francezas de Navegação
flurgeurs Réunís e Sud-Atíantíque

O PAQUETE

ííMALTE 51

Esperado do Bio da Prata em 4 dc OUTUBRO, sairá no mesmo dui com de--tino a DAKAH, LISBOA (via Lcl.vOes), USIXOES, VIGO, LA 1-ALLICK c LEHAVRE,
Camarotes de 1» cias» — 3' olasse preferencia *

— 3» classe simples.
3' classe com camarote

Agencia Geral das Companhias Francezas de Navegação
Avenida Rio Branco 11 e 13 — Telephône: Norte 6207

Cacaus
49.1120
40.091!
115.755

Xo dia -lu linj,* . . . .
INO dia anterior ....
Km egual data de 1923 .
ííolir,.' anua —

J***rl.iíciii***iiT.'
Xn dia de boje ..*... 1.720.000
No dia nuterlor 1.670.974
l-iiii egual data de 1023. . 1.665,143

Ifmbuvqucit.'
Não lionve.
SANTOS. 20 de setembro.
O mereadr) do café a termo para nova

baso. notila praya, abriu, tiuji'. cfftavcl.
oolando-y.* o typo lr !por I') líllos, por
parto dos com pru d o re*»:

Uu}.- Ant.
Para. soleuibro', . . . I2ÍH75 .|3$"7Õ
Para iiiiluhro .... 4US50 41Í700
Puni novembro. . . . ioísoo lii5'.'o"
Vendas Hacann

No dia do hojo 48.000
No tlla anterior !'6.Ü00

S. p.\PI.o, 20 di* sjtenibro.
Kiitraniin. boje, nesta capital a em

.liiiiilliiliy. 19.000 saccas de cafe. eon-
tra 50.000 no dln anterior a 28.000 no
mesmo dia do anno passado,

Eiu Jantllalnj:
lioje Alll, A. pas,

Pela E. Paulista 30.000 31.000 20.000
/*.'m /¦•'. Paulo:

Pela Sorocaba-
na, etc . . . 19.non 19.000 18.000

AMíOPÃO
IJVERFOOTj, 20 d'e setembro.
O mercado <le algodão diapoaivol o

do lermo, nesta praça, ás 12 lioras e
3" minutos, manifestava-se ostavel. com
alta do 24 pontoa o baixa parcial ile
•i ii u, asdhn (llacrimlnadu:

Xo disponível brasileiro, alta do IM
pontos.

Xo disponível americano, alta de 24
pontos.

No americano a termo, li — parcialdo 2 a 3 pontos,Cotações:
Pciico por libra,

Hoje Ant.Pernambuco "Palr", . 14.7H UMMaoulfi "Fi|ir". , . 14.73 11.51Am.*rle:iii "Fully" Mid-•'Unir 13.78 13.51
Oprürs:

Parn outubro .... 12.70 12.7(1
Paro janeiro ..... 12.09 12.113Pura nilll*|;o 12.H9 12.71Parn maio 12.72 12.75

l.IVIlItPOOl,, 20 do setembro.
p lilCl-cndo <lo alRoilftn (tffOUXOU de-

pola dn abertura, mus reOuperou nova-
monto, oh bnlxlHtOH compram, Alta de
-•• a 37 |!.jiilns para o "American Fu-
furou", iiuo cri! cotado em conta, porlibra:

Hontem Ant.
Pars outubro .... 22.02
Para janeiro .
Para março. .
Para maln . .

N*0\-.\ VOlllC,
O merendo do

.13
. . 22.13
. . 2 3 . li K

.'o ds setembro
uÍRodfio melhorou d*

1'nlf da abertura, uma devido a noticias
do .Sova Varie, Houve pedidos do» com-
meroluntes. Alia d.* i,s u 22 pontos para
o "Amorlcan Kuturea", nue era cotado
eni cem.*', por libra:

Hontem Ant..
Parn outubro . . . . 12.70 12.04
Pura Jnnelri  12,63 12.13
Paru março  12.71 12.53
Para maio  12.75 12.57

.nova voük, 211 do setembro,
O mercado do algodão apresenta um

caracter normal, o,* baixistas compram.
Alia dt! 1-1 n 'Mi pontos para q **AUH>-
l-lottii l.-ntiii-ea", que era cotado ein c-iitt-.
por libra:

Bojo Ant.
Para outubro .... 22.S2 22.02
Para janeiro .... 22.07 22.12
Vavii março  22.H2 _ü.4:e
Parn ma ia  ti:'. St 22.68

l'l':i:.\'A.Mi:i;i'i.i, 20 dn sotembro.
ti marcado de alBodio, lioje, íib 12

lioras. manlfostttVa-so frouxo
BiUrutldH

N'o dia dr hojo
Nu (lia anterior

Desde 1" de setembro:
.V-i d lil antt-rioi- .....
N*0 -Ha de lioj,;

lü&fotcnr.ic:
So dia' do hojf» .....
Xo dia anterior

PrlmolvuB sortes:
Preeos por 15 kilos

respectiva apurou a responsabilidade do
o-npltilo, (3 todos oh volumes, 110 seremvlstorliid/is. coneorvavani o inesnw penodo descarna, o QUO excluo a hypotllOSOdo que '•-«€•« furloa fossem effectuados
nos armazéns do Cies do porto, mesmo
porque mio roram encontrados nau cal-
xas vistoriados objeotos ouu-oh que de-
terminassem a compensRCSÕ de peso, es-
iiniil", tambem, patente qui) todos os VO-
lumes foram descarregados com ihíso in-
forlor no niiinlfestnUo, 1— Por portaria de bontem o Inspector
determinou quo, tanto 110 'Interesse dos
potlclonarlos como 110 da Àlfandoga, ns
oncftrregados <) > prolocollo gorai devorío
Rolioitui- dns posuona quo íipreaoiUarem
requerimentos 11 doolnrncllo nac potlçJosdu residência o o numero do lolephonc,
só porventura o tiverem,

Manlteslot distribuídos: n. 1.313. va-
por português "Manuel Caracol", de
Montevidéo, ao escrlpturario BuiliOes21.88 Cosia; n. 1.344, vapor Ingloz "Arluuza"

22.17 ido Southampton, a<> escrlpturario Mel-
22.45 | ra ; n. 1.3 1.'., vapor francos "Meiltianu".

da Ilordeiiux, ao escrlpturario Latirelil-
no Pinto: n, 1.3-16, vapor americano"Lafcomo", «Ie Nova Orleans, ao escri-
Pturario Penna Ilotto.

AGUAHDENTEPor pipa do 1S0 litros: •
De Campos .... 440500O a liiOSOOODe Angrn dos Hei» '100(000 n 4"0<ooo
Do Parati' -isujuoo u lÕOfOOO

-XAUQVK
Por ltllo:
i.'io tia Prata:

Patos o mantas. .
Puras mantas. . .'•Yottfclra,*
Paios o mantas . .
Purns mantas. . .

V.'ln tlrtinilr.:
Paios o mantas. .
Puras mantas. ,

Multo ãrottOi
Paios *< manta» .
Puras ma nus. .

.Hinos r Jj, PailiO,'
Pulos o mantas ,

2J3Ú0

Nominal
21200 a 25709

Numiunl
Nominal

M900 a ¦:•: ,y

15 0 o n

RKNDAS FISCAES
ALFÂNDEGA PO IUO Dl** JANEIRO

iteiuia arrecadada liontem:
lüm ouro 20:192Jfi."iO
Em papel . ...... 47:089*1212

Total. ....
Renda arreeadada de 1

a 20 do corrente . .
Em egual periodo de
1925

7ü;881$S02

6.462 :788$901

I.P.)fi:281$40l

Jfardos
500

2.7011
2.200

1'.B00
4,100

Hoje Ant.

aoi a-OBaocsaaraaoMoi 'T-rrot iqp

HAMBÜRG-SUED*
AMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS

GESELLSCHAFT
SERVIÇO LAPIDO: EUROPA ~ BRASIL - RIO DA PHAfA

PRÓXIMAS SAÍDAS PARA A ETmOPA
C«P NORTE  30 de Setembru
CAP POLÔNIO  .... .... 13 de Outubro
ANTÔNIO DELFINO 11 de Novombro
CAP NORTE  9 de Dezembro
CAP POLÔNIO  15 de Dezembro

,
O PAQUETE C"E LUXC

CAP NORTE
Saim para: LISBOA, VIGO, BILBAO, BOULOGNE SjM c HAMBURGO 110

dia 30 do corrente, ao melo dia.

SERVIÇO POSTAI,, com vapores que dispõem de cptlmas accommoda-
ijões para passageiros de 1" o 3' classo, para: '

ROTTERDAM F, HAMIILUGO *'

SERVIÇO DE CARGAS
Para todos os portos europsus com transbordo em Hamburgo

6no cinlttldos bilhetes do Ida c volta com desconto de 10 %,
C-oncede-so tninbcm uni desconto de 15 % ,;i fnniilius que pa-

guem o equivalente de quatro pussaseus inteiras de Ida o IO % so-
lire bilhetes dc ida e volta.

MUNSOH STEAMSHIP LINE
administradores dos vapores

da

UNITED STATES SHIPP1NG
BOARD FLEET r.ORPORATION

A rota mais rapidz para a
America do Norte

A» iiroximnn nniüni» ílo Rl« /
ac Janeiro pnra Novn Vorb '

¦Boi

WESTERN WORLD, Outubro, 1
SOUTHERN CROSS, Outubro, 16
AMERXAN LEGION, Outubro, 29
PAN AMERICA . . . Novem. 12

Parn o Rio dn Prata
SOUTHERN CROSS, Setembro, 26
AMERICAN LEGION, Outub., 10
PAN AMERICA. .. Outubrq, 24
WESTERN WORLD. .. Nov. 7

lí iiiiiii/.ejinlmciite n seguir

Vendedores .
Compradores.

PJmharqucú,
Nflo houve. •ASSUCAIt
P13R.VAH1BUCO, 20 ile sotOirAro.ii mercado de assucar, boje, ao melo

tlla. imuiifeatava-sG eatavel.
Entradas

Xu dlu de hoje
Xo diu anterior

Dcrido )" de setembro:
No dia dc bojo . . . . ^
No diu anterior . . . ¦ l

Extstsneta:
No dia de boje 
Xo d Id anterior . . . , .

fStnbnvqucs;
Não houve.

COTAÇÕES

100S000 100Í000
P5J000 '.ijjno!!

JHttvcoa
0.000
1.000

20.0011
2:1.000

:!2.finn
26.000

lü kiiop
16S800 u 17Í20H
HSÇStlO a 17*200

105000 11 1BÍ200
lOJOOO a 16*200
12$00l' 11 ÜISIOO
12f000 a 1*1*100

11 cot.
11 [cot.

nlcot.
n|col.

11! cot.
n|cot.

nlcot.
11 cot

DIfferenca a maior cm
1921 2,266:507*107

CARNES VKItDIOS
MOVI.MIINTO DI3 HONTEM

Foram rejeitados: 2 rezec, 1 3)4 vi-
t*'ilo (, - 1J t porcos.

Feiram vendidos para or. subúrbios:
02 rezus, 2 vitellos o 2 porcof,

Rezes  r,21
Ylte!los  10H
Porcos  lio
Carneiros  81

STOCK NOS Cl* RR A ES
Foram recolhidos liontem uns curraes

do Santa Crua, afim <lo serem abatidos
amanha: 101 rezes, 0'J vitellos 100 pur-
COU.

STOCK NOS CA.MfOS
Hxlstcm, actual monte, iu« curraca do

Santa Cruz, «fim do «upprir o abaste-
i-iineui,, ilu Matiulouro: 1.178 reze.", 221
vitellos o !ít)8 porcos.

lONTItKfOSTO
Foram vendidos no línlreposlo do São

Dloso: *107 reze.*), 101 vitellos. 11*1112
poreo.". o Si carneiro», pelos seguintes
prceod:

Kiin
líezes 1S000 a 15200
Vitellos 1 jr.itn a lSOOn
Porcos 2JSO0 a "-ssiin
Carneiros ^?son a 11*000

Preços correntes
MANTEIGA

l*yin;t superior o lft
Hoje
Dia anterior . . . ,

Segunda:
Hiijo
Dia anterior ....

Cr.\ a taes:
Hojo .......
Dia anterior , , . ,

Demeraras:
Hojo  nlcot.
Dia anterior .... njüot.

Terceira .sorie:
Hoje 11 *COt.
Dia anterior .... n|cot.

Somenoâ:
llojc nlcot.
Dia anterior .... n|e»t

Brutos seccos:
Hí.je ....... njcot
Dia anterior ..... ri cot.¦ntico

BUKXOS AIRKK. 2u do setembro'.
O mercado do trifco u termo, ne^tn

uraca, feeluni, hontem, accesslvel, com oonimum .
baixa de lo centavos, cotando-se por i Da fuineiro
ini) Uilos, postos *" is «locas, em petos I
papel:

Ilavlrm Ant.
Para outubro .... 14.75 14.8"»
Para fevereiro .... 1*1.70 11.SJPRAÇA DO RIO

NOTAS COMMERCIAES
CAMBIO

Divido uo feriado no Districto Federal,
ii-í-Jj funeolonou nenhuma das Bolsas,
bem oomo outro departamento da mos-
mu pracu.

PAUTA MINEIRA
Modificação que c)offi-c*ii a pauta ml-

nelra, referente nns gêneros abaixo de-
signados:

fc-rão

2$r.00 n
:i$3no a
2$300 a

liç:i00 a

.-|*,*i00 a
3*500 tt
3*500 a

:i$')00 a
:i$noo

ssoon
Sjllllii
7*200

3SS00¦|$«no
3*800

2JR00
IUS êl)
;t?suo

2*000

foi

O PAaUKTB' SOUTHERN CROSS
Esperado do Nova York em 25

do corronte, sairá no dia seguln-
te, 26, para:

Santos, Montevidéo
e Buenos Aires

Cale em
Álcool
Aguardente  . .
Farinha do mandioca . . .
J^umo -, . .
Carne secca . ', . . . . .

ALFÂNDEGA
Ao dlrector da Receita Publie

I caminhado o recurso de Theodor Wlll
! tV: < *., agentes de CompanbUa de Nav»'-
j .^ai-ão, do despacho do inspector respon-
I sabÍHsando os commandante»' dou vapo-
I ivs allemães "Santa . Fí". "Paran.1",

| "Santa Thereza", "Nlederwald" "Ale-
mark", "Madryn" e "Ulo de Janeiro",
entrados em 22 de abril,. 22 dc maio, 2:1
do junho, 3 o 0 de -setembro. 8, 10 o
17 (le outubro de 1923; pelo extravio de
mercadorias effectuado. a bordo dos re-
fcrldOH navios sob a nllegngao de que
não foi observado o disposto no art. 2»
do decreto 11. 

'15..V1S, 
de 13 de junho

do 1022.
Informando, dlEfio o inspector que em

lodoa os processos de vistoria que in-
struem o ulliidliio recurso » commissão

Por kllo:
l**ina dc Minas .' . S*'200
Superior  7$G0fl
Regular  0*700

BANHA
l>c Porto Aleyrc:
Por kilo:

Lata de 2 klios. .
Datii dc 1 kilo . .
Lata do 20 kilos. .

Dc Jjtiffitna:
Por kilo:

LatiL dn UO IíÜcíí.
l>c Itajahy:
Vor kilo:

Lata d,.* 2 kilos.
Lata de 10 kilos.
Lata de 20 kilos. .

/>r Mina.? e S. Paulo
Por kllo:

Lata do 20 kilos. .
Lata de 2 kilos. .

FARINHA DE TRIGO
Vov sacco:

Brasileira  42*000 a
Budn Nacional. . . .15*000 a
Nacional  43*000 a

TOUCINHO
Por kllo:

. . 2$,*i00 a
. . 3*500 a

MTLHO
í Por on K-ilos:

Vermelho superior . IlOJIllin a 30*500
.Misturado " regular 28*000 a. 28*500

FARINHA UE MANDIOCA
Por 50 1<í'ob:

Do 1* qualidade . . 20*000 a. 20*500
Pe 2" qualidade . . 275'iaO a 275500
De 3" qualidade . . 25*000 a. 25*500
Grossa  21*000 u 21*500

AIjCOOIj
Poi- pipa de 130 litros:

De 40 Krft"s . . . 900*000 a 950*000
Do 38 ffrãos . . . -870*000 a 880*000
De 30 grilos St0í'i00 a. 850*000

KEROZENF
A cotação desse artigo, na Texas Com-

Klla i panv. na Standard Oil e na Anglo Me-
3*400 ! xican, caixa com duas latas de 37,8o
2*000 . litros:
1*000 por caixa. .... 36*000

SÍ00 GAZOMNA
3*550 j a cotação desse artigo, na Texas Com-

I pany, lia Standard Oil e, na Anglo Mc-
xican. caixa com duas latas de 37,So

PoTcabia 37*000

Centro Commercial de Osreaes
CotaçSea dos principaes Eoncron ali-

mentidos o do consumo, durante a ne-
mana finda liontem:Aitnoz

Por 60 kilos:
Brilhado do 1* . . Sljooii n 86(000
Brilhado do 2' . . 78*000 it 80*000
Bapeotal .... 78*000 il 82*000
Superior  74í»"ii ,t 7iiíiiiiii
Bom  7115000 a 72SOO0
Iteguiiir  110*000 II 02*000

ASSUCAR
Por ltllo :

Refinado do 1» . 1**50
Itoflimdo de 2" . U2011
líefinado do 3» . l?|ii'i

BACAI,HAO
Por 58 kilos:

Especial 105*000 11 170*000
Superior 100*000 .'. 101*000

BATATAS
Por kilo:

Eapecines J640
Resularea *õio

BANHA
Por caixa:

Especial 210*000 .1 218*000
CAKNE DE POUCO

Por kilo:
Carne salgada. . . 2*200 a 2*500

XARQUE
Por kilo:

Manta do Rio du.
Praia ... 2*30(1

Especial 2í7iiii
Superior . ... ü$5Ufl
Regu-nr  lí'.'"!' a 2* I"')

Interno 8 1 mlxto 1*.C> — Chata» dl.
Verno» — Cunr carga do "Ssilta TI',.*.roga".

Interno s (mlxlo D) — Clmui» dl-versas — Com corgn do "W.iaMyl;",
Interno '.' — lllaie iiaeloinil "l^ãn do

Norie" — Cnbotugum.
Interna D (mlxlo 111 — Chula» ,l!ver.

sns — i-niii 1MIT..1 do **Ocean 1'riiice" —.
Descarga do iirntar.oin \.

Interno o — ciiaias diversas — Com
cirna ilu "Dora Bnltea".

liiierno :• iinlxioM*) -- Clmtna diver.
sas ~ Com eiirgii du "Ernosi II, Sllll.
nes" — iVseiiriM no nriiiaxoni 1.
Interno '.' — Clnttna dlvernas — Com
carga do "Sartlie",

P.ileo in — Vupor americano "Ce:-
vas" --. Desearsu do oarvilo,

Pnteo 1! — Vapor nacional "Monte-
2}5oo i negru" ¦ Cabotáceni.

Piüeo II — Hiato nacional "Alaydo".
— i-aliotaiveiu.

Pateo 11 — Vapor nacional "Tlradeii-
tes" — Cnliotiineni,

Iniertio 10 — Vapor Inglez "Arluu.M".
Interno IS — Vapor frauec-t "Mo-

diiMiia",
Praga Maud — Vaga.

Movimento fio Porto

1'AltlMlA DE
Por 50 kilos:

De !• [jualidndc . .
De 2" qualidade . .
D.* :;• iiualldiiilii . .
Urossa

MANDIOCA

29*000•JTS'iu.1
'J .'li 'Hl II
21*000

i)*500
7X500

EXTHADA3 NO DIA 20
De Bordeaiix a escalas — •*, panuef*

fri:u. z "M. *luana".
l>,. Santos — o p.-niiicte nacional "Ipa.

nonia".
li.- Uuenos \lres — o paquete fran-

cez "Mendozn".
Do Laguna — o paquete nacional"Anna".

H MDAS NO PIA 2'*
Parn Uuenon A.rs — ò puquet-3 Cran-

cez ".Mcduana".
Para n 1 lavre — o paquelc francet"Mendoza",
He IVuio Alegra — o paquete nacional

Pe Aracaju' — o paquete uacloti.il"Itaipnva".
I" Lairmia -- 1* paquete nacional" Protíperii".

V WOItKS ESPERADOS
P.l.i dn Prata — "Wr.y^.y , 21
Rio da Pratn _ "Delle Isle", . . 21
líio da Prnta — "Andes" 21
N*'va Vork — "Wi-irl-*" 21
Uin di Prata — "Meiulozu". ... 21
Kioukliolnio — "K Miií^aretn" . '-."_'
!.••,*.:*;>.•.•: 11 esc.*.* - "Orlenti" . . 23
Mo:ii,*v .léo — "HiuMienilV" .... 23
Mn:ii.*víil*-',i — • Affonso Penna" . -.'»
Riu di Prata — «D"cn <r \.*¦ :n" -.'I
ltlo da Prata — "Cesare Italtlstl" 24
P.reim 11 .* escs. - - "S' 1 cordoba" 21

FEIJÃO
Por 60 kilos:

Preto especial, . . 7L'5nno .1
Preto regular . . . 08*000 :i
Mulutiiilt!  65*0 •
Branco commum. . 74*0110 11
Miinlelgn  70*000 n 72*000
Còrew nfio e-aptíolfi-
cadas 00*000 a 70*000

MHiHO
Por Oo kilos:

Vermelho superior . 30*000 n
Mulutlnho e reguliu- 28*000 :

TOUCINHO
Pór kllo:

Com tnu m ..... -$500 a -?7Üí
Moivudo firmo paru arroz. ('.*ijii". ba

nha v. milho, devido üü petjucnaa eu*''¦CÃES 
DO PORTO

1*000
Itjltlllt
Ofonn
7$iMin

30*500
28*500

— H(.;uiipos Sa
*— "Mihioiw"
— "Perirade"

Ade

EnibnrcaiíõeH a l ruçadas ao Cães do 11
Porto, um tivi-hn cutrcfrue ú omprosn ar-! Mnnfio

J500 ! roa dataria 11. Buui-quo de Macedo, hon- ,?'•¦¦ •¦:
tem, ;';->-; 10 horus: l Hi-!-'m

.1 nna:r)in: . v. .\ ¦•,
Interno I — Chatas diversas — Com | Iciinpe

carta do "Pan-Amertcá*'. Callíio
interno 2 — Vapor inglez "Laplncc". 

| f. Al*
Interno *J (mixto A) -- Chatas diver

Sova Yorl:
. Portos do
í Manáoj- o. (-kw. — "Caninos Sallcls"

Ml *.('•.).-
I ínrdAoí
ll.ird.M,
llanilviir.-ro * "Cnp Pol
ltlo da Pral — "K i

. Manún •* .*.*•,•.'. _ Toco , •• .
i ltlo dn Praia — "Multe" . .

Ulo da Prata — ••'1'. in S:'<* dn"
I,ondrcs e cs.v*. — "lllsli, Lnildl

VAPORES A SAIR
I CtrtivotlUH — "l-ítatiiMiia** . .

Mordí-os — •'li-:*,* ls'e" . . .
í Sí-uihamiMon ¦* rsos, — '" \ndc-p"

T'ará o <---:s. — " Mara''nit:'Of" .
j ltlo du Prata — "Veslris" . .
I òiravullay e n-fs. — '*tpam!nia
' ' íeiinv-t — "Mcmlo-za". . .
] Nova York — "Vnndvck" ¦ •

•rios d" Sul - *• Itapu

3*200
3J2U0

•l2$:no
45*200
¦I3$2U0

2*700
•1*000

li Prnta — "K Margareta" .
oi ¦• .*¦.*.*. "Tlbugy" . . . .
elliu - "lpanemu"
;i «¦ oycí-', — "Ita^Hiieè" . . . .
egre é oscs. — "Ctf. AU-idln" .

C OHCS'. — "(\ M. T."liri'iu;u"
i' enes. — "Ortega" . . . .
ro i' esp-*'. — "Uaíjuera" ,

- N'apoIos—"Puivi (TAosta"
-- Com o arca do M13npa torta", | l^tirmui o cpo-».'— "Anna"

Interno 3 — Vapor auceo "Pedro Cí-í-nova —¦ "Cosnre Tiattlstt"
Clirlstoplicnsen", 1 nin dn Pratn — "Slerra Cordoba

iJilerno :i imixto B) — Chatas di- lguape e ese.**. — "Plrahy" . . .
versa,* — Com carga «lo "A. S. Lanior- Hlo da Praia — "Valdlvla" . . .
nai.v". 1 p.io da Praia — "Peseudo". . .

Interno *l —* Vapor allemão "Rio de I Nova Yo'1*: -- "Casi|'llan Prince"
Juneiro — I3xport«<;no. j Mnnrtos ** escs. — "iv

27
28
28
3?
51
30

21
21

23
23
^3
1*3
2 I
:m
::t
24
25
25
25

Interno f» -— Vapor ullomíío "Omona",
— DeMcnrfta de cimento no externo lt. .7.

Intorno Ti (mlxto B) — Chatíio diver-
Ban — Com cartía d^ "Troubadour".

Interno 6 (inl.tto C) — Chatas diver-
ana — Com curgn *!o "Mtndem" — Des-
carga <lo clmonto no externo U. J. | I-Mshisrfora

Tnterno fi (mixto Q) — Vupor hespa- | Oenova
nh-rd "iVrantzazn MeiidlV. j Havre e esea.

Interno 7 — Vapor nacional "Parna- * -
hyba".

Interno 7 (mlxto Tí) — Chatas dlver-
sas — Com carga do "Phldias" — Des-
carga do cimento n,*, externo E. .T.

RVi ila Prata
Uin dn Prata — "Desirade" .
Hio da Praia — "Lutetia" . .
ltlo d.t Prata — "Cap polônio"
Laguna •* c-scu. — "Lueanln" .
nanivellu-s e escs. — "Ic-irahy"

etics.

•'Southern Croes" 2«
23
28
27
27
27

— "K. Cl. Adolf" 38
"T. di Savnia". 29
Multe" 2i>

Itio dn Prata — "Illghlanil Laddie" 30
Porto Alegro e e,scs. — "Campinas" 30
Parahyba •• .tes. — "Cto. Miranda" 20
Cardiff ¦¦ •¦•*•*,*.. --- "Ouaratubu" . 30
Nova Yorl; o esos. — "Cabedello" 30

LOTERIA só da BAHIA

GYNESTOL-Regulador
Soberano contra os incommodos
da Mulher - Coficas, irregulari-

dades, nervosismo, etc.
Premiado com MEDALHA DB OURO

oa Eipojlçâo CtDiCD-irlo-
líC. 78) - 6-2*22

Agentes: INFANTE & Cia.

nUA CHILE, 27', SÓBIÍADO

|

itb*«,4*a9 MODELOS EM CALÇADO, PA1M HOMENS, SEMIORA
E C1IIAKÇAS

URUGUAVANA, 74, 1° ANDAR — ELEVADOR

CASA FOURCADE

IUS sapatos Parahybanos para
senhora usar em casa

PRETO OU AMARELLO

\asa ^Zcimor
OUVIDOR 55 — RIO

PELO COnREIO WAI8 1S600 POR PAR

m$@gt

Preços especiaes para. via-
•rens de Ida o volta aos Es-
tados Unidos da America, via
costa do Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passa-jem
de Buenos Aires a Valparaiso
pelo Trans-Andino.

AGENTES:

The Federal Express Co.
Avenida Hlo Bronco,

IUO.DU JANEIRO

van E/jR. \/ mÍ/J-TÍ & c IA

PARA PASSAGENS E MAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES

THEODOR WILLE & C.
J9 — AVENIDA IUO BRANCO — 70

TELEPHÔNE NORTE N. -11

li Ei Avenida Hlo Bronco, 8T W fô
3 i| nio.ne janeiro § <|

t E. RIBEIRO & Cia.

OC30C 30E30I I0E30Z aOQOE

fl IMPORTADORES - EXPORTADORESi
ItUA THEÓPIULO OTTOXI, 1

• Tel. X. 6-104
STOCK — PI1EÇOS REDUZIDOS

ülcos tle 1'ôro. Afidirtibii v Ci»iinhylm,
Cer nu Ue Abolhn « Carnàhfltin( norrn-
ulin finu 1'nrA c -ll.lnitabeirii, 1'nivilho.

IIcsimiN .laioliá e Anstlco,ao

ENGENHEIROS E IMPORTADORES
Grandes fornecedores a usinas de assucar, fabricas de tecidos, serrarias e demais industrias de;

Accessprios de machinas a vapor, eixos de aço, tubos para vapor e caldeira, gaxetas, papelão hidráulico e asbestos,
serras circulares, enaenho e de fita, bombas, motores e dynamos MARELLI, reguladores

PICKERING, manometros, etc.
Especialistas em ÓLEOS E GRAXAS LUBRIFICANTES, correios sola, balata c 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 DESNATADEIRAS "MELOTTE"
Engenhos coloniaes para loras — Rodas com rollamentos para transporte dc canna.

Endereço telegraphico ERVEN RUA THEOPHILO OTTONI N. 74

LSè^*Í^S^% RIO DE JANEIRO
Agencias em: Campos, Bello Horizonte, Aracaju, Riachuelo (Sergipe), Alagoas c Pernambuco

GÔmMWMW

immtÈKitmf>mmiiMMMu^mr?WPrmravr*Mm ¦¦! iiiBwmmiMwwBwiriwgwrnrr™—¦¦¦¦¦¦¦¦——¦
APP. DECR

.18-..J2-187I SAL
do DR. EDUARDO FRANÇA BFPRPçiilTAy CAROBA e EHAHACA*, de HolGanda

para o traismenío externo, eflicaz, de feridas, dartíiros, suores fétidos, queda dos cabellos e qualquer os D0IS m; 
„„.™„ preparada pelo DR. EDUARDO frança

moléstia da pelle — Único remédio brasileiro adoptado na Europa, na ÂmeriGa 0 "PL ™ "«'A"^0 0 rei dos depurativos para o tratamento interno de syphilis,
do Norte, Argentina, Uruguay, Chile, etc, PreÇ° ^e ca<*a um> 35506 impureza do sangue, rheumatismo, feridas, dores, etc

Únicos depositários no Brasil: - ARAÚJO FREITAS & C.il - Rua dos Ourives 88 e 90 e S. Pedro 94 - Rio de Janeiro - Na Europa: C. ERBA e A. MANZONI - Milão •• Italia
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Theatro, Musica e Cinema
'" _______________________________ ____..
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((4111 li UNI II (lu, . |III_|1IU)

mio .;-<* onli-ohò dovo offoroóor a
peçn do Cario Loiuli.ii-0, um ouorlptor
iixporliiionUuilsHlrnii,-quo sô conUi trl-
yuipliou uu sua .lá longa carreira de
homem do theutro,

MUSICA
oi- _x_ua< ío prnuco do _.

_'._'J_l'_'0 NAOION AJU DE
MISICA

lio'»', (Is lú horus, será roull_ido o
SI" IS-Ot-tOlo Publico, do Instituto Nu-
cional do Musica, ooiTo.poudouto uo
uniiii escolar do 19IÍ-1.

,T___30_-OB lotao

on
o

o
B
on

TELEPHONES

Tomufu purt. urslo, audli.Ao, alunnioa
dus cla.-wa du Ctthto, pluuu, vlolluo ovlolonoaild,
OS ALLMNOS LALHISAUO- -.BLO

rNSTlTCTO DU MUBlOá
A "õ do corrente, íis 'JU li^ lm-

rus, ronl_.'i.i'--ii-a uo grande _tl__ .Yu
UOIlOOftus du liiKllhUu iNu.donal di!M ii. Jlu, «uni a prosença du ur. pré-sldoiita ila ll-publlca o soli u presl-dencia do sr. ministro da .lustlçu, u
scs.ifiii soleinno para entresa dc dl-
liloums o pi-i-nlos nos IlIUIllllO- ' lau-
reiidos, dos annos escolares do 10'Jl!

1 _»_*:!.
BM COXOERTO DA SOCIEDADE

1»E CÜLTÜRi. ..LSIO.-L DB.
DICADO A CEHAR I'RANCK

Keallziir-sc-ú, domingo prtinilmo,as IU linras, mais um concerto ila.Sociedade dc Cultura Musical.
.Será u mesmo dedicado :,. (Jcnr
.*anclf, um. dou maiores mestres damusica; O programiria,' (pio so pu-lillciirá opporluiiahiiinlò, está 4olo-

culonudo cum. cifrlnho u sçuso artls-tico. Toniaiiíio parto, comu Interpre-
tes da musica do ffrundlosü maestro,

a cantora sra, Maria Bnima Freire;
a ídanisui. iicnliorlla lrenu No(_uoll_
da (lama, o o Violinista sr, Hunibor-
lo Mllano,

UECl-AL »_ VlOIilNO
A monlliu Almlni. Silveira, com o

concurso do suu professor, o sr,
Francisco IMiI_f.lt-lll ruallzará, tia
qulula-felra, 13 dc outubro, no salão
noliru du Instituiu Xaclouul du Mu-
slca, uni recital dc Violino,

Oppurlunuiiioiito daremos publlci*
dade ao programma,

0 CINEMA
Pr.grammas novos

"A -LOR 1)0 VICIO'*, .NO AVE.
MD A ¦

Betty .Compsoii í. das estrellas da
I .11'Hiii.oiiul, uhVa das que mais ad-
mlradoros coma entro o publico ca-
rloca, quer pela sua bülleza, quer
pela sua arte, dô lão reluvantes quu-
lldadéa de oüpressilo o do setitli
iiieriio."I'"lnr du vício", o Cil lii emocionai)-
llsslmó que o Cinema Avenida vao
ii presen lar ani-iilu! u dc quo ella 6

uma soberba Interpreto, dA-uOti unia
CltfUru du niulli. i- quo u destino qua-
sl perdou, mas que um grande um.r
ii-untuou pura a vida e para a fui!-
cidade. Acompanliani a emluciit . ar-
lista os adorou lílcárd Dl.., 1/uwlí
Stonfl o Tully Marshall.

E t_-.escenlcm.„ a Isso um aviso
ti ti 1. "A fonte dos amores", um bel-
llsslnio 1'lliu portti-iica, tomado na
pontlca cidade de i'.'o!inliru, tem
liujo as suas ultimas O-hlblyÒos, apite
unia semana dc ci'lto Inoguuluvol,

"A RAINHA DA ALDEIA", NO
ODEON

Eis muls um romnnco lindo _n
Fox, quo o Odcou começará a exlti-
blr, amuiiliD.

fS_ o facto do .ei* o Odeon quem
o vae apresentar 6 uniu recomiuen-
d..çfio para o film, quo íi um dos"cvir.i", que aqueila grando emprosa
produz de quando em vtz, para la-
zer exhlbll* nos princlpacs clucnuis
das grandes cidades.

Ci entrecho, asséguranius, conto
lambem a montagem o exuouçaq, i,Hu
Impeecaveln, 13 concorre para que te-
hliu a pelllcula e.tcencl/jual relevo, a
graciosa o linda Besslu l_vo, que
encarna a protagonista.

* «

'umpauhia Brasileira do Eiei .riciihd jj__ 
_ _¦ m __ am ¦ ¦ a*. sf\

cta

_f
S. A.

M K-CIUPTOUIO. DEPÜ.ÍTO 3
E VH_DA8 U

O __ Rua Primei.u do __r_u 8.
lilü DE JANEIUÜ

'__-saoEaon _30E__0_

Clinica nu doe__as do n_.
c-t_m i_ ANOS

Tratam -lin cxprcl-l Inilcilo. das
HEMORRHOIDAS

_€¦___ Opt-MÇííO,
DR. __-_• PITAKGA SA.VTOS

l'_-_'i(i, iu, gol),, dc 1 es t
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Afora, Isto aprOWritüf- osse novo
I-OBruininia do Odeon o numero IU,
da "rtevlstu Odcuit" i Actualliiiide»-Oaumonl"), óiiao vemos u moda
imrlsIetiHu através us suas ultimu_

Espectaculos para hoje
MÜNICIPÁI Doliemc" (ves-

perul) c "Contratador dus uiiimitn-
teu" (á noite).

l'.\I.A('IO — "A vuiitolnba".
CARLOS OOMEtí — "Ul.olü".
TRIANON — **.\_ nulas du Mme,

Brlnnnu".
.10AO CAETANO — "A casta Su-

241111-".
RBPUBLICA — "Chil e torrada-",
RECREIO — "A ia üarçonno".
S. JOSÉ' — "Oliui o aüodes!"

Cinemas

"Inclinação para o

aom*

duma".
TIJUCA

lialcii". ,
CENTRAI- — ".--iiisuo

briu-i".
1'ATIIE' — "u dilúvio".
ÍRIS — "Soiii-moucli-"
I'ARis — " Problemas do casa

mento".

Ideal — "No curaçao du Tosa*",
AMERICANO — "r'ctiionr.1'* lu-

nesl.i".
HADDOCK LOBO—"Anxor meu-

Uriisu".•URASli. — "Roplquo dii bbdau".
AMÉRICA .— "Na HOlliiu du

erlnic".
TÍJ.ÜÜA — "Bspn.iüi indignas".

Joriuios o ubrus
sobro

J-UIIP.\J)ÜS CRSft F-EYNi-ÜD Catalogo dus
preços
uotuues

JORNAES PARA BORDAR
Nomes •ml-lc

ODi.ON —• "O segredo- do l'alv.
daa touipestados",

.WIINIIJA — "A fonte dos uniu-
rc.i".

PARISl_NSI_ — "Mu.ldadu ce-
ga!"

R1ALT0 — "Melo amor do sua

DR. REGO LINS
VIAS __I.\.UtIA.N. 1*.._T0S, OPERA* I
C«">1_. ItBS.I HAJIIIIXA 117. TF.I,. SLl I
»it. co.-S.i av. mo iiuanco, i;_

DAS 3 A'_ S.

%o

' 
Dr. GEBHARD HROMADA

CIRURQI10

Antigo primeiro assistontt do Pro-
fassof Schitit.ler, Vlenna Antl-
go usulstciilo do Professor Piyr,

Leipzig.
ALTA CIRURGIA — MOLÉSTIA.
DAS SENHORA- — OIATKERMIA

RAIOS ULTRAVIOLETAS

Consultoria.' Assembléa 100 — Tel.
Centrei 3301 U.30 li. a 440)

Residência; Avenida Atlantic, 228
Tol. Bul 685

Àft.<U^AA_A_rVWVi*VV^*--. -,-'*'--**' * **¦'*•¦'*¦¦*¦ ¦*» -*¦¦"

U. IlluslrCo . . . .•,
Blanclia
pratique
l.vuunalsc
p. tons 

.luurii. brodouses . .
Mun Ouvragò . . . .
.M lidai nc »
Ma pUUpfiu le.stu , .
Idem c| tritb
Madoinulstíllo te.\íu .
Idem c' Irab. ....
Ouvrages testo . . .
Ouv. 1" edlç, cl trab.
Idem LUXO, 4 edição
Travaus Femlnlns . .
To-Utes les brodcrles ,
Diinanclies Pt-minu .

trlmensal
blmonsal

liicin
Idem
Idcill
lilnni
Idoul
Idem

mensal
Idem
Idem
Idem
idem
idem
Idem

blmcnsal
idom

semanal

IlVlllMI

SSO o
_>llll

UTOU
ti 700

$ 600
1$200
.!"|lll
S7UII

1J2IUI
|l$ 00 A
IÍ0UU

II $ 5 0 U
-»(IO(i
iiínnn

20SOOO
I57UU

Í70U
Nos preces acima assignalado. .'uni traços — u portu

rolo sub registro já su acha lltçlllldu, nus demais o purt
ct-idlçõus ú pa_o aparte, Rs, _$(hkj, por cada anno,

nsslgn,

aoiotio
miooo
.6(000
.5$00Ü
ao$oõo•jujoun
IB100U
ti:,í mui
i'.'* min
iisjiiüü
15J0ÚÜ
4.9000
D0J000
UO$000

-300JOOO
ü.'ijt""i
noiouo
•.'."jJÜUU

di cur-
i tiostua

ÁLBUNS PARA UUllDAK — Serio Orsoul — OUNT_gCa pour
Lanies:

X." lj R..ÜS00U — N_. ií 6 -U_. 7SDU0 elida uni — '.V* l|
lts. -Ifr.OO — Ns. 0 0 liJRa. S5Ü00 cada um — N. 7!lt-s. Tíõ00 -—
N." S'Rs. SJU00.

ALBU.I DE I,A MODE UL' JOCK — lüdlçãu tia 1 .nuno dú
Franco, Rs. tiíuou.

J'ilil.1' — Beriu Oupeyrlnt — de Ns. l u \ I, ll_\ 1V$Ü00, C_da
u o.s Ns. VII c VUI. a Hs, 1Ü000, cada uni.

FIIjICT — Kdlç.es BouelieHt — 1'uqbenu 'modelo ti. I o II. u
Ru, isr.00. 1'dcui — serie ItGOIvO -- Ns. I u II. a Us, ÍJ00U.

_NO¥C'LOPED__ OES OUVKAOES DAíIES - Lindos ulhuiis
onoadornadps da edlcüo TH. Dlllmont — grttndu modelo, 1ú$i)'ju-
Pequenu, Rs. -5()0u.

***¦£___

> PANN08, CRAVOS, RUGAS, eto. ?

CREME DE LERA PURIFICADO
(1'UHIf'IIÍU WAX CHEAM)

- - - - r-S_*i/v-_^w*--*lv*'-*s*-*^'**-**-*i**1 **•«¦**¦ _._¦->_--_*_

Aeeltanipa qualquer cnc-inmcnda dc obra not-tc gênero o dc
outros editores.

Rua dos Ourives n. 57 Cnl.-l po.tal it. 1.157
ANTÔNIO BRAVO — SuiWssor.

ULTIMO DIA — e será esta a ultima opportunldado para v6r

NORMA TALMADOEem
O segredo do paiz das tempestades

Um romance ene.nWUor, de amor e de força de vontade, «m qus domina o
talento e belleza de NORMA.

No programma: A PICARDIA NOS NAIPES, trabalho Inatructivo da FOX FILM,sobro oa truoB dos Jog.doi.3 do cartas. — A TEMPESTADE, uma soberba
e impagavM comedia.

EMPRESA THEATRAÍ. J0SE' LOUREIRO

- AMANHÃ -
UM LINDO FILM, COM

-BESSIELOWE-
_ui uni romance encantador, ds

FOX 1 .LM

A Rainha
da Aldeia

E ainda MODAS DE PARIS e no-
vidades mundiaes em

Revista Odeon n. 19
(Actuaíidados Gaumont)

^ytyyy-. -. ^~~^-l

THEATRO REPUBLICA
COMPANHIA PORTUGUEZA'OE REVISTAS
HOJE — Em matinée ás Z 3 4 — HOJE

em soiróe ás 7 3 4 o 9 3 4
A UE VISTA Dt: EXITO i:i"iI.u.-_',

Chá e
Torradas

AMANHS — CHA' Ií TORRADAS.
S-.*>"I'A-I''_m.\ — PIPAROTE.

PALÁCIO THEATRO
UOMPAiNHlA I'.i;il<jl__-

ALVES DA CUNHA.BERTHA BIVAR
HOJE — Em m_in*e ás 2 3,4 — HOJE

e em solree .8 8 34
A cn.r_ija'dlsslinu cunicdla

9 vsQtainfta
AMAMU - A VENTOINHA.
IIIIliJA-lTIlRA  A LABAREDA

TREATRO LVR'CO — Continua aberta a asslgnatura para 1S espoctaculoe, daCOMPANHIA FRANCEZA DE OPERETAU.

NÃO SE ESQUEÇA
li.-li.ii- hoje iw s'_- bola de compras o

remedlu necessário pn_ ricos u iiôbré*i I
quu devo existir cn. todas ar. essas; ^ad3
subcrloi* para doenças da ficllo, cezemas,.
frlelras, (¦mpiii_(*i;= ou golpes, escoria-
<;,-,os. ulceras antigas, etc, etc. Nao suj;i
á roupa nem st: conbeiSo :i applIcai,'ílo. _e ,
preza ,-i satidu u uuer poupar dinheiro
som. c lioJ« mofiiio inu vidro dc dermo'-
o leia u livre quo u acompanho, citando
remédios para varias doonijas dlfflcols do i
cura:'. ,V venda um iodas as pba .bacias c!
drogarias Imporíamos. ISxIJa DERMOL do j
piiariiiaceutico iionflquu K. >'. Santos, e
p.V, aceito lmilai'i5es baralas.

MAGNESIA RAY EM PO1
formula de sin .ames .urrav _ o melhor a*iti-acido c o

REI DOS CONGÊNERES

SIR JAMES MURRAY & SON — DUBLIN

ESCRIPTORIO - ATELIER
Alu_a-so uni superior, com sala Uu es-

pera moblllada,' tem elevador. Uun üon-
i;alvos Dias, 07, I" andar. l'or cima da
casa Hora.

^itâdp&T

GUILHOTINA
PARA PAPEL

Vcnde-sc uma com u,_í) do boi',H. usa-
da, em bom eslfido, francesa. A. Ooiu;»)-
ves i Uarros. Uno Frei uanccu, 10. 'lu-
lei-oue ^orio sulco.

ejliiiiiliiiiiMiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiii min >_
|TM£AT»*.0 REOREIOj
É~ _m_L'(.:-Ü 

AIITISTICA l'. MAlIZfl.l.ü - __P-ÍSÃ UALtilil. _ C. _
£ A'S 2 3/4 ULTIMA MATIHÈE A's 2 % |
| A's 7 % Dois espectaculos A's 9 % |a A csplrituoia revista de Marques Porto o Affonso do Canalliu — Musica do c_j maestro Sil pereira "™

Vfã

Empreza
Ponce, Irmão & C. 

-'
r___ri3ie:im3-_:

>.

si

AMANHÃ ^^^*wT^ W_/lJ,*'t_>U!=

^W A' LA GARGONNE *m ^^<£>Í\
AMANHA ^X^ Sl

HOJE
IJ ultimo dia!

vxm
= A 2 de outubro, a pega de costumes em f\ pnMJ7iVI MnCPA S'l
ga actos e 8 quadros de Gastão Tojoiro  U I-UIVlClVl IVIU1JL.A E
MiiiiniiimiTTmiTmT-rnTnTnn-mnníiiiiiiiiiiiiiiiiinm^^^ I *

MARY CARR
em

MOCIDADE CEGA
.Mai- unia cstirpc-iidii -Mnedia..

CASTELL€IS NO AR

.\M.\XH_
RICHARD BARTHELMESS

u admirável intorproto do"O lyrlci iiarl.liio'1¦nuiu film cheuntador

DIAS DE AMOR
'"' 

IIAROIJD lloyd
_uma impagável comediu

(Cuidado lá em baixo

TI_e_ataHi J_.âa Oaetagis-Ex-S, teiro Empresa PASCHOAL SECRETO TEMPORADA DE 1924
ESTRE'A — SABBADO, 4 DE OUTUBRO

Grande Co-_.pa__t.ia"ialiatta _e @pi_*_*eías

- ESTRE'A '

â(T0URNÊE LIDELBA)
com a opereía em 3 actos, original de CARLO LOMBARDO. musica de VIRGÍLIO RONZATO (inteiramonie nova para o Rio)IL. PAESE DEL CAMPANELLI

ELENCO ARTÍSTICODirector Arlistico*
ENRICO PANCÁNi

BRACCONMY Maria - COLIBRi Anita
- ORSI Ester - PERRETI Annefa -
CONY Roberto - FANTINI Enrico- FAVELLI Vioonzo

TOMMESANI Gaetano.
Ailniiiilslnidor i .|>i'(__n_n_ I

l'.IJC'1'KO MlilliWNO ....
Dln .tor dc -ciin»

BROTO M__.'-NÓ'J .1
aiftC_dnl.s(H..! (IIOV1NX1 DKLi JU

ü AIjFUEDO BOKJONK
Ponto: it. C-L-______

Adoivcistu; O. hVCWí
l.lcftrlciata-ohotc: GUIDO BIM
Çostumlér: titnGi ARDOViM

OalKíllclroira:
MARO_*ERrr.\ CA-D_R_RA

Al A BSTKt i!S DTRECTOnJSS:
GiüSEPPE CANEPA

(f-oit oipiüAi A-PH.VBKTIÒA) LA_ÍBERTO IJALO!
- 6ALBY Maria - GALLEANO Sandra - GI6LI0 Gea - LIDELBA lités - MA .CHESI Emilia
SALA!.! Luisa. -- Genéricas: I0LE DEL RE - MARIA MANERA - ABRATE Luigi - BRAC-GRAVINA Ítalo - MASI Aríuro - IV.AfiTIf.QTTl Bruto - ORSINI Alfredo -

Genéricos! ARMANDO FUÍ.LA1 - SALVATORE MELE'
REPERTÓRIO:

IL PAESE DEL CAMPANELLI
Trou aotoa do L-oi-barJo — Musica du v. HÜ..-ATÜ

LA BAMB0LA DELLA PRATERIA
Tios .'i'-'lo_ d. Lombardo — Musica du BKLLA Z_n-

MADAMfP0MPAD0üR ...
fres aetoi, do Sehanzor o Wellstili -— iMnaloa do LEIO l''.Vbi, i

A'b i,
6 —

12 BAILARINAS

25 Constas Senhoras
12 Coristas homens

_-iinrios do
üALLI, UEIIT1M c 1'KESfiI

\"l_.TÜA!!IO PA CASA

81. — Trt*s aòto. ilfc Lotuliafilo. -• Muili- do piotro .fascafin.. sCl.t;xí_/,.\ — '..ire- «..lóTd. IxVmbai-., — >lu..i„ i|. Mario -'o.üi.
ORICMA I-1 CRIO — Tros a.tnr, ile l.,oiu_ir_o — Musica dé R. S(*il_8TKAOCl\:_RIA — Trea nuUiíi dc Sünoiii o l-aiicoaioll ~ Mu_lo_ do Cario Lombardo. D._VZA delle _j1'B1__j_JUÍ___ — Trc_ aoios dò CarioLombardo — Mn.ica do 1'rau. Lolnir.

KA CASA D__LL1_ TRE RAUA-E — Tros netos do Wiliirr ü Rckihcr t — Musica do i__lt_ 8t'liulicrl.
RATI'. LA H.VLLER1XA — Tres n cios — Mtl.loa dc -_ui _llb.il.
-'AMBASCIATRICE li ENI — Tro. a .tos dc Uucli Binilcr — Musica d i Leu \.hc_Cirando exilo dos thoatroa Opera o C'ol>scu, du Buotios Aires— A cuiiipaubia ubugará ii burdu *do '•rrl'nulpu di Udinc" — ESTRE'A cmI do oiitiiliro.

GIXVEXISÂ GEN^BAL
_iii'i'_u riulllill • Av, Iliu lirauco, IGB

Tolep. líll- Coulral
HOJE — Ultimo diu — HOJE
O maior suocsoao dá ceniona"0 Problema da Felicidade"

Uma producção _p_lal da PARA-
MOUNT com os c.lebre* artistas

Jacqueli nc Lojran 6 Raymond Gnifitll
NO PALCO

:; l|ii, ;-. _ i< IjS u ni lioras
grandiosas sessões chies (aml-

liares — 6
I.XITH COLOSSAL l'i:

05 GERALDOS
Celebres dusttlsUs luso-brasileiros

com novo o belli»"imo ropertorio
kil.iz, plionuincno vocal, ranlinilo ty-
roli_a - uoris AM) P.\m.M5|i, iiuki-
lintau cMieiilflcoí-rii..ortçui*- — TIIE
'.AVlí.MIíilí, i_(tuiIittrlsI_. o.-lirtimoi -
lilf.l.V CAIIÜO AM) ,'V.t-, '¦: -lli-tar r"-
llllcus ,: UCrObàlli:'i. — . AIlUalA, Uni-
lorlna n:-.--a — M.MIIA I'ALI., cantante
Inturnacional —oiüVAJSNi nuniM, uo-
Ifcbíe lenoi' ila CIO. Bllífo — Lu- CAS-

Tl.I.s, iriaiubã. ísL_--ot|uMlbrl. tafe
DÜLI- _ SOSOII' — LUZ IMPEtllO -

LOS COLOMBIANOS
artistas em oada aossáo 6

Espectaculos para famílias
EN 1H._)A, i!»Ú00.

CAMAnOTE. 10?nno
AMANhl - Na tCiB: JACK Pl_t. ORD,
em "AVENTURAS OE THOMAZINHO".
Araánhil, tlu palcn: 2 _t-_ion_s 6s-
li'_b chegadas du Lurnpa cum o vapor' "Arlanín-'
LY DIA ROSSI, esntorá iuliana á grau-
dt vou — ALBERT GUY, Bjmnasta ae-
reo. Numero _naaclonal nunca visto

no Brasil

"PETIT ENCANTO"

o menino prollglc

cslréará no palco do l'AKISIENSE

Tom corrido colerp a noilclu K.n.a-loiial dn, ic-o-
iiiniL liiaii-.ra.-b do imlco no Farlulenuo, A prlnclpl'

I1UCIII d ui i(lu:«:e
o qu" di.

lhor
ma:;.

du iióvldado, iló (ifnlaiilo,
nonutra :, hon vonU.de du

1'onoc, Irmão ,„ (..'in.. em ucrvlr '.ada ;n.
fina iiinUü 'iuc fre.uonla oa sou a variou <¦

Assim, já nu pruxilita H-íiL-im r|_u ptitru,. uol!.': oa-
troará uni nuni.ro dc verdadeira sensaçüo, que por ul
B. vale uma lóèiãa do num.roj dc varie(itt_e_, lte.fi»-
rimo-nos a "I -tit .ueaiito", o rriemeo pródtêiu, quo
com 7 anfioB apüiiau G uni noi.áv-1 _an_d_____., hlil-
tador o parodi.U cuuilco de variado repertório, u Riu
çm peno irá apreciar HO r'ai'lalüiii_ essu nuqueno gil'

¦liai de plionoiucnal prucoi-idado ortlítlea, niiiiiero eo-
aio uonhuni outro, próprio para {ai„lliti!> 6 o i«üblí'.. il«
;.c61 que CvcqUeula o l_vi_e__.

Concessionário:
WALTER MOCCHllTfiEflTRO MUNICIPAL-

HOJE -;- DOMiNGO -i- A'S 3 HORAS -;- HOJE
ULTIMA VESPERAL -;- DESPEDIDA DA COMPANHIA

I2J BOHÈSVIE !S_t
MIM!, Louise Hayes — RODOLPHO, Minglietti — Pasero, Mar-

chiní, Melnicoff, Fiore, Antonoff, Cássia, Martinez
—:- Maestro: BELLEZZA -:- '

THEATROS DA EMPRESA PASCHOAL SEORETO
oabílos g.o_m:__[ís

O THHEATRO DA MODA '-

Temporada LEOPOLDO FRÓES

HOJE —A's 9 horas —HOJE
L BÍ\._ILEIR..

L_Ô
A MAIOU NOVIDADE TIIEAIIIAL BtlASILÈtR..

3 ACTOS DE RENATO VIANNA
A mais luxuoso montagem do comedia quo -•• icm feito no Brasil,

POLTRONAS.
HOJE — PRIMEIRA MATINÉE A'8 2 3 4

| j Todas as noites, GIGOLó, com LEOPOLDO FROES, Carmen d Azevedo, Iracema de
Alencar, Eduardo Vieira c toda a Companhia

Theatro Sáo José
Direcçao artística de Lula Peiaoto — Direcçao aceni.a de laldra Nunaa

HOJE — A _ 7 34 e 9 % — Duas sessões — HOJE
A supor-rovl-ta da parceria Blltenoourt-Mene.ae, cdin musica do maestro ...lénnonso
Hans Dlernhammer c nutiierui do» compositores nacionaei, i.'. ranclsco, Armando

Persival, O. Cardoso da Menezee e J. Relendo

O GUEDES!
A'8 2 34 — MATINÉE ,

GRANDE SUCCESSO DE TODA A COMPANHIA

OLHA

SEXTA-FEIRA -- péoiu doe autores do OLHA O GUEDES !

CINEMA JIOÜEIINO — "My.-erlo do esprc_o" <l"
tianlu'* 13 aetoi/.

cp.) ".Noite r_c-

JOÃO CAETANO
(EX-8. PEDRO)

<^VVWyvvwW--*WVW_*,<'*<My--V/^»A»VAM^'i.ij-ipaiilil.- Bra..leira dí Opcrél.is Vicio-
ria 8oareè *- fi|.éèij-b íraíidâo Sofcílnho
c de que raiem parte . 1" tiinor Vicenie
Celestino i) a applamtl-d a.trl_ LAla Aredt

ESPECTACULOS COMPLETO.
- HOJE • Aa 8 314 — — HOJE

_ rêtlícsehtáijllo da linlllf-lma op.rcta ew
Ü aclu«, de tleúrné Okmiiky, nmilca Uo

mjestro JEAN OILBEr.T

A CASTA SUZANA
A'8 2 3 4 — MATINÉE

GRANDE SUCCESSO OE TODA A COM-
PANHIA !

enscenaoso luxuosa •
DESEMPENHO MAUS-ICO :

! a _s_ri A ul';ill_.\ do bal t.\bah_
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ié O JORNAL — Domingo, 21 dé Setembro de 1924

CAPIM JARAGUA'
Comomm-30

Dlrlflr-ae a J.
l.atado do IU".

.uo Itllo» de seinonie bou.
Drocliado, íiitaçiio Multe,

ALVEAR PENSÃO
138 — RUA DO RIACHUELO — 136

iiiiiiii. com roíeKOcs ,. ¦•. .. lijooo
bem rerelçfles  fi?ot)u

... __- fn nos negocio», amores, ter
SER FELI& 'n,ldc' reeUsar tudo quomui» a «__»«» <jei»jar;* certa» com tel-
lei part u rcspusta u P. S„ Estsijüo do
Mesquita, E. do nio.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
INTCBTIN08, FIOADO E NERVOSA!

RAI08 X. Dr. Renato de Souiu Lopee,
pref. da Faculdade. R, 8. José, 39. Vol. dl
Patria, 33.

OEFI
Véntlè-se uma boa maclilna da furar

.erro, ingleza, reforçada, A. Uouçalveí U
Ilarros, ruu 1-rel Cülioca II, -15. Telephone
..ortc 2000.

Ultimas Noticias

oau Lâmpadas do grande
economia

Distribuidora çcrai:
CI1SU OTTONI ALMADA.
R, General Câmara 211

A PRESTAÇÕES
CousirticijOes, reformas a pintura.-, com

melado ii vista; rua do Theatro, III, sala
2. Central í;íI c «gi.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
. INTESTINO E NUTRIO.IO

DR, ERNESTO CARNEIRO, COM LONGA
PRATICA NOS HOSPITAES OA EUROPA.

S. JOSE', 69. C. B1E. DIARIAMENTE, DAS
3 A'8 6 HORAS —* RES. S. 2844

TRATAMENTO DA OZENA
Dr. Sebastião César da Silva'trõuso o

applica as vaccinas dc llorer, du Vlenna.
Nariz, Oarffanta c Ouvidos. Ouvidor, ISO,
das 2 ái C.

P
IAN08 — novos, allemáes, dc primei-
ra classe, l) pedaes, cin ricas caixas,
só na cas» FREITAS, nio coinprcui
sem unia visita a nessa casa, vendas
a prazo o a. dinheiro, troca.so por
usados; rua Arcbia. Cordeiro, tiso,
Meyer.

VvVVW^WVVV\AAAAM«^VV</*yvVVVVVV^v

ADVOGADO
Dr, Julio de Oliveira Sobrinho

ESCRIPTORIO :
RUA DO ROSÁRIO 58-1°

Telephone: Norto 1507
and.

A GUERRA
EM MARROCOS

¦ ¦¦?

A TUMADA DE G0R6UES PELOS
HESPANHÓES

MADÍtlD, 20 OIT, P.) — (Oftl-
«lul) — Noticias rceoblduB do Mur-
roços dizem nuo a columna eom-
mandada polo general Castro Olronti
conseguiu oecupar a posição de Uor-
gues,

A oporaçíio foi muito difficil de-
vido ao iiooidentadu do terreno,¦ CHim í. ÓCCUpáfllo de Ourgues íi-
cini defondldas nsposliji.es que es-
tiverem vinte dias sitiadas, domlnan-
d0**60 Beiii-Hernmr. Sem a posse
dosaa -posição oetrateglca não séria
possível conservar u praça de Te-
iiinn.

O governo mòslra-se muito Batia-
feito eom o resultado da operação.

A. còluniim dp Xuucn rea lixou uma
operação atim do abustecor e render
a guarnlção Cie Kaliia. O inimigo
uppoz-se francamente, o que de-
monstra evlderitomontc a sua depres-
sãu; não obstante, a oolunmu lutou
com graves dlfflculdados devido lia
dondlcõeb do terreno om estremo ln-
uccessivel. Tornava-se impossível tu-
zer Hiiliir o gado, sendo necessário
uue os soldados carregassem oa ge-
ncros,

Xa zuiia oriental o inimigo hosti-
liz.uu intensamente as nossas forças
que realizavam trabalhos de fortifí-
cações om Darmizzian, sendo repcl-
lidos. As metralhadoras afugenta-
ram os mouros,

Km Benitez observou-se que um
grupo do rebeldes construía trinchel-
ras, sendo dissolvido cum o emprego
do metralhadoras,

Xns poelçõos du Titiazza, os rebcl-
des eustetlturam o tiroteio.

Na posição de Coma I.ujh. foi ata-
cado a tirus do canhfio um comtioio
inimigo que su dirigia a Benoiue-
dien.

A MORTE DE UM JORNALISTA
PAULISTA

H. PAIJDjO, 21) (A.) — Falleceu
hoju. pela manha, em Campos du
Jordão, onde lia mez.es se achava

m tratamento, o sr. llclufcio Pimen

CHRONICA MUSICAL UM CRIME
O "CONTRATAOOR DOS

DIAMANTES"
A Companhia Lyrlca do empresa-

rio, sr. Wallot" Moechl, oucerrou
hontem, no Theatru Municipal, a st-
rie do espuciaeulos da temporada do
1024, com a prlrnielru representa-
ção da opera "O Contratador doa
Diamantes", libreto de Gerolamo
Bottonl, extraído do drama do mes-
mo titulo du saudoso Affonso Ari-
uos.

Certo, na adaptação paru a scena
lyrlca, tornou-se Impossível conser-
var todo o valor literário e histórico
du drama, assim como a grandeza
das figuras enculpturulmente modo-
Indus oom vigor pelo talentoso ovo-
cador do "O Mestre dc Campo"; no
emtanto, tão fecundo do bellezas ú
aquelle drama, que multas se traun-
fundiram, aproveitadas com foliclda-
de, no libreto que recebeu musical
do Joven compositor brasileiro, sr.
Francisco Mlgnonc, que, com 22 an-
nos apenas, edade em <iuc- de ordl-
narlo os estudiosos ainda fazem o
seu curso superior, apresenta-so no
nosso lheatru inaNinio. fazendo ex-
OCUtar a sua pritivelra partitura quc
muitos outros autores de talento, ex*
perimentudos em longo tirocinlo, do-
sejnrlam, ler produzido.

Xo "O Gon.rata.doi* dos Tiiamaa-
tes". ó preciso riizel-o desde jii. nfio
so encontrará ainda uma originnll*
dndo sorprchondente, nem mesmo
uma indlviduaiioa.de fortemente uc-
ce atuada —- ainda é cedo para tanto.

Entretanto, não será favor reco-
nhecer nessa obra multa espontanei-
dade, frescura deiici&sa. o a relativa
facilidade com quc ella fo! criada,
fluindo naturalmente de uma fonte
coplosa, de accordo com o meio em
que o autor mais se appllcou. tra-
balhou e ouviu.

Desejaríamos fazer um estudo de-
murado dn partitura, per.-icrutaudo-
lhe a-.? orltjens. as tendência!, o os
processos, para demonstrar a InflU-
encia. a que obedeceu ou autor nessa
producçao, quc é uma bella promes-
sa da aua actividade e da sua feição
musical, modelada, esta. -por condi-1
ijSeu atávica;-, que difCiclInve.ite dei-
xarão de douvinar-lho a InspiraçSo o
a "psychC", táo arraigadas so cucou-!
Iram no seu modo de ser. '

Infelizmente, porem, falta-nos o|
espaço necessário para taes dlsserta* |cões e somo. forçados, principal-

i mérito pelas exigências do dia ci;

EM. S. PAULO

Ia, bastante estimado o conhecido, ,.(llf, b.e ,Jcu a representação, u umas

^^WWWVWMWMWIM^^AWw»^

Aprendendizes mecânicos
Precisáui-se na_ ofrielnas Lancia, nua

j-ivaristo da Veiga n. ou.

TORNO LIMADOR
Yende-so uni, grande, higlez, curso de

o,"0 .\ l.iu, roni elncu velocidades, refor-
çado para grandes offlcinas. ... Oonijal-
vos i narro., llua riri Caneca n. i_. Tc*
lnnlionc Norle UOiiO.

uns 1'odan jornalísticas paulistanas, i
O extlncto, que coutava 45 annos

de edadu, nasceu cm Campinas o era
fllhu du eapilüo .loiio Pimenta, e dc I
d. Risuleta Plnienta. Dcínm viuva,
a .-.ra. d. Victoria Scrvn Pimenta.

liolasio Pimenta militou durante
muitos auno*; no jornalismo local. |
sendo um dos redautores principaes
du antigo "Diário de S. Paulo" e
(Itfjiuit-. 0<i "ilb.uciu".

O >..u corpo chegou hoje, ás 22
hora*-, cm Irc-iii especial, ficando de-

¦tlii

nolas rápidas, de momento, porque I
o leitor -prefere urna referencia im*
mcdlula, lacônica, a esperar, duran*
tu dois dius. tuna chronica quo o
nãu Interessaria, talvez, pelo seu ca* [meter technico.

Depois do uni- pequeno -prelúdio
vivo, começa a 1* scena cum muitas

S. PAULO, 20 (A.) — Hoje, por
volta daa 20 horae, dou-se na praça
da Republica, unia laiwsnUvel sen*
IIU do sangue, da qual nAo parte.-:,
pessoas bastante conceituadas, dada
a alta poelçüo que oecuparo no com-
mercio desta praça.

Assim, aquella hora, Camillo Levy
Junlor, encontrando-se coui o sou
antigo desaffecto Oermauo Martins,
depois de acalorada discussão, sacou
do revólver, detonando-o quatro ve-
zes contra nc\\ adversário.

O criminoso, Canilllo l-*vy Júnior,
que fui autuado eni flagrante pela
autoridade dc serviço uu Central, dr.
Mascarenhas Noves, conta 27 annos
de edad*, C solteiro e pertence ao
nosso alto coni*mercio.

A, victima, liermano Martins, de
nacionalidade portugueza, capitalista
o negociante desta praça, onde tinha
escrlptorlo á rua Direita, 11. V, rece-
beu dois ferimentos penetrantes,
sendo um ua região liepathlcai u ou-
Iro no flauco esquerdo.

Por inspirar sérios cuidados o seu
estado, foi o ferido removido ilicou-
tinente -parn a .Santa Casa.

O inquérito a.ber.to terá continua-
i;f_u' na '!3, delegacia..

Ultimas noticias
de Portugal
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O COMMKRCIO 13 AS REFORMAS
TRIBUTARIAS

LISBOA, 20 (A.) — As associa-
ções comnierclaes o [abris do paiz.
nãu receberam bem nu ultimas re-
formas tributarias, realizadas polo
guvewo.

A Imprensa continua a apreciar
ruidosamente o mão effeito produ-
zido com a applicacão dessas provi-
dcnclás.

Vários 1'epresentantot. dò aitu eom-
mercio o da Industria, protestam
contrn as novas tarifas, dizendo que
cilas vêm uffectur Hituaçõeu criadas
por contratos realizados cm Ciúlraa
cou.-as c our não o seriam si já
existissem ns disposições regülamen-
tares cie Híínra.,

Os negociantes em fumo resolvo-
ram não levantar o preço da mer-
cadorla, muito ,-m contrario do quu
se esperava.

DOIS DESASTRES EM
SÃO PAULO.

Um de bonde e outro de trem — As
victimas

fi. PAULO. 20. (A,) — O bundo
n. 211, da linha de Vllln Marlunu.
passava, hojo ii tarde, pela rua Li-
beio Badarú, quando, devido íi im-
prudência do motorneiro, abalroou-o
fortemente com u carroça n. 3,006,
quc te achava ã sua frente, atira li-
do-a com toda a violência pura o
lado.

Em sentido contrario passava, na-
quelle momento, o automóvel 4.-122,
dirigido pelo motorista Bellarpiiuo
José de Mattos, do 2ti anno:. de edu-
de, casado, residente á rua Fortuna-
to, SO, que foi attingido no peito
pela lança da carroça.

Gravemente ferido, pois so'fc;.u
fractura de 2 fostelliis do lado es-
querdo. com lieniorrhngia interna
traumática, íoi o infeliz inutoriMa
conduzido ao posto da Assistência,
afim de receber o.s soceorros inale
urgenttH,

Depois de subm&ttldo ii exame ie
corpo de delicto pelo dr. .losé T_.Un:-
ro, medico legisla, foi então n victi-
ma do desastre recolhida nu Simulo-
rio (lc Santa Catharlna. onde deu
entrada om estado gravíssimo,

O motornelro o o carroceiro, apro-
veitando-so dn confusão do moinen-
lo, evadiram-se.

O dt*. Juvenal de Toledo Piza, de-
legado ile serviço nn policia Oen trai,
Instaurou o competente inquérito.

S. PAULO. 20. (A.) — Nu mo-
mento eni que passava pelo 4" pata-
mar du Alio da Serra, dirigindo uma
machina Flsolior, dn s. Paulo Rall-
woy Company. o machlnlsta de 2*
classe daquella estrada, Antonio
Francisco dos «autos, portuguez, do
42 annos dc ednde. casado, foi vi-
clima de um lamentável desastre.

A. mauliiiia por elle conduzida, vs-
tava e.eni o assoalho »•. acouteeentlo
pisar em falso, o Infeliz machlnistn
foi cair ei.i umn vnlln d*- grand*1
profundidade, raUcccudo quusl que
ins-itantaneanieiUe.

Retirado o corpo d" malloprado
operário, foi ello conduzido paru cs-
Ia capitai, onde checou ã*- lo !io*iis' sendu recolhido ao necrotério dn run

I 25 d'* Mnrço. ufi-.-i dc ser devidiinicn
i te uxamlnudo.

O dr. Aristides de .Vlbiuiu* '.'•o"-
I autoridade quo se achnvii de servli "
I 

'na 
pollclu, teve conhecinientn do

oucorrido. abrindo inquerilu sobru '

I liimenlnvi*! '¦'• "'¦

ROMA E 0 REI DA ITÁLIA

OU. SAFDAÇ.ÍO DO üE>"ADOR
CRKMOXESI

ROMA, 20. tU. P.l — O commls
narlo roglo do Uoma. seuador Ol'c*
monesi, dirigiu hoje uma menstu.ei*
uo rei Victor Manoel renfflrmundo n
lealdade de Roma á ousa do SuboyH"cujo futuro eatâ. ludlssoluvelmonli
ligado no da patria",

ROMA, 20. (U. P.l — O rei Vi-
ctor Manoel, re.*<pondendo íi meniia-
gem de lealdade do senador Cremo-
nesi. commissario real de noina. di-
rlgtu-lhe umn. oomniunh.*ação tele-
griiphlficn, dizendo:"A saudação de Roma ó o res-
plandor da civilização italiana, Im-
mensamente .atlsfelto acompanho a«
commemorações da data da unidade
nacional quc renovam a mliihu eus,-*,
assim como no povo a confiança in

rrelra ascendente dn patria,"

ESCREVA PARA A
POSTERIDADE!,,,

Unaiido a tinta ATI.AS, V. S, obtíra
a uertaza do quo oa seuu eicrlfitOí ci
desapparecerfi.0 com o pup«l

tÜlNA NACIOBIAI, Í1VJ INDCSTni.Vs
CHIMICAS

Caixa l*««tal 1377 •— Rin «Ie .l«n<*li,

VIAS URINARIAS
Cura r*dlcil dt blenarrhagli. Eiimt

directo d« ursthra. Tr»Um»nto daa mo-
IfBtla» v(*n«r»«. pelo Dr. Delnuro Vllvep.
de. — Ltrgo da Carioca, 10. - Dt 1
«» e.

I

INFORMAÇÕES UTE!"

SERRA PARA TOCOS
Veuile-.-i' unia serra conjugada com mo-

tor a fáíollna, montada sobra trnly par»
transportar para a- maltas, a. Gonçalves
k narios. raia Prol Caneca, -15. Tclcplio-
ii* Norte '.'1160,

FÍLIECIIIIT. \Ultima$ noticias da

lioültailo 113 Ofl
O fí^pultüiniii

íi,.- I) horas, snindo u feretro para o
'_¦ n*.ítci'lo da Coaceiçâo.

Clinica só de Senhoras
Tratamento sem dôr da. culloas ut. t-t- j

nas. falta tle regras, coiTlmcntu_; nos ca* 1
so. Indicado.-: applica tralarncntu soífuro j
para regularizar os iitrszòa men-struacs
si-ni operação, Dr. Cestir Estevos, rua T I
di* Sotembro ti. 210. Tel. Central lúoi,
du 9 áí II e de 1 ii. I.

le ijantu Cecília, i i,,-;;, ,
lar-sc-á amanhã, j ainda

cenzo
I Í-IIS
num
anlmn

Am^jm- (áníarcíica) |'
BnuwcA • domicilio

Fones: Central 2587 o

2993 ou Norte 422S

As aüraGcõBS do Jardim Zoológico
Uit_rt ua aíiimafíM du nosso Zoi>

t'ú)>i*of.cntiini g.vuucle ttUriicouo, us ra-
rlsslmus mucacúB "Geluda" o "Anu-
i.i,--.". ii chlmpanzÉ "Sopliin", o Pha-
coecru, representantes da faunu afrl-
eunu: o ",\yl-Ghau", os '.Plgres reaes
,- macaco Lépundar, da fauna Índia-
na, n rarissimo urso "Jesso", da Si-
berla, o Leão marinho (phoc-a), sul-
americano, etc. Da fauna brasileira,
lItlsL:IC¦:^ln-¦sl., oa i^xetriplares dos raris-
miiiuü spücimeiib de "Cu.\iu,M macuco
de cara escarlate. Jaguar negro, Com
um filhote cujo 4" mez de nasclmen-
to so-festeja hoje, a Cotia loura. etc.

Nas secções de Aves, são Innunie- j se
ros os o.voinpIiiroH AaliüHos e raros, 1 vt
dc todas as faunas; por is.so, de lon- si
üu LÍusc:riiH;ãu. o

Hoje haverá ali. um festival infan- ; ci
til c funeção no ar livre pela "trou-
lu" ''Tutu'", ás I,"* horas, em rejío-
sljo pelu •!" mtz dn "ijrcoula". ultl-
mo rebento do .Jaguar negro "Nero"
com o onça pintada "Pureza",

I figuras, animando o ambiente com
* phrases breves, de espirito, jocosat.

X:l 1_:i ^.v-er.a lia um dialogo lli-
j coressanto, o:i!;*o CoUnha. o Dou Ca-
I macho, na ünguageni musicar pro*'.t doln entes que se amam e

o não confe.ssarm, Unira Vi,-,-
quo iraiismitte <r. Camacho os
.irc-sentlmentos de catastrophe,
contraste com aquella festa

ada.
na í.' sue pparfce o prota-

gouistr., u Contratado:- dos Uiainan-
tes, Dou l'\*llslH-:-to Caldeira, o bra*
silelro patriota, bello typo dc sonha»
tio:' do independência i ie llberda-
de. O sou monólogo: "T)attl pacc, ó
mio cuorô", tem eítivaqriü o dá u
personagem certa grandeza. Entre o
magistrado c- no dialogo, em que se
percebe um começo de luta, transiu.:
a tragédia uue se prepara na guer-
ra estreita fellu a Fellsberto Cuidei-
ra, cn ty.iiu histórico dc fidalgo quc
mom eriVaídecc, a nOa tn-abileiros.

.Vo dliilogo da 7" ueena entr,; Cl!-
deira e Don Camacho, as nuvens in-
dicnni ter.:, ,tááe. O magistrado |per-"¦.ilia com as sua.s dfiCala-

imor; ns phrases enchem-

lm suii residência, ã rua Buatviuo ,
i dc .Macedo. 1(5. fallecou, hontom, a|

sra. d. Maria Xidomilia Teixeira de
i Souza Mendes, viuva do conselheiro
i Souzu Mendes, mãe dos drs. Álvaro

l-Mivio, Antônio o José ile ^ouz.i
! Atendes o avó dor drs. Octavio, Au-

gu-iito c Lauro dc Mattos Mendes.
O enterra terú logn*', hoje, ás 10

horas dn maiVhti, saindo o fi*r*-:ro
daquella morada imra o cemitério de
tí. João Gaptisla.

VICTÍMAS DOS TRENS
A MORTIS DK V.M XEGÒOIANTE

— Ao atravessar a estaijão de Magé,
o íiegocianic Justino da Silva Lopes,
portuguez e residente ã rua dt São
Christovam, 804, foi colhido por um
trem da Estrada de Ferro Thereso-
polis, recebendo graves ferimentos
pelo corpo. Transportado, em uni
comboio, pura a gare da Praia For-
mosa, onde tit--veria receber os soo-
corros da Assistência, o infeliz veiu
a fallecer, sendo o seu cadáver re-

i movido para o necrotério do insti-
tuto Módico Legal, com guia das au-
torldades do 10" districto.

A COMMKMOT.ACÃO DA DATA
ITALIANA

ROMA, -n (A.) —- A data de hoje
tol solemnemente commemorada cm
todas as partes do reino.

Xesia capital, houve uma ueremo-
nia civica no Capitólio, durante n
liual usou da palavra o regio com-
nilssario da cidade, sr, Cromonesl,

I que. pronunciando bellissimo dlscur-
I so, relembrou oa feitos dos gnrlbal-

dinos para a unificação da Ita-
lia.

Em seguida ao discurso, foram
feitas solemnes entregas dc meda-
lluis e reconvpensas ao valor civil a
varias pessoas.

'ALUGAM-SE quarto e umu Sala de
frente, com pensão, a familia de

tratamento; rua Aristides- Lobo n. SH.

'ANTIGÜIDADES — Pagam-se ma-
" xlmoe pregos: prataria, chalés
hespanhóes, objectos em marfim,
tartaruga, madre-perola, porcelana,
louça, moveis e quadros. Galeria
.Essíingei', rua Btirão dc S. Gonçalo,
U-. (junto á Av. Centra!). Tclcplio-
nc C, -12-13.

AlOS MÉDICOS — Oceasião unlca—
Magnífico estojo com cerca dc

1!0Ü instrumentos cirúrgicos, nioder-
¦nos e inteiramente novos — Milton

 Av. Rio Branco, 151, 2». Tele-
phone Central 17S.

AVISO — M. Câmara, viuvo e sue-
" cessei* da celebre cartomante
mme. Zizina. estã á. Avenida Passos,
34, Io andar; consultas das li ás 18
horas.

¦ANTIGÜIDADES—-Brilhantes, jóias
" e prata. Compram-se pelos me-
lhores preços.' A "Mina de Ouro",
Avenida Rio.Branco, 137.

JVNHEIRO para hypothco__e o pro-
mlssorlas, juros módicos, com 1.

Pinto. Chamadas o cartas, ã rua do
Rosário, llit, sob. Tel. Xorte _i_13'J
c 3 lüli.

se a calor c Cotinha repelle, altiva
o digna, as propostas dc casanventa
com que se llit offei*ecc a salvação
do sen tio Fellsberto Caldeira das
intrigas do P.elno, e uma patria
mais forte.

u .s^u canto tem nobreza l- umn
repulsa ' altiva. Termina o quadro
com um bello minuefe,

Ki.Ui.moi_ no 2" acto, cjuc. se inibia
com uma phrase de rythmo synco-
pado dansante. Correm todos para a

Irregularidades nos mappas de

O TEMPO
Previsões ilo Boletim ilu Dlroctorin

<le IMetcorologlii pnra o perlotlo dc
IH horns dn ilia 20 uté IM horas
(l„ dln 21:
Dlstricto Fcilcrnl c Motliproy —

Tempo: em geral ameaçador com
chuvas. Temperatura — ligeiro dc-
clinio á noite; estável dn dia. com
máxima entre '.0.0 c 22.0. Ventos
— de sul a leste, frescos.

V.stado ilo ltli, — Tempo: littoral,
serra o leste: ameaçador com chu-
vas; centro o oeste: entre Instável' e
ameaçador com chuvas. Teniperatu-
ra — ligeiro declínio ;i noite; esta-
vel de dia.

Estados du Sul — Tempo aindu
perturbado com chuvas em Pão
Paulo, instável no Purauú o bom uu-
blado nos demais Estados, Tempe-
raturn — estável cm São Paulo; em
ascensão nos demais Estados. Ven-
tos — cm geral de norte u leste.
CORREIO

Esla repartição eipedc mulas pc-
Ins seguiutec paquete;:

Hoje:"Belle Islo", parn Dakar, Lelatõos,
\'igo, Havre, Auvers e Hamburgo,
recebendo objectos para registra ••
nté as S hora.*!, impressos ate lis '.'
0 carta.' ttlí ãs 10.

"Vandyck", pmm Trludad. Barba-
dos c Xova York, rcceheudo Impres-
sos atê as 7 horas e cartas ate ãs S.

"Itii.ssui-e". pura Bahia o mais por-
tos do Norte ;ilc o Pará, recebendo
objectos parn registrar nté ás li ho-
ias. impressos até as 19, cartas parn
o interior nté tm li1,30 c com porte
duplo até ,'is -Jv.

¦— Amanhã:"Vestris", parn o Mio dn. Prata, re-
CobCIlilo objectos pnra registrai* ale
iis ln horns. impressos até ãs II c
cartas nté ás 11'.

LOTERIAS
Resumo cos prêmios da Loteria

do listado du Rio Grande do Sul,
eximida cm 10 do corrente:
•;jH iS. Lourenço) . 200:000$000
.;i;£i_: (Rio)

117.",l Ikioi
135,-, (Rio)
•IlitiO (Rio)
M ST 1 (Rio)

IlIliS (Rio)
1312 (Rio)
1428 (Rio.
2400 (Rio)
37U4 (Rio)

CARTOMANTE
D. Maria Emílio, n celebro e .*> »_>

M-:isl! o Portugal, oonsatrrailu polo po-
.-o a mais perita, n ultlini*. palavra ilu
uartonianelu o em Bclonolas oucultus,
âs pessoas üo Interior oouWultua por
carta; seriedade e rlKOroaú sIbIIIo; n •
sldencla ã. rua do S*'. .Tono u. M, em Nl-
ctheroy e calxu poata'. 16SS, llio do Ju-
neiro.

ULCEI\ICID^1

CLINICA SÓ DE SENHORAS
PROF. DR. OCTAVIO OE ANDRADE, ex-
assistente d» _f.im.ido especialista nr. Abei
Parente, oura ruptda da.- hemorrhaglas
uterlnn-, Mi.sii.Mi.-fni da menopausa, atra-
tos, corrtmentoi. ovarlos, ronutos du ura-
vldez, etc, sem operarão o sem dOr. Con*
sultai nm Sele de Setembro, uio, dc i u.
5 ho.3-. Tel. t.íOl C. fies.: rua Salvador

Correu, io. Telep. .-ul '.'719

Leilões de Penhores
26 de Setembro de 1924

CASA GONTHIER
VuiuJada. cru 1R67

UEMtV A. A «MANDO
li — RUA U.12 DB CAMÕES - t,

VaaLin leilão don penhores veiicldo.i
c avitani aos h'rs. uiutuarlóa quo po-
iici*.i reformar ou resgatar ns i.iuis cau-
I«ls3 atí t véspera do leilão,

Em 25 de Setembro de 1924
A. MOTTA &

O director da Receita Publica de-
clarou ao collector das Rendas Fe-
deraes em Parahyba do Sul que o
relatório dos serviços da. fiscalização
apresentado pelo agente fiscal re-
spectivo estã cin desaccordo com os
presentes regulamentos c determinou
a organização de nova demonstração.

CSTAÇAO dc SanfAnna, E. do Rio,
Oil. P, C. B. — Precisa-se do

uma governante, coin urgência.

UyPOTHECAS — Empréstimos sob
lijTMilIufas dc predio. InXormu-se

coin ,1. 'MiKdiado, 
rua do Ouvidor

!). í _.!!. h;i.I:i ...

Egreja a assistir á festa da Alleluia nos moldes regulamentares, chaman
do a sua attem;ão para as divergen-
cias encontradas nos mappas, entre
n. quantidade de emolumentos de rc-
gistro para o commereio de bebidas,
objectos de adorno, queijos e as im-
portancias respectivas.

0 IMPOSTO SOBRE A RENDA

M Muaet, vidente, revela vosso'destino, attende a. senhoras; na
rua Visconde dc ltaüna, 520.

AXJJGAM-SE tres salae de frente,
"para consultórios; rua da Assem-
bléa, 10.

CARTOMANTE paraense, de volta,
de sua viagem ao Norte, é en-

contradia. das 12 ás IS lioras, ã rua
Visconde ãP Itauna n. 673, sobrado;
diz o presento e prediü o futuro,
com segurança; especialista em quês-
toes-intimes; ab«olula discreção.

pONSUX/TAS grátis peKis melhores
^ médicos especialistas do Rio; 55.
ru» Larga, das 8 dn manhã fie S da
noite.

nUiBETRO, SOB HVPOTHECAS.
^PROMISSÓRIAS, duplicatas c
mercadorias, juros modloos. lim duas
lioras a todos os funoclonavios, pen-
sionistas, aposentados c militares.
Tratar ooni Djalma, Av. Central, 1)0.
I" nadai*.

DR. 
EURICO VILLELA, do Insti-

tuto Oswaldo Cruz, do Hospital
S. Francisco do Assis. Moléstias in-
ternas — Terças-feiras, quintas e
sabbados às 5 horas; 57, rua Sete de
Setembro. Tel. n. 654.

QVOS E PINTOS 1>E RAÇA. garan-
tidos: no "Retiro Matton Júnior' .

á Estrada du Pedra, S5Ü, Guat-atiba,
Campo Grande.

rRAQUEZA SEXUAL — Seu trata-
¦mento. Dr, . Albuquerque; As-

sembléa. 117, dus -I ás fi horas.

DORCOS DGRROC .1EKÜKV — Le-
gítimos puro sangue, de diversas

edades; no Retiro Mattos Júnior, ã
Et.tr.ida da Pedra, 853, em Guará-
tiba, Campo Orande. E. F. C. B.

DROVUSSOR a domicilio, estrangei-
¦ro. offereeé-se, com perfeita pra-

tica peda.gogn.il, leccionando inglez.
francez, allemão, piano, violino, es-
erever à maclihia, Cart»6 â rua dc
S. Christovão n. 212, mr. E.
Rrighi.

DOitOOS BUROp JlflRSBV, legiti-
mos, dc diversas edades, com po-

digrée: no "Retiro Mattos Júnior''
— Estrada da Pedra, 85o, Guaratl-
ba, Campu Grande.

Q11'v o
I3R comprar, vender, concertar

ou fazer jóias com seriedade?
procure a "Joalheria Valentlm", rua
Gonçalves Dias, 37, fone 991, C.

cantam os coros de homens c mu
lhores do povo, beatas, etc, festo-
.tando a Resurrelijüo. Continuam ms

I intrigas contra Caldeira e chegamos
no idyrio de Cotinha e Camacho,
com uma doçura commovente. Do-
pois de uns coros vehemenlef. o bri-
lhante... temo*; a dansa do "Conga-
do", com sabor plttoresjo e muito
caracter.

O escândalo do magistrado; quc
beija Cotinha dentro da Egreja Irri-
ta o povo que quer lyiichal-o, ma.,
acalma-st- á presença lio reverendo
tCambraia, que surgi' ã. porta da
Egreja com a cruz alijada.

Estamos no Ribeirão, do Inferno,
no 3" acto. com um preludiu descri-
ptivo, coros de negros. Chegamos ao
fim. Fellsberto c o capitão trocam as
ultimas palavras; este retira-sc com
os (.eus dragões, espantado dc vor
surgir da nifutta, dos campos, o povo
quc vem acompanhai' os destinos de
Fellsberto Caldeira e com elle fun-
dar uma patria nova que se esboça
uo horizonte numa apotheose.

O maestro Cooper dirigiu com ra-
ra solicitude toda a partitura, redu-
alda, pelos cortes, a quasi metade.
Os coros portaram-ee. assim como a
orchestra e os bailados, com umu
galhardia admirável.

Merecem todos os ilouvores pelo
empenho que revelaram em realçar
os seus papeis a sra. Dalla llizza,
encantadora Cotinha; a era. Dolorcs
Belchior, na Donna Blanca Caldei-
ra; o sr. Segura Talüen, que fez do
protagonista um exaltado patriota; o
tenor Criml. quo foi, no Dom Cama-
cho, um nobre fidalgo apaixonado

O sr. Mignone foi o trlumphador
da noite.

Em nome da Caía dos Artistas, o
dr. Paulo Magalhães saudou, num
brilhante improviso, os srs. Walter
Jlocchi. Francisco Mignone c mães
¦tro Cooper, bem como os principaes
artistas da companhia que tomaram
parte no cspcctaculo de hontem, of-
forecendo flores á sra. Dalla Rivraa.

Foram todos muito ápplaudidos.
R. U.

TYPOGRAPHIA — Vendem-ee ma-
chinas para imprimir, cortar, pi-

cotar, coser, dourar e outras conge-
neres de todos os systemas e forma-
tos, na casa Jacob Kosinski, ã rua
Buenos Aires.«223.

mm. ü. J. DELFOSGE

A DIRECÇÃO DE "0 PAIZ,,

OS OCI. VÃO ORGANIZAR A TA-
UEf.LA DE OOEFFICIENTES

DE BANCOS MERCANTIS
O ministro da Fazenda convidou

para fazerem parte da commissao
technica de que trata o art. 47 do
vigente regulamento do imposto so-
bro a renda, incumbida de organizar
a tabeliã de coefficientes de lucro
cm relação ao valor da-s transaecões
mercantis, os srs.: dr. Leopoldo do
Bulhões, ex-ministro da Fazenda, e
director da* Companhia Nova Ame-
rica; Araujo Franco, presidente da
Associação Commeivial do Rio dc-
Janeiro; Raul Dunlop, presidente da
Liga do Commereio: dr. Gabriel üso-
rio de Almeida, presidente do Cen-
tro Industria! do Brasil: Galeno Go-
mes. presidente do Centro do Com-
mercio de Café; Otto Schilling, com-
merciante; dr. Augusto Ramos, In-
dustrial; Libanio da Rocha Vaz. pro-
prletarlo e industrial; dr. Osear
Welnsehenck, director da Companhia
Docas de Santos e presidente da As-
sociação Permanente diui Enipjesas
do Serviços Públicos Urbanos do
Brasil: Alberto Teixeira. Boa Vidta,
presidente da Associação Bancaria:
Fortunato Bulcão, commerciante;
Abdenago Alves, director du Receita
Publica; José BôUens de Almeida
director do Thesou.ro Nacional; dr.
Severíano Cavalcanti, director da
Recebedoria do Districto Federal, e
Francisco D'Aurca, contador gorai
da Republica.

Infractores multados
U director da Recebedoria Fedcal

impoz a Joaquim M. Pereira & ü. a
multa de 1:200$, por vender, com o
rotulo de "Vinagre dc Lisboa", a
mercadoria importada como vinho,
que aqui se acetificou.
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Pratica constante, com a eloqüência de seus resultados, tem |||||

lli demonstrado que: IJara enibellezar a cutis, suavizando-lhc c commu- 1 j 
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SB nicandó-lhe a maior somma de atlractivos jihysicos, não lia nada |Jj|||
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li excéliente por sua qualidade e iiisuperuvel por sua act;ão grata c per- 11||
•I|| maiiente. Esníeradamente perfumado em Violeta, Jasinim e Heliotropo 1|||

III c manipulado nas eôrcs: Branco, Rosa, "Rachel" ('creme) e "Chair" ||||

llll (carne), u Pó de Arroz Mendel c um dos mais valiosos produeto.'. do 111|
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II PERFUMARIA MENDEL 11
ji RIO DE JANEIRO DEP. EM S. PAULO lij[
I 11II Kua ]NIarechal Floriano. 10 Kua General Carneiro. 51 JfflfP

pi:.\t :.-t.' H. Asàetníléa 68 - T. C. 5064

nR, HYGIXO. Cit. geral, Mol. srae,
I)K. HYGIXO niillO, med. ope-

rador, ej-pliiiis. appendiciteí, hérnia;.
S. Jos6, 69 (1 âs 5). T. C. 615.

'Feiíãào Rosalina
I
I Fornocem-se pen.«oe; mensaes "
i avulsa:-, liem asfeiadae; ã rua d** Ml*
i sericordia, "S, 2" andar.

Embarca hoje, para Europa, a
bordo do 'Andes', o sr. João de Sou- _____
za Lage, director de "O Paiz", quel /^ V6I10aS 8111 181130 8 3S 001113$
vae acompanhado de sua exma. se- . ,
nhora e do sr. Henrique Liberal, seu aSSIgnãflaS
cunhado. A viagem do sr. Lage é
motivada pelo estado de sua saude. Respondendo a uma consu.ta .

Em virtude da ausência dò sr. i Antero de Faria, o director da Re
Lage, assume a direcção de "O Paiz" j cebedoria Federal decidiu que, co-i
o sr. Alves de Souza, redactor-chefe, • forme aquella repartição, em hypo-
tambem escolhido para director se- ptheses semelhantes, 'tem repetida-
cretario da Sociedade Anonyma mente declarado — o imposto rio

O Paiz".
O embatciuc do sr. Lage effectuar- j .leiloeiro, em nada pode atteccar

ii horas, no Cáes do Impostc da venda m-ereantn «ie-

sello proporcional, pago na conta
att '

se-a
Porto.

ÍI-3 ' ctuadá,

Costumes, Vestidos e Man-
teaux Elegantes, só na

Osa Perrotta
Vicente Perrotta, ex-alfaiate des

fazendas nretas
Aoeitam-so encommendas do Interior

KUA AS>SEMUÍE*A, 11 — T. C. SKO

Di. RAULPACHECO
PfiRTEIRO E 6YNEC0LOGISTA

Expandidas Installações p*ra partos e ei-
rurgia gynecologica; enfermeiras espoeia-
Usadas o oppar?lhagem única no Brasil
Pc.tos d.sdo 4505000 (enfermaria) ato
1 *.200SO00, com 10 dias de estadia. Sana-

torio Guanabara, B. M. 877 e Carioca 81.

LAV0LINA
r-PODUCTO INDISPENSÁVEL em to-
DOS OS HOTÉIS, CASAS DE SAUDE.

HOSPITAES, ETC.
T VENDA EM TODOS OS ARMAZÉNS

e auto-pianos
allc-maes — Pe-
çam preços c
catalogoi a R.
Ferreira í_ C.
nua s. rrunel.-
eo Xavier, r,S3. jTelerhor.s villa !

orajo?.

PIOS
I cec-ç. t'i-_c trande:

,1

G - BECCO DO ROSÁRIO — O
Os m'>. nmtiinrlo? poilein iiiurmar ou

rc.sKutiir rii.i*- caiiluln. vencida: ,'iti. n ho*
rn dc começar o lelliln.

Êm^rde^êtembrode 1924
A. CAHEN & C.

22, RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 22
(..Muisa run hariiiia dc Alvarenga)

lCa.*>a fundada en. 1S76)
l;.. [.slaiii-.-c uu 1-i'loriii.ini-M.- a_ cautelua
vencida, nti a liei a do leilão, ti.-, l-.> huraó.

VBliVE I.OC1S LEI13 & C.
(Successorea)
ndo tom filiar.».

314 allemão
LF_f;iTDIO (NEO SALVARSAN)

I ddse 0,lá Tubo Rs. 7ÍÚ0O
11 0,30 SSÜ00

ill 0.-15 9$50'J
IV 0,60 lOJ.iOO

V 0,75 11.500
VI 0,90 12.500

Pelo Correio mai>: Ü0fl réis — Ven-
dc-se por atacado

— CASA HERMAWr —
Rmt Gonçalves Dlns. õ4 — Kio
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