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BIOTONICO
FONTOURA

0 FORTIFICANTE IDEAL
PARA

Homens, Senhoras e Crianças
CONSAGKADO

pelas maiores notabüida-
des médicas, em virtude
do valor de sua formula,
um dos maiores triumphos
da industria pharmaceuti-
ca brasileira.,

BIOTOMCO FONTOURA
corrige as alterações ner-
uosas, combate a depres-
são e a fraqueza, melhora
as funcçôes digestivas, au-
xilia a assimilação, esti-
mula a actividade cellular
e 'contribuo para normali-
zar as funcçôes do orga-
nismo produzindo energia,
força e vigor que são os

altributos da saude.
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O EXEMPLO DA ITALIA

Telegramma dc Roma, aule-hon-,
tem divulgado, traz-nos a noticia
de que o governo italiano vae trans-
ferir a uma empresa particular a
exploração industrial do serviço, to-
Icphonico, aló o presente ufficiali-
zado uo paiz.'O mesmo despacho
registra as principaes cláusulas es-
senciaes que lerão de constar do
contrato de concessão ou de trans-
ferencia e, como eloqüente ensina-
mento de providencia politico-ad-
nilnlstrativa, vale a pena referll-as,
chamando a attenção para o seu oh-
jectivo.

A primeira condição essencial
obriga a empresa a manter em mãos
Italianas 60 "|" do capital, assim
conservando na industria a pro-
ponderancia do pensamento na-

'¦'

cional o do sentimento patriótico;
a segunda, no Interesso dos clien-
tes du rode telephonica, prohibe à
concessionária a elevação dus taxas
actuaes, no decurso dos tros pri-
melros annos da data du conces-
são o a terceira, dizendo respeito
ao pessoal até então empregado na
Industria official, garante-lho a es-
tabilidade nos cargos e os direitos
o vantagens que lhe assistiriam,
como so a transferencia nunca nou-
vosbo oceorrido,

Aa Ires cláusulas essonclaes act-
ma referidas, o que constam do te-
legramma do Roma, attestam a In-
telligencia o o acerto do aclo gover-
namonliil, provendo ob altos lnte-
russos da nacionalidade o bem us-
sim, os do publico c dos auxiliares
do serviço na sua exploração indus-
Irlal. Certo, as demais cláusulas, d
semelhança do que oceorreu com os
cabos submarinos e com a radloele-
ctrield«a,de, completarão a clarividen-
cia com que o governo Italiano vae
resolvendo todos os assumptos re-
ferentes aos serviços telegraphicos,
de cuja relevância em fuce dos pro-
bleraas da defesa nacional, nos pon*
tos de vista econômico, militar e
de relações" diplomáticas, a ninguém
(5 licito duvidar, maximé depois que
passou a grande guerra.

No inicio das reformas que Mus-
solinl se propunha levar a termo,
quando surgiu a possibilidade do
de30fficlalizar parto dos serviços te-
lugraphlcos, as agencias de noticia-
rio Internacional, do ordinário, dl-
recla ou Indlrectamente interessa-
das naquella actividade industrial,
se apressaram a divulgar, nesta ca-
pitai, a noticia desse acontecimento
então recebido como alviçareiro
prognostico em prol da validade ju-
ridica e moral dos actos de desna-
clonalização da utilidade, eutre
nós, expedidos em anteriores perlo-
dos presideuciaes.

Pois bem, conhecendo a organi-
zação telegraphlca na Italia, e tendo
em vista a elevação com que o
chefe fascista ia desenvolvendo o
seu programma do acçâo, puzemos
em duvida a providencia que se di-
zia em vias de ser tomada, pelo me-

! nos nas condições em que traziam o
facto á luz da publicidade.

Que não estávamos em erro, de-
pressa tivemos'a confirmação, ao
ser publicado o real decreto de IM
de abril de 1923, que confere ao
governo "a faculdade ile conceder a
entidades publicas, a sociedades ou
a particulares a exploração do ins-
tallações telegraphlcas'.

Lei que ficou sendo, esse decreto
traça, em linhas geraes, os pontos
capitães da possibilidade do con-
cessões c, seja dito de passagem,
tal como os actos jurídicos que, en-
tro nós, regulam o assülupto, não
dosco a detalhes, nem consigna ma-
teria nova. Nas concessões, devem
ficar estipuladas condições tendeu*
tes'a assegurar a, italianidade do
serviço, a protecçao á industria na-
cional, em relação aos materiaes de
sua utilização o aproveitamento de
pessoal do paiz e a efficiencia de
fiscalização por parte dos poderes
públicos.

Nada temos, portanto, de iuve-
jar a situação jurídica da utilidade

na Italia, mas, se assim acontece
em these, na execução das leis o
dos regulamentos, emquanto que
aqui cada vez mais nos estamos dis-
tanclando da dlreclrlz orioutada nos
actos legaes que regem a matéria,
abdicando até da alta funeção po-
llcial o iiscalizudora, privativa dos
poderes públicos, na Italia, as clau-
aulas dos contratos de concessão
desdobrem os preceitos geraes até
os mínimos detalhes, garantldoros,
não só dos altos Interesses da na-
clonalldade, mas tambem dos não
menos respeitáveis interesses e dl-
reitos dos clientes do serviço, do
pessoal nelle empregado e da indus-
tria o do commercio local, como se
ve, entro outros, nos contratos ce-
lobrados com a Companhia Italiana
de Cabos Submarinos o com a So-
ciedade Italo-Radio, jã eni tempo,
por nós conimentados.

Entretanto, não tem sido por
falta de aviso que lemos levados As
precárias condições em que se
acham, entre nós, .os serviços de
communicações eloctrlcas, tanto no
ponto do vista technlco, como em
face da imprevidente situação júri-
dica, que se vem querendo'ostabe-
lecer om torno á actividade.. Por
outro lado, não somente ás auto-
rldadcs administrativas se pôde at-
trlbuir responsabilidade por esse
impalriotico objectivo, mas tambem
ao Congresso que, decretando a lei
de 10 uc julho de 1017, incoutesta-
velnionte, acto do elevada conce-
pção, parece satisfeito com a sua
obra e isento até de velar pela sua.
execução, quanto mais de ottentar
para qualquer das outras modalida-
des technlcas da especialidade.

Sem duvida, foram os dois ultl-
mos governos que, sobro o telepho-
ne, os cabos submarinos e a radio-
telegrapliUi, celebraram contratos
tendentes á complexa desnacionall-
zação da utilidade, mas tambem não
é menos certo que o Congresso
muito tom contribuído para conser-
var o assumpto nesse prejudicial
eslado de indecisão, som que se sai-
ba ainda o que, a respeito, ó ou uão
legal.

De facto, ua espécie, além de va-
rias proposições legislativas, desde
muito tempo, sem qualquer anda-
mento, contratos ha, que a Câmara
eubmetteu á consideração das com-
missões permanentes, nada tendo
ainda resolvido porquanto, os que
obtiveram parecer da commissão de
Marinha e Guerra, mandando pro-
mover sua annullação, por uiillida-
des "pleno jure" e como attentato-
rias dos interesses do despesa ua-
cional, aiuda nãu voltaram ao pie-
nario, até aonde oe outros tambem
não vieram, depois du despachados
ns commissões de Constituição, de
Marinha e Guerra o do Diplomacia,
que uitldü uão os tomaram om con*
sideração,

Não se compréhendo semelhante
desinteresse, quando o assumpto é
tão intimamente ligado aos proble*
mas da defesa nacional que, em toda
a parte do mundo, até nos protecto-
rados europeus na África, ua Ásia
e na Oceania, a exploração indus-
trial dos serviços de communieaçóes
electricas uão se faz sem que fi-

quem perfeitamente acautelados os
interesses roglonaes da circumscrl-
pçao territorial em que a actividade
ee estabeleça.

No Brasil, porém, embora o oxem-
pio que nos vem de toda a parte,
nuo obstanto as tradições de bus

política telographica o a despeito
dos preceitos constltuclonacs e da3
leis federaes quo regem «i matéria,
infelizmente, a dlroctrlz, na espécie,
seguida nestes últimos tempos,
como que norteia rumo, om abso-
luto diverso...

A gratidão das feras
No livro V das "Noites Attlcas",

couta Aulo-Gello a celebre e sorpre-
beudeute historia do leão e do es-
cravo, quo tirou de um autor eru-
dito, cujas obras não chegaram até
nós, Aplon, appellldado Plistonlces,

Estava a população do Roma no
circo, admlriuitl.i um bando de enor-
mes leões, trazidos recentemente da
África, entre os quaes havia úm
verdadeiramente notável pela sua j
ligeireza, porte e vulto terrível. No i
meio dos infelizes coudeinuados a j
disputar sua vida a esses animaes,
so achava um escravo chamado An-i
droclés. Apenas o tal leão íormida-1
vel o avistou, inostrou-so espantado, I
approximou-sé devagarinho, olhan- jdo-o, como'ap " reconhecesse, cgl-
tando a cauda festivamente, e, em-1
fim, veiu lainher-llie os pés o as |
mãos. Eutão, dominando o seu ter-
ror, o escravo acariciou com lute-
resse e alegria a amável fera.

A multidão ovacionou ambos o
César fez vir á sua presença o con-
demnado. Este coutou-lhe ter sido
escravo rio proconeul da África, de
cuja casa fugiu por causa dos mãos
tratamentos, escondendo-se nos
areaes desertos. Ali encontrou uma
caverna e, penetrando nella, resol-
veu habitel-a. Mas, dentro em pou-
co, chegava seu verdadeiro dono,
aquelle leão, mal podendo caminhar
com o sangue a correr de uma das
patas. Soltava rugidos de dôr. Ficou
meio morto de medo, porém, o anl-
mal delle se approximou, mostrou-
do-!lie a pata ferida, em aspecto
submisso. E o escravo, examinan-
do-a, viu nella cravado um grande
espinho, que arrancou sem tardan-
ça. Expremeu o puz daquella pata
iuflammada, limpou-a cuidadosa-
monte o tratou-o até que do todo
sarasse.

Assim, vivera com o sou amigo
leãn durante tres annos. j\

j fora alimentava-o, Irazendo-lhc os
melhores pedaços dos bichos quo ca-
cava. Emflm certo dia, apro-
veitaudo-se de sua ausência, o
escravo, cunsado daquella dura
c triste existência, fugiu, sendo
a hreve passb aprisionado por um
posto militar. E, agora, os dois

amigos sa -tinham encontrado no
circo.

Cedendo aos desejos da plebe.
Cosur perdoou o escravo o deu-lhe o
leão. Aiubos percorreram durapte
muito tíjüpo as sitas da Cidado
Eterna, onde todos lhes davam vi-
voree e dinheiro, exclamando: "Hic
est leo hospes hominls, bic est ho-

! mo medlcus leonis".
A força de ser repetida, a nisto-

I ria do leão de Androclés já se tor-
j nou enfadonha. No emtanto, tive

mais uma vez de resumil-a, afim de
I mostrar rin qne modo curioso as

Avulso 200 rs. Interior 300 rs.
¦ O conto do O JORNAL

lendas vivem através dos centena-
rios e Iratgrain através das manta-
lidados das épocas o dos povos.Veja-
mos como, por intermédio dos Ibe-
ros, ella passou o oceano o veiu
apparecer, vestida de nnvas roupa-
gens, na6 terras virgens da jVmo-
rica.

A's paginas 74, .75 e 76 da bolla
obra do sr. Cunntisliame Grahan, re-
ceutemente apparecida,- "Tho con-
quest of tho Rlver Plate", está a
historia da Maldonada, que os an-
tigos chronistas do 1'rata juram ter
de verdade acontecido. O illustre es-
erlptor inglez, para uarrai-a, ha-
seou-se cm Rui Diaz de Uusmau,
quo a.ffirma ter conhecido pessoal-
monte a heroina do caso, o era Pa-
dre dei Techo, historiador do Para-
guay, que, em 164D, ali achou a
memória do acontecimento tida co-
mo indubitavel verdade.

Resumamos a narração do sr.
Cunníghame Grahan.

Quando a fome, os ataques dos
Querandis e toda a sorte de diffi-
culdades, ali pelo meio do segundo
quartel do século XVI, expulsavam
da primeira Buenos Aires para
Assuncion os colonos hespanhoos
sob a chefia do Ruiz de Galan, uma
mulher chamada Maldonada, que o
padre dei Techo acha ler sido antes
Blendonadü, impellida pela miséria,
resolveu ir eutrogar-se aos Índios,
decidida a não soffrer mais. Seguiu
pela margem do rio e, num logar
denominado Punta Gorda, uo Mon-
te Grande, teve do passar a noite.
Entrou numa uóva e deu de cara
com a fêmea dc um puma (loáo
americano), "que eslaba en doloro-
so parto", affirma o autor do "La
Argentina", Ella teve medo e ao
mesmo tempo pena do pobre bicho
•do seu sexo. Vendo que este soffrki
demais para fazer-lhü mal, tomou
coragem o serviii-lho do partelra. A
punia teve dois filhiuhos e, om
companhia delles e da mãe, la Mal-
donada ficou naquelle refugio du*
rante vários dias. A leoa, assegura
Rui Diaz de Gusmau, "como que
quedo hien agradecida dol hospeda-
gc por ei oficio 'de comadre que
usó", o trazia diariamente comida
para u sua amiga.

Mus um dia os Índios carrega-
ram-na para a sua aldeia, ondo a
obrigaram a casar com o cacique.
Passou-se algum tempo e um capi-
tão hespanhol, que executava uma
razz!>.i para -obter alimentos, ata-
cou a tabtt, tomou-a de assalto e le-
vou a aventureira hespanhola para
a incipiente Buenos Aires. Lá, ao
vel-a, Ruiz de Galan ficou furioso.
Era uma paitrlda sua quo desertara
no momento mais angustioso para
ir viver com os inimigos bronzeados
o nada mais. Devia ser castigada

A terra parcela latlgadiv do din
abraza dor quo findava pouco o pou-
co; a noite, ijue comòçO-VQ a envolver
tudo das suas BOUlTira» augustas, ti-
nha a doçura subtll de caricias fur-
Uvas e apaixonadas, a brisa era sua-
vo como um mnguado suspiro de
mulher quo chorou...

— E' o verão que volta, disse ella,
a oxtrudor-se num lanRuldo gesto
i.biintl Jinido o pregulcelro, na otto-
muna ide st-riu a.Ia masco da, c a Um-
pur com a p.illiria mãoeinhii, dc lou-
uos (1«níí>m nfilados, a peroladu nota
de suor que lho desola lentamente,
pelu pescoço alvo do eysno muito
branco e donoso.

Pela janella aberta, distraído, ab-
surto, elle olhava a praia quo se os-
tendia Infinita ao beijo murmurante,
do oceano, quo fremla ii poesia «lu 1-
Clsslma ria tarde que morria mansa-
monto, como uma rosa que so des-
folha docemente, pétala a pétala. A
hora era Incerta, sombre-ida o mo-
lancolica.

Como so os palavras da formosa
mulher, que se repousava Indolento-
mente, lhe acordassem uma multl-
dão de pensamentos loucos, elle, njo-
olhanrio-se ante ella, que lho envol-
vou nos lin rios braços de alabastro
a cabeça, uniielando-Uie meigamente
os revoltos cabellos negros, balbu-
ciou com delirosa paixão:

— Sim, minha querida, 6 o verão
que nos vem do novo, o verão, fervi-
do e quente, como um arrepio de vo-
lupiu que perpassa um corpo inqule-

para escarmento de todos os tíbios
Quo a levassem até a distancia do
uma légua dos entrincheiramentos
e a amarrassem a uma arvore, afim
dc servir de pasto, á noite, aos anl*
mães selvagens.

"Tben occtirred an adinirable
Ihing": a primeira fera que se
ijpproximou da victima foi Justa-
mente a tul puma, qne logo it reco-
nheceu, fcz-llic festas o quedou ao
pé delia, defendendo-a dos outros
bichos até amanhecer o dia. E, con-
clne o sr. Cunníghame Uraliun, fa-
zendo-se eco dos autores liospa-
nhoes, "the soldiors woro astonis-
hed ut the iustinet <'ind the huma-
nlty ot tho lioness". Tal qual a pie-
be do Trastevere,

A lenda (permitiam que assim a
chame, porque meu espirito de tolk-
lorlsta não a-dniilto a venaeidadu
desse raconto) continuou, dopois,

I um tanto dlfferenclada, ua vida
dus pampas argentinos. Em livro

1 qua data de uns vinte c' nove '.uinofl
•Natí-onàtiBt in La Flata". o autor
inglez W. H. Hudson narra que um
gaúcho caiu do cavallo no meio do
pampa o ali ficou com uma perna
quebrada. Durante a noite, varias
vozes, ouviu os urros do um puma
em redor delle, porém, náo teve
medo, porque osse animal é "El
amigo dei Cristiano". Tambem ou-
vira os ulvos de um jaguar ali por

lo do desejos: c o verilo, quo se ro-
peta novamente; n verilo abraaíiftop
o mórbido oomo o ancelo dos nossos
beijos, vermelhos conio frutos tjozo-
nados do comiinosos jumbos, i

Brandamente, ella Boml-corrou os
olhou, pnrn gozar u« palavras oxal-
turiiiíi do «vmlante.

— Eu amo o verão, continuou o
delirante apaixonado, í nelle, que tu
vestes ns tuas roupas do bnn-ho. e
qunsl nua, ns fôrmas puras e perfei-
tns, dolradns pelos raios rio sol, dos-
cos a Copacabana maravilhosa, e co-
mo uma setluclora norolda logenda-
ria, corres, travessa e descuidos»,
pela areia branca, os pequeninos po»
perseguidos pelas caricias rins ondas,
que tent-.ini beljnl-os, o iilflin. nier-
iriilhiiK-tes n'iiguti, 'ine ho entrenhro
voluptuosamente "para receber-te.
Nesse tempo, ó quo se sento quo n
terra anui o sol, que dadivosamonte,
lho derrama a luz, o calor e u vida.
Passou o Inverno, e prestos, ella so
ongrlnalda rias mais llmtas flores, dos
mnls vordejantes arvoredos, rias mais
verdes alcatifas, e bella, orvttlhadu
rio selva, como uma amante om es-
pasmodleo dellqulo offòroce-so hixu-
rlosiim-ente fts caricias de fogo de
áureo sybarita. VcrSo, esplendor
da carne, gloria <Ia luxiiriii, que. so
reaecendo uo sopro candeine rios
primeiros calores, como uni limiares;
Immenso o magnífico Verão, supre-
ma exaltação dc amor, arroubamonto
louco de corpos uuc eo quprem c se

(Continua nu ü* iuifrina)

perto o julgou-se perdido. Entre-
tanto, o puma atacou a onça o os-
corraçou-a, defendendo desta sorte
o pobro gaúcho ferido.

Referindo-se a este caso, escreve
o sr. Cunnighamo Grahan: "Tho
history ot Maldonada sooms almost
prohahle, romemberlng the facta
that tho puma In South America
never"altacks man, trequcntly ap-
proaches hini, and files ovor from
n child if it is threuteiied".

Acredito'na menor ferocidade dn
puma em relação ás outras feras
sul-americanas, embora ns punvsis
que conheço nos sertões brasileiros
sejam terríveis, taes a nossa cin/.eii-
ta sussuarana, OU a nossa eoniiiiuni
raça vermelha, ou a decantada uni-a
maçaroca, todas ellas pumas rie
variados matizes, chamadas onças
pela Ignorância sertaneja.

jVssíiii, prefiro aceitar u historia
da Maldonada o a crença pampountt
recente como simples avalares da-
íliitílla lenda qne Atilo Gello 1 iron do
Aplon, o Plistonicüs. Vede, pois, que
inetamorphoses soffreu do Roma
até o Rio da Prata esse liizarro
conto do leão de Androclés. E re-
força a minha crença não acreditar
eu, absolutamente, na gratidão daa
feras, tanto quanto não acredito na
das mulheres o muito menos no dos
homens. . .

João do NORTE.

VIDA LITERÁRIA
VICIO E TERNURA, GRAÇA E MELANCOLIA,,,

yueiii lõ "j\. cidade do vicio c da
graça", do sr. Ribeiro Couto, tom a
impressão de estar apenas ás voltas
com um observador irônico da vida
do liio nocturno, com um artista ca-
prlchoso o subtll, com uni liuivtorista
lúcido e meio cruel que, tendo a
cui-iosidiulo rio vicio sem ser pro-
priamehto um vicioso, sabe fazer-
se o cicerono desabusado dos .pro-
vlncianos que pretendam conhecer a
capital do paiz. Seu objectivo — ao
quo elle próprio confessa — é "mos-
trai- um temperamento através do
temperamento de tuna cidade".

Ninguém procure, porém, em seu
livro um suceedaneo literário do
Guia Levy, um Baeilecker carioca,
com a respectiva carta lopographi-
ca, o horário dos bondes o a Indl-
cação dos melhores hotéis. Não. j\'i'to
descreve o sr. Ribeiro Couto o Pão
de Assucar, o Corcovado, a Quinta
da tioa Vista, o Jardim Zoológico,
ft Câmara dos Deputados o outras
curiosidades locaes. Sua obra é an-
tes uma vagabundagem lyriea. rie
nm .passeante sarcástico o sentlmen-
tal, de um Rotisseau eltadino. O
autor deteni-so, de onde cm onde,
á porta do um bar ou rie um thea-
tro, ,para vor a gento que entra o
«áe, quando lambem não entra; ou-
trás vezos, fica a seguir, nos clubes
elegantes, as cambalhotas da bola
de marfim ria roleta; mas a tudo
isso prefere inspeccionar as casas rio
nosso Cerâmico, examinando as
Phrynéas baratas destinadas a aman-
sar a ardeneia hebdomadária dos
caixeiros o rios amanuenses, quandonão pretere — singular contrasto:— ir visitar um desses arrabaldes
de bons costumes quo já estão
cheios do soinno ás dez horas da
noite. São estes os motivos artlsti-
cos que lho exaltam a sensibilidade
bohcniia de noctambulo.

Percorro a Avenida Central, com
os olhos saltanto estonteados de um
edificio para outro, saltando do um
minarete do Cairo para um mirante
do Lisboa, de uma fronlaria do Mar-
selha para uma columnata de Athe-
nas. Banha-o um luar de electrici-

.dnde. Fachadas de cinemas corus-
cam, ostentando cartazes com caras
publicas de celebridades da teia. Tem
do graça — q\iaiito a, belleza é
boa !— os colleios o os perfumesdas lindas mulheres que passam.
Ouve pregões de jornaes vesperti-
nos. Admira, invejoso, os burgue-
zes que seguem, eom berloques no
ventre, cheios de optimismo digesti-
vo. Sente, como qualquer costurei-
rinha quo regressa do trabalho, a
attracção dos- vitrinas illuminadas.
Mal distingue o pouco esthetlco boio
do lombrlgas do monumento que
ha em frente ao Municipal, o o
Monroo parecer-lhe-â antes feito
por um confeitolro que por um ar-
chitecto. Aqui e ali, na gloria dos
reclamos luminosos, resplandecem
nomes de sabonetes beneméritos.

Percebendo todas essas coisas
melhor quo nós outros velhos habi-
tantes do Rio, já multo affeitos a
vcl-as o deixando por isso .escapar
o iraço essencial de cada uma -dei-
¦as, certo como é quo as coisas por

nós vistas dia a dia são as que me-
nos conhecemos; percebendo-as me-
lhor por isso que paulista e, ao es-
crever o seu livro, recem-vindo da
província, o sr. Ribeiro Couto sor-
prehendeu muito bom o quo ha de
característico no largo do Rocio, no
seu povo rio actores e coristas, de
gênios falhados do .palco, com seus
tiques e phrases especlaes, gesticu-
lando o rugindo como na scena ca-
pilai d'"0 remorso vivo", verdadoi-
ros comediantes dos demais e de
si mesmos, o percebeu a sinceridade
da freguezia ingenuamente subur-
bana dos theatros populares da zo-
na, de uni .publico quo, uo invés rio
ir bocejur applaudinrio Wagner ou
Ibsen, eoiitinu'a, como no tempo do
empresário Heller o Jo sr. Arthur
Azevedo, it rir ou a chorar ouvindo
operetas, melodramas e r o vis Lati üe
anuo, pouco lhe .pesando que os se;-
liarios sejam sempro os mesmos, quo
as npotheoses sejam scnipie a Ruy
Barbosa ou a um aviador portu-'
guez, o que os verdadeiros autores
da peça sejam os actores, tomados
da fu-ritt de improvisar chaliiçns em
que ha menos sal al-tlco que pimen-
ta malagueta.

Com o seu ar de gavroche, do
garoto do Paris trazido a São Paulo
o depois ao Rio, caso "ílanetir" in-
eansavel, eternamente de nariz no
ar á cata de novidades, ama ser o
homem da rua, correndo us ruas o
mais possivel, e, so se metto num
bar, í para sentir, não sem algu-
ina gravidade philosophiea, a me-
lancolta de taes logares, offlcialinen-
to divertidos, com os seus rapazolas
e velho tes e os seus typos som cda-
de reconhecível, com os sous opera-
rios que, tíiido recebido u féria so-
manai, fazem a sabbatina rio pra-
zer, e com dezenas desses cidadãos
desclassificados <iue, segundo os mo-
ralistas, acabaram por formar a
mais numerosa de todas os classes;
com toda uma complicada fauna cos-
niopolita quo fica horas e lioras a
esponjar copos de cerveja o a col-
laborar num fantástico e,sporanto.
Dc quando em quando, surgem, na
porta, vendedores de cocaína "a
acenar eom as ¦sobrancelhas para os
conhecidos", e surgem vendedoras
de flores, egualmente edos-as ellas e
as flores. O patriótico maxixe amo!-
lenta ainda mais unia gente já mui-

| to amollentada pelo calor o pela
volúpia. Vae tudo assim até que, a
unia hora ria manhã,, os músicos
saem e os freguezes ficam murchos
rie tristeza, tenrio a impressão de
que a caixa do violinista, qual mi-
nuscuJo esquife de cba.no, leva s,
enterrar a alegria de todos elles. Os
caixeiros, perdendo bruscamente o
diei-ramado sorriso commetrcJal de
ainda ha pouco, tratam rie Ir var-
rondo os últimos bebedores e nâo
tarda quo as portas de aço desçam,"raspando os nervos" dos retiran-
tes.

Outras vezos. talvez desejoso de
retornar ao Rio de antanho, rie re-
cuar alguns deeennios na civilização,
o sr. Ribeiro Couto dirlge-se ao Pas-
seio Publico, extasiando-so ahi, co-
mo um eollcgial em liberdade, com

as cançonotistus polyglottus, com as
farças infantis do theatrlnho de ti-
tere.s, rum ais fitas ilo cinema ab
ar livre, sempre as mesmas desde o
quaririennlo Rodrigues .Vivos. Cur-
vu-se ii obrigatoriedade do lazer
consumação, para ver e ouvir tudo
sentado, nm.-, menos 'horoiu-o tiuo
Sócrates deante da taça rie chuta,
não tem coragem de engullr a gro-
solha chimica que lhe traz um cai-
xciro parecido com o barão do Rio
Branco das notas rio cinco mil lóis.
Perto, a alma dc mostro Valentim
ainda parece vagiu- junto aos jaca-
rés rio bronze e ás pyramldes revés-
lidas rie hera quo (apenas lia um
século) contemplam os ldyllios dos
esturiaiitliihos e das criadlnhas das
casas ricas.

Depois, cansado rio centro da ci-
dade. o sr. Ribeiro Couto toma um
bondo e vao a uni bairro qualquer,
sentindo em caminho o cheiro das
folhas verdes e olhando os "ma-
moeiros plebeus" dos quintaes min-
gnados; vae estudar os cinemas rios
bairros, meltidos quasi sempre em
casarões rio estylo composito, com
algo, misturadu, Ue cacía de cantor,
de cabana de índio, de rancho de
tropeiros o dc hangar rie aviadores,
tendo-se em conjunto a Impressão
ria obra de uni archltecto rio Con-
go ou ria Sumatra .trabalhando cm
dia de terremoto. Cartazes, ile uni
plnta-monos talvez epiléptico ou
daltonico, aniiuncium "fitas já oxhi-
bulas no centro", üs dons Juans rin
zona madrigalizam nu calçada. No
interior, preparam-se muitos ousa-
mentos. multas ligações novas entre
o commerelo e a burocracia.

Sem pretender sor uni psyeluiliig.i
c evitando a solemne pintura de
costumes, o sr. Ribeiro Couto, ape-
sar do seu ar appareiitenienle (lis-
tinido do myope, vê tudo o que
acontece em derrodor. Tráe não ra-
ro, poeta que é. unia piedade ro-
man tica pelas crianças pobres, pe-
ias mulheres perdidas o pelos vaga-
bundos pittorescos; tráe mesmo uma
sonsltividario dc iiiodlsta ou do flo-
rista.

Encanilnhando-se, depois, para a
zona do vicio, desejoso de sondar "a
alma viciosa da Lapa", que, aliás,
não liio inspira nenhuma. Indignação
e só unia espécie de bonhomla ho-
nlea, sentindo-se que para elle, o
fogo do céo, se cair algum dia ali.
como caiu em Sorioma c Goinorrha.
cairá formando um attraente fogo
de artificio, em giranriolus o outras
combinações rio hábil pyrotechnico.
Na Lapa. á meia noite, á hora das
apparições melodramáticas, dos es-
peçtros hoffmannianos, o sr. Rlbei-
ro Couto vê passar nucas atvisslmas
sob cabellos dourados e caras gla-
bras que (tanto podem ser de eonegos
como rie actores ou de commenda-
dores. Grupos, que parecem de car-
bonarios a conspirar contra as In'-
stituições, párolam nos recantos
sombrios, mas o quo fazem na rea-
lidade é contar anecriotas frascarias.

Bellos sorrisos femininos, fabrica-
dos pelos dentistas, robrilham no
interior dos cafés, emquanto as mu-
lheres de máos dentes se conservam
pessimisticamente -taciturnas. Sujei-
tos que certamente jamais conquista-
riam a Réjane ou a Duse. conten-
tam-so em ir cear com uma corista
do Recreio, e esta devora tanto que
parece almoçar e jantar na ceia. .lá
então xi libertinagem hypocrita das
beiras dc sol se faz a libertinagem
ás escancaras das huras .-.oinbrias.
Todos se afundam eom delicia na
deliciosa lama do pcecado, c o amor,

convertido em caso pathologieo,
prepara-se para encher as enter-
niiiriiis, para enriquecei- os vende-
dores rie mercúrio e Inspirar novos
aphorlsmos scientlflcos ao inovlta-
vel dr. Austrosesiio. Ha sussurros
insldlosos nn sombra. Bêbados se-
Kuem protestando contra a tyrannia

.da linha reeta, Numa roíln, um mo-
cinho, que faz a sua estrêa no pnra.-
rioxo, confessa ter vontade do ver
matar alguém, já quo elle próprio
uílo tem coragem rio matar. Burgue-
zes que voltam do unia sociedade
beneficente ou dc uma loja maçoni-
en, tomam o bonde, atrapalhando-se
com o guarda-chuva mais rio que
se carregassem feixes de lanças, e
espetando os passageiros, já accom-
moda,dos, que protestam por detrás
da segunda edição ri'".V Noite", li
os bondes so vão, "rilhando nos trl-
lhos", rumo rio mar ou das monta-
iibus rios bairros aristocráticos. Os
edifícios muis distantes têm algo rio
desenho a carvão ou do agua-forte.
Dc longa em longe, sáo do um bar
uma bafagem de melodia u riois ou
tres compassos rie uniu simples vai-
sa bastam para ludo purificar, nu-
mn rupicla irrigação de doçura.
jVqui o ali, viça, na janella de uni
segundo ou terceiro andar, uni vasu
rie íiiangericão, fazendo pensar no
pequeno Jardim suspenso rie uma
Semiramis bem mais pobre, enibo-
ra não menos corrompida quo a ou-
tra.

Dahi ao Assyrio é uni pulo. O -\s-
syrlo está nas tripas rio Municipal,
é um hypogeu ruidoso, com mosal-
cos c lâmpadas coloridas, com jóias
valsas o máo champagne. Ha, nelle.
mulheres que dansttm "pagas pela
casa", orearies venaes que se desti-
nam a augmentar o preço das liebi-
das, Sulomés alugadas que espalham
us véus com cuidado, para não es-
U'iigiil-us. para não prejudicar o
guarda-roupa... O calão, nn boca
do certas damas, torna-so tão liar-
monioso e clássico quanto a lin_*ua
grega ou a italiana.-

Xo capitulo Intitulado "A salsu-
gem do porto", o sr. Ribeiro Couto
oonduz-noti ãs vielias i-raspeitas ã
beira-mar, no bairro-tivú dn urbe,
que possue qualquer coisa dc glietto
romano c da Lisboa poupada pelo
terremoto. Km frente, a ilha rins
Cobras abarrota, estraga a paiza-
gem. Amantes fugitivos, marinheiros
em transito, compram, por aquellas
bandas, dois ou tnes mil réis de
amor o vâo-se. Nas es.talagens sor-
dldas. dormem centenas de párias,
em promiscuidade de porão de na-
vio negreiro.

Pouco bucólico, o sr. Ribeiro Cou-
to parece ver nos jardins e nos par-
qu.es da cidade a obra de um soe-
nogrnpho genial, crendo talvez que
tudo aquillo, troncos o folhagens,
foi recortado em caríonagem e pln-
tado com um grande consumo de
vede, de amarello o rie zareão. Vê
a lua através ilas imagens d.' Mus-
set e de Verlaine c dirige-se a e-la
em tom do cançoneta parisiense:"Bonsoir. madame Ia lime...'', la-
mentunilo. aliás, que a policia prohl-
ba us a-:renatas e que Pierrot e o
séu bandolim já tenham siclo varias
vezes recolhidos á delegacia mais
próxima.

O domingo na cidade tem algo do
silencio c da tristeza do domingo
protestante de Londres; a gente ur-
bana deserta .para as zonas suburba-
nas», eomo se a cidade estivesse
ameaçada rie invasão estrangeira, e
volta dc lá carregada dc laranjas c
tangerinas. Só um ou outro chefe

de clan suburbano viem para o cen-
tro, em companhia rin tribu; vêm.
chefe e chefiados, tomar refresco.,
o licores, quando não se dão no lu-
xo de mu restaurante; a mulher traz
no chapéo ns plunins de uni cocar
aposentado o o marido converteu o
tacnpe numa bengala mais discreta,
só se ilho notando de alarmante a jlestn gravo "ondo ns rosponsablli-
iVielcs i.nviiiUiii rtigiui iiji|ii-e'.ie.Iisi-
vas". 10' domingo, o dia marcado pc-
la folhinha para elles se divertirem,
o elles têm de so divertir, ainda
que chova...

.\ par de numerosos quadros bem
traçados, offereoe-nos o sr. Ribeiro
Couto alguns quadrinhos fracos, an-
tes ligeiros esbocetos, como ao npiv-í
sentar-nos certa .pensão notável "na
viria amorosa o nocttirna do Riu".
pensão que, mesmo estando á beira
rio oceano, liaria offerece rio poético
como os baireos floridos ilo Cantão
ou as gondolas venezianas, só rii.-,-
pondo rie péssimos "ninhos rie nlu-
guel". tristes e fétidos, rios iiuaes
os clientes saem eom niuitiis dosll-
lusões e muitas liulgiis, .. descripção
do "beeco rio ópio" é tambem fia-
ca, tão fraca quanto o ópio quo ali
se fuma, veneno quo mal chega a
dar tonleirns ou dor ile barriga.

Jünaniorado do liio, querendo iitt.
beijar ns casas vu'has, o sr. Ribeiro
Cuuto allude ainda uos bairros mer-
cantis, com os sous lotrelros c ns
suus placas, verdadeiros brazões rio
antigas tliyntistias commerciaes, o
fala-nos rin emoção <jue expeiimen-
tou um dia, ello o pobre poeta sem
haveres, no encontrar o seu nome
— Ribeiro Couto — 11 uma dessas
placas. Sonhou-se então commer-
clante, ás voltas com as moedas o
os saccos do cereaes, embora pouco
depois .entrasse a pensar cm outras
profissões, menos austeras mas não
menos divertidas: "aerobata num
oiírco de cavalllnUos, cambista de
theatros, empregado do uma casa dc
jogo, etc."

A loilos os madruçoa c a todos os
IrabaUiadotus retardados que en-
contra p.Ia rua alta noite, chama o
sr. Ribeiro Couto "fantoches da
mela nolie". fantoches que o desti-
no, "eontra-regra cruel", move ao
sabor dos seus caprichos...

Tal o Ribeiro Couto vagabundo,
satyrico ou sentimental. Inimigo da
iniiniindieie, consegue elle ladear
habilmente a noia escabrosa o não
é nunca obsceno. Evita o mais pos-
sivel fazer psychologia mórbida ou
ser um espelho deformado!- ria viria.
Inquieto o um pouco perverso, não
chega a ser jamais uni lronlsta acl-
do, dc uma causticidade excessiva,
e fere ao dc leve, qual se désse pan-
cadas com um leque, sabendo sem-
pre vingar-se da tolice humana com
uma .phrase dc- espirito. Som repicur
um carrilhão de paradoxos e sem
esvaziar suecos rie anecriotas, não
lhe faltam ditos felizes. E a v i-iln-
de é que certos gostos da ícmiiUli-
dade carioca, rias elegâncias futels
e daa excentricidades pueris, não
inutilizaram nelle o por.ta. S= o seu
livro cheira ás vezes a perfumaria
ou a fabrica de sabonetes, não dá
propriamente enxaqueca, e até os
seus trapos sujos de alcova são pa-
lhetailos de ouro. No sr. Rib iio
Couto, a nobreza do artista penna-
nece intacta, apesar das suas aven-
turas e das suas fantasias do boho-
mio.

Para sentir quanto esse chronlsta
do violo carioca ô deicado, leiam-

lhe agora os "Poemctos (le ternura
o rio melancolia", Dlzem-n'o um
poeta, penunibrlsta. lille próprio,
aceitando a offonsa romo um leu-
vor, reconheço quo o é, e confessa
que, duranüo o dia, gosta da penum-
bra e que, quando lhe entra muita
luz pelo quarto, ello so sente (les-
pejado, escorraçado rio sou tugtirlo
pelo sol, polo sol (pio o tontela e o
impossibilita rie escrever. Confessa
mesmo proferir ns tardes rie gnrôn
rio São Paulo aos dlaa de verão rio
Rio. Mas, peminibiista ou min. no
seu livro lm vorsos para lodo» os
paladares, embora esse moço sensl-
bllissimo, quo ás vezes até as cari-
cias magoam, nada tenha rie elo-
(incuto c chegue a dizer-nos em cun-
fidencia:
'Minha .poesia é toda mansii.
Não gesticulo, não mo exalto...
Meu torinento sem esperança
Tem o pudor dc falar alto.

Xo lemtanto, de olhos sorridentes,
a\ssisto, pela vida em fora,
A' coroaçiio dos eloqüentes.
E' natural: a voz sonora
Inflam ina ns multidões contentes.

Eu, porém, sou ria minoria,
Au ver ns multidões contentes.
Penso, quasi sem ironia:
"Abençoados os eloqüentes
Qu,2 vos dão toria essa alegria!"

Para não ferir a lembrança,
Minha poesia tem cuidados..,
E assim é tão mansa, tão mansa,
Que pousa cm corações magoados
Como um beijo numa criança.

Nos dias rie festa, quando lá fora
as bandeiras põem cores flammejan-
tes no céo, elle. na sua "salcta va-
zia", .espera alguém que não virá.
alguém que elle mesmo não sabe
quem seja. Doente, eontenta-so com
ver passar a gente sadia na ruac,
mais que a visita do medico, ale-
gra-o a visita de um fugitivo raio do
sol. Não raro, o vento fresco e sal-
gado quo vem do Atlântico dá-lhe
vontade do partir, de viajar.

Moio invejoso, canta a felicidade
dos interiores burguozes. em que o
dono da casa lê o jornal junto á
lâmpada, o jornal <iue é o romance,
o drama, a viagem, a bella aventu-
ra dessa ditosa gente sem aventu-
ras; canta a felicidade rios serões
tranqulllos, cm que a mulher borda
e a criancinha olha deliciada o pa-
pel verde rio "abat-jour", Descreve
"a morio.rn. do subúrbio", os cães
dormindo debaixo dos enxames dí
moscas, o sol, os telhados verme-
lhos, os "falseies das cigarras des-
afinadas", os apitos dos trens, o
pandemônio rie tintas das roupas quo
seccam nos quintaes on no caplnzal
da rua. Não lhe escapa sequer a
poesia rios legumes, a mistura de
couvc-3 c rosas no mesmo jarriimzi-
nho — quintalejo tão commum en-
Ire nós. 0 aroma ria flor do sabu-
giieiro. nino grado o nome banal rio
arbusto, não lho parece menos doce
que o das flores aproveitadas pelos
pèrfumistas parisienses; Insistindo
na sua pintura intimlsta, faz-nos ou-
vir as valsas languidas de um piano
de arrabalde e faz-nos ver as dei-
dades arrabalriinas que lêm roman-
ces de George Onhet e cantam ro-
mancas do Tosti.

jV chuva, que começará a cair no
"Jardim das confidencias", do mes-
mo poeta, oontlnu'a a cair aqui; 0.
aliás, uma chuva doce como o or

"

valho rias lagrimas nns palpobras
dos amorosos que choram de con-
tenlaniiento,

Não gostando rie ver ns suas nn*
moradas com vestidos de côrct; cs-
trepitantes, o sr. Ribeiro Couto tam-
bom nãu gosta rins "floroa vivas,
com coloridos desvairados", preíe-
rindo, ns flores pallidus, que uma
gentil atlolosoento cultiva com mãos
rie enfermeira, com uma ternura
quasi hospitalar,

Quando, raramente, sáe rins seus
amores em surdina, tem rom pentes
cavalheirescos e, demite dc um ter-
raço florido, sonbn ainda escaladas
audazes, sonha subir por urna es-
caria rie seda, pnrn ir colher uma
liiiíln mulher como quem Iria cu-
lher uma estrella; Imagina então
coisas dramáticas, rie bailaria, vê-se
aureolado pelas abas negras dc "um
grando chapéo rio foi tio anJaluz" c
crê mesmo carregar uma guitarra c
mn punhal. Mas, passada ossa crise
romanesca, lamenta o tempo quo
perdeu em tnes loucuras, tempo que
líuderia consagrar melhor no estudo,
triturando Bernardes, amiotando os
sermões dc Vieira e cortejando Do-
na Grammatlca, ao invés rie corte-
jar as (Ilusórias damas dos tempos
idos.

VinnliiR.iite, o sr. Ribeiro Couto
relê velhas cartas rie uni amigo, em
quo lia coisas meigíu. como em cartas
rie namorados; a amizade íui-se.
partiu-so o vaso do porcellana, mas 0.
de notar a doçura com quo o poeta
procura embrulhar-lho os cacos em
pap»--l do seda.

Como vêem. ha muita delicarieza
nns versos do sr. Ribeiro Couto.
Mesmo sem o "brilho do saber nos
olhos analyticos", que elle attrlbue
(talvez por necessidade do rimar)
aos "críticos", devo reconhecer que
ha .bolllssimos trabalhos nesse arlis-
ta que nunca padeceu da moléstia,
da vulgaridade, nesse adversário ria
arte senll, dos vates quo torneiam
versos como torneariam castõ*s de
bengala. Sympathlco até nos defeitos,
sente-se-lhc uma alma espontânea •¦
boa. Apesar de se motter ás vezes
em escaramuças literárias, ainda as-
sim jocosas o nas quaes, ee ha fu-
zilaria, é uma fuzilaria de garga-
lhadas, percebe-se-lho a emoção que
se quer oceultar, que so quer dissi-
mular sob o tom meio burlesco rio
cnigramma. Se alguns dos seus poc-
metos deviam ser impressos em pa-
pel azul e envoltos em fltinhaa côr
de rosa, tanto se destinam ao sexo
galante, se nelle multo persiste do
um pngem amoroso e malicioso.
Chcrublm ou Forlunio, não é elle,
todavia, Incapaz de sentimentos pa-
thetlcos. Nervoso e vibrante, Incisi-
vo e delicado, já agora o sr. Ribeiro
Couto não está mais afinando o in-
pt ni monto e sim executando o.s sous
thomas lyricos com uma segurança
quo poucos dos seus confrades pos-
6uem.

Agrlpplno GRDÇCO.

RECEBIDOS: Oina Lombroso, "Da
femme aux prises avec la vio". —
Goffredo d'Bscragnolles - T a u n a y,
"Delia necessita d'uniono fra popo-
11 latini". — Oswaldo 

"Orlco, "Co-

rôa dos humildes". — Alfredo Ellis
Júnior, "O bandoirismo paulista e o
recuo do meridiano". — Eu—mio
Pírreira da Cunha, "Con*>iidação

das leis penaes". — Carlos Porto
Carreiro, "Orammatr» natcjanal".
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matttaan e 'desfnllceem fatlgaíoa o
iWlorMos.

B açora, a sua vor, tornava-se mala
fraca, meh) dolonto, mala encanta-
-dora, a provocar-lho, a olla, toda a
Inquietude dos desejos.

— Na tcpide-í daa noites estivaes,
mteu amor, a tua boca tem o sabor
•Mlctoso d* um Inebrlanto e suavo
licor, • a, taa, eabellelra reacende dos
«ffluvtea -deHcados de um Juaminol.
ro ern flor; no verão, os teus lindou
braços aâo fortes como frondes per-
rumadas que 's« entrelaçam potente-
mente, o os touo olhos, refloctom
oom raals brilho, os meus olhes tor-
turadoa do desejos; oh, no Terio, ml-
nha amada, oa teus selos, rorejados
do enor, 04 teus formosos o premeu-
tes setes, s&oe como pequeninos, fru-
toa, aljofonwto*) do orvalho, aoa pri-
nrolros alvores da manha.

Blh. enroscou mais os feiticeiros
braços cm torno da cabeça do aman-
te, quasi «uffocando-o com a sua fe-
T>i*u meignice, e meigamente, enlaça-
ram-so nom am-plezo amoroso • fre-
mente,..

1'Yjra, a terra parecia fatlgada do
dia abrazudor que findava, pouco o
poueo; a noite, que começava a en-
volver tudo das suas sombras augrue-
tas, tinha a doçura subtil de cariclas
furtivas o apaixonadas; a brisa ora
suavo como uni maeuado suspiro de
mulher quo chorou...

Chermont de BRITTO

A INTERVENÇÃO NO AMAZONAS
«

O projeto r-MtivttMo á sancflo
A Câmara approvou, honteni, «m

ultimo turno, o projeoto inundando
aCfectuar-ao a lntei-vorKjfio fedorul no
Estado do Amazonas, 'cuja dli-cufisllo
se iniciara, na vospora, a requcrl-
•mioiito' do uacenol*.

O tprojereto, approvado depois de
uma. declaração do voto do sr. Al-
cides Bahia, foi remettWo A. nancijüo,
pola tevo origem no tíonnxlo.

o ooNcumo da ccumuL DO
BRASIL

Sento chamados a prestar pro-
na oraas, amanha, os seguintes can-
«Matos:

Orlandina Francisco Braga, Augus-
to Vieira do Recende, Judlth do Nas-
cimento Linhares, Joaquim Moreira
da Câmara, Maria Jos6 Ribeiro da
Silva, Alberto de Souza Vianna, Ma-
ria Vieira, JoSo Chrysostomo Pelxo-
to, Jacy da Silva, Doelo Ferrão Ber-
rinl, Aramlntha Noemla da Silva o
Barnabe de Carvalhaoa Pinheiro
Netto..

Não haverá outra chamada para
estes candidatos.

O ABASTECIMENTO DE OADO
O movimento de gado, na Centrai

do Brasil, hontem, foi o seguinte :
em transito para Santa Cruz, 610 ro-
zes, o para Marítima, 120. Btocks
para embarque: em Cruzeiro, 304 re-
zes; cm Bello Horizonte, .121. Nüo foi
recebido telegramma do desembar-
que do gado.
" 

'

A UNICA
Que Defende o Povo!
11 e 13 Andradas 11 e 13

Màas, Perlmaria, Camisaria.
Sedas, Modas e Novidades!

ESTRAGA QUEM PODE!.,..

I

Uorigan de coty (Pó) ........
Quelques Fleurs (extracto) . .
Floramye (Pó). ../,........... . . .
Pompeia (Pó) ................
INDIANA (Pasta)  ... .
Neval (Pasta) .«...,., . .,.

Estojo para barba.'". . ...... . .
Lâminas para Gillet (Dúzias). .
Stick Perfum. para barba(caixa)
Sparterie (franceza) ... . . .
Brochét de cores (divinas) corte
Georgett (fantazia) corte. ...
Meias MOUSSELINE (legitima)
Meias de seda de 3$, 4$, 4$900,

6$800,8$000e
Meias de seda c. baguet bordado
ESTOJO CUTEX 3$200, 11$
Loção Brilhante, vidro. . . . .

5$600
35$00O

7$500
7$500
1$700
i$3oa
3$600
4$900
3$200
2$900
2$800

12$600
45$000
16$500

11$000
8$000

24S000
6$800

umeo QUE
ESTRAGA PREÇOS!...

11 e 13 ANDRADAS 11 e 13
(Próximo ao L. S. Francisco)

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

e 2.500 wolts.
Material radio-telephonk» - Ma-
chinas, ferragens e artigos de ele-
ctricidade - Tintas, oleos, polvo-

ra, dynamite, etc.

*rfS2) nl '1
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OS ÚLTIMOS
ACONTECIMENTOS

1 i .»

0 governador dipasto do Amazonas
partiu pari o Rio

MANA-OS, 27. (A.) — O dr. Tu-
rlano Molra, cu-governador Interino
desto l-lstado, quo fára deposto po*
los sedloioao-**, embarcou paru essa
capital, no vapor "Dcnla", om com-
panhla do sua família.

Ao sou embarque compareceram o
secretario geral do Estudo, amigos
pessoaes, otc, mantendo a popula-
cão desta capital attitude respeito-
ea para com o govor.nador ronun-
clante.

A FÍ/mi-IlA DO AMAZONAS
BSJLBM, 87. (A.) — Prooedendo

do Manáos, chegou a esto porto o
aviso "Toffé", quo volu rebocado
pola canhoneira "Mlaeoce", por ter
iivartaus nas machinas.

Já ao oncontra aqui o aviso "Aju-
rleaba", achttnú|o-B«, portunto, no
porto desta capital toda a flotilha
do Amazonas.
1L-UU3AS COHPüS NEGAD© A CM

REVOLUCIONÁRIO
'BELÉM, '21. (A.) — O Juiz fo-

doral negou a ordem de "haboas-
corpus" Inpetrada a favor do pro-
feasor Josó Tostes, director do Col-
lcglo do Óbidos, o quo, pur ter to-
mado parto na -revo-lução, acha-so
preso uo Arsenal de Marinha desta
capital.
O OOMMAVDANTE ©A FLOTmHA

DO AMAZONAS
BELÉM, '21. (A.) — Chegou a

este porto o cruzador "Barroso"',

que aqui vem rocebér carvão, de-
vendo seguir para o sul no dia 110
do corrento. O referido vaso de
guonra conduz a bordo o capitão do
mar o guerra Hormladas do Albu-
qijerquo, commandaiita da flotilha
do Amazonas.
A PRISÃO DOS BEVOI/TOSOS DE

MANA-OS
BELÉM, 27. (A.) — O Jornal "O

Estado do Pari" noticia a transfe-
rencla dos officiaes revolto-sos, que
foram preso» em Manáos, inclusive
o tenente Ribeiro Júnior, do bordo
do "Poconé" para o quartel da
¦guarda cívica.

A HOMENAGEM DO OOVERNO
AO DMECTOR DA CENTRAL DO

BRASIL
0 NOVO edifício do banco fran-

CEZ E ITALIANO
Pelo motivo de haver determinado

o cr. ministro da Vlaçllo. quo a Obttt-
Uio' de Uigeado, no Iliuiial do KAu
Puulo, puatuuisa u to denominar "Car**
vallio Araujo", tm homonugoui do
governo ao dlroctor da E«ti'udn, o dr.
Curva-lho recebeu o senrulnto tclcerain-
ma do Ur. Arnolpho do Ancvodo, pro-
sidente da Camura;"Dr. Cupvullio Araujo. director -Ia
13. V. Contrai do Brasil — E' com
a maior suttsfuc&o quo envio a v. ez.
minhas sinceras o cordeaea felicitei-
çdeii polo acto do Justlcu que, om re-
«onhoclniento uos grundos o inestima-
vola serviços prestados íi ordem pu-
blica e uo roíclmeu legai pela estrada
confiada a offlcknlo dlroccfio do v.
exu. durante a ruvoetu om S. I*uulo
acaba do praticar o governo com o dar
Ci estação de "Lageado" o nome di
"Carvalho Araujo". Moua cump/1*
einentos, extensivos .i toJu o pessoal
da Estrada, sHo con*ír.Uii'»<;ões com
a nuuüo pelos bons e ÃVllcúãOS am!-
gos que tom ¦- Arnolpnu Azevedo*.

A osso tolegrunima, u dr. Carvalho
Araujo, dou a sogumto resposta:

"Dr. Arnolpho Azov.-do - ProsKen-
to Câmara DeputjJos Jlulto ponho-
rado, cm nomo do piSriOUl da Con*
trul o no meu próprio, usiudcco a v.
c.t. as lisougeiras o ilcavaneoedonu
cxpressOcs com quo uos felicita pelo
honroso gesto do governo, quo pur
Indlciie-flo do lieroleo sr. presidente dc
S3o Paulo niundou mbiinr uara u eo
autuai director desta Eacruiu o noiiii
da estação do "I.aiícadii". Ksteu. sen-
siblllzadora honieiiugcni ei U. F. Ocn-
trai do Brasil, na rnlnhu pessoa, pc-"os serviços que multo dedicada f pa-
trlotlcomento prestou duruntu a pas-
sadu revolta, om São Paulo, í: prih-
clpailmentc c multo justamente, fei tá
ao excellente peüsoal duila via ter-
rea, quo nunca desmcniliú w.-u.-i fun-
daniontaes propi>sltus Uo dlscliillnu,
ordem rcs-pcHo u Uc-dlcaceio ás auto-
rida-lcs Iegaes da lí.; publi ca, prcsUin-
do assim, com seu louvável concur-
so ineritorio serviço á nossa grand--
pátria — J. Carvalho Araujo, dlre-
otor".

Tivemos Informações dc quo no dia
dá. mudança du plaua da cstucAu, nem
íelta ao dr. Araujo uma grando ma-
nlfèstação por parte dos uioradores do
Lascado.

A «!¦ inauguraçü-i licnUni .
Itoalliou-oo hontom. & tardo, a

iiiauguni>-&o do novo .edifício do
Bancu Francez o Italiano l>aru u
Aniei-lcu do Sul.

Slluado uo angulo diu ruas da
Alfeiiiiliri;.! o da Cundclarla, o refo*
rido cdKlelo esti. construído tíob oa
moldes du. moderna eugenhuria, con-
stltuldo do cinco iNiv-lmcntoti o um
andar no «ub-súlo, ondo está lnütul*
luda a casa forte.

Ao acto, <iuo nevestiu-Bo «de sole-
innMaxle, co-miMreceram au altas au-
torldadea Uo paiz o ropreeentantea
da Françu o da Italia, alem do
grande numero do financeiros capi-
tullstas, industriaes, e mau) pessoas
convidadas.

Em primeiro logar falou o sr. S.
H. Thyss, um dos directores do
Banco, declarando Inaugurado o no-
vo odiflclo o agradecendo a presen-
Cu Uos autoridades -brasileiras o dos
embaixadores Ua Franca o da Italia.

Aipôs, 'falaram o sr. IAlexandro
Conty, embaixador da Franca; íoli
oltando a direcção >do Banco nela
granUo Iniciativa; o sr. Miguel Cal-
mou, -ministro da Agricultura, agra-
deceuUo em nomo Uo governo brasi-
loiro a obru do eugrundocimonto
quo o referido (Banco vem empre-
gundo uo pai- e, epor ultimo, o ge-
neral Pietro Badogllo, embaixador
da lleillu, -eiue foz uma suiudeiçãu aos
directores Uo Banco, á Italia o ao
Brasil, sendo, ao terminar, bastante
appluuUldo.

for ultimo tez-se servir uma taça
de champagiio o doces flnoa áo pes-
soas presentes.,

ACADEMIA BRASILEIRA DE
SCIENCIAS ECONÔMICAS, PO-

LITICAS E SOCIAES

Rounlu-eo, liuntem, om sendo m-
ereln. o conselho supremo ila Aca-
duinla llm.-ihlrei do Scleuctuii Eco*
iionilcns e uPlltiiM*-. A ícunlúu tevo
por objectivo h Oltlalo par.i dllfcrcn*
tes ca.1. Irei:;. Foram olulton niinibro.-e
honorurluM da conselho o» srs.:

Dr. Fellclano dc Abreu Hodrú, pre-
.-•'Menti- do llsliido du Rio du Janeiro;
Jullo Bucuo Brandüo, senador fu*
ilcr.il por Minas Ucnu-fe; condo dr.
Cândido Mondes dc Almeida, profes-
sor da Faculdade do Direito da
Universidade do Rio do Janeiro o dl-
rector da Academia do Commerclo do
Rio de Janeiro; dr. Wuldomlro d.>
Barros Magalhães, deputado fodornl
por Minas Qoraos; dr. Antônio Olyn-
tho dos Santos Pires, professor du
Escola de Minas.

A COMPENSAÇÃO DE CHEQUES
NO BANCO DO BRASIL

Foi do -!35.t.G7:874ÍUll o valor
total dos choques compensados du-
rante a somana finda, sendo:

No Rio: 1!>S.:í64:0'J8$731; em SSi»
Paulo: ¦*i5.DS*l:5-13$'J7U: om Santos:
141.287:38.1$280; em Porto Alegre:
1.73tí:i03$500: na Bahia: réis

I .*J30:000$; em Recife: rêls 
7.191:0S7ÇS10.

O SR. GENERAL RONDON
Em trem especial, que partirá da"garo" da Central hojo, ás 21 horas

o 50, segue o sr. general Cândido
Mariano Rondon, q'ue vao acompa-
nhaiio do 30 officiaes de seu estadu-
maior o commando.

=3
O CENTENÁRIO DA IMMIQRA.

» ÇAO ALLEMÃ

O ministro da A.Tricn-ilur.i recebeu
do delegado do Servtço do Povoa*
monto no Rio Orindn do Sul o nr*
gulnto telerramm», nxpedide cai iin.
ta do "- do corrento:"Ti mio esn minado, comu rep're-
sonliiut.i do v. .*).,, j exposição In-
dusvriul Uc Nova Hamburgo, com*
uioinorutlva do centenário dn Inuir. ¦
•.•ração nllem-5 newto Estado, cuni-
pro-ino Informar quc a nics-n-w, o*.*
cedeu, lielu suu Rrandlosi*dad«, a ea*
pectatlvu geral. Ella vuiu moRi-eir
o alto descortino dos estadlsiei*. ,*,,
nossa indopendoncla, promotores
dessa colonizucüo que tento tom
contribuído para a grandeza do Klo
Cirando c, portanto, da Nuçoo."

RIO BRANCO
A Loja Muconlca Visconde do Rio

Branco, recordando] a data da lei do
ventre livre, do quo foi paladino seu
Inesquecível patrono, fará, hoje, ás
11 horas, uma romaria ao túmulo do
glorioso brasileiro, partindo os bon-
des ospeclacs da rua Lavradlo, n. D7.

A' noite, a Loja realiza unia sessão
cornmemoratlva, no salão nobre do
Grando Oriente, havendo adopçáo de"lowtons".
**—¦———**•**¦——

O 1." DE MAIO FERIADO
NACIONAL

Polo presidento da Republica, t.,4
assignado na pasta da Justiça ile-
oreto considerando ferlido nacional
o dia 1° ile mulo.

CONCURSO NA
PUBLICA

SAUDE

Amanhã, «• molo-dia. na Dlrt-cto-
ria da DoíesA Sanitária Marl tiniu o
¦Fluvial, terão Inicio «s provas ,1o
concurso para sub-lnspecior «anlta
rio marítimo, em commissào.

A me»a examinadora sorá presi-
dida pele director geral interino ilo
Departamento Nacional do Saudo
Publica o compoela dos Ura. Joãu
Podro de Albuquerque, Henrique
Tannor de Abreu. Oscar Olarck Cas-
tello Branco o Newton do Campos.

GYNESTOL-ReiuiMw
Soberano conlM os incommodos
da Mulher - Coüeas, irreguiari-

dades, nervosismo, etc.
Pftffllado ant MEDALHA DB OURO

¦t tteoiKi* Cenieurie.'
tic. 7*1 - ***9M '

Agente*; INMWTC t, Cit..
I\UA CHILE, 27, SOBRADO

A SAUDE PUBLICA ACEITA
CANDIDATAS A ENFERMEIRAS

IPara. o cursu. a lnlclar-ao a li do
outubro próximo, a. Escola .io EnCcr-
meiras, mantida pela. Saudo Publica,
aceitei candidateis o aiuiunute, pois as
inscripc.ôe.s continuam al-ertaa ua se-
oretarki da/iuotla Escola, ei rua Sáo
.Francisco de Assis, á rua A'is..'ondo
do Ita una 370,

As candidatas encontrarão com a.
dlrectora da Escola, todas as informa-
çôes de que necessitarem, sendo qui*.
sô sc aceitam eolleiras, de -0 a llj
annos de «jude, tendo preferencia as
iliplomadas por Escola Noriuai ou
equivalente.

POR QUE MOTIVO V. EX.
NÃO MÂNDÁ CONCERTAR
SEUS ÓCULOS NA CASA
VIEITAS? SEU LUCRO

SERÁ' MUITO GRANDE.
Qualquer concerto cm óculos, plnce*

nez, lorgnons o substituição do lentes quc-
bradas, reilos na Casa Vlellas, sem gra-
tis atí 3$ü00, o os de maior Importância
sorfrerOo esto abatimento. Por exemplo:
o publico que está biibltuado a pagar por
uma lento

10$000, pagará 7$000
as de 4$000, " 1$000
as de 3$000, serão grátis,
descontuiiUo-esc sempre 0ÇU00 da totali-
dado dos concertos.

A CASA VIEITAS garante quc as lentes
oculsres o ludu o material empregado na
sua secirdo tio Opllca sflo do prlnielrlstl-- mu qualidade.

CONSELHO NACIONAL DO
TRABALHO

"Reuno-iso amanna, cm stessâ^i or-
dinaria o Conselho Nacional do Tra-
balho, as quinze lioras em sua sedo
oüficial, na Pavilhão do Mcxtco.

OFFICIAES DA ARMADA CEN-
SURADOS PELO MINISTRO
o -ministro da. Marinha mandou

censurar ein ordem Uo dia, os so-
gundub-teiientcs Octacilio Cunha,
Joaquim Carlus Kcsu Monteiro, Car-
los do Almeida o Silva, José Luiz
da Silva Júnior, Adhemar Siqueira,
Octavio Freitas, Celso Pestana, An-
tonlo Dlan da Costa, Rubens Cons-
tant do Magalhães Serejo, Antônio
Rugerlo Coimbra, João Pereira Ma-
chado o Adolpho Uo Noronha Torro-

No aviso enviado ao plàunlran^e
Machado Dutra, chefu do .Eslodo-
Maior da Armada, o ministro da Ma-
vinha diKse quu lamentava quo esses
offlclacs revelem, desdo oodo tendeu-
cias quc não podem recoinmondal-oa
ao apreço dc seus nuperic-rcs, tornaii-
do-se ileinentos dc reaisteucia. passl*
vi ao bom andamento das medidas
postai c*:n pratica, pelu governo para
o bem Uo serviço naval « om pro-
veito Ua sua educação teohnlea, om
contraste oom o proceder do alguna
outros seus companheiros, ua ihc.muj
turma, que com subordinai;ilo o aca-
tamento sc portam.

Motivou a censura, a Httitudc as-
«úmida pelos referidos officiaes, fei-
y.endo declarações nau provas escrl-
ptaa referentes ao 3" período do iu-
strucção pratlea do machinas..

FIGADO.RIMS-BEXIGA
DE EFFEITO RÁPIDO E
5CCUPONA ICTCRICIA
CÁLCULOS COTTA

AD vJB B ^jV,'' mm' •* m\\ aM~~tmVm ¦BBCkÜdE&Vl ¦W^-ílt ^
bbbbbbKjMMV^/^IbbbbbV I "fr-By ^^^t^**^" ^s*.
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80* JOGAM 6 MILHARES
QUARTA-FEIRA, I" UE OUTUBRO

20:000$000
LOTERIA DA VICTORIA

TACHYGRAPHIA E
DACTYLOGRAPHIA

Hla a dlu lornim-ac mais cilgldus nus
oscrlplorlos conitnerclats. Os candidatos
ao coiiunercln devcni estudal-as. Matrl-
culem-so na Escola llcmliigluii, rua 7 do
Setembro, 07.

88 RUA DA QUITANDA 88

PO INFANTIL
FACILITA A DENTIÇÃO

DAS CRIANÇAS
Agentes: INFANTE A Cia.
MUA CHILE, 27, SOBRADO

^^<«^^^««a^«<A*l*«A*^^l<«^tAi^»>^«-^«'««i^^t^(^*«t*>>ii^lV-V«(^

MACHINAS
DE OCCASIÃO

TAPEÇARIAS PREÇOS DE RECLAME
Crelono para reposteiro, mt. 2J6O0
Cretone pira reposteiro, mt. 2SD0O
Reps transado, larg. 0,80, mt.. 3$400
Eponge para reposteiro, mt. 4"*800
Eponge avolludada, mt. . . O$S0O
Ctamine, larg. 1,00, mt.. . 3S000

P.isudoira para escada • cor-
redores, eSres diversas, larg.
0,46, oceasião unice, mt. . . 2*,S00

Cspsches, artigo bom. . . . 3»70O
Tspete para quarto 17*1600
Tspete para grupo 32$000
Tapetes avelludados 10,000

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

Temos cm stock, por preços ba-
ratos, as seguimos machinas, as
quaes vendemos com facilidades no
pagamento para esta Capital:

IJSTAM PARIA DK SIKTAES —
Prensas possantes diversas, instai-
liu.lào completa para fabrico de latas
até vinte kilos. redondas o quadra-
das. do nfumado fabricante lngle**
" RHODülS", constando do prensas,
rerravadeiraií, diversos balances, po-
iiuonas machinas de funllarla, otc,

OIT-WIV AIS MKCANICA S—U ran -
de torno limldar o maelilna de fu-
rar. inglezes. torno repticltador, tor-
nós mecânicos, ditos revolvera do
diversos tanianlios. niaclilnas du Cu-
rar, de cortai*, uiartclctc a ar com-
prlniido, iipparclhos do esmeril, for-
rainentas. etc

CARPI.NTARIAS — Torno pam
madeira, serras dc fita, c.lrcularos c
engenhos, desengrosso. dosompena-
dclra. machinas dc tornear cabos, do
e.oldar serras dc fita o muitas ou-
trás.

MOTORKS DlVlüRSOS — A va-
por, a gazolina, a oleo cru', variedade
em motores electricos, polldoras elo
ctrlcas. oitldeiruti. etc.

MACHINAS ÜIVI-.RSAS — Gui
lhotinu de 0.80 para papel, calan
dra ou lamlnudor "KRAUSB", bom
bas para água, burrlnhos, ma-
chinas dc lixar, tractor, lank, ca-
minhões Ford, machina dc lixar o
limpar'calcado, balanças, otc.

M.VTKR1AKS OIVKRSOS — Ca-
bos de aço. estanho. talhas, macacos,
pesos do balança, purgante dc cal-
deiras, etc.

POMAS E TRANSMISSÕES—Po-
lias Ue ferro c madeira, eixos, man-
cães. cadeiras, luvas o pertences.

TECHNTC.A. — Consultas teclini-
cas. orçamentes, compra e venda
dc machinas, vistorias dc machinas,
montagens c desmontagens. cônsul-
tas a A. GONÇALVES <V. RAürtOt*
— Tua Frei Caneca 4õ — Tclcpho-
ne: Ncrto '2iSQ_

MALAS
Para roupas o collegio, artigo ospe-
ciai e barato, vendem-se no deposito
o officlna da Colchoarla 8. José, á
rua Frei Caneca n. 1109. Telephone

Norto 7517

Todo stock em
saldo

"A NOBREZA"' ACABA DE BOTAR
TODO O STOCK 1>E ARTKÍÜS

I1E INVERNO EM SALDO
E POR QUALQUER

PREÇO; A'EJA:
05, BUA URUGUAVAJVA, 95

Cache-ncz do pura lã
(resto) 3$5O0

Capas de casomlra do 30$
pov 20$800

Casacos de gersey üo lü,
saldo IMJOOO

Maiiteaux do caseuiira. UOJOOO
Cache-col do pura seda,

do 40$ por 25$000
Kcharpcs da moda, em

lã, *;*;$0i)0
tíapatlnhos do lã franco-

ZU $900
Cobertores para retícm-

nascidos :i$S00
Boas tinas, desdo .... lã$00'l
Boiis muito grandes a . 10U$OUO
VINDE APROVEITAR OS UI.TI-

.MOS DIAS DO COleOSSAL
QUEIMA DA CASA MAIS

BARATEIRA

INTERCÂMBIO BRASILEIRO-
CHILENO

Por intermédio do dr. Lomos Brito,
nue representará, o Brasil no Congres-
so Pan-Amcrlcsuio da Orlai|ja, a roall-
zar-sse na capital do Chile, os cirur-
glôes dentistas do Rio dc Janeiro cn-
viaram uma aífectuosa meusagem aos
seus collegas daijuellu nação. Xcssa
mensagem; <iue esteve diversos dias na
Ca-sa Ilci-many, os cirurgiões dentis-
tas brar-ileiros relembram os laços es-
Iplrituaos iiuc ligum us dois paizes
ameriuauuã, ii corUlailUaiic que orieii-
ta suas relações, e, finalmente, o novo
surto no intercâmbio das idéas, quer
nas sciencias, quer .nas letras.

A mensagem conduzida pelo dele-
gado brasileiro contém mais do duzen-
Ias assigiiuituras, tendo merecido o
o.poio Jus cirurgiões dentistas do Rio
dc .laiieiro.

OURO
Nio venda nem se fie nos preços

phantasticos de outros
anmincios !

Veja, uiitcrs ile effci-tuai- qualquer
Vend», a offerta UO REI DO OURO
á PRAÇA TIRADENTES N. », so-
In-iKl.i (jiinU» a<> Tlnsaerii São .losé),
mu: ú i|uem melhor pugu: OURO,
PRATA. .IOIAS. BRILHANTES,
DIAMANTES, OURO MM PO' E EM
PKPITAS. PRATA-.MOEDA (Impe-
rio o Republica). UAUTEIeAS DO
.MONTE SOCCORRO E OUTRAS
CASAS. BANDEJAS. PAI.ITEIROS.
CA.STIÇAES. APPAREIJHOS DE
CHA' E OUTROS OBJECTOS DE
PRATA, OURO, PLATINA, etc.

RHEUMATISriO.
ARTHRITISMO,

DA PCLLE C CCZCMA"COMO 
CLIMINADOR DO ÁCIDO URICO

DÃO TEM RIVAL-E Ó MAIS P0PCR05O

NAS POAS DROGARIAS t» PH.\IVMe\üL\S

Fabricantes: MENDES, MARIN — Ouvidor 157 — i"

Opinião de eminentes médicos sobre o UR0LITHIC0
Emprego freqüentemente o UROL1THICO om casos Ue ca*

tliarro da vesicula, doa baclnetee, da bexiga, com o molhor exito

Xtlo, 10 do setembro de 19U4. — (Aasig.) Miffuel Couto.

O UROL1THICO é um preparado nax-ional que tem Indlcaçeio
no Lralamento das cholecystitce*! o cholellthlasca, ond« o sou em-
prego trüa reaes vantagens para oa doentes.

Kio, 16 de agosto d* 1924. — (Anslg.) Dr. Bocha Var

Declaro quo tenho observado os melhores reeuHadot* cltni-eos
t-in casos do diatheso urica, com o emprgo do preparado UTtOIJ-
THICO. Usei-o a principio como experiência o os effeitoa obtidos
autorizaram-mo a aconselhai-o com confiança.

Minha observação tem-se exercido mais partlcolarmcnto em
casos Uo llthiaso biliar, alguns com accentuada incutücl-encla he-
paticu.

Rio do Janeiro, 4 dc Junho d* 1924. — (Assis.) Dr. Itaustino
Esposei.
Profetisorea d» Faculdade do MetUcina do Rio do Janeeiro.

M.

Attosto que tenho empregado com muito bom resultado o pre-
parado UROL-TTHICO nos casoa de dlatheao urlca, em vista do
grando podor dluretlco Uo quo gosa o mesmo preparado. Obtive
oxcellentcs resultados em dota casos do gravella roual complicada
de cystite com forte pyuria. Doia doentes, com arthritc rbenmatlca
dos joelhos obtiveram cura em menos Ue um mez.

Rio Uo Janeiro, li de maio de 1924. — (Asalg.) Dr. Deão do
Aqulno.

(Membro da Academia Nacional de Medicina. Medico official
Uo consulado de Hespanha.)

José Bastos do Ávila, medico pela Faculdade do Rh) de janeiro,
inspector medico escolar o medico auxiliar da Prophylaxia Rural
— attesta que tem preacripto com real proveito o seguro resultado
um novo producto do nome UROLmiICO, noa caaoa em quo ac
impõe uma enérgica alcalinizaaçào do meio Interno, na diatheso
urica o em muitas affecções da pello rcsnltanto do uma anormal
hyperacidez do auas secreçõea.

Rio Ue Janeiro, 25 do abril de 1924. — (Assis.) — Dr. *só
Bastos d'Ávila.

DIREITOS ADUANEIROS
A COMPANHIA J)U1 ARMAZÉNS

CERAES ÜOS ESTADOS DE Ml-
NAS B RIO. com oscrlplorlos ei. Ave-
nida Itio Branco 9 e armazena ej Ave-
nida Rodrigues Alves us. S01 o S-ili,
encarrega-se de despachos aduanei-
ros, adeautando as Importâncias dos
respectivos direitos. Condições: as
mais vantajosas. Trata-se com os
despachantes da Companhia, á rua
do Rosário 7ü. — Io andar. 'Tel. N".
1U01.

TEM TOSSE ? 0 PEITO DOE ?
TOME...

Pneuma íol Godoy

Cuidado com as tintas que estragam as penuas ,.M„

a Tintei Sardinha
é a unica de absoluta confiança, porque tem 46

annos de uso em todo o Paiz.

rj.rn.rn.mmi.!.* CUPa ti0 «• ° " ° ' P " * ã
VjOnOrrilCa aguda ou chronica, e

do quslquer corrimen-
NVnhlliQ t0* no l,om«m » na mu-*^/r |h»p*b,m como *•• t°-

das as auas complicações. Tratamento da
syphilis a todas as suas manifestações,
com injeoçáo Indolor, do effeltos garanti-
dos. — URUGUAYANA, 134, de 8 is 11 e
1 ás 6. — DR, RUPERT PEREIRA. Nor-
te 6888.

íi HUDSON y?

PEÇAM

Café Câmara
O MELHOR

Limousine
OS modelos 1925 com pneus

BALÃO representam a ultima

palavra em conforto c elegância

^^HUDSO^pf

0. Carlos J. Wehrs
DEPOSITO DOS CELEBRES

PIANOS
EHRBAR

ESSENFELDER
Rud. Ibach & Sohn

Schiedmayer & Soehne
A~lRua da Carioca A 7

l" / (Junte ao Cinema íris) T I
TELEPHONE: CENTRAI, 4*) 15

Vendas facilitadas

uAEG 7J

COMPANHIA SUL-AMERICANA DE
ELECTRICIDADE

Partloipa a aua mudança para o novo
amplo predio da ^B>K»3^<BEÍs3y ""* *" ^*E MErT-y'jir

onds espara continuar a aer honrada cem
a sua valiosa preferencia.

4VVWíMWV>WV«><VV'^AAAAA*«*MAAi*iMA^MMAAA^i

DROGAS
A PHARMACIA • DROGARIA SARAIVA
c quem mais barato vende, devido ás
COildlçÇeS e>pectaes eiu quc raz eis buas

comprai especlalmenlc no varejo.
Tem os ecus prce.-os niarcados em ex-
puslçüo pennaaeiitc i RUA D08 AN-
ORADAS, 8B. i:-*qulna do Largo do

ijaplui.
J--jXfiOAAjyiJ>r'iin'"iri-'r~,"*,"*,fc"*"**",'",*"""","~~

El SlQGt Limousine de Grande luxo
Double-Phaeton de 7 logares

Sport.
T. L. Wright & Cia. Ltd.

142-Rua Evaristo da Veiga--144
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AUTOMÓVEL CLÜB DO
BRASIL

A EXTINOÇÃO DO CLUB DOS
DIÁRIOS

rteulh;ou-ao hontem, no Club dos
Diários, com a presença do duzentos
ufKOClados, sob a presidência do dr.
üoodato C. VUlola dos Santos, uma
íidscmbléu í-eral extraordinária, para
tratar da reforma dos estatutos o
da tranirfoir.mae.ao do Club dos Dia-
rios cm Automóvel Club do Brasil.

Depois 'do eo terem manifestado
sobro o assumpto, vários associados,
foi approvada a reforma om quca-
tfto.

Depois de proclamado coso resul-
tado, o dr. Joaquim Nunes Tassara
manifestou o sou contentamento por
ver terminada com exito a trans-
¦fiiriniujão do olub e a completa
união de vistas do todos os seua so-
cios c, pnra quo maior ainda fosse
essa uniformidade do pensamentos,
du nspiraijões, garantia da sua effi-
dencia, propunha quo fosso por ac-
olamaijão constituído o conselho de-
llberatlvo, no qual, por nobtllsslmo
accórdo, faziam parto representan-
lus dos grupou em anterior c transi-
torlo antagonismo.

Com applausos do toda a assem-
bica, foram acclamado» os scgruln-
tes suclos para membros do confie-
lho deliberativo, cuío mandato do-
ve terminar em maio do 10-7:

Presldontc, dr. Carloe Gulnlo; 1°
vice-presidente, dr. Octavio da Ro-
cila Miranda: 2° vice-presidente, dr.
¦Paulo Gomide; 3° vice-presidente,
dr. Oscar Weinschenck; 1° secreta-
rio, dr. Nelson Pinto; 1° secretario,
coronel Erldollno Cardoso; 1" tho-
tioureiro, dr. Luiz de Moraes .Tunlor;
8° thesoureiro, dr. Francisco Vieira
Boulltreaui commissão do contas,
José Carlos do Figueiredo, dfr. João
Victorio Pareto Júnior, Alceu Gui-
marães de Azevedo; commissão es-
portiva, dr. Alberto Crun Santos,
presidente; dr. João Borges FHho e
dr. Josó de Souza Lima Rocha; com-
missão do estradas, dr. Cândido
Mendes do Almeida, presidente; dr.
Joaquim Catramby, dir, Palmeira
Rlpper; eonimissíLo technica, dr.
Paulo da Costa Azevedo, presidente;
dr. Emilo arandmasson, dr. Adels-
tano fcjoares do Mattos.

Approvados os votos do louvores
noa sócios quo promoveram a trans-
formação do olub, e aos últimos di-
roctorea do Club dos Diários que
foram saudados de pe\ levantou-se
a sessão.

Na próxima quarta-feira, primei-
to de outubro, tomara, posse o novo
.•utisellio deliberativo do Automóvel
Club do Brasil, transmittindo todos
o.i poderes da antiga directoria do
Club dos Diários.

O GENERAL AMARAL DEKOÜ A SALDE
DA GUERRa

UMA EXPOSIÇIO SOBRE OS SERVIÇOS SANITÁRIOS

LIVROS NOVOS

O JORNAL QUE A NACIONALIDADE
ANGIOSAMENTE ESPERAVA:

ornai"J
flo Pu"

(lm orgáo de enthusiasmo, de fé, de
ardor cívico, de ambição, patriótica

O general Ferreira do Amaral, o que está aeslgnalado e l»o Soirea, cercado poralguns officiaes que assistiram ao acto

¦'"Jornal do Povo
será o porta-voz das vehementes as-
Diracões das novas gerações bra-

sileiras,

A melhor reportagem de todos os
vespertinos. Extraordinário serviço
telegraphico de correspondentes es-
peciaes, da AGENCIA AMERICANA
eda UNITED PRESS-Bellissimas

Collaboração de ALVES DE SOUZA,
BENJAMIN DE LIMA, HAMILTON

BARATA, PAULO SILVEIRA e MO-
REIRA DE SOUZA,

Por decreto ai-signado na pasta da.
Guerra; foi, ha dias, reformado, a
pedido, o general Ferreira do Amaral,
dlrector da Saudu da Guerra, cargo
esse que vinha exercerrdo lia mais de
c-ois annos. <

O general Ferreira do Amaral desdo
junho quu apresentara o seu pedido
do demissão do qual o marechal mi-
nistro da Guerra procurou demo-
vel-o.

Nesso Ínterim explodiu a revolta em
S. Pau"o o o general Ferreira do
Amaral, continuou a testa do Corpo
du Saudu. Extineto o movimento, o
general Ferreira do Amaral reiterou o
seu pedido anterior quo foi finalmente
satisfeito.

Honteni, ás 13 horas, na Directoria
de tíaude da Guerra, perante um gran-
ile numero de officiaes do Corpo de
tíaude o com a assistência de repre-
sentantes das alias autoridades do
Exercito, o general Ferreira do Ama-
ral passou u elevado cargo que exer-
cia ao seu substituto legal, o general
Ivo Soares.

Essa ceremonia foi Iniciada pelo
ultimo boletim do general Amaral.
Nello o ex-<lireetor da Saude da
Guerra faz

UMA APRECIAÇÃO
sobro o serviço de saude no Exercito,
assim sc expressando:"Por esse motivo passo nesta data
ao meu substituto sr. general dr. Se-•bastião Ivo Soares o cargo de director
de Saude da Guerra, que ha seis an-
nos venho exercendo, e no qual «m-
preguei toda a minha actividade, so-
llciuido o influencia para realizar um
progranima de remodelação que, fe-
lizmente, foi cumprido om grande par-
te. Assim é quo congregando esforços
dc todos os meus auxiliares pude lo-
vantar o nível moral e scientifico de
nossa corporação, ft qual senipre me
orgulhei de pertencer. Consegui for-
mar uma verdadeira escola, u-pcrfcl-
coando não sú teclinieamcnte mas tam-
bem na parte propriamente militar os
officiaes, proparando-os para sua no-
bllitante missão na paz e na guerra.
Com a vinda dos médicos da Missão
Militar Framceza, tenento coronel
Louis Marland o major Jean Bouisseu,
por mim solicitados ao então sr. mi-
nistro ila Guerra, pude, evitar ficasse
o Corpo de Saudo privado da nova
orientação resultante dos sábios ensi-
namontos du grande guerra c que viés-
so a destacar da nova organização dos
demais elementos constitutivos do
Exercito.

Os resultados desse nosso esforço fi-
caram bem patenteados por oceasião
dos últimos acontecimentos nos ap-
plausos unanimes colhidos pelo Corpo
•de Saude, collocado cm verdadeiro des-
taque, o que altas já so havia verrfi-
cado em expedições o em todas as
manobtiis do quadro o da tropa, rea-
lixadas nos últimos anuos.

Jamais me descurei da parte relatl-
va uos elementos materiaes, procuran-
do melhorar o existente e obter o que
se fazia necessário para o bom fun-
ccionaniento do serviço, não conse-¦guiiulo obra completa pelas difficu'lda-
des do ordem financeira por que atra-
vèssa o paiz, que nos privou dos meios
necessários para. este objectivo. En-

tretanlo, posso aüsi-gnalar a constru-
cção o apparelhamento de novos lios-
ipitaes. como os de S, Paulo, Curity-
ba, Bagf, Santa Maria, Cruz Alta.
Campo Grande, Deposito de Convales-
centes de Campo Bollo, Sanatório MI-
lltar para Tuberculosos em Itatiaya,
Hospital do Isolamento annexo ao
Hospital Contrai, além de concerto ge-
ral de quatro pavilhões o da constru-
cção do grando edificio para u, luvan-
deria e rouparia do nosso Hospital
Central e a da Escola de Veterinária
com as suas dependências c instaila-
ção da Estação de Assistência e Poly-
clinica Militar c da nova síde para
esta Directoria.

Constituiu tambem preoccupaçâo le
minha administração o provimento de
material sanitário de campanha, cujos
estudos vêm sendo realizados e por
mim presididos nesta Directoria. mas
cuja acquisiçáo ainda está na depen-
dencia de solução de diversos problo-
mas correlatos o affectos a outros or-
jraos.

Como serviços novos preparamos a
regulamentação do Serviço de Saude
em tempo de paz e de guerra, o sorvi-
ço dc Estatística Sanitária MHitar, os
serviços de prophylaxia geral e eape-
cialmente ante-vene-rea realizada com
a collaboração do Departamento Na-
cional de Saude Publica, Incentivando
a anti-typhica e anti-variollca.

J\'ão ú tanto por tuna que-stao de vai-
dade pessoa! que ennumero os prin-
elpaes melhoramentos verificados du-
rante a minha gestão neste cargo, mas
.principalmente para realçar a circuni-
stancla feliz de quanto é capaz uma
iniciativa quando 6 amparada por es-
piritos esclarecidos dos srs. ministros
com quem servi o secundada ,pela col-
laboração intelligente e efficaz de de-
dlcnãos auxiliares que souberam sem-
pre servir com lealdade, decidida so-
lielüfdc, comprovada competência *
multa abnegação".

Nesse boletim o general Amaral '.ou-
vou todos os seus auxiliares da Dl-
rectoria e das outras dependências da
Saude da Guerra.

"UMA HOMENAGEM
Finda a 'leitura do boletim o tenen-

te coronel medico Atarico Damasio,
commissionado pelo Corpo de Saude,
apresentou as despedidas ao general
Amaral, dizendo quanto lhes entriste-
cia a separação do chefe e amigo que,
para ser sempre lembrado, tomavam
a liberdade de inaugurar o seu retra-
to, no gabinete da Directoria.

O tenento coronel Ala rico Damasio
«logiou a administração Amaral que
elevou o Corípo de Saude a um nível
jamais attingido.

Descerr.idas as cortinas do retrato,
ouviu-se longa salva de palmas.

O general Ivo Soares fez então um
"pequeno discurso referindo-se lison-
geiramente a obra do seu antecessor,
promettendo continuail-a, não poupu.n->do esforços para dar a maior efficien-
cia ao Corpo de Saude.

Findo esuo discurso o general Ama-
ral visivelmente emocionada despediu-
se de todos, dirigindo-se eiu seguida,
acompanhado pelo general Ivo Soa-
res, para o M. da Guerra, onde am-
•bos" se apresentaram âs altas autori-
dades do Exercito.

Bacia la seUdarledad Ame»
rlisuia, de Samuel Cuy In-
man.

O novo livro do notável professor
da Unlversldado do Columbia, repu-
tado um dos principaes expoentes das
relações amistosas Inter-amerlcanus,
contem uma larga exposição dos tra-
balhos da Quinta Conferência Intor-
Americana, do Santiago du Chile, na
qual o autor tomou parte como Jor-
uallsta, representando o "Tho Ded-
ger", do Philadelphia, cujas ramifl-
cações so estendem a mais do 30 Jor-
naes do influencia na America io
Norte.

A obra constituo um alentado volu-
mo de cerca do 450 paginas e está
dividida em 13 capítulos, os primei-
ros dedicados proprlamento á. Confe-
renda de Santiago e os restantes con-
sagrados ao estudo das questões so-
claes hispano-americanas, taes como
o movimento operário, o movimento
feminista, a luta contra o álcool, a
modernização da educação, etc.

O livro fecha com a conferência
realizada pelo professor Inman, na
Universidade do Chile, sobro o the-
mn "Asplraçõeâ Communs do Con-
tinente Americano".

Acção Cambial, de Beuto
Jordão ide Souza.

Está publicada a 3' edição do livro"Acção Cambial", do autoria do sr.
Bento Jordão de Souza, apparecido
primitivamente com o titulo Formu-
larlo da Execução Cambial".

A actual denominação da obra, se-
gundo explica o sr. 'Bento Jordão em
nota de abertura do volume, está
mais em harmonia com a materia
nella explanada. i

AIMANACH D'0 PENSAMENTO.
— Recebemos um exemplar do Ai-
manach d'"0 Pensamento", para
1925, intoressanto puhlicação que en-
tra agora no sen 13° anno, senipre
oom grande aceitação, dndo o aspe-
cto variado o útil da materia quo
apresenta.
•-^''¦''V*'1'*-1^1**»^^^^*-'1''^*''''1»**1'*1'-1-*-^

OS PARADIGMAS DA DEGESERESCENCIA
0 CRIME DE CHICAGO - LOEB E LEOPOLD, OS DOIS TARADOS

ASSOCIAÇÕES.
ASSOCIAÇÃO BEN^ROB^BDO'*
ENFERMEIROS K ENFER^IRA-*

Estáo sendo convidados todos os
sócios desta asso cia eíio pnm ío reuni»
rem em (iiwomttea geral, as 18 liur.is,
de 1." de outubro próximo, na rua Sc-
nador Pompeu 121, afim ia OU»
virem a leitura o votarem 0 parcjici*
da cormnleslo fiscal,
mm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\mmmttimmmm^

NOMEAÇÃO DE UM CORRETOR
Por portaria de hontem, o mini*-

tro da Agricultura nomeou Hnmb**r-
to do Magalhães Carvalho paxá exer-
cer o cargo de comvtor do mercado-
rina no Districto Foikiral.
MAAr*M1Mr\r*»AMrV1<MAr*MrV1^VV»Ar-W»^^

FUNDAÇÃO OAFFRÉE E QUINLE
• Amanha, dia HS. aa 21 horas, no

amphithv-itro do Hospital Nacional
do Alienados, á Praia Vcrmcliiii, so-
rão chamados á prova oral do con-
curso para médicos dos ambulatórios
da Fundação Qaffreo o Gulnlo, os
seguintes candidatos Inscrlptos:

Turma effectiva — Drs. Gastão
Cavalcanti do Albuquerque. Dcclo
Olinto do Oliveira, ,Jos6 Pinto ilo
Mesquita, José Paulo do Azevedo So-
drí o Antonio Cahral Pitta.

Turma supplementar — Drr. Ar-
mando Rodriitucs Pires, Estevão
JoüA Pires Ferrão Netto Hormnuo
Marques de Souza Mattos, Fernando
Machado Villela c Aldo Cordovil da
Silveira.

OS AGRADECIMENTOS DO REI
CHRISTIANO

O presidente da Republica recebeu
do soberano da Dinamarca, cm res-
.posta u agradecimento ás feirei tações
que lhe enviou por motivo do seu an-
niversario natalicio, o seguinto tele-
g*ra.mma:"Sr. presidente da Republica — Rio
— Meus sinceros agradecimentos —
Christlano, rei".
»1**>y^llN(»*>»j1*V*1V**«i'Ni'*1.<^^

Loeb o Leopold — O sorriso dos degenerados
ante o Jury

Os dt"* ¦«•MOS •olsotlhcos

AS VISITAS DE NAVIOS NO i
PORTO DESTA CAPITAL

O director da Receita Publica com-
municou ao inspector da Alfândega
desta capital haver a Saude Publica o

! o chofe de policia providenciado, res-
I pectivamente, para quo as visitas dos
j navios passem a ser feitas como an-
I terlormente, de aocordo com o Minis-

terio da Justiça.
»1-*1«',V*1i^*'»11>'1**^*'»i1-*w1»«/^^

OS FAVORES DA MORATÓRIA
DE S. PAULO

Tendo "W. Mitcheh, commorcianto
•nesta praça pedido concessão dos fa-
vores da lei do moratória no Estado
dc S. Paulo, liara uni titulo de seu
aceite a vencer-se a 30 do corrente,
ultima prestação da indemnização da
somma indevidamente recebida do
antigo Lloyd Brasileiro, o ministro da
Fazenda resolveu indeferir o requeri-
mento da alludida firma.

*m**I^A^A*r+S**^P>m*lASA*A*+mV^^I^^^A<,A^^A^^\AyA',A^^A>^

O RESGATE DO PAPEL MOEDA
O presidente da Republica recebeu

do dr. Homero Baptista, ministro da
Fazenda uo governo .passado, o se-
guinte telegramma:"Rio — Apresento a v. ex. foliei-
tações oordeues pelo inicio do resgate
do papel moeda do Thcsouro, que uni-
formizarâ o melo circulante das oe-
dulas bancarias e affirma o acertado
propósito du invproterivel política de
deflação — Homero Baptista".

1'*-11,""1»***1»*,''i»1S»1**'i/Si1**'»

PROCURANDO MELHORAR A
FISCALIZAÇÃO DOS IMPOSTOS

O director da Recebedoria Federal
reuniu, hontem, em seu gabinete os
afrontes fiscaes dos impostos do con-
sumo, para tratar de varias medidas,
attinentes á fiscalização, não sô desse
imposto como do de rendas mercan-
tis.

Aos referidos funccionarlos, aquelle
director prestou diversos esclareci-
mentos sobro a execução do regula-
mento das vendas mercantis e coiici-
tou-os a redobrar de esforços, afim
de que ao terminar o 2." semestre des-
te anno, a comparação da renda of-
fereça resultados ainda mais satisfa-
torios.
"W**^*11»**1^»1».y%/\f1N1*,'.f*"V**^-1"1*^^^

AS FERIAS NO COMMERCIO
A Associação dos Empregados no

Commercio recebeu novas adhesões ã
instituiçãu do ferias no commercio,
das firmas Julien & Rousseau; Madu-
reira Fonseca o Mario tkidoy & C.

Director e Redactor-cbefe:

Hamilton Barata

54 O difficil problema
da elegância mas-
culina resolve-se nu
Guanabara - R. Ca-

rioca, 54.

CAPAS PARA MOBÍLIA
Fazem-se por preços módicos com per-

feição. Capotas em lona. Alugam-so alta-
res para casamentos e cortinas para fes-
tas, preços baratlsslmos. Emílio Silva,
rua Visconde de Inhaüma n. ill, 1*. Te-
ltpliono Norte 2333.

DR. A, F. VASQUES
DA FACULDADE DE MEDICINA

DE PARI8
Consultório: Rus 8. José n. BI — Das

13 ás 16 horas
Rssldsneli: Rua Lafayette, 68, Copa-

cabana

ÚLTIMOS MODELOS DE

¦" <^ "iS

Telephone NORTE 1986

Fogões a gaz allemães
"PROMETHEUS"

ECONÔMICOS E HYUIEMC09
BRANCOS K PRETOS

ACABAM DB RECEBER NOTO SOR»
TIMENTO

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44

Não somente nos circulos norte-
americanos, mas em todo o mundo
civilizado, em que os estudos crimi-
nologicos penaes têm, dia a dia, mais
.se aperfeiçoado, o crime dos jovens
mllllonarlos Nathan l.eupold o Ri-
chard ljoeb, veiu provocar as mais
controvertidas discussões «cientificas.

Os dotaihos afioni revelados eom a
conclusão do processo apresentam os
dois rapazes, com tal fereza o per-
vorsldadu na pratica do delicto, que,
dir-se-ia uma fantasia, uma hyper-
bole tão próprias au espirito norto-
americano. Reconstituamos o crlmi;.

Roberto F"ranek. rapazote de 14
annos, que servira lia algum tempo
como "umplre" em uma partida de"haseball", no collegio em que estu-
dava, pediu para voltar ã oasa ao
cair dc uma tarde; era o único filh-j
de um casai de millionarios. Kmbora
não fosse distante o oollefrio, Rober-
to partiu o não chegou a casa de seus
pães.

Foi uma noite dc tortura; afinal,
alta madrugada, o telephone sou e
a afflicta mão de Ricardo recebeu
este communicado: "Vosso filho esta
seqüestrado. Amanhã diremos o qua
tendes a fazer; entretanto, cuidado,
pois uma sú palavra vossa v°s poderá
prejudicar, pois o mataremos".

Bate aviso foi dado por um myste-

rentes, reooi remm â. perida sclen-
tlfica. Mais de 150 médicos especia-
listas foram consultados a deram pa-
recer sobre a entidade moral dos
dois asaashios. A maioria dos scen-
tistas, pus-A determinar a onltidade
dos criminosos, estudou toda.s as
condições que poderiam influir na
pratica, do crtm»-.

Ijeopold c ljoeb, eram ricos, intelll-
gentes, cultos, muito moços; não ti-
nham ainda HO annos. lasses typo» de
degeneresceocJa. foram particular-
me.nte estudados. Kntraram em eda-
de precoce para a Universidade; em-
quanto os outros estudantes traba-
lhavam p-at-a manter-se, elles tinra.ni
uma vida dlfXerente: divertiam-se c
estudavam."Demasiadamente cultos; as-sensa-
ções recebidas por cllcs no ambien-
te da vlda pratica, as idéas que se
discutiam, certamente enusarajn re-
acções profundas em seus cerebrjs,
não sufíleientomente maduros para
cstudal-fus. oonvertendo-so a pouco e
pouco em preoecupações mórbidas
que os levaram fatalmente ao crime.
Durante varias semanas, como con-
fessaram, planejaram o crime, estu-
daram as menores possibilidades e as
particularidades decorrentes.

Um grupo de estudantes jogava¦"baseball", entro elles achava-se
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EXPOSIÇÃO DO LIVRO E DAS
ARTES GRAPHICAS

Communicam-iios da embaixada do
México nesta capital:"¦No próximo mez Ue novembro será
effcetuuda na capital mexicana a pri-
ineira Exposição do l^ivro o das Ar-
tes Graphicas. Nesse interessante cer-
tumen tomarão partu os livreiros o
editores mexicanos e do exterior, que
serão representados por delegados es-
pocialmente nomeados para aquello
fim; commerciaiitcs e fabricantes do•papel; de machinarias o dc todas as
as classes de aocessorios para as ar-
tes graphicas; photogruphos, ülustra-'dores, etc.

Os expositores devem sc dirigir pre-
viamente, por escripto, ao Departa-
mento de Bibliothecas da Secretaria
da Instrucçao Publica do México, so-
licitando a sua admissão o registro no
certamen".

rioso sr. Johnson. No dia seguinte, a
mesma senhora recebia uma carta
em que so declarava: "Está vivo e
são. Nada soffrerá se nos entregar
10.000 notas de 110 o 00 dollares, den-
tro deum caixa envolta em papel a
sellada".

O pae de Roberto sc dirigiu ao
banco para saccar o dinheiro,, quan-
do um amigo avisou que o cadáver
de Roberto estava no necrotério.

Era o mysterio completo; nem pis-
ta. nem sequer simples suspeita para
orientar a policia e a tragédia esta-
va clara. Entretanto, próximo ao lo-
Éfai* onde foi encontrado o cadáver,
achou-se um nusooulo que não per-
lencia A vicatima e que tambem não
tinha indicação alguma. Foi, porém,
através das lentes desses óculos que
a policia viu toda a monstruosidade
do crime. A autoridade descobriu
que os óculos foram vendidos, por
uma casa commercial, a Natlian Eeo-
pold Júnior, estudante brilhantlsssi-
mo, o mais joven dos alumnos gra-
duados da Universidade de Chicago.

Nathan reconheceu os óculos como
seus o declarou que os perdera ca-
cando passarinhos para estudos or-
nitholoslcos. Apparentava a maior
tranqulllidade e tãc; seguro foi nas
declarações que a policia o mandou
pôr cm liberdade. Outro estudante.
Rlchar ljoeb, interrogado, teve uma
ligeira contradieção, attraindo sus-
peita. Apertados pelos suceessivos ln-
terrogatorios, confessaram-se autores
do crime. A. posição social e moral
dos criminosos, dois intellectuaes,
quo alcançaram honras universita-
rias, desconcertou a policia. Nenhu-
ma attenuante podia ser invocada pe-
los criminosos, comtudo, os seus pa-

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

uriiurlos. Consultório: Visconde ds Inhaú-
ma, 82, próximo a Avenida, Das 10 Vz ás
18 horas. Norte 4,164.

Roberto., L,oeb passava do automóvel
o o convidou para um passeio, mes-
mo por que desejara niostru-lho um
novo typo de raquctta. Roberlo en-
trou para o automóvel o nelle se en-
contrava tambem Leopold. Uma
martellada derrubou Roberto; com-
tudo, para. maior segurança oa assas-
sinos lhe adaptaram ao nariz uma
mascara de chloroformio.

O automóvel levou-os para fora da
cidade; tinham fome, compraram
frios. Depois arremessaram o cada-
ver, completamente nú, junto a uma
ponte; foi nesse momento que Loeb
perdeu o pince-nez. Feito isso, quel-
maram as ronpas da victima e vol-
taram para a cidade, onde escreve-
ram a carta, e tambem tocaram o te-
lephone para a mãe de Roberto.

Ainda telephonaram ao pae do Ro-
berto, que se dispô-s a pagar a quan-
tia exigida e esperava, como escla-
reciam os assaslnos, o filho, num
trem que devia chegar.

Estava tudo nesse ponto quando
foi achado o pince-nez revelador.

Ambos cortfessaram, e o que 6
horrível, é que declararam que entre
um ser humano e um insecto para
o scientista que quer observar a
morto violenta, nenhuma differença
existe. Por isso, mataram por amor
á sciencia, para observação, para cs-
tudo.

A defesa dos réos foi como que
posta em leilão o os maiores advo-
gados a recusaram. Pois a defesa

foi a que poderiam esperar:
apoiar a aceusação.

E Isto foi feito, sondo ambos con-
demnados ã prisão perpetua, como os
typos mais perfeitos da degeneres-
cecia moral

M
LINHO E SEDA

LISTADAS

24$8oo
IVI

DOIS COLLÂRIMOS

27$8oo
IVI

DOIS COLLÂRIMOS

29$8oo
IVI

DOIS COLLÂRIMOS

32$8oo
IVI

DOIS COLLÂRIMOS
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PADRÕES MODERNOS

OSRAM Lampadaa de grando
economia

Distribuidora geral: .
CSSS OTTONI ALMADA

R. Gsnsral Câmara 211

COOPERATIVA CHRONOMETRICA
FUNDADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 1900 — CARTA PATENTE N. 7

Resultado daa sxtraoooes para todos os
planos — Centenas-Dezenas

DE 20 A 27 DE SETEMBRO DE 1924
Jolas, Rsrofllos, Mstaes, Ternos sob me-.;

dldas, Roupas Branoas, Chapéos, Calça-!

do, Bioyclettas, Pathí Baby, etc, etc,

Precisa-se do agentes na Capital e no
Interior.

Peçam pro?pcctos

Dia i!0 — Sabbado . . ,
Dia 2!! — Segunda-feira
Dia 21 — Terça-feira . ,
Dia S4 — Quarta-feira .
Dia 25 — Quínta-Telra •
Dia 26 — Sexta-feira. ,
Dia 27 — Sabbado. . .

Rio, 27 de Setembro de 1924.
0 fiscal do governo, Dr. Franklin

Georgs Naylor,
BARBOSA & MELLO — Assembléa, 27 — Teleph. C. 5.028

010 c 49
047 e 17
115 C 15
690 e 90
159 e 59
1199 e 99
618 e IS
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DR, MONTEIRO DE CASTRO
Avisa os seus clientss que mudou

seu consultório para a rua dos Ou-
rives, 67, 3" — elevador. Consultas
ás segundas, quartas o sextas, aa 16
horas.
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PULMÃO E CORAÇÃO
Dr, Custodio Quaresma pr!;SÕr
de physlologla da Faculdade do Medicina
do Rio do Janeiro: Assistente do Prores-
sor Oscar de Souza no serviço de Mole?-
tias Pulmonares e do Coração, da Pollcll-
nica Geral do Rio de Janeiro, 6 encontra-
üo todos os dias, etn seu consultório. Rua
da Carioca n. s, de 2 ds i. Residência:
II. Copacabana n. 817. Telepbonc Ipane-
ma 1788.

A INSIGNE VIBTUOSE
LUBA D'AIiEXANDROWSKA

exhibir-se-á cm sua touruéo artística num monnmental

PIANO DE CAUDA
dc grande modelo, dc pujantu sonoridade c excepcional belleza c
perfeição, idêntico no qunl seus afainados fabricantes paranaenses

ESSENFELDER
destinam um no Conservatório de Musica de Porto Ale-rre

Em todas as Exposições alcançaram sempre a maior recompensa
O GRAND PRIX

CNICO «El"*OSITARIO NO RIO DE JA?íEIRO
C. CARLOS J. WEHRS
RUA DA CARIOCA 47 — Junto ao CINEMA ÍRIS

TBiUE
Camisaria

5-AV.MEMDESA'-5

SEGUItAE «OSSO FUTURO I I

Um conselho pratico e vaKo-
so á mocidade brasileira

Ordenados, 800$ a 1*005 metiwi.
E' auanto ganha um bteno-dar-t-ftoí-raptao
que saiba INGLEZ. Bnfçltsh tionln SCHOOI,.
Edifício do Clne.ma Odeon. Sala n. 18, 'J*
andar. Ensina por corrcspondeiiela o col-
loca. O melhor metíodo. Os melhores pro-
fessores.

ESTA' GRIPPADO ? Use a

NAGRIPPE
de Adolpho Vasconcellos

27 _ RUA DA QUITANDA — 27

_ . _ „ _ Tratamento ses-uro e
npn Ai aí) erric« c°m o tm-kji: iiutw^wj prcf0 d0 PHENA.
TOL. Innumeras comprovações aqui e nos
Estados. Milhares de attestados. Facll de
usar, nüo exige purgantes e é bem aceito
pelas crianças. A' venda nas Pharmacias
do Rio e dos Estados. Depositários: *»ro-
traria Baptista — Rua l» de Marco, io —
Rio de Janeiro.

IVI
Qncreis a saade de -rasaos filhos?

Querei» véi-oa (artes e Badtoa
Dae-mes o

VERMCIDA CRUZ
que ê o meUior remédio parra ex-
pulsar os vermes (lombrigas),
que sâo 09 perigosos inimlsoa da
saude das criaiiçaa.

Depois d« o u«ar, aa crianças
tornam-se aleffrea, o som no aoce-
gado. deaapparecenio aa convul.
soes, eólicas, etc, Drocarias
pharniaclaa.
Roa do Livramento, 72

pel* oomiuns, a*aot

Doenças Tratamento calda-
doso e rápido «roan-
to possiTCi da **o-

venereas *> * *¦ —¦
rorapucaçcea na

nrethra, próstata, testículos, bexica,
rins, utero e ovarios: da srphilis, dos
cancros moles, da= adetiKes, etc.,
pelo DR. JTJLIO DE MACEDO, &
rua da CARIOCA 54 • A (de 8 ás
11 o de 1 ás S»)



O JORNAL — Domingo, 28 de Setembro dc 1924 ¦w
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:u~CAP POLÔNIO" VEIUj LAMENTÁVEL

chronica da cidade Hjjfl Casas 8Terrenos
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REPELLIDO POR UMA
DE HAMBURGO

- ¦*>

A chegada do governador de Santa
CaÉrina

Pola inanhíl, lunqoii ferros, na
Otifinabara, o p.viuoto allemão "Cap.
Polônio", o '[ii.il trouxe p'tra n IUo
.140 passageiros, dos quací' 103 cm
.1a olasse, nicm doa uno duo leva em'transito pira oh porto» do finiito3,
Monto-rldão o Buenos* Aires.

Foi patssafrolrò da tmldadri tilleinfl,
o dr, Herclllo Luz, governador do
Kànta Catharina, <(*.ic so fon aconipa-
1J1 'i- dc Rim. família «*• do «en secre-
tario, m*. Olavo Frelro. Orando hu-

<¦ mero de amigou aguardava a (.'lie-
•fttdn, 'ln Ar, Heroltlo X_"s, velidò-fo
niultoi* membros dn. representação
iiitliiirlncnflo na ('amara. 1: no Kena-
do, representantes daa ultas atitorl-
dades.

Xesto .porto desembarcaram, on-
tre outrv>s, os «rs, Hei-man Harnlní"-,
Jtenry llolzer. Brloh Kopelncr, Tíen-
ilcli Lcwln, Mafteu Luehor, Albort
Pnflltp c Huíru Sftr-íues.

JDni traní*lto para Buenos Aires
passaram a bordo do transatlântico
germânico, os sr.**. karl CJrélster,
novo embaixador da Allemanha. na
Argentina e o Industrial allemão"Hugo Hoefiell.

Era esperado a bordo do. unidade
allemã, o professor Albert Poncl*,
notável goloritlsía allemão que deve
representar sou palz no Congresso*<lo Historia o GeograpMa a «e re-
unir cm Buenos Aires. Entretanto,
¦motivo do força maior lmf>edlu o em-
Imrque daiiui-llo sclentlsta no "Cap.
Polônio". Xo cáes «guardavam a sua
ehog-ada commlssOcs do Instituto
Histórico, da Sociedade de Cultura
Germânica, d,-.. Escola Polyteohnlca
o do outros Instituto», o o nr. Pie-
ben, ministro da Allemanha uo Bra-
sil. A s. ex. informou o embaixador
allemão mi Argentina, paGságelro do"Cap. Polônio" que o professor
Penei-, virá no "Antônio Delfino".
tendo, dee*-© adiamento de viagem,
dado soloneia as delegaçSes brasllel-
ras o representantes da imlpronsa
quo se achavam no cães, o sr. Pie-
hon.

O 'Cap. Polônio-' partiu hontem
tiesmo. levando ü!)0 passageiros.
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PARA EVITAR DESASTRES DE
BONDES

UMA PROVIDK.VCIA SOBRE OS
MEXORE3

O capitão Nestor Travassos, in6pe-
ctor dj Guarda Civil, deu conheci-
mento ,1 corporação do seguinte o£-
ficio:"Sendo constantes os «ocidentes
ocoasionados por crianças que sal-
tam para pa carroa da Lis'ht quando
cm movimento o que brincam atra-
vessando de sorpresa á frente do
vehiculo; o sr. marechal chefe do
policia i ecommenda-vos que provi-
delicieis para que os guardas civis
Impeçam a pratica dessas impruden-
cias. conforme .-.olicita o superiiiten-
dente geral do Trafego da Tranrway
Lisht and Power."

Tendo e.m vista o offioio acima,
o inspeotoc determinou aos fiscaes,
ajudante»* 6 guardas severas provi-
dencias para o fiel cuiwprlmento da
ordem nelie contida.

ACCIDENTE
0 professor Alfredo Gomos grave-

monte ferido
Na tarde do hontom passava pela

rna Machado Coelho um uutooiiinl-
bus, conduzindo grande numero do
piiísagrlros, entre os quar.3 pilotes-
goreis o alumnas da Escola Normal.

Quando o vehiculo passava em
frôllto ao prédio d« n, IU, ila mes-
ma rua, o motorista fez uma rupl-
tia manobra « atirou a rua o pro-
fessor Alfredo Uoines.

Em virtude da queda, o conheci-
do medico bateu com a cabeça no
melo tio, recebendo fractuiK da ba-
so do onírico.

Momento» depois o ferido foi
transportado ein unia ambulância da
Assistência para o posto central, on-
dc recebeu os curativos di urgência,
sendo, cm seguida, recoihldo a
uma aula do curativos, em estado
grave.

Colentlfleados do desastre, com-
pareceram• uo v-osto central da Ah-
slslencia, os seus filhos, drs. Arman-
do o Oswaldo Comes, o seu genro dr.
Leonel Gonzaga, o lnniimatos pa-
rentes e pessoas amigas.

A' hora em quo registrámos esta
noticia, o dr. Alfredo Oomes con-
tinnava em estado grave, apresen-
tando forte hemorrhagin.

O referido nrofesaor í casado,
com 63 annos do edade e reside a
rua do Yplranga, 108.

HCWTE3 HO TRABALHO
A MORTE DE UM OPEEARIO --

Em nossa edição de hontem, noti-
ciámos o desastre occorrldo na usina
de electricidade da rua Coronel Ban-
gel om que foi vlctimndo o operário
Bernardo Duarte, residente íl rua
Barão de S. Felix 78.

Hontem, o doutor Rego Barros
procedeu ft autópsia o constatou,
como causa da morte, o seguinte:
"fractura do eraneo, com destruição
parcial da substancia cerebral". Uma
ves recomposto, o corpo do Infeliz
tol sepultado no cemitério de sao
Francisco Xavier, sendo o enterro
feito a expensas de sua familia.

CAIU DA CARROÇA E FERIU-SE
— o carroceiro Manoel Rodrigues
Quinta, morador á rua General Cald-
well n. 184, quando dirigia uma car-
roça da Limpeza Publica, na rua
Camerino, foi victima de mna queda,
recebendo escoriaçües generalizadas,
alem de ficar com o braço direito
fracturado.
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OS BONDES TAMBEM

Md irremediável

. UMA QUEDA MORTAL
No necrotério do Instituto Medico

Lega.], aonde so achava recolhido o
corpo do trabalhador Antônio, dos
i-antos Moita, que foi victima do
uma .queda do bonde, ua rua do
Campinho, conforme hontem noti-
ciámos, foi procedida a autópsia pelo
dr. Rodrigues CaO, quo constatou ii
seguinte causa da morte: "fractura.
do craneo e hemorrhagia cerebral".
A' tarde, foi o cadáver dc Moita se-
pultado no cemitério de S. Francls-
co Xavier..

Accusaoo de tel-a tentado matar,
apresentou-se á policia

O mola recente dos crimes pratl-
rodo* nos subúrbio», largamente no-
tlclndo pelos Jornae», teve lonar na
quinta-feira ultima no morro do Ca-
páo, logar donomlnado "Buraco
''Uftiro", .sondo ] •.•••tagonlntaH Carlos
Onníiis da Silva Bula, o uectajado, o
sua amante IjGbastlahu de Cacitro Ce-
sar, ii vIcllniH.

E.iln, que recebeu tres punhalados,
sendo duas no brtiço owiuertlò o ou-
tra na clavlclila, está liitiirinuU na
.Santa Cnsa, em estado gravo, em*
quinto aquelle, o nccuíiudo, conti-
iiunva cvadlilo, devido ás incci/ezaíi
com que oram feitas ua diligencias
[rara a sua captura.

U accusado, quo iisuraüe tribo ter
21 annoa de edade o residir h ostra-
da S, Pedro dn Alcântara, '15, veri-
ficando a gravidade do facto que lhe
(,. imputado, resolveu procurar a po-
llcla do tln0 districto afim de pies-
lar o« esclarecimento'' devidos, o que
fez mi noite ultima.

As prlmeliaa deeluraçoos prestadas
por Cariou Oomes, ao apresentar-se
íl prisão, foram postns em duvida,
devido ao estado em quo elle se en-
contraia, Isto ê, alcoolizado, motivo
por que foi recolhido ao xadrez, até
o dia de hontem.

Chamado ao cartório, o accusado
disse que vivia amaslado com SchttH-
tl-ina, desde que saíra do presidio,
ondo cumpriu pena do quatro nnnos,
como autor de uma tentativa dc
morte, o eom ella gastou tudo quan-
to economizara
reclusão.

Estava apaixonado por Sebustl»-
na, acerescentou Carlos, quando veiu
a saber que ella estava bebericando
no interior de um botequim exlsten-
te no morro do Capão, o resolveu
buscal-a. novamente pnrn a sua com-
panhia.

A mulher recusou a proposta Jo
seu antigo amante e imníltou-o, dan-
do-lhe motivo para que, indignado
com isto, ipraticasse o crime já noti-
ciado.

tíobie a condueta do Sebastiana,
a policia do 23" dlatricto nos infor-
mou quo era a dc uma vadla, tanto
que por varias vozes esteve envol-
vida cm casos policlaes, sendo meu-
ino apontada como causadora Indi-
recta do homicídio havido, em " d?
agosto ultimo, no morro do Capão,
facto este que & Imputado a Ray-
mundo Ferreira da Silva, que ainda
so acha foragido, tendo sido visto,
ha tempos, na caSa delia juntamente
com a nacional Maria Severlmi da
Conceição, mal-* conhecida pelo vulgo
de "Bill". „ , .

Com estes informes, a ptflicia do
Madurelra conservará o accusado
detido dando incremento ao lnqueri-
lo instaurado,
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UM HOMEM MORTO K M'TUO
I „RI_0

Pelo medico ltego Barros foi nç-
empatado, hüntein, no neerotertn do
instituto Medico I,egul. o ottdaver do
carregiidnr .Joiirph. 1'ekKrlnl, aiistrla-
co, com CS annos de eilall?, casado e
morador á nm Dento Mnbon 78. l.o-
learlnl, conforme noticiámos, fui.
luntamenlo com seu coiripnnhelro de
tral.uilio. JoHâ Maria Ro.irlgues,
npntihado nelo automóvel 3.694, na
rua do Cutteti', esqulnu da de Cor-
ríla Uutra. A "causii-mortls" foi ru-
pturn du nortii abdominal u liemor-
rhngltt eonuéulitlvn.

O enterro foi effectuado no cerni-
torio de S. Francisco Xavier.

Xa dclêgaulu do 0" districto tevo

COM 4 TIROS
DEJEY0LVER

Prostrou sem vida o adversário
Na nolto do unte-honlem. entre o

menor lti.n'.-|go de Miranda, de 18
nnnos de ed.idc. solteiro, brasileiro,
empregado no commercio e vnslden-
tu A. rua Silva Manoel, 1(1, c o ope-
rarlo Antônio da Sllvn, de 23 annos
de edrtde, solteiro, hrnollolro « ino-
radov á run Ilnráo de H. Felix, 01.
houve forte altercução, 'por uniu
questão de pequena Import incln.

Hontem. á tarde, defrontando-sc
os dois rlvaèa nn rua Silva Manoel,
em fren'e uo prédio de n. 36, Uodrl-
go, no que elle mesmo afflrmn. te-

ALUC.A-SE 
uma boa cai-a na ru.i

Oito de Setembro n. 25. Meyer.
com tres quartos, salurt o mais d-
pendências; ti casa <icha-sc abor: i
e trata-se á rua Prel Cuneca n. 121'

pAHA ATIV 60:000$ — De um s.'.
** pavimento, com bom terreno, lo-
gar para entrada de automóvel, em
bairro, pouco dlslunto do centro.
COMPRA-SE á dinheiro — MILTON
CARVALHO — Av. Rio Branco, 151

 2» — T. O. 178.

J 
PINTO — "Prédios e terreno"

* eonelrucçClea e oulrna opírnçoefl,
rua do Ilosarlo, 101, aob. Tel. Norí.'
S23II o 31G6.

Inicio o Inquérito paia apurar a cillJ . mendo unia «Kgrt.-são por parte do

GRANDE E REAL LIQUIDAÇÃO DE CALÇADOS

PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS

Os proprietários da SAPATARIA DIPLOMATA pre-
vinem aos seus distinetos amigos • clientes, bem como
ao publico em geral, que SEGUNDA-FEIRA, 29, estará
fechado o seu estabelecimento commercial, para re-
marcação do seu grande e variado "STOCK", que

resolveu vender por preços reduzidíssimos
Preparem-se todos, pois, para aproveitar a opportu-
nidade dessa venda especialissima que a SAPATARIA
DIPLOMATA iniciará TERÇA-FEIRA, 30 DE SE-

TEMBRO
Não comprem calçado sem ver os nossos preços
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pnlillldade do motorista dn antornn
vel 3..*i!M. qii". na oceasião do desas-
tre, era diflgldii por uni sobrinho do
conslructor Joaquim da Hllvu car-
doso, morador á rua do Cattete 348.
o qual. ao qii" parece, não possue
carteira, de hubUltacflo profissional.

1'hhp Indivíduo, bem como o pm-
prletarlo do carro, sr. Adolpho Vlcto-
rlno de Oliveira, não havia, atí á
tarde, comparecido á delegacia, pura
dep th'.

UM MENOR .\TROPKii.\IH>
Ao passar pela rua Haddock Lo-

bo, esquina de Professor tlabl:'.--o.
um automóvel, cujo numero a poli-
cia Ignora, colheu o menor Manoel
Xavier dos Santos, b.usllolro, dc 13
annos de edade, empregado no com-
mciclo c residente á rua Affonso
Penna, 38, pi-mlm-Imlo-lho contu-
s0e« o escoriações genorallüttdatt,

Soccorrldo pela Assltltencla, o fe-
rido retlrou-se, emquanto a polida

no periodo do eua i local procura apurar qual íoi o mo-' 
torlsta causador do desastre.
FOI VICTIMADO l*M SUXAGKNA-

mo
No posto central de Assistência,

foi medicado o pedreiro Fernando
Dias, hespanhol, viuvo, de li-i annos
do edade o residente á rua de Sao
Cailoe, 22, que apresentava fraottt-
ra da perna esquerda, em conse-
quencla do um atropelamento sol-
frldo na rua E.-taclo de Sá. próximo
á rua Frei Caneca.

Após os soecorro.'! do urgência, a
vlotlmn foi Internada na Santa Ca-
sa.

DOIS MKNOHEB ATHOPEI/ADOS
O menor Waldir, do 11 annos de

edade, filho de I.aurentino Freire,
brasileiro e morador á run Escobar
n. 14, foi. nrs-.ia rua. colhido por
uin auto, que lhe produziu ferimen-
tos no rosto e na cabedà.

Modlcou-o a Assistência.
— Foi lambem colhido por um

auto, que lhe produziu ferimentos dl-
versos pelo corpo, a menina Alda, (lo
8 annos de edade, filha do Nlcola
Agrelo. brasileira e residente á rua
do Kenado B9.

Alda, quo tol atropelada na rui
em que reside, teve os soecorros da
Assistência.

CM CARUEGADOIt, A VICTIMA
No cruzamento das rua S. Pe.lro

com a de José Mauricio, o earresu-
dor Fortunato Coelho, do B0 annos
de eclado, portuguez o morado' X run
Dar3o de S. Felix Ii2. foi colhido
por um auto, cujo numero c igno

i rado, resultando ficar ferido • nas
pumas e nos braços.

No Posto Central de Assistência.
Fortunato leve os soecorros de quo
se tornou necessitado.
O AUTO 4.289 FICZ UMA VICTIMA

Ao atravessar a rna S. Chrlsto-
vâo, no cruzamento com a rua Ko-
tero dos Heis, o auto 4'.'!!31) atrope-
lou o fiscal da Llght de regula-
niento ti. 2li.. Antônio ijourciro .lu-
nior, de 4S tinnos de eõaiie, portu-
gnev. e morador á rua Barcellos 18,
torindo-o clu diversas partes do
corno.

O motorista culpado pO/.-se cm
fuga, registrando a occorroncla a
policia do 10" districto, que fez me-
dlcar o ferido na Assistência.

NIxaiiRM 
compre terrentxi-sem vor

os du Companhia Territorial d.*>
nio de Janeiro e verificar as condi-
oBos do venda. Asáemblên, "3.

Ü QUE A
UM ESTIVADOR ACGRED1DO ,
O estivador José Conde, de 2ü an-

nou do edade, solteiro, brasileiro o
morador á rua Barfio da Oambóa 21,
íol agsredido, a soecos, na rua. do
Lavradio. recebendo contusões no
rosto, pelo que tevo os soecorros da
Assistência. '
FERIDO COM ARCO DE BARRICA

Manoel Moreira da Rochu, dc 2 8
annos dc edade, solteiro, portufe-uez,
ajudanto de c/irroceiru e morador á
rua dos Cajueiros 27, por questões
(io somenos importância, tol ag„'ro-
dido, a. arco de barrica, por um beu
desaffecto, resultando ficar ferido no
brftijo esquerdo.

Medicou-o convenientemente a As-
fjstcncia.

AOORESSAO — No Posto Central
dc Assistência recebeu soecorros II
menor do lli annoa de edade, Rosa
de Aguiar Teixeira, domestica e mo-
rtidora á. rua José Mauricio 4S, que,
em conseqüência do uma aggressüo,
recebeu fractura do radio esquerdo.
Depois dc medicada, a menor reti-
rou-se.

miverfarln, mal.-' forte do que elle.
sicou do icvCilvci- de que so munir.-!,
desfechando sexuldamente quatro ti-
ros contra ültvn.

Altlníldo fleióá projectlH, o Infeliz
cperario lol luimeillalaiuente levado
para o jiosto central da Awsistcncla.
onde velu a fallever, removendo us
ntitoildides do If districto o seu ett-
davi-r par.i o necrotério do Inutltuto
.Medico ljpgal.

Pela polida do 12" tllst-flcto o me-
nor urtiasslno foi preso e autuado
em flagrante, tendo approhendldu *
arma de qtle fez uso.

OSGAWNOS
EMACCÃO

FURTOl' E FOI FIÍERO
Conforme noticiámos, ha dias,

d. Rosallna Barreto, moradora íl rua
dos Ourives 131, foi furtada em 100$,
pelo seu empregado de nome José
Cavalcanti.

Hontem, quando passava pela rua
Cruguaynnn, o larapio foi preso pe-
Ias autoridades do li" districto.

Interrogado. Cavalcanti asseverou
quo nú gastou 2(Í$0ÔO do dinheiro
furtado. O restante, sendo elle preso jem Nlctheroy com 80*000 nos bolsos,
quando foi solto saiu sem vintém.

Foi o que aíflrmou o gatuno. j
PIMIAUO EM FLAGRANTE j

Depois de furtar da casa de nu- j
mero 307, da rua Marlu e Burros,
residência do sr. Sylvio Françols, um
jogo de bobiH dc bilhar avaliado em ,
SOOJOOO, o ladrão Arllndo Sarmento,
que s dls monidor á rua Estado
de Sá II1, puiiha-se em íugn. quando jfoi prcsentldo.

Perseguido por populares, Sar- ,
mento foi preso na rua Hndrioc!*
I.
do
em
no xadrez.

r"RRENOS 
cm Andnruliy — Von-

<lc*m-«<* •> illnlK*l**o ou n iirost.-e
<*õcn dlvriwin lotes bem Bltnhflds »«
riiils 1'milis Corrí-n (em frrnlo nn
ilmirtol) «• Darfio do Vnssmirns, jiui-
ln á run Barfio do S. Francisco Fl-
lho: troüi-ü-o dlrcctnniPiilo com "
jn*<iprlt1«rl(i, ú run S, Pedro «1. 132,
sobrado, icliiiliono Norle .'1239.

\/ENDE-SE o grande e solido pre-
* dlo li rua da Passagem n. 214.
(Botafo*rol. em leilão, pelo leiloeiro
PAUfjADtO, «cxta-felru. 3 de outu-
bro de 11 _4. ás 4 horas.

Palacotes - Copacabana - Venda
Vendem-so á rua CopacabanA

lols contortavoiu palaeeton, eemir
um no centro de gninde parque, cuir
:s metros de frente por BO de fun
los, com lindo jardim e pomar,
som oito bollus quartos o diversos
-alies, garag" c todo o mais eonfoi •
to, o preço denso bello pala*f>to, 30o
contos, Hqulda-se por 23h conte-,
nntresn apAs a «nerlpturn: á mesnri
rua vende-so outro bello palacete
feito com lodo o conforto e luxo
rndo 15 metros de frento por 60 do

fundos, feito em ferro e Cimento,
com nove bellos quartos, quatro dl-
versos saltics, outras boas comum-
lliladf-s, ga.-age para dois carros,
etc. Preço 195 contos: tratar á rua
lluenos Aires, 25, depois das 13 lio-
ras, eom o corre.-tor ,1. F. Coelho.

PARA FABRICA - VENDA
Vende-se á praia de S. Chrlstovâo

.im esplendido terreno, tendo no cen-
tro um edifício, com 0 metros pur"2 de fundos o outras edificações:
o terreno tem de frente 24 inotros
por 114 de fundos, e tambem com
outra frente por outra rua. onde
tem tambem 30 metros de frenti-
por HO dc fundos em comniunloacflo
com aquelle; pre,;o de tudo PJ*, con-
los; tratar, á rua Buenos Aires n.
::5, depois das 12 horas, com o cor-
retor J. F. Coelho.

•l/EXDE-FE o bom prédio de sobri-" 
do, á rua de S. Chrlatovão nu-

lllero 001, cm leilão, pelo leiloeiro
| PAl/i-Al>10, lerca-felra, 30 do cor-

rente, im 4 1|2 horas.

ilNDE-SH o grande e solido pre-
dio á rua de 8. Clemente 11. 825

(Boi ifogo 1. em leilão, pelo leiloeiro
PAL/LAOIO, sexta-feira. II de outu-
bro do 1924, ás 4 1|2 horas. O pre-
dlo sC) pode ser visto no dla do lei-
lão, depois das 2 horas.

VENDE-SE o hom prédio dc dois
pavmlenlos, á rua ür.. Carmo Net-

to n. 308 (próximo á Avenida «ai-
vador de SA e rua Frei Caneca), cm
leilão, polo leiloeiro PAELADIU,
quinta-feira. 2 de outubro do 1H24.
ás 4 F2 ihorat-.

\/ENDE-SE o grande e solido pre-
dio á rui Auguatò Severo n. "3

(antiga Praia da Lapa), em lellfio,
pelo leiloeiro PAELA.DIO, terça-fei-
ra, 7 de outubro de 1021, ás 1 1 2
horas da tarde.

VENDE-*?!*; a grande propriedade á
* rua da Egrejlnhn ti. 0, câ-julnn

PRÉDIOS EM ICARAHY
AI.U0AM-8E tr.*5 prédios Situados ,1 ruit

Ili'!l*iirlo AUgUJtO t!«. 3-.', 30 e 4(1. C«nlu
do Ilio, perto dn praln, recentemente cans-
triiidn.. com I qunrtos, i snlss, hall, ^.^-
iiheli-n e demais liMIallsçOes para família
de tratamento. OS prédios tém Jardim na
Irrnle e quintal rogulai-. Podem ser Ms-
tos uo local, CONDIÇÕES: Aluguel réis
0001000 por mes c taxas, sob contraio
de II annos. Tratar A rua Oeneral Ciuiiu-
ra n. 00, loja. rasa Sou*a Kllliu k cia, dis
10 lioras tis 3.

obò sendo 
'levado 

pa. a ueTeeaoia Ua pr-ca. Marechal Deodoro (rampo
o .V 

"4-lcto 
onde o autuaram de S. Chrtaovao) e prao. ite Wiro-

^flajtrante, 
troitcaflando-o depois *^0« «-^^ 

TTo'n\^

irTiffíriifiíiA

"*!^^_m\^_.'* w 1

vermuutjo mim-
Jroso. Mata as
lombriitaa em 2.
horas.- " -

de 10.21, ás ¦'. 1|2 horas.

APOSENTOS

•JUJíoücci 
Purgativo.gífan-•Jtat Hido. inoífensivo

eiciiiiado com Medalha de OURO-Expoíi*

^40 Ceoiínarto. — Cie. 327. - 1*4413
noonteo! InlPANTS A Cia.

HUA CIIU.K, !!7, SOBUADO

r*o :000500o
LOTERIA DA VIOTORIA. I

VICTIMAS DOS TRENS
UM OPERÁRIO MORTO — Con-

forme noticiámos, hontem, foi reco-
lhido ao necrotério do Instituto lie-
dico Legal o cadáver do operário du
Central do Brasil, conhecido por'Pernambuco', quo foi colhido por
um trem na estação Silva Krelre. O
cadáver foi autopsiado pelo dr. Rego
Rnrros, que attestou o seguinte pio-
gnostlco: — "Fraetura do craneo
com destruição parcial da substancia
cerebral". Uma vez recompostos os
restos mortaes do Infeliz operaria,
foram sepultados no cemitério do
S. Francisco, sem que tivesse havido
o esperado reconhecimento.

Tiro casual
O guarda nocturno João Parreiras

SO' JOGAM G MILHARES1 jj Areias, morador á travessa Marga-
QUAUTA-FElFU, I» D li OUTUBRO |] I rida 51), quando examinava uma pis-

!•-,»,....,,. rr im___«a_e___ass* tola, om min residência, tez com que¦*¦*¦*—£rr*"~: "" ' ' "* »¦ mesma detonasse, indo o projectil
fADFTRAS /\USTRIACAS i alojar-so-lho no braço (idlrelto.

e cadeiras com mesa o carrinho pa- (,a ocorirrenclni tea mealoar ,.a,.rel.ra criança, vendem-se em dúzia ou ms ]m Ass[stencIa.
avulsas, no deposito o offlclna da
Colchoaria tí. Jos6. a rua Frei Ca-

neca, 303, Telephone 'N. 7517.

FERIU A FACA O SEU AN-
TAGONISTA

Como amigo-- que crani, o moto-
rista Jacon Tavares c o *u;ouguelro
Romeu José Pereira encontravnin-se
dlarianie.nte, no a«ouguo sito á rua
Conde de Bomfltn 7S8, onde o Ul-
limo era empregado, e dlvertlam-se
com pilhérias grosseiras.

Na noite ultima, os dois desavle-
riim-se por uma ituestão de somenos
Importância, em meio da qual Ro-
meu urinou-se de uma faca o feriu
o seu companheiro no ventre.

Aos grilos dn vletlma, varias pes-
sons aeüdlrnm, conseguindo prender
o aggressor que sondo apresentado
á delegada Ao 17" districto, foi au-
tundo c recolhido 110 xadrez.

A victima. que tem 42 annos do
edade e reside em uniu casa próxima
no local do crime, foi medicada na
Assistência e, em seguida, recolhida
íi Casn. do Saude do dr. Pedro Er-
nesto. sendo considerado grave o seu
estado.

Invadiram o lar de um official
As autoridades do 10" districto fo-

ram procuradas polo capitão do Ex-
erolto, Fábio Lopes Carneiro da Fon-
toura, residente á rua Manocla Bar-
bosa 44, no Meyer, que apresentou
queixa contra oa empregados munlci-
pães encarregados de dar caya aos
cães, que vagueiam pelas ruas da Cl-
dade. dizendo terem estes emprega-
dou invadido o jardim de aua casa
o apprehendido um cão do ruça due
estava Junto ás crianças ali resi-
dentes.

Acerescentou ainda o queixoso que
os referidos empregados municipaes
atiraram com uma criança ao solo,
quando se precipitavam em busca do
animal visado por elles para ser re-
colhido á larroclnha.

Fortalecendo a queixa apresentada,
foram servir de testemunhas da vio-
lcncia praticada os srs. Lui-* Colm-
bra e Fonseca da Costa, vislnhos do
queixoso

BIJQl) DE LA MODE
>u o n. 28 com um molde oor-

tado — n». 2.B00

ÍÍASA REYNAIJO - Rio de Janeiro

Aiugatmso inftblllndoü o com ponsílo,
dois esplendidos quintos com lüitnmunt-
caijilo c rrente para Jardim, em essa d'-
família. Leme, nia salvador Corroa, 40.

CASA
Vondc-so o prédio ilu 111:1 oarflo de

Mcsqullo, 110, com todo o conrorlu nio-
demo. Vfir e tratar no mesmo, das ô ás
r, horas. Preço 70:000*j000.

PRÉDIO - TIJUCA - VENDA
Em uma rua transversal, próximo

á fabrica Souza Cru-.'., o esquina ile
rua. vende-se um prédio antigo, em
perfeito estado, 110 centro do lindo
jardim, tendo denlro 5 bellos qunr-
tos. 2 laias salas, o fora um chnlol,
com 2 commodos o outras depen-
denelas, situado 110 melhor local, em
frente ao prédio vae ser Inaugura-
da a avenida Maracanã, quo segue
para o Alto dn lloa Vista. Locnl es-
plcildldo o fresco, tendo de frente
por uma rua 25 metros e pela outra
!!" metros. Preço. 72 contos. Tratar
á rua Buenos Aires 35, depois das
i2 li. com O corretor J. P. Coelho.

CASAS E TERRENOS
Vcndom-So lindos IluilgnlloWs e ma-

gnlilcos tetrciiuí em Cop"acalianri, Ipanc-
ma n Leblon. Da-se prazo para pagaiiien-
iu ilas cunstriiuçOus. Cnliipanlilli Gonslru-
1'loru nrasll. Avenida Ilio branco, 110, 7"
andar (edifício do "Jornal ilo lirasll"),

ESCRIPTORIOS NO CENTRO
Alugam-so os sobrtdot da rua Gonçcl-

vaa Dica na. 33-65, oompletamonto rofor-
madoa, com aoceafo por elevador. Trata-
ao ns loja.

PRÉDIOS A' VENDA
AVENIDA II I>E NOVEMBRO

(Ittrtdock LoIki)
Um pavimento com porão habita-

vol, dividido, forrado e uasonlliado,
no corpo superior magníficos dor-
mitorlos, saias, cozinha e ma!-: do*
pendências (entregue vasto).

IÍUA CAKSIAXO (íilnrin)
Ti-"S pavlmeritou, cinco dormllo-

rio.--, mias c rnuls dependências (ejti
vago),

UVA BÀMB1NA (IlolaíOB«)
Dol« prédios. l>ole pavlmontoa,

seis o nove quartos, salas, gfttndo
quintal. Frente para a rua da A«-
sumpção, onde tem mais um prédio.
Pliotograplilas (• Informações (inn o

ldlotdro PAI/IjADIO. á ma
S. .losó 11. õ7, loja, ondo Bo trata

PRÉDIOS NOVOS

"hegi
**>N«*'VV^i*Ni^/Si^^S^w^#w^^^í>*^í,VVSiA
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Ir - a , • • .. Íi,„ „, v .k( Il Efficazes na PRISÃO DE VEN- S
Sítios a venda em Jacarepagua. llm numero restricto de excedentes sítios de i hectar m _-_ w ... m

para cima, acham-se á venda em condições excepcionalmente favoráveis, Âs condições de paga- 9 ra h, THE e Hepatites m
mento são tão suaves que os compradores, com razoável tratamento do solo, devem facilmente M M NÃÒ PRODUZEM COLICASi |
pagar o preço da compra pelos produetos da terra e ainda ter em caixa lucros substanciaes. Bi*^*|^^|^^^BW«MHaB«BM-BB--_-Wy
0 preço poderá ser pago sm prestações de 100$ por mez, por cada sitio, durante o primeiro ¦' jgral^^iiiijii^ii^,^^^^^ mmmm_anno, verifiGando-se dahi um pequeno augmento até finai liquidação, A terra é excellente para m ^^rTTt * nn tnron Bl| toda a pequena lavoura, floricultura, criação de porcos e aves, etc, Nessa localidade toda es- 11 0 AF AMADO LIVRO:

pecie de arvore frutífera, prospera com pouco cuidado e produz com abundância. 0 clima é 11 w ainvn ouw
melhor do Rio der Janeio. 0 empregado do commercio ou funecionario que deseja agradável ¦ 1 lj yUi_ IODA MUuA DÜID oAdE/K odM
exercicio ao ar livre emquanto ao mesmo tempo augmenta a sua renda e constitue um patri- 11 BüCTinip/if a JWTüO Ti A ríQRMFliTn"
monio para o futuro, deve adquirir um desses sitios, Dá-se posse immediaia, Para mais infor- H 1 IlCiwiiil-uyAU Arlr_.u UU UADAIUdWIU

mações dirijam-se á ruaViswnde de Inhaúma, 82, Io andar, ou Caixa Postal 533, Rio de

| 
Janeir0' jj 30 

DE SETEMBRO E lü DE OUTUBRO I

Orande terreno - Botafogo - Venda
Vende-se uma ftrea. aproximada

de f, 0. 0 o ti metros quadrado», á la-
delra do Leme, próprio pura devldir
em lóten, on para qtialnucr ealabele-
cimento, caaas collcctlvaa, etc; tem
do frente, aproximado 400 metros e
de Cundo varia, entro 200 a 500 me-
tros. Vínde-ae tudo por 260 con-
tos, tambem ae admito uin sócio,
com a metade do capital. Vér plan-
ta c tratar com o proprietário, á
rua Bueno'- Aires. 35, d.-_ 12 lioras
em deante, com o corrector J. V,
Coelho.

Tambem so vende cm lotes de
10x40 a 12 contos por lote.

FAZENDAS A'VENDA
Ia, 450 alqueires, ^00 mil pés dc

raffi, 300 rezes, 14 animaes, custeio.
Engenhos, café, canna. farinha, 2
moinhos de fubA.. I carroa ,40 casas
para colonos oecupadas. tirando casa
do morada., moblllada. todo confor-
to. cirando fumai. 10 mil Itilos, ti
liiloinetros da cidade. Não falta nada
nesta fazenda. Can na viu es para mais
de 1.200 carros', Vrétjo 450 contos,
2", 500 alqueires de terrenos planos.
com grandes pastagens, matas, la-
voura, etc. Contem mais de 12 mil
pês de uvas, dá annualmente do 25
a 3 0 contos de vinho superior, díl
multa canna e eereaes. A' 2 horas
de S. Paulo. Preço. 205 contos; 3',
com 22i; alqueires de terras, oom
UO mil pis de cafC, cannavlaes, ina-
tas, lavoura, pastos, etc, 15 casas
para colonos. 50 rezes de cria. ruga
leiteira, 2 éguas, 20 poldos, etc,
Orande porcada na ceva, o mala 100
promptos para engordar. Engenho
de canna, alainbiqiie, etc, moinho
do Cubfi., 4 carros. 2 càrroçtlB, anl-
nnies dc sella, bOa casa tio morada,
aguadas, etc. Dista da cidade 4 kl-
loniotros. Preço 200 contos. .Multas
outras fazendas grandes e pequenas,
para diversos preços. Os pretenden-
tea podem oscrever, dizendo Itudo
bem explicado, como seja, tamanho,
preço, etc, como desejam ft fazen-
da, que terá. logo a. relação. Kua ln-
validos n. lli, sobrado, de 2 As 5
horas du tarde.

Vendem-se nu nluffinn-.so quairn. jun-
ins on separado-", ulniln nio liablliirins, ,¦¦•
l.vlu liiiiüralow, em cimento urinado, .Mr-
dini, escudas nm mármore, ladrlllio.* ce-
ramlcli, ussníilliiis das sulas e quarlns ein
liin.sulcu de miiili'li'ii, duas cores; plntu-
ni-. estylo alleniün; loRín a xnc, dividi-
dn- com ns 'cRiiliiics rniiimodosi -i salas,
Hall, ropn, cozlnlili, despcnsil o no pavl-
mento ntiperioi' tres bons doiliiliorlus e
um espaçoso quarto pura bntilin; tem mais
frtra uni quarto parn criado, W. c„ chu-
velru e pequenn tpilntal. Podem ser vlsl-
tados n qunlqiici' liora, il rua D. Maria
ns. 18 n II c ^('lto Teixeira ns. 7 e 0
(Aldeia Cnmplstn). Tralu-Sti na rua Vis-
conda de Inliatlmu n. Is, a- andar, com
Tottrlnlio, u proprietário, das 12 tis ii
liuras; telephono ."Surto 4620.

TERRENOS
Vcaitloin-sc optinios lotf*s no I,e-

bloii. entro o tiNir c as gl'n*«V*fi obrns
in -Jockcy Club, A vlnta o a pn'«ta-
ffíCti, Preços vantajosos, iirim-lnal-
monto liara « ciiíki Un» vendas ú
vlstn. Trnta-sio Avenida lllo Branco,
138, 4" unriar, sala 11.

SERÁ' VENDIDO PELOS VENDEDORES DE JORNAES NOS DIAS
30 DE SETEMBRO E lü DE OUTUBRO

Palacete - Mariz e Barros - Venda
Vende-se ft rua Mariz e Barros

um confortável palacete, em centro
de lindo jardim, tendo 22 metros de
frente por 70 de fundos, cum oito
bellos quartos, diversos salões, todo
o mai.s conforto, no centro de jar-
dim. Preço 165 contou; tratar á rua
Buenos Aires, 35, depois das 12 ho-
ras, com o corrector J. F. Coelho.

TERRENO EM LARANBEIRAS
Vende-so em rua transversal, um lote

plano de 12 metros por 3f> de fundos, ao
preço de 42;000(t000. Tratar na Avenida
ltlo branco, II D, 7° andar (edifício do
"Jornal do Drasll").

TERRENOS A PRESTAÇÕES
TIJUCA — BOA VISTA

Xa Estrada das Furnas vendem-
so lotea de mil motroa quadrados em
prestaçôoa inensaoe, desde 50í —
"scrlplorlo local: Estrada das Fui-
nas u. "55 — eocrliitorio centra':
rua da Candelária n. 38, sobrado,
com oa srs. Penni, Parisot it Oom-
panhia Limitada. Telepliono: Norte
n. 4.015.

SITIO - THERESOPOLIS - VENDA
Desviado da var-rem de Thorezo

polis 10 minutos a cavallo, vende-;-1*
um belllsslmo sitio, com um esplcn-
dido prédio acabado de construir.
com 4 grandes quartos, um grande
mino, linda varanda em volta, cosi-
nha, banheiro completo, qu«nte e
trio. dispensa, fura tc-m uma casa
cum 3 quartos, o terreno tem de
frente 180 -metros por 1.100 metros.
de fundos, com tres córregos de ex-
cellente água, sendo um onoanado,
com uma bella matta nos fundos,
com multo boa madeira de lei, bella
propriedade para veranear. Ü pre-
dio é de feitio bungalow. Preço 65
contos. Vêr planta do prédio e ter-
reno, ã rua Buenos Aires 33, depois
daa 12 b. com o corrector J. F. Coe-
lho. Tem 198.000 metros quadra-
doe.

LAVOLINA
rnoDUCTo indispensave'.. lm to-
DOS OS HOTÉIS, CASAS DE SAUDE.

HOSPITAES, ETC.
A' VENDA EM TODOS OS ARMAZÉNS

¦"¦_¦_¦¦_—¦__¦—<—_¦__¦¦__——

Costumes, Vestidos e Man-
teaux Elegantes, só na

Casa Perrotta
Vicente Perrotta, ex-alfaiate das

fazendas, pretas
Aceitam-se encommendat do interior

ItUA ASSEMDLE*A, fã — T. C. 31TI
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0 INTRÉPIDO AVIADOR CHEGOU A
F00CH0W

HONG-KONO, 21 (U. P.) — O
aviador argentino major Zannl par-
tiu, hoje, desta cidade, continuando
o seu vflo do eircumnavegaijão, eom
destino a Fooehow.

SHANOHAI, 27 (U. P.) — Tele-
grani mas do correspondente espoclal
da "United Press" om Fooehow dl-
;:em (iue o aviador argentino Zannl
chegou a essa cidade hoje, as 15.10.

KONG-KONO, 27 (U. P.) — A
partida do aviador argentino Zanrjl,
hojo, fi» 10.50, foi um verdadeiro
.".conteclmento, assistindo numerosos
estrangeirou intui domiciliados o
grunile parto da população nativa.
íjannl acha-se em excellente dlspost-
«•ão de eslplrlto e em perfeito estado
de saude.
PARA A TRAVESSIA 1)0 PACI-

JUGO
TOKIO, 27 (L*. P.) — O secreta-

rio do aviador major Zitinil, sr. Mur-
phy, i|ue prepara li derrota que deve
seguir o corajoso piloto em sua via-
aem ent redor do mundo, acreditava
«Itio Zannl, depois de chegar a esta
cnpltnl, decidiria continuar o vôo.

Ueclurou o sr. Murphy que o go-
verno Japonez, tinha promettldo com-
pleto auxilio, tendo approvado a ai-
teraçilo dn rota através o Japão, toi-
ta pelo major Zannl,

Após a sua chegada n Kagoshlna,
Ziinnl seguira com destino n Kushl-
moto c dessa cidndn para ÍCasumI-
gutira, :i. ultima cidiuie ua vlugeni
:i Tulsio.

o sr. Murpliy, seguindo ns Inslru-
«•ções du major Zannl, já tem feitos
os necessários preparativos pnra o
voo entre o Japão e o continente
norte-americano. Tres navios, com
inHtuiluyõCâ dc nidio, foram contra-
tudos por Murpliy, afim do com-
tintarem o destemido aviador atra-
vis do Pacifico.

s****m»v*ir>m»**^r+m»\*\tis^S>i**r*^^**S*

OS ALBANEZES PERSEGUIDOS
.SlTTATU. 27 (O/. P.) — Um gru-

po do montenegriiios <irmad'os auxi-
liados por forç.-is regulares yugo-
clavas Invadiram o districto 'libanês.
do Kalmlente, H-.iqueando as casas
dus ulbanozea que oppuzeram forte
resistência.'1'emc-se que esse incidente provo-
iruc complicações diplomáticas,

<^¦l>^•>^.-v>l^lAl^^«^>Ai<^All%>^¦a^>*v^>•-t¦>¦¦^

A IMPRENSA E AS POLEMICAS

VAIA IÍ.ESOTAJÇAO DO COK-CJ-IU
UA ISSPKEXSA

PALBRAÍO, 27 a:. P.) — O (
gresso da Imprensa reunido act
iiicnic nestn cidade, upprovou
num .sefíiiilo do «bojo unia niotjão
primindo a esperança do nue di.
avante, ns polemicas jornalist
adoptem nm tom mais digno
;ití; agora empregado,,

isso
on-

u«il-
em
ex-
Ofíl

ICU K

Palha de seda, largura
- 90 centímetros, metro 9S000

Seda lavavel, largura
100 |c„ metro,,,, I0S000

Crepe Georgette, largura
100|c„ metro.,,, I2$000

Satin Duchesse, largura
100 |c„ metro,,., 158000

Crepe da China, largura
100 jc, metro,.,. I6S000

Foulard de seda, largura
100jc, metro,,.. 183000

Taffetá de seda, largura
100 jc, metro.,.. I8S000

Crepe Marrocain, largura
100 |c„ metro.,,. 228000

Lamé fantasia, metro.. 20S000
Crepe Satin, largura 100

centímetros, metro,. 328000
Crepon de seda, largura

100 |c„ metro,.,, 248000
Marrocain fantasia, lar-

gura 100 j c, metro 248000
Crepe Broche, largura

1001 c, metro.,,. 248000
Marrocain Broche, largu-

ra 100 jc, metro.. 288000
Charmeuse de Lyon, lar-

gura 100jc,metro, 358000
Rendas de seda, largura

100 |c, metro,,,. 368000

MORREU 0 PRESIDENTE DA UNI-
TED FRUIT COMPANY •

NOVA YORK, 27. (U, P.) — Te-Jogrumniaa recobldoa du Swumpcott,'•Maeuuchumiotta, annunclam o falle-
cimento nessa cldado do sr. Andrw\V. Proslon, inllllonarlo norte ame-
ricano, presidente da United Frult
Company. O extineto contava notou-
tU O Oito minou.

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 27 (U. P.) — A Com-

nil9Hlio Executiva da Puz, tratando do
problema dius raparaçõoa examinou a
eventualidade do se adoptarem dispo-
sh;ões similares is constantes no pia-no "Recorory" posto cm execínjâo
pela CSrü Brotanha o que determina
quo 20 por oento da importância das
exportações ullernUs revertam a favor
do Estudo,

Os aviadores Brito Paes e Sar-
mento Beires, seguiram para Milfon-
tes afim de assistirem uo padrão com-
memoratlvo du Inicio do raid de Lis-
boa a Macau.

ü Industrial sr. Albino Mendes
entregou no ex-presldento da Repu-
blica dr. Antônio* JosC* de Almeida,
rica salva de prata coinmemoratlva do
sua viagem ao Itio de Janeiro, offere-
clda pela commlnsfio dc homenagens
da colônia portugueza, entregando a
filha um par «Je ijieroluii.

..Seguiu para o Brasil o medico dr.
Ângelo Vuz que vae estudar o regi-
men hospitalar e a or*ganiza«^lo medi-
«a escolar desse palx.A esquadra italiana que acompa-
nha o prlnclpo do iPemonte herdeiro
«Io throno «Ia Itallu, communlcou uu
governo portuguez quo não passará
por CílbO Verde.

•— foi commcmorado em iodo o paia
o anniversario da batalha de liussaeo.

LISBOA, 27 (U. P.) — t) sr.•Pires .Monteiro, ministro do Com-
mercio. attendendo ús recommenda-

«,' es do dr. Alberto dc Oliveira, ml-
nistro de Portugal na Republica Ar-
gentina, prepara diversos films dc
propaganda do puiz quer da metro-
polo quer doa colônias afim de «o-
rem exhibidos uo Brasil o na Argen-
tina.

O sr. Torres Clareia declarou á
imprensa que substituirá o Commis-
sario dos Abastecimentos por Coopc-
rativas, acerescentando que o pão
começara, a baratear no mez de ou-
tuliro próximo.

t*<S****l**Jr*SSS*>+_rl^^+^*^Vl>S*»>r»***St*

0 CIRCUITO AERE0 DE ANGOLA
LISBOA, 21 ttl* P.) —- A aviação

portugueza prepara novo emprchendi-
anento aéreo nue constituirá um dos
maiores feitos até agora -ealizadoj
para o dominio do ar.

Segundo t'ôru noticiado o aviador
Emílio Carvalho estã. completando os
preparativos para o arrojado circuito
aéreo «I oAngola, que tenoiona effc*
eluur dentro cm breve.

r>**^S*S^*»**1'*r^**m**r*V\r+^r»*>*»**>w*\

FALLECEU 0 VISCONDE DE WAL-
TER L0NG

LO-VD.REH, 27 (U. P.l — FaJleceU
O conhecido político britannico vis-
condo de Walter Long, antigo minis-
tro «la Marinha.

.. ,_\
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OS BENS DO
EX-KAISER

0 RELATÓRIO SOBRE OS SEUS
BENS E 0 QUANTO QUE JA'

RECEBEU
BERLIM, 27 (ti. I'.) — O relato,

rio dn coioi.ilusão especial quu du-
rante cinco nnnos rstevo fazendo In-
vostlgacSoH sobro aa finanças do ox-
Kalser Guilherme II. uflm de deter-
minar o quo o governo devera pa-
gar-lhe, causou sensação cm toda a
Allemanha.

A commissao informa, nesse do-

.....^ ^..^^

O ox-imporador da Allemanha

«iimento. que Guilherme e a familla
Hohenzolleru receberam do Estado
•da Prússia, depois da termina«;ão «la
guerra, uma quantia total do 32 mi-
lhões dc marcos, ouro.

A imprensa socialista mostra-se
particularmente satisfeita com o re-
sultado do inquérito especialmente
pelo facto de allegarcm o ex-impe-
rador o seu 1'ilho. o ex-principo her-
deiro Frederico Ouilherme, que vi-
vem na mais completa pobreza.

í
isía Oraoa i C.

Superior qualidade e to-
das as cores (enfes-
tada), metro.....

CASA FUNDADA EM 186*1

Chapéos por atacado
Tel. N 144.2

SECÇÃO BANCARIA
Tel. N. 23S8

TEM CASA FORTE

72, li S. PEDRO, 72

Administração, compra o
venda de apólices, papeis de
credito, prédios o terrenos
bem localizados. — Opera em
descontos e demais operações
bancarias. Aceita depósitos em
conta corrento o a prazo fixo
ás melhores taxas.

1 Transmissões ü
i "Wuelfer

N. da K. — A questão acima vem
so debatendo desde 1919. Em vir-
tilde dc resoli.'«;iio do governo de
Derllm.

O ex-Kalsor recebia Dil mil mar-
co.- onro, mensalmente, para o seií
sustento, do sua mulher c do seus
ritico filhos eom suas famílias e mais
a. do seu irmão, o principe Henri-
que. c de seu primo Frederico Leo-
poldo.

Os «jvii* se beneficiarão com o uc-
côrdo entre o govorno do Reich e
a familla Hohenaollern são em nu-
mero de quarenta pessoas.

U inventario dos bens da ex-fami-
lia imperial parece que agora ter-
minou c irá ter final soluijão.

Podemos adcanlar quo os .1" ini-
lhões de marcos, ouro, do que fala
o telegranima acima, foram recebi-
dos pelo ex-Kuiser dusde o fim da
guerra até maio de 1920, como pro-
dindo de sua fortuna particular.
Para installar o conde Guilherme cm
Doorn, o governo da. Prússia ven-
deu valiosas propriedades do ex-im-
perador, situadas no centro de Ber-
lim.

A maior parte dos caslellos e do.s
antigos palácios reaes, em Berlim «•
Potsdam, passou a ser propriedade
do Estado prussiano, sendo certo queoutros ha, ainda, pertencentes aos
Hohenuollern. lOssas propriedades fo-
ram confiscadas pela Prússia, bem
como o quo nellas se continha, e
trata-se, agora, de estabelecer quaesos direitos que a ox-familia imperial
terá ainda sobre grande numero dcoutros bens moveis o immovels.

0 CLERO E A POLÍTICA
¦»¦

INSTRUCÇÕES DO CARDEAL
GASPABRI

ROMA, 27 (f. P,) — O secretario
dc Estado do Vaticano, cardeal Gas-¦parri dirigiu unia circular a todos o.sbispos da Italia flando-lhss instrucções
uo sentido de que recommondem no
clero secular que sc abstenha dc to-
mar parte na politica activa do paia.

lloydIéXícííK de
p0rthsm0uth

.LONDRES, 27 (U. P.l — Commu-
nleam «le Porthsmouth «iue a inunici-
palidade dessa cidade conferiu lioje o
titulo de cidadão honorário ao ex-mi-
nistro sr. David Lloyd. Este pronun-ciou eloqüente discurso agradecendo a'homenagem e dizendo que lamentava
o destino de todos os estadistas queajudaram o paiz a conquistar a vi-
ctoria, mas considerava essa sorto in-
evita vel.

VIAJANTeTdFÍvTTE PARA
0RI0

NOVA VORK, 27 (U. P.) — A
bordo do valpor "American Legion"
embarcaram para o Rio de Janolio
o sr. Delio de Campos o a condes-
sa de Castro.

2S500
VENDAS POR

ATACADO E A VAREJO
IM A

^—"* dl.;
o V1n <
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Companhia Brasileira de Electricidade

ai Pacheco
SM IIÜfflNi 1581

Esquina da rua da Alfândega
TELEPHONE: NORTE 1244

U
O ESCKIrTORlO,

ao
SS Rua Primeiro do Margo 88

DEPOSITO
VENDAS

KIO DE JANEIRO
IQPOi*.— IOBOI

CHAPÉOS
Mme. JEANNE BARD

IYIODISTA FRANCEZA

Liquida seu stock por Ínfimos preços
RUA 7 DE SETEMBRO, 211, 2a andar

PHONE UEKTHAL 1210
ENCOIWIWENDAS E REFORMAS -

BANCO COMMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

MATRIZ EM S. PAULO
Capital Rs. 50.000:0005
Capital realizado. . Rs. 30.000:000$
Fundo do rosorva . . Rs. 20.000:000$

FILIAL OO RIO DE JANEIRO
Rua da Alfândega 21

TELS.: N. 6<*34 o 6435

VyUl\l/!l
Prata - Moeda — Brilhantes

CAUTELAS
Correntes, cordões, castões, ouro que-

brado, platina, dentes, dontaduras, jóias
com brilhantes, salvas de prata, appare-
lhos de chá, prata e moedas da Republi-
ca à do Império.

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

Vejam a offerta dos annunciantes FAN.
TASTICOS e depois venham om nossa casa.

SYNDICATO NORTE AMERICANO
Compram-se CAUTELAS DO MONTE SOC-

CORRO e de outraa casas
RUA 7 DE SETEMBRO 162 — 1a

TELEPHOMJ: CEXTUAL ZCi2

A FRANÇA E
HATICANO

0 PROTESTO COLLECTIVO DOS
CARDEAES FRANCEZES SOBRE A

SUPPRESSÃO DA EMBAIXADA
NO VATICANO

PARIS, 27 ÍL*. P.) _ Coniincntan-
«Jo n curtu dirigida uu presidente ilo
Conwího tio Ministros sr, Herriot poraols (ainJ«u*as francezes protoatundü
contra «¦ projecto «Ju BttppressSo dn
embaixada francozu junto no Vaticano
«• contra a InstrucçOo «lo «*n*«lno leigo
nu Alsuclu I.iTuna, o jorna.' radical"lVOeuvro" dir.:"A cartu dou cardvaes não «j um ,pro-tosto mus unia ameaça. O sr. Her-
rlot procedo ia>ni a máxima toleran-
cia a reípiílto das congrcga.Oes reli-
iílasas na Alâacla. Os ca nina*.'.-, decltl-1
ram u guorra «.¦ n opinião Imparcial pu-'ilt-rá julsar iilíPüi ú o iisgroMsor".

A "'•ln- Nouvello" repete que ape-
sar «los desmentidos «lo "Osservatore
•Romano" ursAo do Vaticano, iiessoas
autorizadas a talar em nome du papa,declararam ao sr. Ilsrrlot nue se a
Prunça, (.-onservar a sua embaixada
junto uo Vaticano, a :igita«,'ão «los ca-
tliollcos iu AUnciA Loreiiii cessará
Instantaneamente.

A RKIMÃO IM) GABINKTK
RAIRIS, 27 (C. P.) — o gabinete

reunlu-so esta tardo .-ob a presidon-
clu «lo clvfe do governo sr. Bdouard
Herriot, afim ili* redigir a resposta ao
protesto ilcs cardctios contra a projo- Jctada Kllppressilo da embuixadu frun- |
ceza no Vaticano o a applicai;uo da
lei' de separaçüo á Alsacla Lo-
rena.

Sr**r*tr~m*>r»mr\r*»****^*s*****\Jl*+*j***jaj,

0 CASO DOS CAMPOS PETROLIFE-
ROS DE TEAPOT DOME

WASHINTON, 27. tL*. P.) — A
ai^ão judicial ijue o governo dos
Kstados Unidos inovo afim de au-
nullar as concessões arrendatárias
«loa campos petroliforos dc Tespot
Domo, foi adiada do dia 7 de outu-
bro próximo para o ll dc janeiro do
anno vindouro, devido a so terem
recusado a depor diversas testemu-
Ilhas.
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CONFLICTO ENTRE FASCISTAS AL-
LEMÃES E REPUBLICANOS

'BERLIM, 27. (U. P.) — Despa-
chos irecebidos de Altona, referem
que nessa cidade deu-ae ten-rvel con-
llictu entre o.s fascistas locaes c as
organizações republicanas.

Em conseqüência da luta. morreu
um popular ficando varioe outros
feridos.

k<'-V»*>>-,'-*-A>*>i*,**A«^>^<i*>VNi**-N>'^

VENIZELLOS EM LONDRES
LONDRES. 27 (V. P.l — O cx-

presidente ,d«> Concelho d«- Ministros
da Orecla, sr. Eleutcrio Venizelos e
sim esposa, chegaraim a esta capital
em viagem do prazer..

NA LIGA DAS NAÇÕES] GIRCÜMNAVEGÃGÃOI A RUSSIA E A PAZ
—» » —_

i

POR QÜE 0 JAPÃO NÃO ASSIGNA-
RA' 0 PROTOCOLLO DE DESAR-

MAMENTO
GENEBRA, 27 (U. P.) -- Nüotendo a primeira conimlss.lo da Ligaaceitado a emenda Japoneza, quepermittlii ao Conselho esforçar-s*

paru conciliai- disputas resultantes dnleglslaçilo domeutica «los paizes,como, por exemplo, em assumptos «iiiiniisriiiíHii, n dolegac.no Japoninotificou, hontem, á commlasao queo J.ipilo nno asfjgnan. o protocollodo arbitragem, segurança o desar-mamento,

aTwTdPTrI,,
BE-RMM, 27 (U. I'.) — Coniniu-

nlcuçoes telegriiplilcas recebidas uePWendrlcharKiven dizem que reinabom lenrpo nerti reg-iílo. O dirigivelamericano "Z, It. :t" construído pclacasa Zeppelln, partirá para ori Esta-dos Unidos n:i próxima semana.

0 PETRÓLEO NA COLÔMBIA
O QUE VEZ A STANDARD OU,
MOVA YORK, 27 (U. V.) — O Jor-nal "Nuw Vork CommerciaJ" publi-ca um artigo dltMndo quo a Standurd

011 Impediu a reu.izaçfio de um vasto
pluno de desenvolvimento «los cam-
pos petroliforos de Colômbia por umn
empresa subsidiaria da Atlantic ltetln-
ing Company

AÉREA
A PENÚLTIMA ETAPA OOS NORTE-

AMERICANOS
S. FRANCISCO, 27. (TJ. P.l — Os

iivliulorcn militares norte amerlea-nos, tenentes Smlth, Wade o Nelson,
que acabam de realizar a viagem do
clrcumnnvegnção aérea, doixaramesta cldado em acroplanos com des-tino ts Eugene. Estudo de Drogou,«lc onde seguirão pnra íaoiitt'«¦. pon-to inicial «lo vflo em redor «Io mun-
io.

UMA HOMENAGEM A ANTÔNIO JO-
SE' D'ALMEIDA

L.TSB0A, 27 (A*) — A Imprensa des-
tn capital noticia, elogiando, a core*
monia hontem realizada nu residen-
ela du ex-presidente «la Republica, ilr.
Antônio Josí* de Almeida, da entrega
do uma riquíssima salva do pr.\'n ao
dlstlnct» homem publico, por parte «Ia
contmlssüo que o recebeu no Rio «Io
Janeiro, durante o Centenário, -por
oceaslüo de sua visita ao Brasil.

A entrega foi feita, iwssoalmente
pelo sr. Albino do Souza Cruz. grando
Industrial nu Riu, e que tambem fu-
zla parte du commfssfio de reoepçAo.

A' senhorlta filha do sr. Antônio
.losé do Almeida foi Uunbom oatregue
por aquelle cavalheiro um riquíssimo
collar de pérolas.

UMA AMEAÇA DE MACDONALD
LONDRES, 27 (U. P.l — FWiuido

hoje em Dorby o primeiro mtniatr,i
sr. R;ims.iy Mae IXmnld dosftflou oamenihros da opposlçfto o annunciou
quo no caso de serotn rejeitados ostratinlos eolebrados com a Russla
haverA nova oleigao geral.

. Acerescentou o chefo do governo
que <i paz «ia Europa mio norA pos-Sivol se se «ielxar de lado a Russia.,

O sr. yine. Doimhi defendeu o tia-
tado nuglo-i-usso disemlo «íuo o men-
mo abro os mercados da Inglaterra
á Inglaterra, accroseontnndo «pie o
governo trabalhista foi bem sueco-
dldo em um ponto om quo iodos
fracassaram, om conseguir que a
Russla reconheça íls suas dividas, ,o sr. Mac Donnld continuou! "•>

"Nós uão vamos conceder um e:n-
presumo á Russla, mas u-ponus ií.i-
rnntll-o, o quo «'• liem dlffercutu.
Dlz-so «iue o empréstimo sei-íi de cem
milhões ile libras, maa Isso nunca foi
mencionado."
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0 ROMANCE DA DUQUEZA DE
WESTMÍNSTER

SOUTHAMIPTON, 27 (I*. P.l _'"'iiegou a ««sia cidade n duoúezo ,ie
Westmínster, que declarou ao de^om-
barenr: "Não tenho lar. fSuppoiiho
".ti" nenhuni iios passageiros «o
achará, em ttso triste kí(ii.io.'«o. Nflo
sei onde ir nem o que fazer."

A duquean move umn aceito «i<* «li-
vorclo contra, o seu marido quo a
expulrtOU de sua ea.s.i.

Uns...
a conselho de pessoas amigas;

attrahidos pela reclamae;

por experiência própria,

JÓIAS - RELÓGIOS
Obje ctos de Arte - Fantasias

J O AL. HE RI A

A NACIONAL
|26 AV. RIO BRANCO, esq,de Soto

Mais barato que em qualquer liquidação
IV1E"Z

PREÇOS EXCEPCIONAES

correm a apro-
veitar os

últimos dias
da

GRANDE VENDA

fim de Estação
NA

DE

18*2 Ouvidor
Dentro de poucos dias •

Abertura da
ESTAÇÃO de VERÃO

t\ todos que tencionam comprar um automóvel ré- *,
commendamos exambar cuidadosamente o Hupmo-
bile;' tendo em conta a boa reputação de que elle
gosa, desde ha muitos annos, não havendo nenhum
automobilista que tenha ficado descontente com
elle. Não ha duvida que um carro que dá invariável-
mente satisfação a todos os automobolistas deve

possuir qualidades de mérito intrínseco

MOTOR CAR CORPORATION
Detroit Michigan

U. S. A.

Hupmobile

_____ O MEILHOiR, TOITIOO
É .A.

MOTOR A GAZ POBRE
Vcmic-sc um dc nollio H. 1>. do

fabricante Inglez (Hu.ston Prootor,
Lincoln, Englaud), com os portou-
ces scsulntos:

1 rroituctor do ^az. com os UCCOS-
saiios tijolos relractarlos.

1 Puriricado'.'
1 Motor horizouta] com 2 grandes

volautcs.
1 Compressor completo para dar

partido an motor.
Tubuliifão completa.

1 UÍisc do ferro íiiiiilulo.
1-urariisos. etc.

Preço: 30:ÜOOSO00. Este preço ó
de oceasião parn dcsoccupiu* logar,
pois o motor vale õ ve/.es esto preijo,
Bntres-Xie uu .Maiitlma. Eúsreil í»t*il*
ler. Theophllo Ottoni 90, loja.

Cada frasco é acompanhado da relação de um grande numero de altestados de eminentes pro-
fessores da Faculdade de Medicina do Illo de Janeiro e da de São Paulo e de notáveis médicos «jue

affirmam ser a phospho-calcina-iodada um xecellentc preparado, de grandes resuliados na debiii-
dade, no Iymplmtismo, adenopatliias, eseroplnilose, raolütismo, anemia, neunisthenia, phosph.-i.tii-
riu., clilorosc. bocio, bronchltc astlimatlca, denti<;ão. ílieunuitlsnío elironico e convalebcenças. E'
usada ainda durante o periodo da gravidez, como cvcellcute auxiliai' no tratamento da syuliilis e oo-
mo tônico do apparelho respiratório.

.V venda em iodas as pliarmaeias c drogarias.
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0 festival ds hoje no Jardim
Zoológico

O festival promovtdo pofcw sonho-
ruo o ««iiboritaa do Engenho Novo,
e.m beneficio da, Esco» Popular Oru-
ttrttu, a, rcallzar-se hoje, da» 13 A*
20 horaa no Jartlm Uoologta), obtora
franco orlto tanto peiu Kympathla da
camsu, <juo pletola, como ixa» oroelten-
cU do irrogrammit.

Haivonâ, sxTvnaaolic*. p«l«9 aíuamioB
do "V«ra Crus", osootlsmo pelou esco-
tolroa da Associado BrasHdru, canto-
rlae o corrida* petas crianças da lOs-
cela, funcçüo ao ar livro Cta 15 horaa
pola troupo "Tutu", barracas olegan-
tsmontu ornainantadas, servidas por
gentlB senhorltas, animado chá-dan-
samto o innumeras sorpresaa.

Funccionarú. daa 12 Hs lfi horaa, a
porta da rua J. do Patrocínio, tran-
sito 'dos bondes da linha Uruíuay-Bn-
genho Novo.

Das 11 lioras em deante, havertl bon-
das extraordinários da linha Jardim
Zoológico, partindo do 1* em 10 ml-
nutos do largo da Carioca.

A. PEDIDO s
0 DR, MACEDO SOARES EM LIBERDADE

CONFERÊNCIAS
Xa Faculdudo do Phllosaphla, 4 Pra-

OU Tlradentes n. «C, reallzar-se-A sab-
bado, '1 do outubro próximo âs 17 ho-
•rus a conferência do professor Igna-
cio Raposo, sobre o thema "O Deis-
mo Philosophloo".

A. entrada serü. publica.

A exposição de trabalhos de cegos
O sr. Agostinho Die« Nunes de

Almeida, na qualidado do vico-pre-
sidonlo, cm exercício, da Liga dc
Auxílios Mútuos dos Cegos no Bra-
hMi eslowJ hontom no ipalacio do
Carttote, om vários Ministérios e na
Prefeitura, afim do agradecer ao
presidente da Republica, ministros
do Estado o prefeito municipal, se
terem feito representar na abertura
da 1* Exposição de trabalhos do cé-
soe, no Lycou de Artes o Offlclos.

Sociedade Literária
Realizou-so no dia 26 do cdrronte,

&s lü horas, uma sessão ordinária da
Socledado lideraria do Prytanou Ml-
litar, onde so fizeram ouvir os srs.
Mzontlno do Souza Pinto o João Josí'.Buartiuo Lima quo foram multo ui>-
plaudidos.

^^T_^^B^_^^Q WM *\

W~<> "Si bem me
recordo» não

houve un dia em que
faltasse em casa a
Emulsão de Scott."
O que diz este cavalheiro de
idade applica-se a uma infini-
dade de casas de familia onde
se apprecia a saude e robustez
em todas as idades da vida.
[Tantas enfermidades teem a
mesma origem que milhares de
pessoas sensatas chegaram a
convencer-se de que quando
não basta a Emulsão de Scott,
ha que deixar que. o medico
decida e freqüentemente este
tambem diz:

Tomo a

EMULSÃO
de SCOTT

A noticia da llbertaçAo do dr. Ma-
cedo Soares, presidente da Associa-
çfto Commercial, divulgada hoirtem
A itardo c oonflrmadtt hojo cedo por
um comtmJunicado da própria Asso-
ciaçio, produziu em todas os oapho-
ras soelaes uma Impressão de allivio
e do Intima satisfaço, cnpeclalmento
em quantos om nosaa cidade foram
protagonistas e victimas involunta-
rias doa trágicos dlos de Julho.

Naquelles dias em nuo a oppressllo
da forca e o terror sob todos os as-
peotos nilo permittlam aos habltnn-
tes do S. Paulo ap.-ulla.tar dos noon-
toelhientos oom absoluta sorenldade
e no seu real alcanço, o dr. Macedo
Soares appareceu) a todos como o lio-
mem enviado pola Providencia para
mitigar os effeitos da immensa des-
ventura do improviso abatida sobre
a ipaclflca populecilo, a ameaçar-lhe
a exlatoncla o a restauração, amea-
cando ao mesmo tenipo o futuro do
paiz. '¦

Com ! juízo sereno, do hojo cm

diante longe das impressões e daa

recordações da infernal situação que
atravessáramos om 23 dias conse-

cutlvos, sem lima hora do descanso,

podemos e dovomos lcalmonto reco-
nhecer quo muitas idas iniciativas de
su&vizaç&o daquelles dias, tomadas
•por aqueJI03'quc não haviam perdido
o senso da rcsponsabilldado social na

dispersão do todas as orientações o

actividades publicas, podiam vir a

favoroeor 'os planos daiiuollos quo,
na subversão da ordem, procuravam
o caminho quo os eouduüiüso á. meta
•prc-cstabeleoido. dos ueuu planou po-
litlooa ou do interesso particular, tí'

Indiscutível quo e. anela do defender

a todo custo a vida o ou haveres dos
cidadãos o' o desejo ,dc salvar o pa-
trlmonlo paulistano, fruto do épicos

caforcos do varias gcrayõcs o quo en-

tão -parcela na iniminencia de so pro-
clpitar no abysmo, podia criar — o

om certos momentos criou — situa-

Cões delicadas o verdadeiras difficul-

dados ã mais rápida restauração da
lei o da autoridade constituída. A lo-

galidado, 'pelo próprio instinoto do
defesa social, devia oíigir quo, a

qualquer custo c no mais brovo tem-

po [possível, fosse su ."focada a tenta-
tiva, pois 'que o respeito â. lei e ao
¦poder 6 a bote do todo o consórcio

civil, á unlca coisa quo pôde assogu-
rar o progresso das nações e a sua

iprosporida.de. A legalidade tinha,

pois, o direito do exigir da popula

cão qualquor sacrifício, pois que agia
no seu interesso e no interesso su-

premo da naijão.
Mas estes prlncipios, quo parecom

indiscutíveis a quem 03 considera
com serena razão, cm situatjão de
tranquillidade, longo do todo'perigo,

poderiam humaiiamonto vir a esque-
cor-se em meio do tumulto das mais

profundas emoções, ontro as angus-
tias dosperladas pelos mais tristes
espectáculos, na tonsão indlzivel dos
norvos, ua Ininterrupta suspensão da
normalidade.

Prescindir do estado psychologico
daquelles dias 6 impossível a quem

CAFE "GLOBO"
AVISO

Attondondo á extraordinária alta
de proijo do oafé eu, grão superior,
t.uo consumimos em nossas torrofa-
ções, somos obrigados a alterar no-
vamento o preço do Café "Globo", a
retalho, para -1$S0U o kilo o 2S400
meio kilo, a principiar do dia 30 do
corrento, terça-feira inclusive.

Esperamos que os nossos amigos o
consumidores recebam com bonevo-
lonclu osse novo augmento a que so-
mos forçados multo contra a nossa
vontade,

Kio, 27 Je Setembro do 192-1.
BHERIXN '.» Clu.

queira procurar noa factos a verdade
o Julgar com soreuldado o procedi-
monto dos liomens, quer agissem por
si mesmos ou por tm Interesso col-
lectlvo. Ü6 so aquelles'quo estavam
longo das visões triste», fira do man-
to do oppreBsõoa do todu, especlo que
cata sobro a cidade, pudessem capa-
eltar-iio do estudo dc animo dan que.
estavam dentro, sá depois da conse-

quente oomprelienoio da enormo dl£-
torenca entro as duas psycheloglas,
seria licito esporar que fosso feito um

Justo Juízo dos ihomons e do suas
acções.

A libertação do dr. Macedo Soares
significa quo a Justiça -plenamente so
lntoirou dessa situação especial. A
nuvem do suspelções, de deseonfla.il-

ças, do aceusações, quo so ta. dissl-

pando ha algum tempo o que dora
logar a outrua significativas ordens
de soltura, desvaneceu-se do todo,
dispersada pela verdade. A liberta-

yão ,do dr. Miaoodo Soares vem roço-
nhecor-lho a absoluta boa fé o va-
lorizar-lho, mais ulndu, aos olhos da

população, a nobroza quo o guiava
nos seus passos.. Significa que mes-
mo as suaa iniciativas julgadas in-
convenientes foram Inspiradas Jiclo

quo parcela interesso collectlvo.
Para idisso nos inteirarmos basta

pensar em quão diversa teria resul-
tado o. posição inorul o material do

dr. Macedo Soaros, ti> uc tivesse verl-

ficado um seu prévio entendimento
com os revolucionários ou ainda uma

simples ligação eom os meamos de-

pois do facto consu in mado.
Mesmo as medidas muhi liuinani-

tarlaa, mesmo os appollos mais pe-
trioticus, 'mosmo hs lunlatlyas du re-

organização da vida'urbana <¦• na inc-

dldas protoctoras, so teriam revelado

suspeitas o condeuniaveis, ac so

subordinassem ti uma ambição poli-
tica ou a uirii piano subversor desti-

nado a sobropõr um partido a outro,

ou uma casta a outra no poder.
Ao contrario, a soltura do prcui-

dento da Associação Commercial pro-
va. quo não ora verdadeira nchunia

das aceusações lovoiittuias noa dias

immedlttlos Cs. sua prisão o que, mes-

mo nos orros liypolheticos. se tornou

impossível deixar do lho reconhecer

a 'bõa fé c o sincero espirito pátrio-
tico o humanitário.

Mas quem, mais do que todos, ga-
uha no conceito publico com a sol-
tura do dr. Macedo Soares é o po-
¦dor oouutituklo. 13m conseqüência
desso facto ello apparece unicamente
oomo disposto a fazer justiça o não

perseguições; a procurar a. verdade

o não a tirar vinganças. O dr. Ma-

cedo Soares cm, liberdade significa o

encaminhamento, a pussos rápidos,

para a systematização definitiva dos
ânimos, o da situação política; o rc-

nascimento completo da confiança, a

retomada do rythmo normal do pro-

grosso pelo paiz.
Coisas todaa quo dão vivíssimo pra-

zer a nôs próprios, os estrangeiros.

(Editorial do "11 Piecolo" do São
Paulo, do 23 do corrente.)

Um novo órgão jornalístico |
Apparocerã a 1 du outubro, um

novo vespertino, u "Jornal do Povo".;
A direcção duslu quotidiano competi-
rã uu 'brilhante publicista dr. Ha-
mllton Barata, espirito multo moço
ainda mus Já sagrado nes domínios
Intollccluucs do paiz. Obedecendo a
orientação de um homem du pensa-
monto, o "Jornal do Povo" sunfirã
com um prograirtniu doutrinário,
com uma Ideologia política o cívica,
com pontos do vista predeterminados
o nítidos a propósito dos problemas
dorsaos da nacionalidade. O sr. dr.
Hamilton Barata, cuja Intelligencia
vivaz os leitores deste semanário pu-
deram tantas vozes apreciar através
do ardentes trabalhoa do animação
patriótica, transmlttlrá sem duvida
ao órgão 'quo vao fundar a vibração
do fttdlo d conselenlo nacionalismo
quo tem sido, até «gora, o lustro do
todas as suas produeções literárias.
Jpifi o mocidade, vontade o energia,
en.thusiasmo o iulroptdcz, cultura o
autonomia mental, são uttiibutoa quo
sobram no dlroctor do "Jornal do
Povo". E uma tribuna jurnuliatica,
levantada com taes attributoa, tom
forçoaamento du attrolr a syinpathla
daü multidões, o applauso das elites,
u attenção das olai-ses que dirigem e

governam. Deverá ser assim, tanto

mais quanto por cila falarão tambem

as vozes niuia sonoras o fortes do
IJrusil joven, pois que o "Jornal do

Povo'1 sclecclonou um núcleo de col-

laboradores fulgurantes. Js5'-uoa facll

prophollüur a. victoria do vespertino
dc Ibimllton Barata, vlctórlu quo rc-

prosonlará aliás umo conqulstu para
a Imprensa dn. metrópole.

(Do "A, B. C." de lio.iloni.)
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A altitude ingrata do actor Marzullo
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Dr* Francisco Eíras
Professor nu Faculdade de Medicina

de clinica da

GARGANTA - NARIZ - OUVIDOS
Cirurgia s Pliysiolherapla da

especialidade

Rua Sfto Joa* 61 — Das 3 is 6 horaa
diariamente
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"Felix qui potuit rerum cognescere
causas,, »

"Fazer mal aos animaes 6 indicio
do nulo caracter." Todos conhecem
esso velho enunciado. Bu nunca

quiz mal ao meu adversário gratuito
sr. Izidro Oonijalves o homem das
Ideais estapafurdlaa. Xão posso, pois,
ter iudicios do mão caracter...
Combati o monopólio quo cilo quo-
ria fazer do lixo para adubar a
"Mansão Olympica", om Santa The-
reza o alii explorar a cultura da ba-

naneira. Aelicl um absurdo. Mas,
combatendo as iUéaa do homem que
offereceu mas uão deu á Light com
contos afim desta .revestir os seus

'postes com cimento o prescrval-os
adsim contra as mioçCies caninas, não
combato a eua individualidade ope-
rosa porquo o quo mais recommen-
da os liomens ao meu espirito c a

individualidade individual do indi-
viduo.

Venho por isso trazer ao chefo da
i ".Mansão Olympica" a idòa do culti-

var ali cebolas cm vez dc bananas.
'Uaria resultados muito mais provei-
tosos. Já ücí quo vao sorrir do meu
alvltro. Poiü -fique sabendo quo cm

11) 11) a colheita de cebolas, cm tio-

rocaba, attingiu a oltocentas mil ar-

robas (S00.Ü00) e como esse gene-
ro do cultura augmentou exUaordi-
nariamente nestes últimos Icnipos,

.já houve ali safra estimada em per-
to do uni milhão de arroba»!

Abandono o sr. toidro Gonçalves
a cultura da •bananeira e dediquo-se
ii cultura do cobolorlo. uom o qual
serã maia utll o tirará melhores e
íiiaiorct, resultados.

Nlctheroy — Setembro — 1011-1.
I). <l. Seijinhat-.
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Para o estômago

UM REMÉDIO EXCELLENTE
L'íi-te bs ttiutto tempo um rcnietttu

que 0 altamente errieaz o admirável. Tra-
ta-íe de uni bicarbonato aperfeiçoado,
superior c apradavcl ao inala delicado pa-
ladar. Kminentes médicos dcnionsirarauí
quu esso blcarbonato eaterlzado o optl-
nio. pois as pessoas quo sofrrem de azlas,
gaics, tn.ií illgcãtôes, etc., cueontram com
o seu uso um allivio immedlato. Convém
ler presente quo esse blcarbonato csterl-
zado como 20 chama na Allcmaaba sô se

, encontra em nosso paiz em vidros beui
.J I fechados;

Reclamação justa
AS "MATINJKKS' DOMINICAIS

DL) Ü1NJ35U CJiVTR-Mi

As casas do diversão devem sor
fiscalizadas o policiadas. Assim sen-
do, justo é quo essa fiscalização so-

ja exercida do facto, para quo não
so roproduzam as scenas observadas

pelas tardes dc todos os domingos
110 Cinema Central. A balburdia 0

infernal. Ha tujper-lotaeão e os

atropelos são repetidos. Não ha con-
sideratjão com o publico. Ainda os
espectadores não -so aboletaram c

já a luz 6 apagada para a cxhibição
do "film". Resulta dahl prejuizo
para os que estão sentados o para
os quo ficam do pé. Ninguém so en-
tendo. Os camarotes a essa hora não

são numerados! E' o systema do
"avança", das correrias o dos es-
barros. Quem leva crianças fica
atrapalhado com tanla desordem c

tanta falta de educação.
dmpôc-so uma providencia om fa-

vor do publico c da própria cm-

presa.
Uni cspeota<lor.

Üo certo tempo a esta parte jíl sfi
vae acoontuanilo a niunelru do fazer
critica, •¦„, alguns ohronlstas llieatrars,
não nos 'inc tem o encarpo de fazol-aa
diariamente, mas uaquc-llcn qoe as la-
¦y.v.m tietvunahuento.

A" primei»! vista, parecerá que ou
ehrunlstas ,llurlo« ai.-resontaiu eriticaü
r. 11nu d.- cediço* nd.lecl.ho.-, iiorqui, nao
lhes «obra. tempo paru cuquer escrovor,
pule, un espoetuoulos ti-i-„iliianil.j ,: mela
noite, ,.6 ás duas hora., .i., manhã, PO-
deria,11 terminar as sua.-, elironlcaü. bi,Ka
alIcgaÇão não procede, Km íeral, aa
.-oinnii.íiUia-, fazem, nnles dn» "primei-
ras". o ensaio geral, que é. 'if," J»1™8aem menos, nun uma "avant-premicrô •

Nessas coudlçúes, uni chriwlsta lio-
iioco. utn ehronlsta compeli nti¦. mn
chronlsta que dcníja raz*";- de todo cri-
tica, está na obrigaçio d< assistir «o
ensaio geral, e. por ellr. analysar a
iwca, conheci r o trabalho de cada. ar-
lista 11 julgar da luterpretaçau iv.,- elles
dada üo pei*süuageiií3.

1'011,0 Iiais exige trabalho c, antes iio
inaiu. exige competência, 1: coiuu os „us-
KOri '-critico.-:", riu rtgra geral, tle tlica-
tro mula enteiidoni, eln nhl porque, ao
In vós '.!'• «rítltíiitii o Que eetAmüü liabl-
toados ,' ver í o nome do autor o doa
ártislan ueumpaiihados dc-^es adjoctlvos
o expressões; consagrado autor, vige-
roso escriptor. Uiluntoso dnimalurgo.
etc. Tara os artistas temos: formidável
interprete, magistral Interpretação, cria-
oão notável, ele., <;lc." 

Como, porém, ultimamente, ti"„, appa-
recido nns criticou hebdomadários, e
como estes não estão dispostos a In-
correr na estupidez do.-: "crltleos-adje-
ctivo" certos jrenlnes actorsa começam
a perder a genialidade c certas "estrel-
lan" vão iwrdendo o brilhante talento
soonleo, nara ficarem simplesmente "eo-
uottes", daquellus que a gyria diz: 'Jas
boas*'.

Ate o.s cr.saiadores' váo perdendo as
foras dc Porei indígenas, para terem
onHaiadure* dc pan tom In ia 1 do circo
Dtidú 011 circo Chicharrfio... Felizmente,
o salutar movimento em favor ria critica
legitima vae obrigando os "erillcori pro-
flsslonaes" a trabalharem, e s..- elles
não se corrigirem 6 preciso instituir
desde já •-• com urgência a salutar \u-
stltuleio du« vaias. A vaia corrigira
oa criticou o o« artifittttí.

A vala, uo quo pe«e essa incolieroncu,
policial lia dias publicada 00111
de regulaiMCiito dos tlieau-os, O
rctto 'íuu u ospoctudoV udíjuir
prar o seu bilhete para
pectaculo..,

1101
um dl-

;iu còi»-
assistir o et-

Pia oueni poimo. por ahi afóru,
quo iodos quantos vivem do theatro,
notudamenlo ompretidrlos, oíisalado-
res c «i-tore*, sejam criaturas justa-
menio grata* uos jornalistas especht-
llzados nu assumpto. l'uro engano.
fc'alva_j UB'cxcepç8ea rarlsslnms, que
tão Hómcnte servem pura Justificar
a regra geral, dirigentes de ompre-
sus, "metteurs-eii-Bseiie", e Interprc-
tes ft muls'levo restrlcção, ao mais
ligeiro reparo que o chronlsta thea-
trai tienhu, um dia, a má Idéa, do
contrapor ao omprehendlmento ou
trabalho por elles apresentados, logo
bc apresentam, a criar Um ambiento
do hostilidade ao apreciador des-
assombrado, muito embora este, cm
juízos anteriores, tenha ido direito
da benevolência ao elogio.

-Vsslin C\ que, em ee tratando dc
chronlca theatral, estamos, Infeliz-
mente, reduzldus â esta belieza: ou

chronlsta resvala'para a louvaml-
nhaçfio < systemutica. sendo, nestes
caaos, um sabia — ó visto que íiaru
oa louvados — ou. então carece do
preparar-se, para alvo dos muis ag-
gressivoH o baixos eiiillietos, com os
quaes pagará uvuilo caro qualquer
pronuncia,ne,,lo dc maslfecluda iu-
dependência, ti tioiua nüo ê ealtt^ no-
slllvamonto, a muls commoda situa-
i,'fio aos que, por dever profissional,
curam do« casos em geral que se
prendem ao nosso theatro, uota-su
quo o critica judli-iosa c que se lm-
ponha pela, bôa hermenêutica o lm-
parcialidade, não apresenta repre-
seiitantes que eorres-pondum penei-
to mente ao numero o prostlglo de
nossos jornaes o multo menos á cul-
llira o exigências de nosso povo, que
já se vau fartundu dos tantos cuco-
mios, adrede preparados, e das tan-
tilS o lão falsas infor,nações que Ilio
são prestadas áceivj. de trabalho,,
artísticos, producçôes theatraes, cu-
sccuução, etc.

Ulr-sc-ia —¦ salvcniOij outra vez as
exeepçôes - quo empresários, en-
saiadores e autores querem, a todo
Lraiise, t*ormín* «• flnnar o yronde
dedo Indicador da dlreetrlz por que
hão dc seguir aquelles que hajam de

oecupar us uoiuitinutj Jo (JuLtüinliuríj,
rvpeiideiul" conceitos sobro o thea-
im. eni todos o.s seus aspectos.

>•<> excepcionalmente, como acima
enuuulámos, os casos mudam de fl-
gura, dc proníplo lc\antaiiiln colou-
him. escândalo mesmo, neste meio
uptilbico o anômalo da rlbalta o lm-
prensa indígenas.

listas •üonslderayòoai que, fazendo
juutlça, creio andarem presa<_ ao
pensumenlo de todos quantos su vo-
Umi ;i observância dc nosta vida
theatral, me foram Kiiggeridas |,or
mela duzia dc. periudoH brilhantes,
publicados em "A Noticia", de 21
do mez fluente, e saídos da penna
conipoiciitis.-diiiii o respeitável dc VI-
clorino d'Oliveira, a quem aprouvo,"gastando cera com ruim defunto",
dizer ninas verdades magníficas o
••in phimitivu qualquer que por ahi
é observado sob vários appcllidos.
Aqui reconhecoiH-n'o conio Jcctatu-
,.¦>; ,,.i, como I.ingua. dc l^ôra; u mais
adlunlo, como Judas, quando, ua ver-
iluútr, ello nãu putígu» nau vae a!6m
do um simples, de um Ijanttlissimu
Jlurzullo.

Al cs,1,0 levando eln conta o pouca-
do que você, meu iirezado Victorino
duü bollos tcmiios d'"ü Portugal Mo-
derno", conimctteu, baixando os
olhos para sorprebetidcr o "verme"
cin seus movimentos, devo, comtu-
do, fe'deital-o por mais essa attitu-
do digna, gestos, aliás, de quo. estft.
cheia a aua victoriosa vida jorualls-
tica, listas felicitações levar-lh'as-
ia cu pessoalmente ho o quatsi ru-
tuudo Jcctaturu, dandu-so ares de
missivista e lendo sentido cm plena
chaga o [erro can dente da ironia,
não houvesse, ludibriando a boa íCs
do boníssimo 1'aulo Magalhães, ali-
rado ás i:olumua.s d'"A Pátria'1 com

gua dc Kúru olhou paru traz, re-
moeu u raiva de nunca liava- tido
um logar proeminente no tablado,
considerou o tombo commerelal que
um jornalista.-* lhe deram, náo per-
mlttlutlo que á lloSStt scena subissem
origlnaes emiulhas, e zas! — come-
çou n espumar odlo, udlo surdo, odlo
nutrido na sombra, á soeapa, contra
tudo quo tenha o mais leve cheiro
do Imprensa. Na sua própria carta,
geltosa e muni,ocamente escripta.
por outrem, que elle é quasl anal-
phabeto, transparece todo esse ran-
eor quo, felizmente, jamais nos at-
tingirá.

Depois, vocS, meu Illustre collega.
so ú que passou os olhos por aquel-
lo mlstlforio, deveria ler compro-
hondltlo logo o alcance do Judas.,,

li' que elle. a ü do me-z próximo,
tvú lá a reclame graciosa), vae "en-
gordnr" fi cavo ção de mais um be-
neflcto, o -(im': bem oomprehcndo
que 6 chegado o momento do es-
mola.- noticias, de precisar daqulUo
que elle tanto busca sujar — a Im-
prensa.

Kste caso fati lembrar aquelles
pratos em que o sujeito comia para
depois. .. cuspir.

Mão ha, nasim, Victorino amigo,
intrigas nenhumas, nem desiieitot;
alguns, Veja: onde a importância
do Língua do F6rs para tanlo'.' O
que lia í O sagrado direito do nos
defendermos noa todos, dos perigos
da hydrophobla, dos abraços do ur-
so. do bello do Juda.s, das lambidel-
•'.un peçonhentaB do Lingua do Fára.

B ponto final.
Arnaldo Pereira.

E' conveniente saber
qual u Hltuaçfto dos Banoo», Bmpr<--
sas, Companhias e Socio&idca An.,-
nymas. ConsuKue a "Qaiflta da Boi-
sa", quo publica seaiauatmea* o

quadro com o Caplul, F;nitraão, Vu-

lor, Entradas, Fundo de Reserva

Ultimo Dividendo, Vencimento», Ju-
ros e Ultimas CotaçOcs. b^i como

us Titulcw Federaes, U^aduaes e
.Municipaes,.

DECLARAÇÕES
LEOPOLDÍNA RAILWtf

REOEBIMKNTO DI! «'MIGA \OA
PHAIA IOIOIOSA

Faço publico <|iu- UOS (Uns 29 o «O
do corrento a catnçüo tle I', l\inno-
mi Cargas não receberá cargas á ctrs-
linchar para o Interior, afim di- de—
congestionar os armazéns daquella
estação,

Jtio iio Junelro, 87 tle Sttombro
do 101M.

m. o. >niiLt:ii,
Dlrector-Gcrentc.

d

A melhur InJecçSo niercurlal. no trata-
mento da syphllls, etflcacU c ausonrla ab-
toluta de dôr, attestadas pelos srandes
clínicos: rior». Miguel i^outo, Abreu Fl-
lhu, noilia Vaz, llemlqiio Hoio, Ausirc-
goBllo, i:,l. Mngalllllos, etc, etc.

VENDE: Itodolpho llca.-i il C. — 63, 7
do Setembro.

exaltado es^e

Guerra Junqueira
(1'AKA A COIiOXIA PÒRTDGDB6A

iiKR 13 KiàriiKanu)

1'elos esforços du colônia porlu-
SUCZtt do Si. Paulo, vao ter levanta-
da. numa daa nossa;, praças a esla-
tua de Guerra Junqueira.

Bem merecida homenagem,
Tílii qualquer recanto cm que se

fale o bonoro idioma luso, 11:10 po-
dera deixar de aer
cantor delicioso e terrível

üoube passar pela ganuua düci ter-
liuras, dus sedas, de todas us deli-
cadezaa — cou, um co"nhccIincnto

perfeito do todos os segredos musi-
caes da lingua. Alas lambem nem

por Isíío deixou do se revelar o rc-

beldo que fustiga, o patriota que
zurze. com lategos formidáveis: as

fraquezas da Pátria c a covardia dos
homens ou que. membro da família
humana, sente' com revoltada cou-

sciencia lodaü aa Injustiças sociaes,
todas aü explorações mlseravclu, dos
dcsheidados pelos grandes.

Ficará bem, em ti. Paulo, o vulto
do bronzo do cliamiuejante poda do
"V. Juão".

A cldado lem affinldades com o

seu temperamento, bravo e batalha-

dor. DUa adora as idéas o as lulas

tambem. A' madrugada e aos oc-

casos, esses poentes abafadiço.s —

ella está a postos, á sua iinmensa
forja, . oriundo, atuando, berrando.

soffrcndo, conquistando a campina,

galgando o morro, victoriosa. sorri-

dente. 110 meio de su;us fabricas, de

suas usinas, dc suaa escolas com sa-

Fdr==lT=irz=Svz=lTz=iT=iT=iirB

Azeite "ÜE

3^"SOLAR
A' venda em toda a parti

E
AGENTES E VIAJANTES
Aceitou,-so eni todos o.s listado-, liar»

carimbos e gravuras: bôa cuuiniissío. tion-
dlçôos: Antônio 11. da t-llva, rua Uetu-ral
Câmara, lio, it lo. Caixa 1'ortal loas.

Lafayette Bastos & C.

CASA BANCARIA
DESCONTOS

K PKQUENOS
EMPRÉSTIMOS

Rua
f Buenos Aires
1 46

RIQ

r EM 15 MINUTOS
rt PaSSAOElRA IDEAL

Esteriliza e passa com porfolçâo TERNOS,
VESTIDOS, eto., pslos processos AMERI-

CANOS mais modernos.
Confortáveis CABINES ds espera.

SETE DE SETEMBRO, 59, 1"

e aulo-pla „ u 1
alleiníe3 — l'c-
çam prcçci o
c.atalojfos a ft.
Parreira ít C.
ltua tí. 1'rancü-
1:0 Xavier, ::s<.'lelepboiio VIU»

i'j6ü. D.v.sc grandes praaos.

aquelle amontoado do sandices, 110 fl, cipansBes epicurlstaa.
coitado! — de modificar; _.Illtllllil

O Dr, Aurélio de Lavor,
de viagem para Poços do Caldas,
envia daqui as suatí despedidas aos
•quo o tOiii visitado o pede d-eselllpas
de o não fazer pessoalmente.

* «i» 

Devolve-se o dinheiro
n quem fizer uso do PKITOF.AIj
ROCSSELET o nâo alcançar o resul-
lado desejado. Idais du 15.000 pessOai
que obtiveram optlmos resu.tados em
pouco tempo garanter.i a Ineoutestavol
crricacla do PElTOriAL POUSSELET em
todos os ca*os dc TOSt-Uri. iiO dus mais
eminentes médicos brasileiros o estran-
geiros attestam ter o PElTORAIi
KOCsí!3EL.b;T o que supera todoa 03
rírepiifadoj. Loiani com attenção o fo-
Ilieto quo acompanha o frasco. Exigir
o PEITORAL ROUSSELET. aem qiií
voa darão outro qualquer quo lhu da
mais lucro na venda, u quo estragar!
vosso eatamago, esperdiçaudo vússj
dinheiro.

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

da do todo o seu stock, por menos do
cuito, tudo o quu ha de melhor em obra
d>: lei. Quem qulzer ter malas superiores,
aproveite a occaslJo. E1 ua rua bete do
Setembro, 66. -- Manetl Joaquim Ma-
rtnM.

Alves ,1a i"'uii!,a, boje o mnls completo
artista da Uniam portugueza, depois de
receber <io publico a mais justa das co:'-
pagnuiúo.s csíü *tn viu àv nod forqar
ao mais incondicional 1I03 reconliccimcn-
los o das gratidões.

Alves da Cunha, não sj iiassa talvez
um dln, que não leia um orlsinal bra-
KÜeiro. ü dn tal qualidade ellca são uue
Alves da Cunha csiã deveras cubara-
gado pan, escolher aquelleu quo dentro
da. oxluuidado do tenipo do que dispõe',
devem ser representados,

li' triste a. situação dos escriptore.i
theatraes nue não abordam o gênero

."patnquada" ou os que não escrevem
"theiitradus", couvt diz Gastão q'oje'.ro.

Para os nue escreveni o nobre theatro
de idéas, não ha, dizem Os uost-os <•„,-
precários de accordo com os nossos "se-
nlaes estrellos", iiublico para esse thea-
tro. Chega Alves da Cunha, eóm sua
companhia honesta, có representa pecas
dc profunda emoção o de conflictoa psv-
colouicoíi. c o publico, aiicioi-o, clicio do
admiração, etielie o theatro c o applaudo
de pé.

Onde, pois, justificar a burrice pro-
clamada pelos empresários o "estrellos'".'

A coisa. f. outra. Para representar a
alta comedia é preciso ser artista.. í
preciso ter talento, é preciso ser honesto.
é preciso saber articular, fi predigo' ter
mascara u é preciso sabor tia ponta da
liliKua os papeis...

Agora, não saber nada di;.-0 « esticar
a„ orelhas como os burros para iiMcar
do "ponto" palavra nor palavra, • isso
será tudo. menos representar. , B como
na Compa,ilda Alves da CuSiha se ds-
tuda. se trabalha o se sa.be do cOr os
papeis', pura esau coin)ÍHriiliíi, com cer-
teza, os orlirlnacs brasileiros são bons
c terão publico.

Qu" u exemplo de Alveti da Cunha n
Bertiia Hivar sirva de lição aos nossos
KGiiiactt "«ítrüilos*1 '' n s ilivlnad "tía-
trellas" são os nossou detejes,

Antes, porém, quo n erapulasem en-
tica e jornalística e mais a erapulasem
theatral babttgein innnundidó eobre o
que achr^i se dis.-v de Alves da. Cunha
n ile suu companhia, devo deolavar *jue
o meu eiltliusiasuio pela arto de Alves
da Cunha não é de lioje.

Não lltc louvo, portanto. oé talento
porque tenhü encontrado a poetílbilidado
fi»; mo' vor representado por Alves da
Cunha, mas caso Hertha Bi\ar, por uu,
excetuo dc Rôntlleza, pKra com t*cu ma-
rido. entenda representar peca inlulia,
antes o dopoid da representarão emmu-
decerã cn, nihu tudo quanto cu tentaria
escrever cobro esse estranho casal de
arüstáe.

Ansin, procíderoi porque não quero
que a_j minhas nalavras de justa critica
sejam tonada;, conio juros da minha
gratidâ-o.

Eu disse acima q^c se Bertha Eivar
represntar peça do minha autoria, fazia
ma!;, uma jçívntileza :i neu marido ijuo

•a mim orofrio. is».. pela simples i-azã'.-
da sra. Alves da Cunha caber da srande
tí fraterna amizade true noy H:r*t.

PI yíünm dito, inti i»artoo ter evitado
f(Ui; a malédioenela encontro P^^to paru
aev<rinientçs conceito a,

MARQUES PINHEIRO.

em seu favor a pesada atinosphera
quo contra elle existe na legitima.
authentlea roda do í-oprosentantes
rlo. imprensa, — atmosphera pelo
próprio Língua dc Fora criada, da-
dos os seus mitos exercícios na "dan-
sa do iireo'' ante un, Brande, uni
considerável ,1 úmero de jornalistas.

Não ligue, portanto, meu caro VI-
otorlno, ao rabiar do verme. Vocc
feriu-o em cliclo, dt: morto. Tudo
quauto da sua. penna saiu, sobre u
tal caso da ceia da. Munoelu .Ma-
theus. assenta em seguros alicerces,
C: i, mais perfeita expressão da ver-
dade.

Ouça, meu querido confrade, co-
1110 as coisas so passaram, quo vao
falar-lho quem nessas "comidas o
bebldaa" tomou parte.

De todo Indo, dc toda.s as bocas
Bulam brindes os mais' amáveis c
cntliusiasticos á Manoela. A sua vi-
ctorla 110 theatro devia-se u Isto.
devia-se aquillo, resultava daqui, rc-
.sultavu dali. Ao fim do toda aquel-
Ia "brindaria", que punha n Ma-
lioela Lonta de sutisfai;üo, mn cava-
llieiro, que se impõe pelu sim. serie-
dado o coiTeeuão, conhecido no
meio theatral por Campos "Jlarmu-
ritíta", levantou a nua taya para
lembrar que um dos maiores lacto-
res de exilo aos artistas du theatro.
havia caldo no esquecimento e justo
era lembrai-o. Bobiti, pois, afflrmou
.solemnemente. á prosperidade da
Imprensa carioca, quo tão directa-
mente havia contribuído para os
trlumplios colhidos no theatro por
Manocla .Matheus. lista, por sua vez,
levantou ;i laça, dando um viva ú
iniprènsti,

Pois foi nesla occasião. meu pre-
zadlssimo Victorino. que o Judas
achou '"azado momento para dizer Cl
Manoela, textualmente:

— Quem lhe fez foram oa cm-
p.rcsarios.

Ante tão inopporluiia quão auda-
ciusa declaração não mais 1110 pu-
cio conter, e, como unlco jornalista
presente, «rgul-mo para, cm l-jrmii
dc saudação á artista, levantar o
meu protesto contra a.qucllo anibicu-
te dc llustllldado ã i,,,prensa, quo o
lal verme pretendia manter.

liis ahi, meu Victorino, a vedado
dc toda essa patifaria niarzullesca,

<Su ulgnni dos convivam nesrur a
veracldado desta ocfurrcnciu, de
duas unia: ou c- uni pulna. ou. então,
estava, perturbado pelos vapores ai-
coollcua.

Ao demais, u própria. Manocla,
cm palestra que posteriormente lo-
vo com .Mario Nunes, do ¦'Jornal do
Brasil", confirmou, do modo pleno,
o que abi fica dito. ülsto tivo cu
conhecimento pela própria.

Mas o Judas, que tantos favores
tem recebido da imprensa, sendo os j
mais recentes concedidos por ocea- 1
.sião da .subida íi ticena* de "A* Lni
tiarçomie". chegando mesmo "A
Noite" a estampar-lhe a lisura sa-
loia e a. ter plirases em que se pro-
curava por-lho cm duvida a formi-
davel ••suingo''. — mas o Judatí,
diziainos, havia dc vlngar-se po-' at-
titudes o acçòes dos jornalistuci que
ò contrariaram quando o seu de.--
planto chegou au ponto dc tentar
um omprohendlmenito ilteairai em I
iiuu -o serlani representadas pe.:a= j
de i-cnero livre. Nesta altura o Lin- j

decadência de

abstriiMíis

A velhice foi
Guerra Junqueiro.

Entrou a caducar pela:
motaphysloaa Idealistas,

Certamente, não será essa phaào
triste do vatc quo o artista vao im-

mortalizar na matéria.
O Guerra Junqueiro que c-da tor-

ra ooinprohendo, será actnpro estie

ovocador ousado, esso Satan uspatl-

fador de ídolos quo traduz oir, to-

da.s as estrophes dc sua mocidado —

um produeto de raça jovon, rica de

crenças vigorosas o hymnos do

saude!
Para defrontar Bilac, — Guerra

Junqueiro. essa fanfarra dc ódios o

de esperanças, como o outro — op-

Umislu, saudável o justo!

(Do "Jornal do Commercio

S. 1'aulo.)

CASA BERTHOLDO
FABRICA DE

LUSTRES, etc.

MATERIAL
ELECTRICO

Rua Theophilo Ottoni 90

CASA BERTHOLDO

do

Economia ds tenipo e de
dinheiro!

Clrculares. tabelião dc preçoi, au-
uunclos, eto., em minutos

PRbICOtí
50 exemplares do uma pag. 5$000

!0U exemplares do uma pag. 7Ç00O
jüu exemplares dc uma pag, ílòuuu
:10U exemplares do uma pag. IBS000
¦lüu exouiplares do uma pag. II1Í000
ãüu exemplares dc uma pag. US$001)
etc.

Dactylographia. 'fraducções. I^n-
derc-ços para todo o Brasil.

Buchner cfc Cta., Ouvidor, 75, sobr.
Tclephono: Norte, ItiUl.

A CURA RADICAL DAS
HEMORRHOIDES

Por processo sem chloroformlo o ."•mi
soffrlniento pa,:, o doente, 'funierc-, lis-
tulns, corrlrnetitoí o quedas do revi".
Raios X a0 diagnostico. ÜM. VON DOL-
I.I.NGKM HA ültAÇA, DA Illi,NEKICENCI.\
PÚRTÜGUUZA, fis n Vi. Ilodrlgo tüva, õ.

FABRICA DE TECIDOS DE ARAME
A. SPOERI LC.

CATTETE, 48 — Tel, B. M. 2707 
"

COFRES NASCIMENTO
O.S PrtKFEhlDOS

223 — RUA GENERAL CÂMARA — 223

Registro de marcas de fabrica
de commercio e obtenção de

patentes de invenção;
Biichner

brado. H.
Ai t..

Bento.
Ouvidor, 78,

IV. t=. Pauio.

Cumplido de SanfAnna
L'ror. do Direito Civil pa Universidade

— Lsc. nua 1" de Março u. H2. — fel
K. íues — I\e.-:. Kul aoo-j. ,

e|uros
contra

aççidenfes
"LLOYD INDUSTRIAL SUL
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Tratãmenlo das moléstias de estômago
BIOGASTRiNA

(Comprimidos toni-digestivos)
Nome registrado

Biogistrim revigora a vitalidade gas-
tro-ir.testinal em atonia, far voltar á
normalidade a secreçío dos orgíos
digestivos que recuperam o seu !unc

tior.amento integral.

tliO£astri.na« a vida do ctíemaso

"SOCIEDADE ANONYMA DE 8E0U-
nOS GERAES"

Collectivos de Operários
individnaes

de responsabilidade civil
Automóveis — Vidros
Crystaes — Espelhos

PARA INFORMAÇÕES:

AVENIDA RIO BRANCO N. 47,
t AUU
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THEATRO, MUSICA E CINEMA
0 THEATRO
O GIIAWDM í-F-STIVATi DB AMA.

[NUA, NO .K)j\0 CAETANO
A ComipntYhta. Victoria «onres

kionvmeimor-A amranliil, no João
Caetano o "Dia do Artista", levajvdo
a atíriío uma brilhante foHta em bo-
nofloio da "Casa doe Artistas".

Por artistas hro/iHolroo, sora repro-
«sentada a opera do Mascagnl, "Ca-
v-íllaria Rustlcuna", «ogulndo-so urm
noto do concerto o iihi outro rio va-
riedades, com o eonourso dos arlla-
tas, srati. Lydio Salgado, 'Dulores
Belchior, Margarida Hlmões, Mnrla
Bdlth Guerdon, Dais Aréda, Carmen
Doru, Iracema do Alencar, Carmen
rio Azevodo, Peplta do Abreu, Victo-
ria Soareo, laabollta 'Rulz, Margarida
M:ix, Henriqueta Brleba, Nair Alves,
Mary "Soler, Violeta IForruz o ere.
Leopoldo Frôes, .Roberto Vllmar,
João Athos, Vicente Celestino, Eugc-
nlu de Noronha, João 'Lopes, João
Celestino, João Barbosa, Alfrodo 811»
va, 'Brandão Sobrinho, Manoel Du-
irais, Carlos Torrei), .Vuguato Costa,

¦auuuDrmn-f-rear-Tri-iriiiiii

, Jofio Martins, Paulo Femiiz, Kau-mer IPory o on Ooraldos. Uma gran-do orohcHtra, sob a redonda «j dlro-coflo rin,i conhocldo» maestros 8orlu-no Robort o A'ordl do Curvulho,acompanhara, o íortlval. Oa sr«. pro-folio o Intendentes imiunlolpaes hon-rarão n, 'festa com suu. pro-onça, sen-do saudados polo ar. Luiz Pulmolrlm,
noelo da "Ciuia do» Artistas". Ou In-torprotos da "Cavallaria Ruatlcana"
serão «audadoa pelo conhecido trl-buno o escriptor dr. Ra.phoel'Plnhel-
ro. Por gonllloza do comniundante
da 1» região militar, umu biindu do
musica nbrllhnnturit, o espectuculo,
tocando duranto oe Intervalos.
"THE IjONDON OOMEDY OOM-

PANY" — O EXITO DA
ASSIGN-VriíRA I

Ao quo nom Informa a einipresa do
Municipal, excedeu a qualquer espo-
ctntlva o movimento do assignantes
ipara a temporudu *iuo a "'Eondon
Coincdy Company" vem rca1l»ur no
nosso r>rlinolro theatro, contratada
pelas nmpresua Waltor Mocchi e Jo-
«O 'Loureiro. Os nomes do figurus

mmmW// /Á\ _ —I V —i _L*»_I __\ /JxWmW
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ICINE PAL-Aisl
-HOJE HOJE — - HOJE -

As ultimas exiiibições da super-comica da Paramount

O GAROTO
TRABALHO MAGISTRAL DE

CHARLES CHAPLIN (Carlitos)
© JAOKIE OOOGAN

A mais bella, engraçada e sentimental das pelliculas do
grande cômico

-:- AMANHÃ -:- -:_ AMANHÃ -:-
PELA HONRA ALHEIA

Film da Metro com VIOLA DANA e HUNTLY GORDON

das tiiiiIh conhuclduH na colônia In-
gleza o nortc-amorlenna, flgurnm
non livros do iinslgnuturu c todos os
nsfllgnanles silo oh primeiro» a in-
dlear A própria íinpwa o mérito
do (repertório a aer repreaentudo o
o valor do elenco.

Realmente Já so eabo quom são'o*artlatiiH da companhia e sobretudo
«iual a Importância dos theatroa em
que trabalham quando catão em Lon-
dres: o Court Thcntre, por exemplo,
6 uma casa do espoetaculos fundada
expressamente ,pura dar acolhida nos
melhores o mais iflnos orlgln.aes In-
glezes o norte-americanos, uo pusso
que a companhia 6 formada, na sua
maioria, por figuras do sociedade
Ingleza que amam o theatro o dese-
Jam cooperar polo maior engrando-
cimento da arto ¦dramática em seu
pulz, A esso elenco pertencem Ireno
V.oWy, .artista do temperamento cx-
truordlnurlo o Lloyd Duvidson, o ele-
guntlsslmo primeiro actor o aão Jus-
tamente essas as duae primeiras fi-
gurus *du companhia, quo no dia I
do outubro uppluudlromos no Thea-
tro Municipal, apresentundo-so a
comipanhla com a comedia em 3
autos, "Pcg, O' my hcart", do Man-
ners.

A assignatura continua aberta, Aos
senhores assignantes será feito o des-
conto de 10 "|" sobre os preços mar-
cados c iq.uo correspondem á venda¦avulsa. 1

"1.830", NO TRLANON
Depois de amanhã dar-nos-á a

Companhia do Trianon, em "premlê-
ro", a comedia cm verso, 'do sr.
Paulo Conçalvcs — "1.830", que, re-
presentada em S. Paulo pela Com-
panhla Ablgall Maia, mereceu da cri-
tieu os melhores elogios, como o me-
receruni, tambem, o desempenho o
eiiBcenução 'que lhe foram dados.

-Vo seu desemipenho toma-in parte
os melhorea elementos da actual
companhia do theatrlnho du j\vc-
nlda.
TEMPORADA ITAMANA DE OPE-

RETA, NO ,10j\O CAETANO
.Mala alguns dias — diz-nos uma

nota da Empresa 'Paschoal Segreto— o a platéa carioca irá travar ro-
lações com uma das mais inetres-
santes actrizes, quo tom vindo á
America. Trata-se ria "soubrette"
sra. Inos Lirielha, figura rie relevo
da Grando Companhia Italiana do
próximo dia 4 deverá estrear uo
ex-S. Pedro. A sra. iLidelba debi;-
tar.', no dia do apíiareciiiionto (Ia
companhia, no pnpel de "Bonbon"
da opereta de Virgílio Ranzato o
Cario Lombardo, "II passo dei cam-
panelli", completamente nova para o
Rio. Essa opereta, !é f>riglnalll9si.ma
o reúne grande numero do situações
cômicos, das quaes se prevalecem
o sr.. Jtulo "Gravina, para divertir a
platéa. O cômico sr. Roberto Brao-
cony, tambem figura do destaque rio
elenco artístico, tem a sou cargo o
papel de um marido ridículo, muito
bem observado. IO sr. jYrturo Mnsi,
o tenor da companhia, encarnará um
official da Marinha Ingleza, ao lado
dos srs. Alfredp Oriiini o Enrico
Fantini, tambem primeiras figuras
masculinas.

Bm Milão, a opereta do Lombardo
olitovo cento o cincoenta represen-
tacSes consecutivas e om Roma fos-
tejou dois centenários de represen-
tações.

A Empresa (Paschoal Segreto ex-
porá terça-feira, os bilhetes á venda

REOn-AIj DE 'DECDAMAÇj\0
O sr. Cario Liteur, artista belga,

realizará depois de «.manhã, no sa-
lão da j\ssociação dos Empregados
no Commercio, o eeu segundo recital
de declamarão, que obedecerá ao
programma seguinte:

1' parte — "Polyouele", Corneille;"Le corbeau ot le ronard", Datou-
taine; "La nuit de décémbro" e "Lo-
renzaccio", A. do Musset.

11» parte — "La duro épreuvo","LVibfience", "J'ai presque ipeur",
"En bateuu" o "Avunt", IP. Verlainc;
"Le donriouir du vai" e "Bomie pon-
séu du matin", A. Rimbauri; "Re-
cuoillement", '"Les Hflboux", "Lo
chut" o "Les aveugles", C. Baude-
laire.

a» parte — "Los glas" e "La Flan-
dro VI rante", M. Wisuer; "La
Plule", "Croqui de Cloltro", "La
grande oha-mbre" o "Un lamboau do
pátrio", E. Verhaeren.

V parte — "Tres doucement",
"Lo jour cn nui" "Les deux enfants
du Roi" o "La Cathídrale do Reims",
E. Verhaeren.

(Continua «a lõ" pagina)

PASSEIO AO

PU DE ASSUCAR
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Os carros
aereoa funcclonam com freqüência, dia-
riamente, desde seta horaa da manha.

A'a segundas, quartas o sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha
pa»a o P2o de Assucar ás 6 horas da
tarde o ás terças, quintas, sabbados e
domingos ás 10 horas da noitt. Se chover,
funcclonará somente ate ás 6 horas da
Urda.

TELEPHONE: SUL 768

ELECTRO-BALL CINEMA
EMPRESA BRASILEIRA DE DIVERSÕES

Bl — RUA VISCONDE DO RIO MIANCO — Dl
A MAIS POPULAR E QUERIDA CA8A DE DIVERSÕES DESTA CAPITAL

Sessões cinematographicas com films dos melhores fabricantes nacionaes
• estrangeiros

— HOJE _ HOJE —

A PANTHEEA DA. ÍNDIA
Hoje e todas as noites, ás 6 e ás 10 horas — Sensaoionaes torneios duplos,

disputados pelos melhores artistas do Electro-Ball.
 Vencodores do partido do dia 27 — NILO e GABRIEL 

QUINTA-FEIRA, ás 14 horas — Extraordinária matinée com um torneio om
20 pontos, disputado pelos invencíveis campeies do Electro-Ball

AO ELECTRO-BALL CINEMA — 51, Rua Visconde do Rio Branco, 61

OIIMEItVI/V AVENIDA
HOJE o AMANHA — As ultimas oxhiblçõcs de

A FLOR DO VICIO
com BETTY COMPSON, RICHARD DIX e LEWIS STONE

Extra: Desenhos animados da Paramount

AMANHÃ
THOMAS MEIGHAI

O grande artista da Paramount dará aos
freqüentadores do Avenida o seu curioso

e sentimental trabalho

Um moderno "|if
RocamboJe mm

EM QUE, A P.\R DE ' ' '" '"'* '" '"

VIRGÍNIA VALLI
nos encanta com a aua arte verdadeira e

delicada.

•"* v¦ ••' 'í.v""fSp°-

ÜINJ-HIA ü_rt»KAL
Empresa Fmflldl - Av. Rio Branco, 168

Tel. Central 1-J18
HOJE HOJE
Dia ohio, dedicado ás Exmas. Famílias

TODAS AS SESSÕES COM PALCO
NA TELAi

WILLIAM FAIRBANKS o
DOROTHY REVIER

na magnífica producção da METRO:
"O SEXO MARTYR"

Standard Programma
NO PALCO NO PALCO

NOVIDADES ! PROGRAMMA SOUTH
AMERICAN TOliR

Matinée, ás 2 112, 4 horas e E 3 4
Solrée, sessões completas, ás 7 horas,

8 1|2 e 10 horas
COLOSSAL SDCCESSÜ DE

ALBERT GUY
Gymnasta aéreo. Sensacional giro da
morte em trapezio a 18 metros de ai-
«ura. Novidade! Pela primeira vez no

Brasll.
KILIZ, cantante tyrolcza. Phenomeno
vocal - LYDIA ROSSI, a stc-lla dei bel
canto, cantora a grand volx - ROFIX
AND PARTNER, acrobatas cômicos •
GIOVANNI 1TOR1.M, o celebre tenor lia-
liano - THE TAVENIERS, equilibristas
orlglnaos - EI.ETRA, notável soprano
dramático - BILI.Y CARDO AND JACK,
cycllstas -vccnlrlcos e acrobatleos -
MARIUSA - MARIA FALL - LUZ IMPE-
RIO - MAX D-ARLYS - ARACELI DORÊ
Monumental exito dos artistas

OS GERALDOS
Celebres duottlstas luso-brasilelros

AMANH1, na tela:"PUNHAL TRAIÇOEIRO"
No palco, novas ostróas _ Novidade»!nreve: Estrêa do celebre barytono ALE*XANDRE ANTONOFF. do Tlieatrõ Mu-

nicipal du Rio do Janeiro

"Direito e o Foro
TMiiiininnu4iinHiHrwii»-^vTniiiiiHiuiiinMiiiiiiiiiiiii»MimuiiniiiuTnair

JURY
EstA designado para amanhã, no

Tribunal dn Jury, o julgamoitto do
r.Vi Manool Campos ou Junuario da
Silva Campos.

O aceusado responde por crime do
homicídio,

jV defesa está a cargo do dr. RI-
enrdo do Almeida Rego.

CHRONICA DO FORO
ESTA' TRESCRIITA A ACCAO
O Juiz d« 1* Vnru Criminal julgou

prescrlplu a ueçáo penal em quo In-
correu Josí Cuspur, como Incurso no
urt. L'07 rio Código Penal.

REQUEREU "HAUAS-CORPUS"

O sr. Virgílio 'rio Mattos requereu
no juiz riu -" Vara Crlnilnul uma or-
dom du "habeas-corpiiH" cm favor
dos porteiros do Hotel Alllnnça Luiz
Nunborno c Demetrio Pereira Mar-
Uns, por se acharem presos á dispo-
sição do -1" delegado auxiliar, hu
muls de tres dlus, sem culpa for-
iiiuilu.

O dr. Eurico Cruz mandou requl-
sltiir us necessárias InTormações u
respeito.

LEITEIRO PRONUNCIADO
Na oceasião em que vendia leito

com agiiii, foi proso Thomaz Moraes,
no dia ,1 do corrento mez, uu rua d.i
America. Instaurado o competente
processo, o juiz ria II» Vara Criminal,
por despucho exarado hontem, pro-
nuncioii o aceusado, como incurso no
art. 161 do Código Penal.

VENDIA COCaUVA
Amplillophlo ilo Paula Freire foi

denunciado por haver no dia 1", dc
junho do corrento anno, ás tf horas,
vendido cocaína á uma mulher resl-
dento ' á rua Conselheiro Porelra
Franco n, *IS.

Por sentença rie hontem, rio juiz
via tf" Vara Criminal, dr. Álvaro
Uerford, foi o rfo condemnado a um
anno rie prisão, gráo mínimo do ar-
ligo 1", paragrapho unico do decreto
n. 4.2!M, do li rio julho do 1021,
NAO CUMPRIU AS DETERMINA-

ÇÕES DO FISCAL
Paulo Augusto Machado fui ini-

pronunciado, hontem, como incurso
no nrt. I-l. S '"¦ do Código Penal.

13' que o aceusado fõru processaria
por ter so recusado u satisfazer as
exigências que lhe fizera o fiscal da
vehiculos, Francisco Ferreira, quan*
to á entrega de 'documentos, referen-
tes á profissão do réo, que 6 a do"chauffeur".

RE'OS QUE SERÃO SU.MMARIA-
DOS

Foram designados para amanhã,
nas varas crlmlnaes, os summarios
de culpa dos seguintes aceusados:

1» Vnra — Summarios — Luciano
Augusto P.odrigues o Josí Joaquim
Pereira, incursos no nrt. 31M, conibi-
nado com o art. tftfO, Ç .1" do Código
Penal.

V Vara — Summarios — Manoel
Gonçalves dos Santos e Gerson Ban-
deira rie Gouvêa, incursos no artigo
tf."1 o Jorge Snuri, incurso no artigo
tf tf 8 do Código Penal.

tf» Vara — tíumm.trlos — José
Francisco da Silva, incurso no artigo
Liri". Joaquim Antônio Barbosa, In-
curso no art. Itf-I, Benjamln Pires,
incurso no art. Ü78 e Lupereio Pior-
tencio, incurso no nrt. tftfè do Código
Penal.

4» Vara — Summarios — J05Í
Fernandes dos Santos, incurso nos
arts. 3Ot; e DU7, Manoel Augusto Fra-
ga Júnior, incurso uos mesmos arti-
gos, Valentim Gomes Ferreira e Josí
da Silva, incursos no art. 338 n. !í, e
Oscar Vieira de Sá e outros, incur-
sos uo art. 21,8, § tf" do Código Pe-
nal.

5" Vara — Summarios — jVntonio
Carvalho Simões, Luciano da Costa e
Oswaldo Medeiros, todos incursos no
urt. 207 do Código Penal.

7" Vara — Summarios — Domin-
gos Rodrigues 'de Azevedo, incurso
nu art. 297 e Manoel Pereira Pinto,

A MISÉRIA FORENSE!
Critica aos costumes roronses o polltl-

cos, por Lauro ile Nantes. Nflo existe nas
livrarias. Volumes restantes com o Sr.
Domingos Leite, uu rua Quitanda, jJ8, so-
brado. Preço IliSOUO.

incurso uo art, 35(1 do Código Penal.
8» Vara — Summario —• Arnaldo

Praia, Incurso no urt. 207 do CodI-
go Penal.
CONCURSO PARA .lUIZ SECOIO-

NAIj NO DISTRICTO FEDERAL,
.MINAS _ S, PAUIaO

Jtllgnndo o concurso pura Juiz«ecclonul do Districto Federal, «lc
Minas Cernes « do S. Paulo, o Su-
premo Tribunal classificou, dentre
os trinta candidatos Inscriptos, os
cinco seguintes: 1", Vaz Pinto; 2",Julio Octavlano; tf", desembargadorDlnlz: -l", Daniel Carneiro; 5°, Mou-to .Vilas.

EXPEDIENTE
CORTE DE APPELDAÇAO

•r Cornara
Sob a presidência do desembarga-

dor Fruncellno Guimarães, «ecrota-iludo pelo ar. Ignaclo Pereira ilaCosta.
Compareceram os srs. desembarga-

rior Machado Guimarães, Cesarlo Al-vim e Mornos Sarmento.
Esteve presente, o dr. André rieParia Pereira, procurador gorai rioDistrloto.

JULGAMENTOS
"Habeas-corpus"
N". 5.203 — Relator, desembarga-

dor Machado Guimarães; paciente,Horacio Fernandes ou .Alberto dos
Santos — Concedeu-so a ordem paruInformações rio «Ir. Juiz Ju Vara dc
MiMioroH.

N". 5.204 — Relator, desembarga-
dor Moraes Sarmento; impetrante,
Virgílio -,1o Mattos, em favor dos pa-cientes Luiz Vamborono o Demetrio
Luiz Martins (monoros) — Conce-
deu-se :u ordem para Informações do
dr. chefe rio policia.

j\'. 5.200 — Relator, desembargador
Cesario Alvim; Impetrante, dr. Adhe-
mar do Mello, em favor du pacienteAhmed AH — Concedeu-se u ordem
para Informações rio rir. juiz du 2»
Vara Criminal.

A ppelluçfx-s-crime
X. 11.128 — Relator, desembarga-

rior Cesarlo .Alvim; appellante, Celso
Secundlno de Lemos; iippelluila, Uai-
ra do Nascimento ou Zaire Mnrla de
Lemos e Felix Mitlhernio — Negou-
so provimento.

X. 0.955 — Relator, desembarga-
rior Machado Guimarães; appellante,
Antônio Lisboa Filho; appellada, a
Justiça — Negou-se provimento con-
ti'a o volo do desembargador Cesario
Alvim, que reduzia a pena uo gnio
minimo rio art, 207 do Código Te-
nal.

X. 7.035 — Relator, desembarga-
rior Moraes Sarmento: appellante,
-Antônio Monteiro da Silva; appella-¦ria, a Justiça — Negou-se provi-
mento, .sondo concedida a suspensão
ria pena nos termos (lo decreto nu-
mero Iü.TiSS, contra o voto do des-
embargador Cesarlo Alvim.

IN. 7.005 — Relator, desembarga-
dor Machado Guimarães; appellante.
Pedro Valieule; appellada, a Justiça
'— Negou-se provimento.

X. 7.177 — Relator, desembarga-
Machado Guimarães; appellante,
Moysís da Rocha o Waldemnr San-
tos; appellada, a Justiça — Negou-se
provimento.

X. 7.11'J — Relator, desembarga-
dor Moraes Sarmento: appellante.
João Clemente; appellada, a Justiça
— Xegou-so provimento.

X. 7.1fi2 — Relator, desembarga-
rior Cesario Alvim; appellante, o mi-
Historio Publico; appellado, Viotm-
Prinzo — Xão se conheceu da appel-
lação, por ter sido interposta, fora
do prazo legal.

PASSAGEM DE AUTOS
Apiiollueiws-crimfl — Ao desem-

bargador Machado Guimarães —
X. 7.130.

Ao desembargador Cesario Alvim
—. Ns. Ü.Ü77, 7.000, 7.OOS e 7.054.

Ao desembargador Moiiiey Sar-
mento — Ns. 0.9S5, 7.020, 7.025 e
7.030.

EM MESa"
Ns. 0.088 o 7.186.

EM DIA
Ns. G.D47, 7.011 e 7.041.

j\CCORDAOS 1-UBIjIC.VlH*-.
Xs. 7.0S0, 7.037, 0.9011, 7.038, 7.115,

7.000, 0.904, 0.900, 7.098, 7.035.
0.01S, 0.99S c 0.711.

M RADIO-JQRNAL í

A T, S, F, PITORESCA E RE-
CREATIVA

Tudo, nesle .mundo, inclonlvo o»
mula Kérios assumptos, tém, afinal,
«ru aspecto pittOrctKO e .recreativo, e.
ate cômico. B, desna regra, ou mo-
lhor, densa lei, fatal, nio haviam
do escapar, nem mesmo os grandes
Inventos, us mala omoolomintes des-
cobertas «cientificas. Haja vlsltt, o
pura não cuidarmos, ugora, senão do
liíuunvpto em foco, o quo vem oceor-

¦ii

Um apparelho do radlaptimia, construído
com material domastleo, o quo figurou

em uma exposição nos Estados Unidos

rendo cotn u rudiophonla, cujo ver*
tiginosu progriwso, ao lado de sua
espantosa propagação, por todos os
recintos do Universo, chega u cau-
sur verdadeiro assombro, ao mesmotempo que, Innumeros são os indlvi-
duoH que se têm dedicado a fabricar•apparolhou, empregando, em «ai In-
teressanto o curioso mister coisas o
objeetos de todo Inveroslmeis, o até
absurdos. Não diremos ne csscm ap-
parellion plttorescos, assim construi-
dos, são perfeitos ou nilo, pois quo,em tudo isso, huvorá, por certo, boa
doso de iilusáo do amador de T. S. W.
e, o que 6 .mais, rio pseudo-falbriean-to; mas, força é recon-lhccer-se que a
imaginação rios pequenos Inventores
o constrttctoret* bom formará oo la-
do do gênio do próprio Mareoni.

— Bom curiosa se no« afigura, o,
por isso mesmo, a transmittimos,
sem detenças, aos leitores de "Ra-
dio-.liiriv.il", a photographia du um
doa muls curioaos apparelhos atí
hoje conhecidos.

Trata-se, nem mais nem menos, do
um apparelho radlo-telephonico,
construído em Sidney (Austrália), e
no que foram empregados, sflmontei
exdlusivamente, como material de
construcção, objeetos de uso domes-
tico, taes como: garrafaa, taboos de
caixotes, um garfo quebrado, umas
ligas, carreteis de. fio, e tantas ou-
Iras coisiiH quo já -haviam, passado
á categoria do inservivels, inúteis,
maa que, graças á iniciativa o enge-
nho do modesto conetruetor, se
transformaram em auxiliares du sei-
encia rariioplionlca.

So bem que nos não seja dado aí-
firmar a i>en'eita audição radiopho-
nica, mediante esse pittoresco appa-
rolho, o certo d que tudo faz crer
que tal so dê, attentantlo-so na cir-
cumstancla, em nada para so des-
prezar, do que ello, o original appa-

rolho èm questüo, acaba do flgumi-,
com toiltw» aa bnmin., <*m uma exipo*
Ulçào, nos Estados Unido*, e imirwcu
todas as honras du publicidade, nos
muls conceituados periódicos, tchnl-
cos ou leigos, na gTUlldil RopuUHcil
norte-americana «. i-m outros gran-
des centros ultra-elviltaidon.

A T. S, F, AO SERVIÇO DA
POLICIA

Desde que veiu u flux o Já cole-
brlzado "cnso Crlppon", quando o
ultru-fnmosn doutor desso nomo íol
pilhado á chegada do puqueto quo u
transportava «lu Inglaterra a Novu
York, vem a telegraphla sem fio
prestando relevantes, Inestimáveis
serviços Q8 policias dos diversos pai-
zoa do orbe.

E, actualmente, ns policias que se
prezam de seu árduo e delicado min-
ter. perante ns sociedades do íllto
de torio o mundo, e, entre oslns, ,n
policlus Inglesa o frunce-a, so iiedi-
cam, abnegadamente, com o muis
iiccnilrndo interesse, no estudo mo-
ticuloso. Ininterrupto, dus possihill-iludes do oxlto, sob todos os aspecto».
o em todas us suus modalidades, da
T. S. F., cm geral, riu líadlo-eloctrl-
cidade, emfim, a telegraphlu o a te-
lephonln, som fio.

A seu turno, a policia de Nova
YcaTk Insta liou tini.-i estação de "bro-
nãcnstmg", e, multo breve, a de
Chicago possuirá nada menos üo oito"bandlt-uirs" (carros destinados á
captura e transi».rte d,, bandidos),
providos do bons apparelhos recepto-
res do--, signaea radioelectricos( pro-
pagados pelas maravilhosas ondas de
Hortz. um dnn muis dliínori contem-
poruneos «tte Roentgen o ou*tros upoa-
tolos Jn sciencla, n serviço da Hu-
rnanidadu o da civilização.

Finalmente, sem falar om organi-
zaçõos congenerns, ria alta "prophy-
laxiii social", uos demais paizes. urau
tos rio progresso, o ,1a civilização, cl-
turnos, muls. o exemplo ria Austrália,
que, tambem ema, so entrega, no
momento, uo muis acurado, ao estre-
mo estudo do magno problema, da
questão primada!, em ffieo. Muito
bem.

Agora, (ligamos, por Inducção, pol"
que lógica, fatal í a conjectura que
ha de fazer todo e qualquer dos pre-
zados leitores rio ligeiro reluto quo
ahi fica:

()s Innumeravels malfoirrores que
pullulam, quaes cogumelos damnl-
nhos, verdadeiros carunci—s da soclo-
dade civilizaria, pelos mil o um re-
cantos do planeta, não virão ctles,
afinal, tambem elles. os incirriirivcis
meliantes, de todu casta, gênero ou
espécie, a colher o melhor dos pro-
veitos a tirar o melhor partido dos
immensurawiis, dos Incomparavens,
fantásticos recursos da T. .S. F.V!

Não respomlerão elles, os .Vraene
Lupin de todos os tempos e matiaes
uos Scherlolc ffolmes, seus incanf*.-
veis, imperterritos algínies. não rem-
poiiderão elles, os handiflo.-! do rima.
por assim dizer, com o coii*he<ü<*«i.
nunca por demais neiX!tM<\ e sem***»»
confirmado iirntfwrt-io — "Be—, se ri
quem o faz por ortimro'*?!

Eis o ponto culminante da questão,
e cujo resultado finai ao fntnno p*r-
teiicc, mas uni íoturo, «lurçá, bem
pouco romoto...

BRIM DE UNHO INGLEZ
PARA HOMENS E SENHORAS

METIRO I6$500
67 - OURIVES - 67

AUTOMÓVEIS
ESSEX

O HUDSON PEQUENO
MODELOS 19S5

com PSE03 BALÃO, representam a ultima palavra
em CoLforto e Elegância

T. L. Wright & Cia. Ltd.
1142 - Rua Evaristo da Veiga -144

RADI0-TELEPH0NIA
APPARELHOS RECEPTORES

Para ouvir os Concertos, Noticias, Discurso», Irradiados diária*- nt« pslaEstação Mareoni, da Radio Sociedade do Rio do Janeiro
COMPREM OS APPAREÍ.H08

MARCONIPHONES
ÀMPLIFICADORES — ALTO FALANTES

ACCESSORIOS
CONDENSADORES VARIÁVEIS _ TELEPHONES — V-UjVT—jAS

DIGAÇÔES DE TERRA _ FIO PARA ANTENN\
ISOIjADORES EBON1TE E DE 1»0 RCELANA —• BATERIAS SEGCAS

. PEÇAM CATAL0G08 E INFORMAÇÕES DA

C.1» NACIONAL DE G0HM11CÍÇÍS SEM FIO
RUA T DE MARÇO 107 — Rio de Janeiro

CAIXA POSTAL 128 TELEPHONE: NORTE 6668

í\%ii\^^^m^

2 Andares na Avenida
Alugam-se 2 amplos salões situados no melhor ponto da
Avenida. Informações á rua Chile 15, sobrado, com o

caixa

íí H

Da "Lloyd Dynamowerke" Bremen
Fios e Cabos Electricos

Da "Hackethal Draht & Kabelwerke" Hannover
REPRESENTANTE E DEPOSITÁRIO :

P, J, VAN ROSSUM - 131 -Rua General Câmara- 131

n

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

TULU0L SOEL
Fórmula do Prof. Barata Sarmento, da F. de M. de Porto Alegro  A' ven-

da: Araújo Freitas, Ourives, 83; Hodolpho Hess & C, 7 de Setembro,
Granado «V c.

A ECONOMIA
E' A BASE DA PROSPERIDADE

SEJA ECONÔMICO; FAÇA SUAS COMPRAS 80'MENTE NA"A União Commercial' -

Pregos tem competência — Entrega a domicilio — Únicos «rtpotitaftet da
CERA UNIAO, a melhor e mais barata do efTeiUs eorpnriaae*m*ml

LATA 4$000

NEVES, GONÇALVES & COMP.
21 RÜA DA CARIOCA 21 — Phone Central 3S29
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De S. Paulo
i I^AIjüEOIMISNTO 1)13 VM NEGO-

CIANTE FUANOKZ
fí, PAULO, 27. (A,) — Fallooou

esta maniiri o «r. Aufrusto Corblelor,
antigo noifoclanto nesta capitul o
pao do dr. JorgO Corblstor, onKO*
nholro dn Profoltura, o do sr. fla-
lirlol Corblalei-, hooío da firma An-
times dos (juntou &. C.

O extineto, quu era ífrundoniento
relacionado nesta capital, ora o do-
cuno da colônia ilrunccza em üão
I-atilo.

EXONERADO rtE TNSPBOTOU
SANITÁRIO

S, PAUJjO, 27. (AO — Foi con-
•cedida a dcmit-pãu pedida polo dr.
Mario Pernambuco, do cargo de ln-
npoctor sanitário da capital.

JVV/j ARBITRAI/ DA ROLSA
DO CAFE'

S, PAUÍ-O, 21. (A.) — Entrou em
vigor o decreto do governo do Es-
tado, Instituindo o Jul** arbitrai pa-
ra resolver todas as questões orlun-
das dns opot-nçOcti realizadas na
BolBo, Offioial do Caf6 do Santos.
JUJIJIOR-AStENTOS NA ESTAÇÃO

DO NORTE
S, PAULO, -17. (A.) — A directo-

ila da Estrada do Ferro Central do
Urasil esta Introduzindo grandes mo-
lhoramontos na Estação do Norte,
arim do attender no lnteneo movi-
mento de passageiros, como se tom
observado, devido ao facto dos boub
comboios não mais seguirem atê ti
Esto gão da Luz, como se fazia an-
tigamento,

'Es*es melhoramoirtos conslstom
no augmento de cerca de 120 me-
tros da plataforma central o da
constmcçSo do duas plataformas
lateraes para os trens de subúrbios,
pintura geral da estação ó colloca-

ção de grandes lampadus olectrlcan.
Com eusas mndldUA conta a Es*

trada do Ferro Central normn,llzar o
horário dos trona do suos Unhas,

«O REGRESSO ÜO DR. PABLO
VKREZ

S. PAULO, 27. (A.) — Afim de
embarcar para o «ou paiz, seguiu
esta manhã pnrn. Snntos, ondo to*
mara passagem no vitpor "Cap Polo-
nlo", pura Bueno» Aires, o Intendeu-
to portenlio o hyglcnlsta argontlno
dr, Pablo Vorez.

Ao seu embarque, na Estação da
Luz, comparoeoram o presidente da
Câmara Municipal, o prefeito, o vi-
ce-prefclto, veraadorcti, além de
grftndo numero do outras pessoas
gradas,

O dr. Veroz foi acompanhado até
Santos polo socretario da presldon-
cia da Câmara Municipal, dr. Car-
neiro Mala, o polo vereador dr, Al-
merindo Gonçalves. i
Do Ceará _——
A EXPOSIÇÃO AGRO-PKOUARIA

DE SOBRAL
FORTALEZA, 27. (A.) — Foi «n-

cerrada a oxposlção agro-pecuarla
do Sobral.

VM PROJECTO VETADO
FORTALEZA. 27. (A.) — O des-

embargador José Moreira da Rocha,
presidente do Ceará, votou o projo-
cto de le), approvado na Assembléa
Legislativa, quo elevava os venci-
mentos do procurador geral do Ea-
tado, desombargador Fellciano Atha-
ydo.
Do Pará ———»*-_

Ò FOTCRO JUIZ DE SOURE
BELÉM, 27. (A.) — A Imprensa

noticia a próxima nomeação do dr.
Raul Braga para o cargo de Juiz
de direito de Soure.

LOTERIA só da BAHIA

TERRENOS EM ANDARAHY
—" _J* VILLA AMERICA J'„

20$000, 22*000,24$000 o metro qna&ado — A
dinheiro oa em 60 prestações mensaes

NOTA —• Para vêr oi terrenot, «altar 4 rua Bario «le Mmqultt, ea-
quina da rua Joié Vleonta e a poucos pauoi, uma «lande taboleta indl-
cará o escriptorio i rua Barão do Bom RetIM 128-A, onda serio dadas
todas aa lalormajíes.

Brades de Uragoay e Engenho Novo
r. S A' St OI A. LTDA.

áSSOCAR
nítido puiiflM

Para gat latia da sniUfitiaiàaè.iwi ._ .
IE PAPEL AZUL GQICDITA YB1MSLHA ê cro^Jíalysi
i um nesiraii dt GOXPAHHIA OZUAS HiQQlift

UÍWiiiJu JjLJjBUmn
¦

j
Riquíssimos enxovaes completos para noivas.

LINDOS STORES E BRHISES. As mais finas guar-
nições de cama e mesa. Os mais lindos vestidos-
em LINGERIE. A fornecedora do mundo elegante
brasileiro. A que tem guamecido os mais luxuo-
sos hotéis da America do Sul e os Palácios DO
CATTETE E GUANABARA. Grandes reducçoes de pre-
ços pelo motivo de novas instaUações.
G. A. Autuori & Cia. - Rua do Cattete, 136-38

Tels. Beira-Mar 382-1321. Rio de Janeiro.

IOEXOC

Cartas dos Estados
Rio Pardo-(R. G,'do Sul)

A ura. d. Adelaide de Andrade Ne-
veu, toBteJou mais um anniversarlo
natalicio.

Afim do passar o dia do natal Je
sua voncrnnda genltera, veiu da ca*
pitai do Estado em comboio ospo-
elul Usado ao Irem da tabeliã, i> ge*
neral dc dlvlsilo Eurlco do Andrade
Nevou, commiíindaiito desta região
militar.

A annlversarlanto recebeu iiinii-
meros telograniman do fclIeltayOcs
nutre olles vimos o do ministro da
Ouerra e outras altas patentes do
Exercito.' Os otflclacs inferiores do 13° regi-
monto do cavalluria Independente,
otCcreceram a anniversarlanto unia
estatueta acompanhada do seguinte
officlo:"Kxma. senliora — íjymbollsa esta
estatueta u Amor Materno, o amor
quo em ai resume toda a -grandeza
de muitos outros amores.

E vôa, quc sois mãe e nulo extre-
niecida, sabois ostonder o vossu
amor maternal, n&o somente Aquel-
los a quem destes a vida, mas a to-
dos os que recorrem A vossa bonda-
dc, certos de quo o gozem a uma
verdadeira mão, quo nunca abando-
na, por mais espinhosa quc lhe seja
a tarefa, os filhos quo delia solicitam
auxilio.

Aceltao, na singeleza do nossa
lembrança, não somente o sentimen-
to de respeito e veneração quo vos
tributamos, mas tambem a gratidão
impereclvel de que vos tornaste cre-
dora.

Rio Pardo, Inverno -de 1924". —
(Seguem-so as assignaturas dos sar-
gentos).

O sr. d'Aranzo, proprietário de
gazollnas quo -fazem a carreira on-
tre esta eidaãe e a capltal do Es-
tado, mandou fazer estudos sobre a
desobstrucçüo ão arrolo Capivary, o
sua viável navegação. E' mais um
melhoramento para o município,
pois áquella corrente d'agua banha
o 5° districto, onde existem grandes
Jazidas de carvão de pedra, de mar-
mores, kaolln e outros minérios lm-
portantes, que, devido a dlfficulda-
de de transportes não podem ser cx-
piorados convenientemente.

Assumiu o commando do 18°

locaon; toraoi
regimento do cavallarla indepondon-
to o tenonto-ooronol Augusto Vieira
da Cunha, rccentonionto nomeado.

No dia 24 deste, immimlrí. o
cargo de Intendente municipal paru
o qual foi eleito, o dr. Pedro Alexan*
drlno de Dorbn, tnedleo aqui resi*
dente, A posso Intcndcnolnl 0 do eon-
selho respectivo será festiva.Pol nomeado juiz dlstrlctul
desta sede o <lr. Oscar Hollanda Cn-
valcantl, bacharel om direito, for-
mado pela Paculdado do Recife. A
nomeação desse Juiz agradou multo
pelas suus bellas qualidades dc cara*
otor Justiceiro e recto.

i— Regressou de Cachoeira, vi-
slnhii. cidade o contingente do pra-
ças do 13" R, C. !., que ali foram em
Virtude de um confllcto havido entre
praças do 3" batalhão de engenha-
ria o praças du Brigada Militar nu-
xlllar do Estado, eujo Inquérito JA
foi feito.

(Do correspondente).

Casa Guiomar
CALÇADO DADO

A MAIS BARATEIItA DO BRASIL

AVENIDA PASSOS N. 120
A CASA GUIOMAR lança no merca»

do mal» nma marca de cua criajto

Pitanguy-(Minas Geraes)
No dia 7 de setembro, o "Pltan-

guy F. C", fez umit excursão a visi-
nha villa de Bom Despacho, afim de
disputar um Jogo amistoso. Recebi-
do A "gare" da Paracatu , pelo povo,
autoridades, banda dc musica e
eportmeii, foi saudado pelo profes-
sor Paulo dc Freitas, respondendo o
dr. Rangel Coelho que enalteceu o
povo bomdespaehense.

Conduzidos ao Hotel Pinto, foi
servido um lauto almoço,

A' tardo tevo logar o esperado en-
contro, no qual depois de vários
lances de parte a parte, o Pltanguy
conseguiu a victoria de 3x2. Apoaar
do encontrar um campo sem os ne-
cessados requisitos, ob nossos va-.
lentes Jogadores multo se salienta-
ram em suas constantes arremetidas
contra o team! do Bom Despacha,
compoBto em quasi totalidade de
jogadores de Dores, Divlnopolis o
Bello Hori2onte. O reforce foi o sr.
Nlcolau Leito que, apesar de ser
pessoa muito Idônea, nüo Unha a

IOCKOI

pratica necessária para Juiz cm um
rnatch official,

SoKiiIndo logo apo* uni esplendido
Jantar servido pnr dlstlnctas senho-
rllas o offereoldo pelo dr. Onofro
Mendes, cm nomo do "Pltanguy".

Agradecondo, falou o dr. Bahia do
Vaseoncellou.

Do Bom Despacho trouxemos a
melhor Impressão e multo nos «ensl-
lilllzou o modo cavalheiro c dlstln-
cto com que fomos tratados.

A data magna de nosBa nacio-
nalidade foi conitneniorada pela Es-
cola Normal, com uma sossão solam-
ne no edifício do Fórum, na qual'falaram as alumnas Yolamla Mala-
chlas c "IViilitnda Freitas. Funccio-
nou uma banda musical.

Ha grande aiicledade nas rodas
sportlvas por um esperado oncontro
entre os clubs locaes o da vlalnha
cidade dc Itauna.

(Do correspondente)

Bom Jardim (Minas Geraes)
O vigário padre Francisco Rey

esmerou-ee nos preparativo.1! para
acolher a visita do monsenhor Ma-
noel Nogueira Duarte, quo aqui ml-
nlstnirA o sacramento do chrlsma.

Em dias da semana passada
esteve nesta localidade o dr. Synvul
Silveira Brum; engenheiro da Oom-
panhia Paullsta de Material Electri*
eo o que, em companhia do sr. José
do Salles. representante da Compa-
nhia Turvcnse de Luz o Força o do
sr. Honorio Teixeira, organizaram o
pedido completo de todo o material
necessário para a installaçao da luz
e força nesta localidade.

Acham-se muito adeantadas as
obras de construcção de um impor-
tanto predio. na rua da Estação.

MASSAGENS SGIENTIFIGAS
Mme. TAYLOR

Massagista corporal o obesidade, como
para o rosto enibelloza. Attende-3o a clia-
unidos a domicilio, 'lei. C. IC5I.

IOBOI

mandado levantar pelos negociantes
sr». José Abbud o Rachid José
Abrahão,

Regressou de sua viagem ao
sul de Minas, o sr. Luiz Sebastião de
Souzu.

Egualnunite regressaram de sun
viagem a S. Paulo o sr. Leibnltr.
Mnrcolllno do Carvalho, acompanha-
do de sua senhora o seu cunhado
Miguel Altumarc.

Tnmbem regressou de sua viu-
goui a Vai-Rlnha o sr. capitfto Hono-
rio Teixeira, prestigioso político non*
te districto, onde 6 multo ostlmude.

Acha-se enferma, guardando o
leito, a srn. d. Anna Penna, mão do
sr. Joio Pedro Penna c sogra do OR-
pitão Francellno José do Paula, pro-
vecto Juiz de paz deste districto,

(Do correspondento)

Conceição do Norte-(Esp, Santo)
A população desta cidado conti-

nua A braços com uni problema que

.i.i devia ten sido re«e',vido: a Instruooflnda In/.-in.l,,. .-,,-¦ rte ter h\Zcriada uma escola n&u tem a m...ma tuncüonudo per lalta .lc i,.J
Hh aqui um prof-vwor particular osr. Atirelliino de Salles Abreu ouomulto 80 tem esforçado po rolhai,,ao ana pliabetiemo, mas o leovorn,proatara nptlmo serviço a esu r"Rino o ao povo deste lonar, providen-ciando para que nqul ftinrclone pet -iminentemente uma escoln pnhlle.t,

(Do correspondenic.)

E' dever de todo homem
.ifisegurar o futuro de sua família

Assegure-o V., adquirindo n terra
ondo localizar o seu lar, a qual 4
vendida com as maiores facilidades
pola
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DE JANEIRO
Ruu dn Assemlilín, 7!)—Central 235;

ARMAS DE DEFESA
'•• Do mesmo morto que au chefo

dc família previdente compete ter
sempre A mão unia urina segura rom
que possa defender o seu lar contra
quatquer ataque Inesperado, tambom
A zelosa nine de família cumpre ter
sempre A mão um tubo do comprt-
mldos Kafy para combater, a qual-
quer hora o em qualquer occaslfio.
as dores de cabeça, us nevralglas, os ;
ataques de grippe. etc, que frequen- (
temente nuomniettem ás pessoas de |
sua casa. Kafy não ataca o coração
nem o estômago. •"*

THERMOMETROS CLÍNICOS
só confiem no

Casella-London
•>*VN*»*-- *W A^AA<N^^VVVVVV%A'

Escriptorios na Avenida Rio Branco
Alugam-se magníficos, no amplo -"- an*

dar do majestoso predio n. 133, fervido
por dois elevadores; trala-se nn ihomiio ou
com o Ur. Souza Guliuarilcs, rua dos Ou-
eives, 104, sobrado.

*-VS*iS^i*S--VlVN-»*V-i--»V^

FORTALECENDO
Restabeloce todas aa funeções

Vinho Tônico Phospíi«'.ndo d» Trea
Quinei Bittencourt

111 - RUA URUQUAYANA — 111

ESCOLA DE MARINHA MERCANTE
Mantida pela SOCIEDADE AUXILIAI» MI-

LITAR. Itua I" rte Março il, I, v andar.
1'hOllO N. 3IS-J.

ir

BA-TA-CLAH

Era vaqueta escorai

de ns. 17 a 26 .... .. .. ... B**500
Ae n«. 37 • 33 .. *,.! r.v ., .. OISOO
dc n». 33 a 40 ..,  8?800

Envenilzadasi

de ns, 17 a 2e .. .. w ..: v. 8«tMO
de »«• 27 n 32 .. .. .. .. r... 10(000
dc ai, 33 a 40 .. r.. >. .. .. 12*1000

Pelo Correio, mal* 11500 por par.
nemettem-»e catálogos illuatrndus.
Grátis para o Interior a uuein os so.

licitar. '< ;*- 
¦*—

Fedidos „

JÚLIO DB SOUZA,

a ¦¦¦*•*

•Vi? .^íli-AKIAJOr^«•c»1- eo""'""*'»»
lNoJrtpE'„So

i»u*i--cSÍJl*gtt
—^ w ,110 0 MED SEGREDO!

[e oRooAmiAs i r.s.*jcse,s-rio

Moléstias do estômago e dos intestinos]
Innumeras pessoas, principalmente as que so entregam a mui- "

tiplos affazeres, sem obedecer a reglmen das horus de alimontaçilo, jjjjnci-.i do repouso, sentem-se mal no fim do pouco tempo, com ln- S
disposição para o trabalho, tonteiras, dôr o peso no estômago e, v
nsslm, desanimadas procuram o medico, afim de so livrarem des-
ses males cuja causa unlca 6 a dyspepsia.

Alguns, mal insinuados, pensam erroneamente na syphllis e,
doloroso ii confessar, não poucos médicos seguem o mesmo pensa-
iiicnlo com prejuízo para o seu cliente.

lüin diversos paizes e, com especialidade no Brasil, na claBse
media, o organismo não tem, como precisa, hora pura a sua refel-
cão, nem hora para repouso, quando sabemos sei- isso Indispensável
fi saudo o, portanto, â vida.

Além do regimen anarehlzado a Impontualldade da hora das
1-oteisOos o ausência de repouso necessário; o uso o abuso das be-
bldas congeladas e o comer demasiado, são causas importantes na
etiologia dos inales do estômago.

As pessoas que sentirem quaesquer dos soffrlmentos acima
apontados, conseguem, facilmente, a sua cura, observando o regi-
men aconselhado e, para corrigir as faltas de quc se resente o or-
ganlsmo, usar o lillxlr Eupeptico dó Professor Benicio do Abreu,
empregado lin mais de SO annos e com suecesso nas affecçôes du
apparelho gastro intestinal, dyspopsias, dôr o peso no estômago,
vertigens, nsin, mão hálito, mão gosto, arroto, anciã dc vomitar, &
prisão do ventre, gastrites o enterites agudas o ohronicas, dOres de I
cabeça, o etc. j

Ò .Elixir Eupeptico í' de um gosto agradável e sô deve ser S
usado na doso o.o uma colher de sopa no meio ou no fim das prin- |cipaes refeições. f

F/ ENCONTRADO A* VENDA EM TODO O BRASIL §
Depositárias: Drogaria Baptista, 10 — Rua 1." de Março; |

Alfredo de Carvalho & C, travessa do Senado, 16 S
Rio do Janeiro «-*»o<*---3-»0'*'"»o*aa»o*awt).--OT-o<---^

MOVEIS PARA QUARTO
Um toilette de canella gravado com
vidro de crystal por IDü$ÜOO; uma
Cama -de canella para ca^al por 50$;
um guurda-vestldos de desarmar por
M0$000 e uma mesa de cabeceira
por 3HJOO0; na rua Frei Caneca ,107,

"WIULEY"
Tintas e Vernizes

MOREIRA LAND & C.
Successores de MOREIRA

BRAQA & C.
24, Rua Evarlsto da Veiga, 24

Phoncs: — 84 e 4S96 C.

RfP-'*"1' *: Lw 1 das? *U|,-W|

^JLCEI^ICIDjÍJ
Jmg-vaag ~~..„—*-*~<-^MÍ'itw*tfBÍ

CARTOMANTE
D. Maria Emllla. a celebre e 1« do

Brasi! o Portugal, consagrada pelo po-
vo a mais perita, tt ultima palavra da
cartomancia e em sclençlRi- oceultaa,
ãs .pessoas do interior consultas por
carta; seriedade c rigoroso slslllo; re*
sldencia 4 rua do S. Joüo n. in. em Nl-
etberoy e caixa postal 16SS, Hlo de Ja-
neiro.

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

çâo, pulmões, systema nervoso e sy-
philis. Av. Oomes Freire, 03, sob.,
de 3 fis Ü horas, tel. C. 2111.

ESCOLA NAVAL 
"

Desenho para exame vestibular. Curso
Auxiliar rte Preparatórios; Itua Io do Mar-
ço n. i. Director, Conimandaiite üama e
silva.

II -^^^*a**ta^v —• ^^^MlHRHP*-^^Hftj3RB**-B-*B-*-*-K9MK^£9H3L ^PSWr^Ww^Kfl^Jtetirf-Ê***- xwjrá-^ -otp"*tot**qP-^v *^*>**'*ov wB
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aX S iÍ^^ ÀW^- APP* S°B JÊíW APP. DECR.

*»«»-^ a—_ 18-12-1871

do DR. EDUARDO FRANÇA epoco ütím
para o tratamento externo, efflcaz, de feridas, dartiiros, suores fétidos, queda dos cabellos e qualquer os 

D0IS JUNT0S REPREStl*TAM
moléstia da pelle — ünico remédio brasileiro adoptado na Europa, na America P ID*=AL 00 TRATAMENTO q

do Norte, Argentina, Uruguay, Chiie, etc, Preço de cada um, 3$500

Únicos depositários no Brasil: - ARAUJO FREITAS & C.a - Rua dos Ourives 88 e 90 e S. Pedro 94 - Rio de Janeiro

^IHI^ alar^^^m. fem *mlmgam0 ^^""^
OAROBA e MANACA', de Hollanda

preparada pelo DR. EDUARDO FRANÇA
rei dos depurativos para o tratamento interno de sypbüú/

impureza do sangue, rheomatismo, feridas, dores, çtc.
- Na Europa: C. ERBA e A. MANZONI - Milão - Itália
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A VIDA DOS CAMPOS
CULTURA DA ABOBOREIRA

Systoiiuv do oiiltiiru — Aa nbobo-
beiras contem, na vordado, multls-
iilmas variedades a sub-varledados;
mas, pelo quo diz respeito uo seu
systema do cultura, podom ser cilas
divididas em dois grandes grupos:

1° Aboborulra de grandes fruetos,
do onsen espessa o hastes diflnldu-
mente reptantos o folhas umplumen-
to deuenvolvldas.

2° Aboboroiras mais dellcadug o,
geralmente, dc menores dlmensOcu.

As primeiras preforom Bor oultl-
vaiias um pleno campo onde as suas
liasies so alastram Bem embaraço o
os «eus frutos volumosos o do casca
grossa o reslstento dispensam os
actlvoB cuidados do agricultor.

As do sog,undo grupo preferem sor
cultivadas um lstadas, que dão ur-
rimo ás hastes <s Hustenitnm sous
frutos, ficando toda a sua parto
nerca bem exposta á acçüo benefi-
ca do sol.

An nbolKircIras na grando crdtu-
ra. — Aa uboborelrns, pelo que vle-
inoa dizendo, nem sempre são culti-
vadas como simples plantas horti-
coIhh. RegISOB existem ondo taes
planlUB são tidas como verdadeiras
espécies de grandes culturas, po-
dendo ser estas feitas com systema
monophyllco (plantação oxcluslva
do aboliorelras) ou polyphytlco
(em consoclação oom o milho ou
outras plantas).

Em certos palzea, tanto do velho
como do novo contlnoute, a cultura
das aboboroiras alcançam grando de---envolvimento, do modo quo so la-¦sem delia extensas plantaçües.

Nos casos de grande cultura t lo-
gleo que o systema de covas isola-
das, abortas em solo cru', isto, 6, om
solo não lavrado, não 6 aconselha-
vel

A -.grando cultura requer quo se
cuide do lavras fundas, cruzadas o
bem feitas, onde bo abrem, oppor-
tun-amente, ná época da semeadu-
ra, sulcos ou covas, ãs quacs devo-
remos confiar ae sementes.

Na Installação do aboboroiras,
em pleno campo, façam-se lavrai

ropotldas, de modo a preparar-se
o solo • convonlontomcnte, o repl-
tam-so as gradcayfies para destruir
ns mãs hervas quo ovontuulmente
ap pareçam.

Expurgar bem o solo dui: hervas
Infostuntes 6 do grando alcanço na
cultura dns abóboras paru poupar

Abóbora ohlnua

futuras limpas que, alfim de caras,
podem ser embaraçosas.

Adubação, — Dissemos quo as abo-
borolras exigem solo bastante fértil;
portanto, as aduba ções auxiliam
multo a sua Cultura.

Os fertilizantes mais conveniente-
mente usados na cultura intensiva
são os estrumes com quo se adubam
us covas, mlsturando-os bem ú
torra.

O azoto, o aeldo phosphorlco, a
soda o a potassa dosadas na analyse
das abóboras provam que esses íru-
tos exigem, elevadas doses destas
substancias.

Os agricultores não dão grande
Importância aos estrumes bem de-

MILHO "aUARENTAO"
M' CHEGOU NOVA REMESSA

Esso prodigioso produclo, que ruz a riqueza da Industria pastoril, PRODUZ EM
60 DIAS. — Todos os lavradores devem plantar jil paia terem seus pulúes re-

plc.tos com as suas TRE8 COLHEITAS POR ANNO I
listd debellada a curesila do milho, stul prejudicar as outras plantaçCos.

 KILO 20ÇBOO 
ALFAFA DE MURCIA LEGITIMA — KILO, 9?800

Representante geral: MAURÍCIO TROJMAN
RUA 8A0 JOSE', 74 — 1» andar — Sala 8 — Telephone Central 3100

Pcrnoltem-se encommendas, quer pelo Correio, quor por estradas do rerr-u

ffg[;**iffiBg;iSiBSé?Í3ÍÍE i éct itt tjgj iHwwmttnn

PEITORAL DE MEL, GUACO E AGRIÃO
(LIC. 85J, DE 16-6-9Í12)

TOSSES • AFFECÇSEB BRONCHO PULMONARES. Wunoa falha e desafia
qualquer outro na rapidez de seus effeltos seguros. Preparado oom o sueco
de plantas verdes, evaporadas no vaouo. Receitado pela maioria doa medi«

coa do Rio Grande do Sul e fronteira Oriental.
A. LEIVA8 LEITE — PELOTAS

Vende-3o no Rto, nas drogarias nodolplio Hess & cia., J. M. Pacheco ét Cia.,
Itibelro Menezes, etc.

Mota com Salitre do Cie
_____________=_=_==:= ¦ m)

E' O ÚNICO MEIO DE SE OBTER Ul LINDO JARDim
Para informações:

AVENIDA RIO BRANCO 117 - V

OLEO CRU
-simplicidade^
Pequeno Consumo

de combustível
Mínimo espaço-
Sahida rápida..
Commando fiçme.

COnMNHIASItFDOBRAZIL
141'Boitanda Caixa Ii3í

RIO OE |A»EIflO

defoiiipoiitos: ollen utmzuni ulii oa
oatrumo» lumuinto (reacoa, lato fl,
mui furmontiiiloM,

Para. oconomlu do fortlllnuntca coa-
tuiiiu-HO adubar un covua onde ae
fan u aoineud-uru, untea quo aduhar
todo o terreno do aboliontl. Esto
ayatunm, 6 evldento, pormlttu fuzer-
ae luma aonalvel oconotnlu de fertl-
llzantoa quo, uIIAh nem aempro ae
Juatlflca, eapeolulmeuto ao cultivar-
iiiom outiiiH pluntua vontempurunea-
mente uo meamo terronu do nimbo-
ral.

Ua adubos cliltiileaH pareço quo
exercem uma ac-jfiu multo favorn-
vel uu aduliaijüo dua cucurbllnoeuu,
seja deata ou duquollu oapeclo,

Kxperloncluii do adubuçSo «om
oatrume o eacorluii -deram ua reuul-
ludoa «oguinto.i em um aro do cul-
tura:

Com oatrume o 30 kg.
do cBCorlaa  CS aboboraa

Com oatrum-e aômon-
lo  3*1 "

Dlfforenya por uro .. 1!3 "
Keforlndo üshos dado» uu hocturc

o ao alqueire te rom ou:
Dlfforoniju por 'heeturo '

ua producgüo  2.3U0 abóboras
'Differença por alqueire

na producçflo  0.5110 "
Dessa experiência, referida a mal-

or superfície, vê-ao n vanla-fom que
haverá, em no lançar mflo dos adu-
bos mineraes combinados sempre
com os ii diibos orgunlcos quo Jul-
gamos Indispensáveis,

Nas terras ricas do azoto, as cln-
nas dovem ser aproveitadas para
melhor favorecermos a producçüo.

Nas culturas bem cuidadas costu-
mii-se lovar em conta as substan-
cias (|iin us pluntün extríiem do solo
pura que, substltulndo-iis, se manto-
nlm na terra o equilíbrio da fertlll-
dade.

'Unia producqüo de 100.000 kgs.
do abóbora cxtrfie do adio:

Azolo  Kgs,
Anhydrido phospho- |

rico ,.- ¦*
Potassa  "
Cul
Magnosia "
Ora, para se fazer uma bôa adu-

Inicio .póde-se distribuir no terreno
do abóbora):

Nitrato de soda
de  150 a 200 Kgs.

Perphosphato
do  200 a 300 "

'ChlorCto ou sulfato de
potaasa de  100 a 150 "

O nitrato ou salitre deverá ser
distribuído nietnde na época da se-
mtadura. e outra metade em cober-
luru,' lato é, quando as plantas estl-
Verem Jã desenvolvidas.

Os phosphatos e a potassa pode-
rfi.0 ser distribuído» no período de
preparo do solo.

Fazendo-se a semeadura em co-
vas, essas doses poderfto ser sensl-
velmente reduzidas.

E' bom lembrar quo nos solos
pobres 'de .matorla orgânica os es-
trumes so tornam utlllsslmos.

Nas terras pobres -de cal pôde-se
distribuir durante as primeiras la-
vra» algum material calcareo como
¦¦¦

110

160
1)0
30
20

resíduos do calolras, marlacui o ut£
pd de ossos.

Esses ou outrna cbmposioH calca-
reoa dovem snr dlstrlbulí-os com ai-
guina unloredcncla e JHinuIm na
mesma occuslllo om quo ¦•spiilha-
mos os estrumes ou ou troa adubos
ricos dn aeldo phosphorlco ou de
unimonlnco,

DIMuiit-l-i <1oh i>l-iiit-!K. — A dis-
tancia a que davemos distribuir us
planta» valia naturalmente com o
«ystoma do pliinla<:ao íuonophytlca
uu oonsouluda, com a uutureza do
solo <i com u vurlcdado quo pruten-
demos cultivar.

Nus plnntatjõos communs costu-
iiin-mi distribuir us covas (1 dlstan-
cia de nii-trns 1,50 atí uns tn. 2,50,
o que permitte ser dlatrlbuldo num
alqueire de terreno, em mCdla, do
4 mil n 5 mil plantas.

Sendo assim feita uma plantação
o permlttindo que onda planta só
produza do 2 n 3 abóboras, a pro-
ducção ontíio poderá vir a ser bem
superior u 10 mil frutos, ou utO a
nials do dobro desso numero.

Covugrim. — Qunndo ae Instullu
o uboboral Onl solo cru'. Isto í, em
solo que não foi previamente lavra-
do u arado, abrem-se u cnxndflo co-
vus amplas, no mínimo dc uns ."0
cm. em todos os sentidos, e ahi sc
deposita bastanto estrumo que se to-
ri. cuidado do misturar com boa
terra da superfície por ser sempre
u mais fértil.

As covas convém que fiquem bem
allnhadns, porquo assim ns limpas
poderão Her Celtas mnls facilmente.

iUm bom operário, provido de
bom Instrumento, pôde em condi-
cõos favoráveis abrir ul6 unia con-
temi de eoVtm por dia, mus nas tor-
ras de illffli.ll amanho osse numero
serft sensivelmente menor.

Nus terras arulonlns, convenlen-
temente lavradas, fazem pequeninas
covas, íis vezes com um furador de
pão ts atfi a dedo por estar a terra
bastante fofa.

K'ikK'11, da. HomMuluru. — Devido
íl exigência dua plantas no que dia
respeito ao calor o il humldade, su-
meiam-se as aboborelrus desde os
fina do Agosto ató todo o mez de
Outubro, de modo que as precipita-
(;õcs atmospherlcas que desde en-
tao se produzem, at-slm como o ca-
lor que destes mezes om deante ten-
de a ser mais intenso, favorecem a
producção.

Os camponezea quo sempre at-
¦írlbuem ii lua uma Influencia deei-
siva na producção só semeiam as
aboboreiras na minguanto e a isto
Obedecem elles religiosamente.

Modo «lo semear. — Commumen-
te abrem-se boas covas, que, depois
de conveiilentemento preparadas e
adubadas, recebem cinco, seis ou
mais sementes quo.se enterram em
furos feitos com o dedo, a uns cln-
co centímetros de profundidade col-
locando-as uma em cada. covlnha
com a parte ma!s larga para baixo,
ou seja com a ponta para cima.

Confiadas as sementes A terra,
espera-se (pio cilas germinem para
dispensar-lhes os primeiros .cuida-
dos.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE AVICÜLTÜRA
Praça 15 de Novembro - Edificio da Academia de Commercio

RIO DB JANEIRO
Consultório Avlcola — Todaa as tnformaçõos e ensinamentos — Envia» aelloa do* Correio no valor de 600 réis que «os será deapeohido um livro com

ensinamentos úteis,

•iiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiJiuiiiiiiiíiJiiHiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

NOVA EDIÇÃO — ALAQ6AS E SERGIPE
Estado de Minas, Estado do Rio de Janolro, Distrioto Federal, Cidade do

Rio de Janeiro
ORRAM-SE, ENVERNIZAM-6E E EIYilYIOLDURAIfl-SE

CASA PiETROLUONGO
1 RUA VISCONDE DE ITAITNA 155 - Telephone; Norte 733 1"llllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!ll!linillllilllllllllllllllllllllÍIIIIIIIIIIIIIIIII|||||IMIII

I nsníHIH. e ESFIÜADOBESI
F»ARA LEITE

THORVALD JENSEN & Cia.
ROA GENERAL CAIHARA 102-Caixa 1283

:- RIO DE JANEIRO

' UtL

As Crianças
Enfermiças não
Querem Comer

QUALQUER 
medi-

co a quem cônsul-
tardes vos dirá que

a primeira coisa que
deve fazer-se quando

as crianças perdem o appetite e estão mal-humora-
das e enjoadiças é administrar-lhes um bom laxativo.

As Pilulas de Vida do Dr. Ross sâo merece-
doras da sua grande popularidade como um laxa-
tivo agradável e efficaz para as crianças. Nâo
conteem nem mineraes nem drogas drásticas.

PÍLULAS de vida
DO DR. ROSS

. THE SYDNEY ROSS CO., Inc. Mewaik. N. 1., £. Ü. A.

Ai (r-p*ira»i id Uo uiadKuiaadu coae w vi Mm iloaniu.

Mis, Pontes e Vigas áe todos os typos, Superstraete
metallicas. LoGometivas- Turbinas a vapor, de

S. *. JOHH ÇOÇKER8LL
'¦ ¦» I

ÚNICOS REPRESENTANTES

F.de Siqueira &,C. Ltd.
ROA PWMHHO DE MARÇO 31 •• Tel. Sorte 2830

CORRESPONDÊNCIA
OUIVTUIU DA M.\JION.\

C, — Penedo — Alaeoat — Ka-
orovo-nüH:

"Desejava faxer umn plantnçllo Jo
mamonrlras, o, como nfio nnlba nuai
u melhor maneira ilo culilviil-aii, 110-
CO a v. cx, de me dizer pela aecijilu
do O JültNAI., (lo r|iial nou nanl-
gnante, onde »o encontra iitna obra

% ,1) i\j ocoulpo ca|ioclftlliiciüa da
(.•ultura dctvui pllltllu o (jual u pru-
ijo da dltn obrn. tin poulvol, aollolto
a.v. ex. dc ma rcflponilor no mgulii-
to:

1" — Bm íoo hectares dc terra
iiiuiiitiiH carogoa de inaniouulru ao
devem plantar?

-" — lim terreno arenoso s-.. npro-
pela bum liara o cultivo da inalno-
nclra?

8* — Qual o adubo (íue au deve
preferir, no calo ila planta não lui"
aeu desenvolvimento reuularV"

•llcfpDiiln — .'"obro o assumpto In*
Jlco-itio: "A Cultura dus Mamouol-
ras", Gustavo U'i;ir.i (1$000) o "A
Mamonclra o o Oleo Uu ltlclno", (le
Ij, (íiunitiii (üfiidii) ambas n» obras
encontradas na Llv, Teixeira, rua
S. Jofio, 8, H. Paulo.

A distancia a dar a. mnmonoira
dependo da aua Variedade. An vario-
dade» arboroscontes do grande por-
to, comu a Zanzlljar, pieclaani dc
mulor capaijo -que as vai iedadea de
pequeno porte.

As de grando porto devem t-er
plantndn» a 11 metros uma das ou-
trus, em -todo« oh sentidos, o, nes-
te cimo, I hocturc comporta 1.111
plantas em iiuincunelo ou 1.2S3 eni
iiundrndu.

IManUiudo-uo a 2 metros, um lie-
elare comporta ".JS7 cm qulnconclo
e ü.500 em quadrado.

Uma boa distancia para as varie-
diido» de porte regular ó t.SO c*. nes-
ti' eiiío, um hectare comporta J.080
om quadrado o 3.5C4 em qulncon-
cio.

Min relação ao» adtiboi-, eis as
formulas rccomniendavcts pelo dr.
(.lu.stavo D'L'tra, por hectare:

Estéreo animal — 20.000 kilos.
Superphosphato cálcio — 100 ka.
Olõreto da potássio — 100 ks.

Ou entõo:
Kmiiluo.H do tortu de mamona —

1.000 ks.
•uperphosphato cálcio — 400 ks.
Cloroto do polusalo — 100 ks.
Ou enlilu:
Sulphaio do unimonlo (ou salitre

do Chile, lio k«) — 200 ks.
Supcrphospliato cuido — 400 ks.

Chlorolo do potuHSlo — 100 k«.
Os lioKronofl niionosos portam-oi-

bem A cultura du mamonclra, com-
tanto que nio Bojam estéreis.

E, 8,

OBKA SODIU3 IMllüPAHO Dl)
JH-JtO

icuncio Oorvlnlio — Bambuhy ¦—
Esarovo-nos:"Venho cncarocldumenlo pedir o
obséquio do me Informar onde poi-
so encontrar um livro que tnitu da
cultura do fumo, u o melo viuvei
do seu preparo.

Tenho unia cerlll quantidade d"
fumo om n'i'o que, divido A, fnlln
do pratica, para seu preparo, ficou
secco. estando qiiat'1 u peider-su.

Noeessito, pois, do preparai-o pa-
ra que fique mnolo o com rcspoctlvo
mel."

nwiKifrta — lüntro outras olirns
linlleo-lhe o "Gula Pratico da cul-
tura o du ['reparação do rumo"
dr. Nilo Cairo.

O volume custa 2$000. Escreva
para u livraria Teixeira, rua Sfio
João, 8 S. Tuiilo.

H.EJUTUIUA HOS CAES

I". C. S. — Hlo — Ksirevc-nos:"Com multa atlem-àn leio sempre
seu» IiiloIllíentoM conselhos e ívcei*
lus du "A vldn. dos campos", len-
do jA. appllcado alguns com grande
proveito c outros guardando cuida-
ãosamotlle para oceasião quo se
apresento.

Agora, venho consultai-o para um
cão uliiKir de 8 annos, quo estã J.'i
ha (ilílu-iiii dia» eom urina multo
iiiiiisrenta, âs vezes mesmo, perdon-
do sangue puro bem vivo. com ul-
guina Incoutlncncla da urina. Não
pUrcee sontlr-so multo, pois -cetti
esperto c come liem. A sua alinien-
taijfio consta do todo o resto do co-
niida lida, bofe sempre cozido c js

veies uni pouco de fubA do milho,
o quo ora suppilml Inlcríornicnte.

Devo dlsor-lho que nfto (• a pri-
meira vez que lal uymptomn sr
apresenta, tendo, poríni, da primei'
ra V0í, lia um ou dois atllios, c.dl-
do cnm mais raplde*!."

Ilt."íi|i(isin •— a hematurla podo
ser motlvudu por causai diversas e
assim só não constituo elemenlu pa-
ra diagnostico.

Observo se coextotom ouiro.i s;.ui-
plomas, Th-vo, no emtanto pôr o
animal durante uijumi dias em re-
Clinen ii(i-t(.i.

No bebedouro daâun delta 1 
lher das de sopa de l>!>'urbonu'.i> do
aort.i (para l litro dflRUn),

n^-lho um pouco do salul, dcsla
fôrma:

Snlol — r> cr-..
Para 20 papeis,
Tomar 2 uo dia, misturado cora I

leito.
b. a

Asrriiii.v iiAssi* coi'11
C-itlliihni ,1c niç» — I.ml, Ancnrrn, .•.<

FORMICIHA 1
nua n •".liiu.ilo completa Ja

* \ UVA kí> iM»m í

INDEPENDÊNCIA
i,o i uectnso Bur-intlilu.

lil A s. IMIIIIIO, 01 — lliu ^'m^/iu^JMJistmv^mme^fz^s/xisasaf

PORCOS BÜRBG JER5Õ
l,eKlltmos. rnm pedltrre. nn *'n**,..»

M.utus Junlor", ú HílriidH du Pedra, .*-.''J,
uanipo uraiidc, i.. r. Central.

0 LAVRADOR MODERNO
RECONHECE E APPLICA OS

ADUBOS "I»Or,YSf*'

Pecam preços e pror.pe -Ia
A Soe. Prnd. Chlni. "I. Quclroü'
uõ. Kua Saúde, 111o de Janeiro

A criação do gado ZES
¦tiniric» i-Jts dM rata*: OUKHUT. oyp

g I ¦¦ . •-< t u.-ir^ioBMIBMia»fii< i« .*-- mj~ —^fc—1———gl-ffgBiniwarrmm»^r**-amm w mrtmmakmMmmmm*. %

Em Ssrra do PIWIit, disisnts. 10 min uiu c-uíi-ííoüo, padsrao isr"»Ittessileíos loUs da» T**c*oi-GUZlEn»T> ovm, «aqui.
ridos ns Indls. Infarms-gtes com o sr. Josí AIv»« Pi monte,, sm Birra.de Plrlítt — Eotsds do Rlo,-ou com o proprietário, ir.
¦ISssndr* Vlgorltt, á rua Prlmelio ds mtóaa, a»,- sobrado, Rto de-lsostro.
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Í]twflu imã bi mi
k MACHINA COMBINADA "SIMPLEX"

para beneficiar café, resultado dc acurados
estudos t pacientes cxpericnci&.s, c solida e
dc cuidada construcção; fácil dc manejar.;
recebe o cáfó em oèco c catre^-q no sacco,
separado c catado. (

Fabricamos os typos:

N. 6 paia 50 @ par hera, I2ji5 HP «ffietivqs.
N, 3 pari 36 @ per Iwra, 8|I0 HP eff-ntivos,
w, 2 para 15 @ por Iwra, 5 HP íffettiws.

Oecupa pequeno espaço, pouca força e nu-
mero reduzido de correias.

Não é de grande rotação e náo lem
f,nenhiuna peça dc jogo..

RIO DC JANEIRO—Aveniita Rio Branco 39
Caixa Postal: 3,71

Telephone: WNjrto 1432

> S. PAULO — Rua Rorenoio da Abreu 112
Calxn Postal: 84

¦ IMIIIIIIIIIIIIIII IIWIIIIIIIII ¦¦¦!¦— ¦¦

ÜABA OCTAVIO
Rua dos Ourives, GO — RIO

FAZ TODAS AS COMBINAÇÕES DE ESTYLO E DE FANTASIA
ARTE E BOM GOSTO — AMOSTRA E ORÇAMENTOS GRÁTIS — TELEPHONE NORTE 4030

/F/^-SS^-^-^^SiCL Wk^ammU\^^^mm^mt
tf Êr^^^^^^ma^^Sm^^^^^^^mmX
I mmmmW ^^^^^^ÊmmtO&Ê£*mm^XZl ^^^^^^BMW

•Kt^^ Bronchites >^S^g^^> ROUQUIDÃO ^--^ROUQUIDÃO
Sâo Porta AbertaparaaTUBERCIIOSE

use mm&*i
BOill I '"^vVirS

¦Dt-WMPWÍW GLYCO-CRE0S0TAD0
DC W. ROCHA BRAGA

Efficaz em todas as affecções
do pe:ito ^mtáW^Ê&MwiH.

AGENTES CEnAES: SANTOS DA FIGUEIRA & Ula.
AVENIDA RIO BRANCO, 3 -• TELEPHONE: MORTE 642<

MACH
PARA

SERRARIAS
E

CARPINTARIAS
iedade de Motores Dents

OTTO LEGinMO LTDA,

Rua Alfândega, 103Rio d: Janeiro
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CATHOIICISMO
LAt'S PJ3IU3NI.1J

O Santlflslmo Hacramonto na Hos-
Ua Utinaiigrutlu. do altar i\itiiríí, lio-
Je, om oxpo*.|i;fit> ft. adorin-no tios
1'lola, non seguintes templos:

Duranto o dia, começando Aa (J 1|2
horaa, na matrb do 8. Christovão.
o, duranto a nolto, começando fts
18 1|2 .horas, na oapolla do Con-
vento do Lourdcs. ã rua 8 do Dc-
/.ombro.

Amanha, 2" feira, o Laus Poron-
nn HcrA diurno, ,ln mesmas horas,
na matriz do S. Francisco Xavier,
o nocturno, nn oapolla do Asylo da
Misericórdia.

Eatus ooromonloa termlnarilo som-
pro 1:0111 a benouo do SS. Sacramon-
tu, sondo quo ii adorat.-üo nuoturna,
nuM egrejas, ú privativa doa homons
n partir da 21 liorus, o nas casas
religiosa*) fomininuH, privativa dn
oomiiiiiniiVl.de,
EOREJA TJO DIVINO SALVADOK

DA PIEDADE
Conformo noticiamos, ueriflca-so,'liojo, a excursão religiosa pjomo-

vida pola Liga Catholica Jesus, Ma-
lia, JosC:, da Piedade, uo Sacco do
S. Francisco, em Nlctheroy.

O embarque dos romeiros será na
Praça 15 do Novembro.

Apôs a chegada ao Sacco do São
Francisco, nerá celebrada a mlsaa

com communliâo gorai, aondo offor-
tanto o lil/ipo d, Agoallulio llmiawil.
auxiliado por diversos eucerdotes,

Dopols do um ligeiro descanso,
havorá rounlão na mesma locallda-
do, usando nonsa oceasião da pala-
vra o dr, Joa6 Agostinho doa Reis,
lonto cnthcflrntlco o actual diroctor
da Escola Polyiochnlca, o qual pio-
duzlrá uma conferência análoga ao
acto' quo motiva cota excursão,

Todos oa actos obedecerão ao pro-
gramma caprlchosamonto organiza-
do polo rovmo, diroctor da Lisa, pa-
dro Fldolls liotto.
MATRIZ DE N. S. DA CONCEIÇÃO

DO ANDARAHY PEQUENO
Nesta matriz, situada no elegante

bairro da Tljuca, roallza-ao, hoje,
revestida do grando pompa chrlstil,
a festa do Coração Eucharistico, que
vem sondo precedida do trlduo quo
hontem terminou o no qunl prígou
o revmo. padre Alberto Mattos,

O programma destas festas rcuno
as seguintes solcmnldadns:

A'a 1) horas, missa solemne, prC-
gando ao Evangelho o conego dr.
Olymplo do Castro;

Sa 20 horas, eerá cantado solo-
nino Te-Deum, fazendo-so ouvir na
tribuna sagrada o padro dr, Henri-
quo do Magalhães;.
CONVENTO DO CARMO DA LAPA

Na ogreja do tradicional Conven-

to do Carmo da Lupa, roallzar-so-ft.
hojo, a festa do N. Sonhora daa Do-
res, pura a qual foi orgnnlznda uma
ordem do corcmonlns conatantea do:
missa cantada fls 0 liorns o To-
Deum ila 10 horas, com «ormüo pa*
nogyrlco o benção do «tintlssimo Su»
cramento.

NoHla moania ogreja vem sondo
proparadns solomnen testa», cnin
Trlduo, prfigado pelo rovmo. monso-
nhor Pereira da Cunha, para a so-
lomno benção daa Imagens d" boa*
to 11. Nnno Alvares Pereira, confes-
sor da Ordem do Carmo, o Liberta-
dor do Portugal, o da beata Thoro-
zlnha do Monino Jesus, Virgem do
Carmollo tranco-/.

Estas reterldas festas terão Inicio

hoje, com «olcmno translatjão, om
proelaaão, das imagens do adro do
convento atê os seus respoctivos al-
tares, seguida du benção do ritual
o pregação,
DEVOÇÃO DE S. SEBASTIÃO DA

PARADA LUCAS

•Hoje, esta devoção realizará a sua
proclamada romaria a ogreja do
Nossa Senhora do Belcni, na estu-
cão do Mortty, <la Ef. V. Leopoldlna.

Attendendo uoe convites expedi-
dos, varlua aseoelacCea religiosas
congêneres das clrçumirlslnhancaa,
participarão du passeio religioso pa-

^à*/4k*a)*^*|*^*ar ' f SB^I^ |T******|j l—W OS i«""^Tj^« I P^^Çy^^Ji^xll
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¦
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I Paul J. Olinstbpn OorrLpeL*n.y- I
I OUVIDOR 98 SÃO BENTO 45 1 _
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ra quo ha um manlfosto Intoresao
noA fieis locaes.

CULTO DE S. MIGUEL
A ancrlstla da V. O. 3a N. S.

do Carmo fará colebrar, amanhã, ãa
9 1|2 horas, missa du culto tio São
Miguel, padroeiro da mesma aacrls-
tia. Duranto a missa íur-so-á ouvir
musica sacra do Porozzl o Maurício,
por uma orchestra.

MISSAS DOMINICAES
Rezani-sc hojo us seguintes-.
A's 5 liorus — Matriz do Nossa So-

nhora da Gloria, egrojas do Santo
Affonso o Senhor do Bomfim o Con-
vontu do Cnrmo (rua Condo do
Bomfim);' A's 0 1|2 — Matriz do Engenho
Novo e ogreja do Santo Ignacio;

A'cj li liorus — Egreja de Santo
Afftinstj, Santuário do Coração do
Maria o Convento do Cnrmo;

A's 0 1|2 — Matrizes do Sagrado
Coração, do S. João Baptista da La-
gôa, do S. Clnistovâo, du Lourdcs.
do Engenho Novo; egrejas do -S. do
Bomfim, de Santo Ignacio, do N. S.
da Paz, o convento das Servas do
SS. Sacramento;

A's 7 horns — Matrizes da Gloria,
do Santo Christo, do K. Chrlstovtto;
convento dc Santo Antonlo, do Cur-
mo, do Lourdes (ruas *S. Clemente o
S do Dezembro), Irmandade do N.
S. da' Conceição;

AV» 7 1|2 — Matrizes do S. Jouo
Baptista, dc Lourdes, dc S. Chrls-
tovão o egrejas do S. do Bomfim o
do íàanto Ignacio;

A's 8 horas — Matrizes do S. Jo-
se, de »inta Rita, do Santo Antonlo
do S. Clirlstovão, da Gloria, tio *S.
Coração do Jesus, conventos de
Lourdes, do Carmo o du Ajuda, Ir-
mandados 

"do SS. Sacramento da
Candelária, ilo. N. S. Mãe. dos Ho
mons, Congregação do N. Senhora
do Amparo (Haddock Lobo), San-
tuario do Coração de Maria e ca-
pella de S. Pedro da Gamboa;

A's 8 lia — Cathedral: matrizes
dc S. João BaptiKta c de S. Christo-
vão, egrejas dc Santo Ignacio, de
N. S. do Bomfim o .Nossa Senhora
da Paz;

A's I) horas — Matrizes dc Santo'
ílhristo, de Lourdes, de S. Josf\ de
Santa Rita. do Sagrado Coração dc
N. S. da G-loria; conventos de Santo
Antonlo c do Carmo, Irmandade do
SS. Sacramento da Candelária, da
Santa Cruz dos Militares (sido pro-
vlsorla Cathedral), de N. S. da Con-
ccição c Santuário do Coração dc
Maria:

A'is 9 1|2 — Matrizes dc S. João
Baptista. do Engenho Novo, egrejas
do Senhor do Bomfim, de Santo Af-
fonso, Irmandade tle N. S. da Con-
ceicão (rua Conde do Bomfim);

A's 10 horas — Matrizes da Can-
delaria, de S. José, do Coração de
Jesus, de S. Christovão, egrejas de
N. S. do Rosark) e S. Benedicto, de
N. S. da Paz, de S. Jorge e S. Gon-
jalo Gania, e O. T. da Immacula-
da Conceição;

A's 11 horas — Matrizes da Can-
delaria, de S. José, de N. S. do Ro-
sarlo c S. Benedicto. dc N. S. Mao
doe Homens, do Senhor do Bomfim
o convento do Carmo;

A's 11 1|2 horas — Matriz de Sao
João Baptista da Lagoa.

NOSSA SENHORA DAS DORES
Na* Cathedral, que é séde provi-

soria da egreja-basllica da Santa
Cruz dos Militares, será rezada,
amanhã, ás 9 horas, missa com
communhão, cânticos e harmonlum,!
em louvor de Nossa Senhora da« j
Doree.
CURSO DE RELIGTÁO NO COLLE-

GIO PAULA FREITAS
Realiza-se, terça-feira, 30 do cor-

rente, aús 14 horas, a 12a conferência
do Curso do Religião sob a direcção
do conego dr. Olymplo de Castro.
Assumpto: — These 13a, da Ia se-

rie do programma — Últimos fins

HA MAIS DE 40 ANNOS
Existe o Elixir de Camomillu Granjo,

para o alllvio offlcaz doa qus soffrem do
estômago, fígado o intestinos. Experimen-
Ue a tereis a prova.

Bom Dia!'

Quer V. S. um ei*
tomago eaudavel?
Ba aquií nm fácil
carranho para tal.
Depois de cada re-
foiçfio, tome duas

ou novíssimos; passagem desta vida
pnra a outra — Inforno — Purga-
torlo — Cio — Relação ontro oa
vivos o os mortos — Consummucilo
doa «óculos — Resurrelção — Juízo
universal.

A conferência 6 publica,
THEREZINHA DO MENINO JESUS

Hoje, domingo, na capella doa
Carmelitas Dcucalfjos, á rua Marlz
o Barros, reallzam-so, fts 19 1|2 ho-
vraa, os actos da novonn prepara-
toiin da grundo fosta cm honra da
Beatlflcadu Therezinha do Menino
Jesus, quo ao verificará «o próximo
dia 30 do mcz quo finda.

Ncsso dia ser4o rezadas mlsstui
desdo us 5 horas; fis ti 1|2 horas,
esta celebrada pelo bispo eleito dc
Botucatú', monsenhor Carlos Costa;
ás 7 1|2 horae, missa com cânticos,
com communhão geral da Ven. Or-
dom Terceira do N. S. do Carmo o
8, Thereza, sendo colebranto_ o nr-
cebispo ooadjutor, d. Sebastião Lo-
me, áa 9 l\2 horas, missa solemne
acompanhada, a grando orchestra,
sendo offlclanto o revmo. superior
provincial dos Carmelitas Descalços.
Ao Evangelho, oecupará a tribuna
sagrada o rovmo. conego Leopoldo
Fernandes Pinheiro; ás 19 l|2 ho-
ras, panegyrico da gloriosa santinha,
polo orador sacro rovmo. padro Jo-
s6 Maria Nattuzzi, S. J., solemne
Te-Deum o benção do SS. Sacra-
monto.

Todos os actos terão a assistência
da Von. Ordem Terceira do N. S.
do Carmo o S. Thereza,

EVANGELISMO
.EGREJA METHODISTA DO CAT-

TETE
Praça Josó do Alencar. 4

Hoje, ás 9 horas, reune-se a Es-
cola Dominical, paia o estudo do
"Ministério do Jesus". A's 10 horas,
bem como íia 19 1|2, haverá praga-'
cão do Santo Evangelho.

CONFERÊNCIA
O evangelista Almeida Sobrinho

fará hoje, âs 12 horas, uma confe-
rencia, no templo da Egreja Fluml-
nense, á rua Camcrino, sobre o the-
nia — "Uni noivo celeste deturba-
do pelo olhar da noiva",.,

A entrada £• franca.
•EGREJA DA TRINDADE

Nesta egreja, sita á rua Ctárolina
Meyer 61, na estação do Meyer, ha-
verá, ás 10 horas, aulas da Kscola

Dominical, do Intftrucçilo religiosa
para crianças c adultos; fts 11 lio-
i-tiu haverá pregação do Santo Evun-
gelho, bem coirto ás 19 1|2 liorns,
sendo pregador o rov. sr. arcedla-
go, dr. Meom, da Egreja do Rodem-
ptor.,

CONFERÊNCIAS
Os ostudnntes bíblicos Internado-

naes realizam hojo, fts 11 o fts 19
horas, á rim Luiz do Camões 22, duna
conferências publicas. O thema da
conferência da noite, quo será se-
guldu do multas projooçõos luinlno-
sas, .: o seguinte: "Será a alma ini-
mortal?".

ESPIRITISMO
CONFERÊNCIAS

Haverá hoje: .
A's 16 iliorus, na Federação EB-

plrlta 'Brasileira, Si Avenida Passos.
28, soh a presidência do um dos sous
directores.

Na União Espirita Suburbana,
dissortando, «Is 19.30 horas, o dr.
Carlos Imbassahy, «iuo desenvolverá
o thema — "Os tempos são chega-
dos."

No Gromlo ILuz o Amor, tl *rua
Silva Cardoso, 57, -Bangu', áa 18,30
horns, falando o coronel Arthur Ro-
senburg, 1° secretario da Federação
Espirita Brasileira. .

No •Centro União -o iC-aridadc,
á Estrada Real de Sanla Cnuz, 140,
Realengo, oceupando |«. tribuna o
confrade Antônio Guedes.

No Centro Jo*>o d^ Abreu, ft
rua Dr. Bulhões, 190, Engenho tio
Dentro, usando da palavra o proles-
sor Godofroilo Santos, que desenvol-
verá o theniii — "O quo o homem
quer e o que devera querer d.i mu-
lher."

"A SEARA"
Com esto titulo surge na arena da

propaganda -espirita bom redigido
órgão de publicidade editado por
inioiiitivii (.Ia agremiação usplrita
"Proito a Jesus", desta capital.

O novo paladino fi dirigido pela
sra. d. Albertiiia Ferrainolo e, des-
do o primeiro numero, tem a colhi-
boração de Eutyohlo Campos, Carlos
1'iti.bussíihy, senhorita. Maria Brllhan-
te, 'Moreira Guimarães, Adolpho
íííiiiipaio, além de outros conhecidos
'progoeiros da eterna verdade.

•'REUNIÕES
Rcune-se, hoje, íís 16.30 horas, a

directoria da União Espirita Subur-

bana, pura tratar do vnrlos ft-witu-
ptoa vitnos do associação.

CENTRO .TOÍSE' DE ABREU
A conferência que o proío-asor Cio-

dofrodo Suntos realIznrá hoja nn.íi*
centro do propaganda osplrltu, :i rua
Dr. BuJhfVoa, 140, no Bngenho de
Doutro, terá logar ás 18 horas e n.V.*
ás 16, como por equivoco honteni
nottclánios.

THEOSOPHIA
ESCOLA DOMINICAL DE THEO-

SOPHIA
Esta escola, composta do um cir-

culo Intimo do estudantes do Theo-
sophia — a Sabedoria Divina —
realizará, hoje, ás 10 horas, u sua
47* aula. iV publica il entrada. To-
das us pessoas desejando adquirir
,.no,ço03 c|c Tlteosophla elementar,'
são convidadas. Rua Rlachuelo, 152,

EXCURSÃO DA LOJA THB0430*
PlílCA ORPUKU

Torii logar, hojo, As 15 horas, no
Jardim Botânico, iniüs uma da» rc-
uniões fraterinies desta Loja. A pa-
lifstra amigável o a comniiinhão
com ns bollczas naturaes, sâo íór-
mas do render culto ao Bollo. quo
constituo a linha dc descnvolvlmcn-
to o trahnlho nesta Loja. Todas a*.
pessoas quc desejarem tomar porte
nesta diversão 0 serviço, «crão tveni-
vliiiln.s, mesmo que nio sejam theo-
sophlstas. A reunião 6 junto ao por-
tão da entrada,

SESSÃO PUBLICA
Terça-feira estu mesma Ixija rea»

llziirá a sua sessão publica, mensal,
lia sido, :l rua Rlachuelo 152, para
a qual são convidadas todas as p**-
soas que desejarem assistir o tra-
vur relações directas, verhaes com
os ensinamentos theo*»pMcr*s.

Será feita unia confernocla ptslo
presidente da Loja, sr. Alelxo Alvos
do Souza, que falará sobro "Rudl-
menti, do Theosophia."

A's 20 horas.
DIA 1° DE OUTUBRO

cicrá comtnemarnda, nesta d.V.a.
com uma sessáo solemne, no Cen-
tro Paulista, á Praça Tiradentes nu-
mero 12, a passagem do annlversa-
rto da excelsn presidente da Soa-lo-
dado Theoaophlca, a tira. Annio Vte-
sant. Haverá tambem um concerto
0 orará a exma. sra. d. Maria Ado-
luide Soledade' Lopes, sobre o objo-
ctivo da solemnldade. E' pubHco o
ingresso. A's 20 horas de quarta-
feira, 1" do outubro.

M. L. KRAUSE & G,
com filial em Pernambuco,

têm a honra de communicar aos seus distinetos
amigos e fregttezes, qne acabam de realizar no-
tavel ampliação de sua joalheria, situada á

RUA GONÇALVES DIAS 63 e 65
Aproveitam a opportunidade para pedir a vi-

sita ao seu novo estabelecimento e esperam ser
distinguidos com a mesma confiança e prefe-
rencia de sempre. i

m

HERÓICO MEDICAMENTO
CONTRA QUALQUER DÔR

MATERIAL ELECTRIC O
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Grande stock de motores, dynamos, fios e cabos electricos,
fios em chumbo e cabos armados

ATELIERS DE CONSTRÜCTIONS ELECTF.IQUES DE CHARLEROí
Fll_IAL. NO BRASIL.

AVENIDA RIOBRANCO N.45

Sem ígnaea. Elias
digerem oa alimen-
toa ajudando as-
sim os estômagos
debilitados; dão
bom appetite e boa
digestlo.

CONSULTÓRIO MEDICO
Aluga-se um, das 12 ás 3 horas,

Installado, sala do espera, telepho-
ne, etc, na Avenida Central, 175.
Trata-se com Dr. Guimarães, nas
segundas, quartas o sextas, das li
ás 5.

Eolmberg, Eecb & Gia. Ltda.
RIO DE JANEIRO SAO PAULO

'•HOBBCO'' Endereço telegraphico: "SVjBA"

As nossas desnatadeiras são conhecidas pela simplicidade do seu machinismo e
„ superioridade do material empregado

•Mjí-VRO.A.ê-s :
"DOMO''-íT>AHLIA''-"SYLVIA''

- ^^atat*f«>«a|-^>at«>r^>arf*a^a^tl(aTa.J«%rM,*tt.j-«^a^^

TeleDhono IN. 2898 RIO DE JANEIRO

¦IJtejDOSÜNI^Mngg

MOBILIÁRIOS CHICS -- TAPEÇARIAS FINAS - DECORAÇÕES MODERNAS
TECIDOS

CRETONES
ETAM1NES
VELLUDOS

STORES
CORTINAS
TAPETES

FINOS, etc.

HORS CONCURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 182a
ABAT-JOURS, CAPACHOS B TODOS OS ARTIGOS PA RA ARMADORES E ESTOFADORES

65 — RUA DA CARIOCA — 67 — RIO

AOS MÉDICOS - OCCASIÃO ÚNICA
Por 1:800$ vende-se bello estojo

com cerca de 200 Instr, cirúrgicos
completamente novos e ("modernos.
Custa 6:000$ na Europa. — MILTON"
— Av. Rio Branco 151 — 2a —
C. T. 178.

JIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

| ROCHA COUTO & COMP. %
133 - RUA PRIMEIRO DE MARÇO -133 |

{= Caixa Postal 1683 - Endereço telegraphico: CHACO - Telephone: 2929 Norte - Rio de Janeiro ü

j§ Âncoras, amarras e correntes para navios, cabos de arame e aço, de §
§§ manilha e de linho; estopas, óleos, lubrificantes e gaxetas, lonas de H

algodão e de linho mangueiras, pharóes, etc, etc. |
= Únicos importadores das lonas de linho "Admiralty", óleos e graxas jj
s 

"Schibaeff", tintas a óleo, inglezas "Mail-Ship" e tintas ei-ivenenadas j
| allemãs "Hoveling". Officina de toldos, encerados, coberturas de §§

wagons e terreiros de café; boias, barracas, etc, etc §
lllillllinill
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Prêmio "Criação Estrangeira"
l^endo por base a disputa do pre-

,nlo clássico "Criautto Estrangeira",
i-lláj) rod» aldo a um mutch ontro Sa-
marilia o stunAoa)1, imll» cata tar-
ds o Dorby Club, a sua 1«* rsunlílo
da presen» lenríporaida.

Do proeiumma organizado para
este "mootlmí, composto do oito
boas carr«!ras, além <l'o elasBloo a
quo nos referimos, são prlncipaes
nttractlvos os pareôs "Dr. Frontln",
iriie, na distancia do 1.800 mwtro»
reuniu as InscrlpcSoa do Alsaciana,
Morono, Revery, Salorno o Sonhador
o o "17 do Sotombro", om 1.750 me-
tros, cujo campo ficou constituído
por Molocoto, Palmella, Sombra,
Eclipse o Mnrathon.

Além desses prêmios suo, ulnda dl-
gnoB Ão deataiiuo o "Intornaclonal",

na milha o o "Itamaraty", onde fa-
ram alistados oito estrangeiro» de
rojrular elasso e do forga multo equl-
JI brados i

Para esta corrida, destinada, sem
duvida, a roglstrav mais uni suecesso
liara o Dorby Club, stlo os seguintes
oa nossos palpites: i I

SAIMAiRTTiTiA '

Hrllhante, Borracha, e Bonl.
ÇHgunto, Jamhcro o Mulatlnha.

Tribuna, Jiicanati o Diamantina.
Maralhon, C'ocquldan e tiaulnirai,
Uupataz, Resoluta o Regatolra..
Aoroplano, Alberto o Espirita.
Üileruo, Alsaciana e Revery.
Miolooole, Eclipso e Sombra*

MONTARIAS E COTAÇÕES
tíão aijacsuliitos as montai-las pro-

vavels e as ultimas cotações para a
reunião de hoje, no Itamaraty:

1" pareo — "Criarão Estrangeira"
— 1 .SOO metros.
Samarlllá, üll kilos, C. l"crreh-a. 12
Sbunbouli Dl kilos, J. Escobar . 20

2" pareo — "Derby Nacional" —
1.2:,» melrotl. .
liarão, U2 kilos, O. Barroso « .. ,.. 30
Borracha, GO liilos, Ti. Araújo. ... 30
Beni. 50^ kilon, N. Clonzalcs, . . 35
|i'avorlta. no kllos, B. Crua . . ., Io
Brilhante, Cil kllos, C. Ferreira.- "0
J'iuicnta, õO Uilos, J. Escobar. . 35
Pancho, t>2 Uilos, M. Conccltjão.i '10
Boiium, 5" kilos, AV. Costa . ., . 50

.;;•' parco — "Velocidade" — LUSO
i iíe tf os*

Gigante, 50 kllos, O. Ferreira. .
Jamíbero, 48 leiloa, E. Amuchau-

gUl ..,!..'
Pllleto, 48 kllos, O. Barroso ..
Mulatlnha, "62 kilos, P. Kalinun.
Violento, 48 klloii, N. Gonralou ..
Tocantins, 50 kilos, Duvidosa

uorror . .... < , . .'. ..,., ,..
4* aareo — "0 ide Manco" ?—jl,

metros.
Incêndio, r>l kllos, A. itoaa •- » i.i
Nof-, 53 kllos, M. Oon«rttte . ...
Tribuna, 50 kllos, C. Forreira. .
Diamantina, 50 kllos, It. Araújo.
Imbuía,, 6B kllos, P. '/abala.. . .,
Osirls, -48 kllos, E. Amuchaste-
gul ...

Jaçanan, 48 kllos, .1. Eacobar. .
0° pareo — "Internacional"

1.009 rnetros.
Murathon, 55 kllos, Ch. Hough-
ton

Cocquldan, 53 kllos, N. Gonzaleu
Pretória, 50 klloa, J. EJscobar. .
Turrão, 49 kltos, duvidoso correr.
Suntuzza, 48 kllos, C. Ferreira.

<!• parco — "Itamaraty" — 1,
motros.
Cepataz, 48 kllos, C. Ferreira. .
Resoluta, 51 kllos, C. Fernandez
Regatolra, 50 kllos, A. Roza . .
Dlgltalis, 51 kllos, P. Zabaia . ..
Tapajoz, 50 kilos, N, Gonzalez .
Galga, 49 kllos, J. Escobar. . ..
Lanlus, 50 kilos, J. Gomes . . .

7o ipareo — "Progresso":— 1
mo tres.
Aoropte.no, 50 kllos, B. Cruz . . i
Alberto. 53 kllos, R. Araújo ,.i »i
Ouvidor, lli kilos, J. Eseobar . ..
Espirita, 48 kilos, J. Gomes . .
Nyiupha, 53 kllos, duvidoso cor-
rei-
S" pareo — "Dr. Frontln" ,

1.800 metros.
Alsaciana, 5U kllos, C. Forreira..
Moreno, 50 kilos, E. Amuchaste-
gui ;•:.-.,.,..

Revery, 5'2 kilos, A, Roza ., ,., ,.
Saleruo, 52 kilos, P. Zabaia . ...
Sonhador, 52 kilos, C. Fernandez
9" parco — "l7;do Setembro"
1 .'75U metros.
Moieuolc, 54 kilos, T'. Zahala. .
Palmella, -19 Uilos, E. Amuchas-
tcgul

Sombra, 18 kllos,'R. Araújo . .
Eclipse, 19 kilos,'C. I.'ieriiaiidez.
Marathon, 19 kllos, V. Kalmaii.

A PRÓXIMA REUNIÃO DO

JOOKfciY C-IiVÜ
dá eslão urganlzaidGs para a c
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40
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As.mulheres nos sports

CAVALLOS QUE GANHAM SAO OS QUE USAM
EMBROCKINE
de DOMINCENT — BRUXELLAS — BÉLGICA

Dep.: G. de Seabra AC — Rua Vasco da Gama, 12 e nas Drogarias e "A
¦lardinelra" — Rua 7 n. 151.

Damos acima o desfile das mooas
uuo tomaram parte no concurso
athletico feminino internacional de
atamford Bridge, na Inglaterra. Esso
concurso íoi organizado polaa mu-
lhores oportlvaá inglesas, tendo acu-

dido a-H mukas dos concorrentes as
provas Internacionaes quo estiveram
cm Colombes, na Franca.

No concurso dc Stamford, em u-
tias provas, os tempos obtidos lo-
ram notáveis, especialmente nas cor-

ridas de mil metros, ondo ee desta-
cou mias Trieker, quo bateu o "re-
cord" mendial feminino daquella
distancia, deixando-o estabelecido om
!)'S" .IjG. O concurso obteve uma
concorrência excepciona..

"S-A^LiXJS
PERIGO!

EVITAE-Q

99

%&úr

APPARELHO4 SALUS

Os apparelhos ."SALUS., esterili-
zam a água, evitam a dysenteria e o

typho!
Guidae da saude de vossa família!
Encontram-se nas principaes casas

desta capital

Depositários: Sociedade de
Productos Chimicos

L. Queiroz

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

\AAJt/xAnrLTLnni'v,»"i*i*ri" ",--*"*¦"*•**« .****. ^a^^^^^^A^A^^^^A^^^^^wwvw-

ALEXANDRECASA
PERFUMARIA RANGEL

Secção da perfumarias finas, nacionaes e estrangeiras,
objectos de luxo para presentes o outros artigos por

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

AUGUSTO A. RANGEL
\*AJ^rlqjuuvmnnrinrüV>^nni*i*r^

10$ sapatos Parahybanos para
senhora usar em casa

PRETO OU AMARELLO

Casa ^zamor
OUVIDOR 55 — RIO

PELO CORREIO MAIS 15500 POR PAR

MADEIRAS DO PARA'
SUO AS PREFERIDAS PARA TODOS OS TRABALHOS DE CONSTRUCÇUO

CIVIL E NAVAL E AS MAIS BONITAS PARA OBRAS DE MARCENARIA

Visitem os grandes depósitos da casa

MANOEL PEDRO & CIA.
onda encontrarão todas as qualidades pelos pretos mais insignificantes.

237 — RUA FIGUEIRA DE MELLO — 237

rida de domingo, no Prado Flumi- FOOTBALLnense, oa seto seguintea parcoa:'Cirando Prcmio "America do Sul*
— tf.0t)0 m-etros — ,l'J:00t)$0U0 —
Bldck .leater, Rítc d'armoü, Aymoré,
Metrópole, Brigiil tiyc-K, Masiilflcon-
cc. Rondou o Cacique.

Prcmio "1''. V. do Paula Mauha-
do" v— (81 olimlnatorla) — 1.600
írtelros — 8:000$üoo — Bolívia, Bor-
racha, Barbara, l-Yag-oso, Peilticry,
Porunsaba, Brisa 0 Beni.

Prêmio Clássico "Paola tiouía" —
l.tiOO metros — B:000$000 — Olão,
Cocqtildiau, Rapo.si.o. Pahnaa, l''idc-
lldad, Volleda o Sonhador.

Promlo "Peru"— 1.^00 metros —
:i:00U$U0O — Tritão, Chinlnha. Yára,
ijolivia, J3o-hia, Beni, Brilhante. Pra-
jíosü, Parlalna, Penelôípo c Jionu-
mento.

IJremio "Bolívia" — 1.<iüU melros
•- tf:Ü0OÍ0OO — Garupa, ISsplrlta,

Perdiz, Paracatu, Tribuna, .Diaiuan-
tina e Ocarina.

Primio "lirugnay" — 1.000 me-
troa — !);000$U00 — 'IVmbira, Coc-
((iiidun, tiuerolla, lDi\ ino. Rouiouse.
(iigante, Sombra, Oiáo, Kidclidad o
Adversário.

Prêmio "Chile" — J.G00 metros—
tf:000$000 — Anttroineda, Olytnpo,
PauHslatio, Xijiusky c Corlnsa.

I^ara complemento do programina
serão recebidas ato amanhã, as
17 l|a lioras, iuacrrpgiSes pura os sc-
guintes pareôs: 

'

Prêmio "Argentifta" — (reaberto
nas seguintes eomliijõea) — 1.7C0
nretros — 3:500$000 — Para os se-
guintes animaes, com pesos espe-
ciaes: Alítratlion, D'íi IíÍIoh; Patrício,
ütf; Revery, 52; Alsaciana, 5": Ma-
gniíicence. 01; Alllolãpe, iiti; Uctra-
iiué, -IS: 'üalarin, -IS; Moreno, -IS;
o Palmella, -17.

Prêmio "Paraguay" — íreaberto
nas seguinte» ooiirliijõcs) — J.-liiO
metros — tf:000$000 — Para os su-
guintes animaes sem victoria: Capa-
tuz, Fluminense. Iji China, llouro,
^.i.ijor, Okapi, Plllete, Solidago, Sea
Wlnd, Schimmy, tíunspót, Salvalus,
Saiituzza, Sainarilia, Stajnbuu!, Sulta-
na, Tocantins, Tamoyo u Tupy —
Pesos: I" annos, -i-i) Uilos; o annos,
Dl; o -1 annos o'mais, liü: tendo as
éguas " ikiloa dc vantagem — So-
brecarga cie " Uilos aos vencedores
do prova clrminatoriu. no pai-^ —
Descarga de 1 kilo para cada car-
reira perdida, até o máximo du ti KI-
los — E mais os seguintes animaes,
com nesu.-> especiaes; l^auius, 50 ki-
los: Bi-agaiiga, -li); Digitaiis, •10; Ju-
ciuiá, -lli; Qucrol, 19; Gnlga, -IS: Re-
goleira. IS; iainhcrc, -17; llakaku,
•17; o Violento, -17.

;DI\KKSAS KOVIOUS
Aooirtpanliando o cavallo Pocitos.

(IUO vau participar <Ia disputa do
Orando Premiu "Bento Oontjalves",
segue aumnhS, para Porto Alegre, o
joCl.cy Alberto l^i-ijó.

.lançou, áravemcnle, em Ira-
balho o cavallo iUruayí, pensio-
nisla ido "entraineur" Horacio l'e-
raazo.

.Vão . certa a presença, na cor-
rida dc hoje. dos animaes Turrão,
Sonhador ci Tocantins.

Ainda liontem á noite, houve
bastante jogo a favor do Salorno,
Aeroplano e Moleeote, lnscrlptos pa-
ra o "meeting" desta tarde, no lia-
maraty.

São deveras animadoras ns con-
dii;ôes de treino ida po tranca Borra-
ulia, séria competidora du Brilhante,
uo prêmio "Derby Nacional" da cor-
rida du hoje.

O 1NTERESTADr.VL T>ü HOJli
Vasco s Palestra

UouKiuanto muito divididas a. t'a-
cijôes sportlvas dn nossa oidade, eon-
ta o promotor dò encontro du hoje,
no campo do Andarahy, com muitos
elementos para o suecesso do ucu
meeting sportlvo.

Possuindo um team de football de
incontestável valor technico, u con-
tando com muitas syinpathlas no seu
meio sportlvo, pôde o Vasco da Gama
estar seguro dc ime o encontro deu-
la tarde, com o Palestra, mareara
época nos seus animes sportivos.

Su maior uão túr o suecesso,,será
porque, Laüondo a A. M. ti. A.
disputar lioje tres matolies entre ou
elubs quu disputam o sou campeo-
nato, c, além disso, havfido um ou- I
contro amistoso, os jogadores o apre-
eiadores dos clubs da Associarão uão ,
poderão concorrer com a sua presen- í
i;a para o brilhantismo dessa re-
união; porém, ainda, assim( ;t Liga
Metropolitana, suspendendo seus jo-
gos, multo melhorou a assistência dt*
importante encontro.

Quando mais náo seja, ou associa-
dos e apreciadores do conhecido club
de canoagem serão bastantes para
encher as dependências do Andara-
liy, quo seriam Insutflcientea para
um Jogo como o do hoje, se não
fossem os demais jogos.

Conformo tem sido divulgado, ha-
verá uma prova preliminar entro as
Equipes principaes do Carioca e
Mangueira.

Servirá du arbitro da prova prin-
cipal o sr. Joaquim do Almeida, da
Assoclayão .Ulüetiea das Palmeiras,
juiz official da Associarão Paulista.

Ob teams. conformo hontom pu-
blicamos, são os seguintes:

PALESTRA — Primo; 13janco o
Nigro: Seraflni, Amiicar o XingO:
Angelino, Coi, Heitor, Imparato c
Morganti.

VASCO — Nelson; Leitão o Hes-
panliol; Brilhante, Claudionor o Ar-
thur; Paschoal, Russo, Moacyr, Cccy
u Negrito.

CAMPEONATO DA A. M. li. A.
Bos jogos de hoje, para a dispula

do caniptíunalu da Associaij-üo, sem
duvida, o mais equilibrado 6 o Ban-
gu' X America, no campo do primei-
ro. sito ã estação du Bangu'.

O llcllcnico x 1'luminenso promel-

I le ser lambem um bom encontro,
| duvido aos esforços quo tepi feito O
| club do Rio Comprido para. melho-

rar a sua situarão no campeonato.
Os outros encontros sáo: Brasil s

Botafogo o o amistoso Syrio x Sào
Cliristovão, <iue carecem do impor-
tancia.

I TIRO
sroKT cixb 'nno a© voo
Proctamma do hoje, domingo, do

j Orando Tiro Ciiiumemuiutlvo do 1"
I anniversario da Sport Club Tiro ao

Vflo:
Prlmetr.o campeonato social e

grando medalha do ouro — "20
pombea a 27 ma., dentro dos tiros
A « B" — (.4 aero», suspensa a
chamada).

(Para concorrer ao campeonato
•'• noci-.iurlu íiai-ílclpur dos tiros
A o R)

0 horas — A) —"Tiro João Gon-
Ul" — lnsurlpv&o, -5$ — S pombos
a !? ms. — 8 premlo-i,

1* — IJniu rica Jarra dc praia, of-
ferta ilo sr, João tlentil.

2' a S" — «bjecíoa artísticos, of-
ferias doa srs. presidenta Antenor
V, Marquei) dr. Miguel Arrojado
Lisboa, thtwourolro Ciu-los Plácido.

I :lu recretarlo-dr. II. Fialho, M. Kvaii-
| sc & Comp., Alberto Pereira Brasa

o Paulo du Rocha Vlanna, ü. escolha
dos tn-emladoü, na ordem dc classi-
iicacílu.

Aviso — O desempato pura as S
collúcci;õea ec Cara duruntu a Ulspu-
ta do tiro B.

Durunto o tiro A será ilispuladn
lambem a "Cliallongo \'icloria".
tornundo-so primeiro úctentor o
vencedor dcata prova.

CA "Challongo Victoria". otfcrla
dos st-J. J. ti. Guimarães o Hernar-
do de Custro, .-'•e.-a diciputuda do tf
cm tf rneáea, tornando-so detentor
dutiultlvo quem u vencer dua.; ve-
Ucs consecutivas ou tres alternada-
monto; -0 •]• dns Inscripções, bem-
pro que fôr disputada, coustltuom o
"Kundo da Cliailonue" o da impor-
tancia global reverterão Oü °|" para
o detentor o 50 °|* para oa cofres
do club.)

Dafi Vi ás 11 horas, ahnoQO.
11 horas — Bl "Tiro Guimarães"

— Inscrlpi;ão, "n$ — 1" pombos a
tf7 ms. — 3 prêmios.

1° — Uni rico objecto aJtlstico,
offerta do er. Josfi doo Santos Gul-
marães.

2' — Tdom Idom do ar. vlco-pro-
tildento Pedro Lula CorrÉ-a o Caatro.

3° — Idem Idem do 1° secretario
dr. Paulo A. Costa.

Aviso — Durante o tiro B no fará

'

a oitava dlsputu da Taça BrtwU.
C) — Cinco prêmios do coiwoIa

cão (conferido* aos tocie* aja* n&o
lorrarem collocaçòes no« tira» Â «
U. i. escolha dou premiadas, na ur-
dem do oasalHcacio).

Offertas do« srs. 1* director de
tiro. Bernardo d» Castro; tf* dlr*-
ctor de tiro Oswaldo do Oliveira;
fteurique O. bahmeyer; Bdaardo dn
Andrade Junior, e Arnaldo W«r-
necli.

18 horns — Bonde especial no
tineeo do S. Francisco.

Aviso — Não lia mnls cartucho»
no Stand.

O SPORT NO ESTRANGEIRO
O TKAM VBUrtOAYO VBXCKDOU

NAS OliY.MPIADAS

NOVA YORK, 27 IL-. 1'., ¦— O
sr. Rodmswi VamiimiUer, omlnentc
aportman milllonarlo, entã auiiltan-
do os esforços dns pessoas oue pro-
movem a vinda, aos Kstatioa Unidos,
do "tsuiu" urilgunyo de football quo
venceu nas Oly.npladac

Ello enviou tuna circular a ii! -
versas centenas dos melhores tonme
do paiz, o fu-.-. dependor a») reapos-
tan recebidas a data da vintin dos
uiuguayoa o da rcallcuij&o doa :^>a-
tches. •h:\ms

NOVA YORK, 27 'O. P.l — O
campeão heapanliol do tennis. Ma-
noel Alonso, vae rcallaai'1 nnianlià
um jogo de tros mutciieo com o
campeão olymplco americano, Via-
cont RIoliurd,

Ricahrd » Prancis lluntor josarío,
noa doubles, com Alonso c liaj-old
Trockmorton, nu cidade dc Vonkers,
Estado de Novu Vork.

HIPPISMO
LONDRES, 27 (U. P.> — r.eall-

íou-se hoje a corrida da Nairtron-'
Cup. O cavallo BrlsL de víOprieUsuie
do sr. .1. Balrd. chegou cm prtaaei-
ro iogur, seguido d« Dhipason, do
lii-opriedadc do ar. VV. Rcud. ¦• df
Norseman, rertoncenro ao sr. Jam?.i
White. ¦/

Correram otüo anímae*.
O cavallo Brls] foi desqualificado

doclarando-so vencedor Dlapaaou «
dando-so o terceiro logar a Xeror. d(
propriedadu dc L,ord Woolarlnírton.

CAMPEONATO DA UGA BRASI-
LE1RA*

Para a disputa do campeonato
dessa Liga, estão marcados para hoje
os seguintes jogos: '

• ~ P DIVISÃO
Súrie A

Cantuarla j Plack — Campo da
rua Maurlty síu.

União i Municipal — Campo da
eEtacjão do Marechal Hermes.

SERIE B
Dois dc Junho x Brasil — Campo

do Retiro Saudoso.
llierla x Sul America — Campo do

Progresso.
niachuelo x l.ight — Canjpu da

rua A'iuva Cláudio.
tf' DIVISÃO

Sírio A
Lusitano x Lorena — Campo da

rua Barão do Itapagipc.
Americano s Verduu — Campo da

rua Henrique Schcid.
Sério B

OuvWor i Cintra — Campo' do
Bomsuccesso.

Rio Comprido x Itamaraty — Cam-
po da Estrada Real do Santa Cruz.

a terminar '¦• •
IM<

Barateiro
A GRANDE VENDAde t0(los os seus ****

artigos por PREÇOS BARATISSIMOS
SEDAS - VESTIDOS - CHAPE0S
ROUPAS BRANCAS para Senhoras

Não comprem sem verificar os preços do

EM STOCK
LOCOMOTIVAS A MOTOR

PARA QUALQUER BITOLA

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

OB «T. AMÜER TTPO B BITOLA

^efam eata»e«o» e offerta» a« i«fir<«e«ta«<e« eeiae*

' RIO DE Jáumo
RUfl DO LAVRADIO, 105 •— CAIXA 2442

GUARDA-LIVROS
POR 7Ç0OO

Oucrcls aprendei' a ser gu3rda-Iivio3
sem auxilio dc nicalrc c íeui vos ter pre-
cüo. consultar outra petsoa ? Nilo per-
cães tempo cm Cícoilicr livros, ide a I.I-
vraria Frauclsco Alves c outrus liom ii-
vrufiasou ao seu depositário A. Silva, á
viia Buenos Atrcs n. . 2S e pedi utu eseiii-
plar de líscripturação Mercantil pur Do-
nmiíOá Carreira, pois 6 o tratado niab
slmplod e claro quo aló hoje lem arou-
recido sobre u assumpvj.

i

E' tanta a satisfação
qu» dão

OS MOVEIS

Ked-Star
que quom os adquiro raras
vezes se desfaz delles. o
quando vendidos em leilão,

nâo só chamam grande
CONCORRÊNCIA,

como muitas vezes são
vendidos por

PREÇOS SUPERIORES
aos que -tinham sido

COMPRADOS

Red-Star
69 - GONÇALVES DIAS - 71

82 - URUGUAYANA- 82
—BWW—

VINHO DE CAJU
PH0SPHO-IODAD0

O Vl.VH.O OU OAJC
Vllosi»no-IOl>.\I>o destoa
coinplelatnento ilo lypo daa
niedicttcôos iodo-tannica.s-
.-uiLisaM. C- 'unia medicarão
do clfelto seguro cujo iodo
oütá intcsradi) pliyslolOglca-
niciilc no taimiuo nalural do
caju'.

Itucoinmemla-tie o VINHO
IDÜ tU.lt' PHOSPUO-IO-
D.VDO cm lodotí oa casoa
em ijuo o phosphoro orga-
nico e o iodo «eja.in indica-
doa, tanto úa cvlamjas como
aos adulLos.

.'Du goato ugradavol, do
ncção prompla o effiatz. o
VINHO DE CAJU' PHOS-
PHO-lODAiK) encerra to-
daa aa faculdades du um
poderoso reconstituinlc <[Uv
podemos .enumerar pulas•vamageiia doa seus conipo-
nenies:

a) ac-yào reparudoiir Uo
jphuspboi-o orgunico;

bl acijào ijiixllíleadoru do
iodo;

c) ucvuo loulca do Utu-
nino natural do caju'.

MODO DJJ UtiXll
Crlaníiia — Uma colher

do tíuiia- aututi Uas refülgões.
Adultos — Uto cálice an-

los dab refeições.
LABOllATOKIO PASTKCH

1>A BAHIA
Dupoailo: Rua Cíonei-al

Oamara, Dl, Rio.
Rua Alvares Penteado, U*.

JJ. S:. IPaulo-

CURA DA BLENORRHAGIA
O especialista DR. OARLOS DAUDT

garanto, cm absoluto, o dcsapparecl-
mento da bluuon'hagia ou da gotta
militar (chronica) com o seu novo
melhudo de tratamento. Processo de
resultados rápidos o completamente
itvdolor. Devolvo-se o dinheiro, a
quem não so curar radicalmente.
Consultas diariaa daa 1-1 áa 17 lio-
rus. Avenida Rio Branco, 133 (lülc-
vador).

SIQUEIRA CAVALCANTI l C.
CASA BANCARIA SOB A FIS-

CAliIZ.il/AO DO GOVBIINO
FEDERAL

DESCONTOS E REDESCONTOS
Aceitam-»e «lepoiKo» a praM fl»o

com juros vantajosos

Rua do Caraio, 71, sob.
TEL. N. 768

Barateiro
Av. Rio Branco 100

LARGA-ME DEIXAME6R1TAR!.

0 inimitável Electrico
Quertis renovar o vosso calçado ?
Ido á rua Senador Euzebio, 107. W

o mais barateiro, ijurtfclto c rápido l-iu
remontes, solas c n.eias solas c uai-
los. Appllcam-se solas do borracha, so-
Ias Neollu c saltos Winiffoot. Preooj
sem competidor — Rua Senador Eu.
aebio a. 107.

NÃO SE ESQUEÇA
Incluir bojo na sua uota do compras o

remédio ticcesiario parir ricos e pobre.»,
rpiu deve existir cm todas as casai, rs'ada
superior para doenças da pelle. cezema»,
frieiras, empíngeus ou gulpe;, escoria-
rOes, ulceras antiga., etc, etc. J>au suja
a roupa nem su conhece a applicação. se
preza a saúdo c quer poupar dinheiro
compre boje mesmo utu vidro de DERMOS
e leia o livro que o acompanha, citando
remédios para varias doenças dirnceis de
curar, li' veada em todas as pliarmaclas o
drogarias importantes. E.\ija OERMOL do

1 pliarmaceutlco Henrique £. >-. tante-s, o.
?(uao a-jeili Imltac-Hs barata-.

GIPÍSIO 28 OE SETEMBRO
(Medalha de prata n. I. tia

Exposição do Centenário.

Organização original:
1 —Porfeita organi^aijâo militar,

— Bnsiuu obrigatório.-
3 — Cultura especial do ver-

náculo.
•1—Educaijão integrai: do Cor-

po. da cabeça e do coração,
ú —Religião do dever cumprido.
B — Combato ao futebol o aos

esportes violentos.
7—• Apuro daa qualidades mo-

raia.
8 — Oficiei, singular dc riiodclar

u caracter inf.aiUil.
9—Dirocção do conheuldo edu-

cador-^-o coronel dr. í.ibo-
rato Eittencourt, lente da
Escola Militar.

Singularidades:
l—-Com a Cartilha 28 do .So-

tembro ensina u lêr e a ea-
crever em 2í dias.

^ — Nunca perdeu um só alu-
no no vestibulo daa acade-
mias.

—Casa untea do ensino que
compareceu á Exposição do
Centenário o aoa funerais
do Rui — o maior* mestre
da lingua.

i — 90 "i" de aprovaçCSea nos
exarues do Pedro II,

D — Medalha de prata n- 1 na
EipoMçiio do Centenário.

C—1!4 reservistas, sem um só
inabilitado.

7 — Publicação ínenaal de Re-
vista, no 10" anno. com ofi-
cinas próprias.

g — Internato e externato, edi-
ílcios prôpriou, 24 de Maio
n. 35S.

9 — Siiccursal dc Santes: Amador
Buenos 315.

Xarope 5ao João
É O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:
I." A tosse cessa rapidamente.

2." As grippes, constlpações ou defluxos. cedem
e com ellas as dores do peito c das costas-

3.« Alliviam-se promptameftte as crises (affliçdes)
dos aslhmaticos e os «ccessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

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

5.* A insomnia, a febre e os suores nocturnos des-
apparecem.

6.° Accentuam-se as forças e normaltsam-se as
funeções dos órgãos respiratórios.

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

\A

UERH.ES tjsbm ABROL
EFFEITO SEGURO - NÃO E' TÓXICO

NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Pedidos a f, Spino — Rua Andradas 59 — Telephtme: Norte 2112

I CABOS ELECTRICOS I
MARCA I

I HEJNLE.Y I

I Rua Visconde de Inhaúma, 85 Rua da Qattanda, 1? A H
|p| IlIO DE JANEIRO SAO FAITLO H



12 O JORNAL — Domingo, 28 dc Setembro de 1924
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NO CONGRESSO

SENADO
A SESSÃO DE HONTEM

Cdbi ti presença do numero legal,
foi abortu a moiísüo o approvada, sem
debute, a uctn da antorlor,

Do oxpodlento constaram oh ao-
guintes papeis: offlclo do secroturk,
da Câmara, íomottendo a proposição
nuo decreta a moratória por 30 dlns
jiura o Kstado do Mallo Grosso, nos
mesmos termos da concedida para o
Kstado do S. Paulo; offlclos do ml-
nistro da Guerra, restliulndo dois dob
autographos dus resoluções loflslati-
vas, sancclonadas, iiue abrem os se-
Kulntos créditos: do l:028$16t,, para
pagamento de diárias a quo tom dl-
rello o operário do Arsenal do
Guerra do Hlo Grando do Sul, Ma-
llilus Fortunato Corrêa: de rtls ...
3:f,3$$, para indemnlzaçüo, om vir-
tudo do sentença judiciaria, ao ope-
rario Francisco Alfredo lJlrc-a.

A PROMOÇÃO DOS SARGENTOS
Foi lido o mandado Imprimir o

parecer da Comniissão do Marinha e
Guerra, favorável á emenda do sr.
Carlos Cavalcanti, offerecida ã pro-
posição que manda promover os sai-
írentos e alumnos das escolas milita-
res quo so distinguiram na repreu-
kco do movimento revolucionário do
São Paulo.

OS CRIMES POLÍTICOS
O sr. Euzebio do Andrade oceupou

a tribuna c dou as razões pelas quaes
rão discutiu, na véspera, a propo-•iição que dispõo sobro a prcscripçfto
da acção e da condomnaçâo nos orl-
mos politicos: í» que julgava não lia-
ver, depois do discurso do nr. Anto-
ulo Moniz, numero aufficlcnle para
ser votada a matéria.

Anulysou, detida o longamente, o
discurso do senador pela Bahia, ro-
plicando os argumentos adduzldos
1-ara justificai* o combato dado á,
proposição o fazendo, por sua vez,
varias considerações para justificar
o parecer da Commissâo de Justiça
o Legislação o a necessidade da do-
cretação da medida jâ votada pela
Câmara dos Deputados, e terminou
aconselhando ao Senado quo rejei-
tasso íl emenda offerecida polo sr.
Barbosa Lima, mandando regular o
prazo da prescripção pelo art. 80 do
Código Penal.

O sr. Antônio Moniz replicou á
oração do relator, dizendo quo os ar-
sumentos empregados por s. ex.,
longe do levarem ao seu espirito a
convlcçSo da necessidade da lei em
elaboração, ao contrario, o conven-
coram da aua desnecessidade. Fazen-
ílo varias considerações para provar
o acerto do aeu ponto de vista, o
representante da Bahia lembrou pa-lavras do vários escrlptores, quandoso referem ao papel do Jury, repu-
tando de alta gravidade para uma
nação retirar-so do jury para o Juiztogado o julgamento dos crimes po-liticos, j»or isso que a instituição in-
Kpira maia confiança, porque é maisinaccessivel ft corrupção do qualquerordem.

AS OCCORIU.NCIAS NO PAIIA'
O sr. Dionysio Bentos, alluillndo uo

voto do ooiiKralulagOos quu requero»
vu, ha tempos, com o presldento do
Pura, pela maneira por quo se hou-
vo por oeeiisIB.o do motim Irrompi-
du naqueli" Estudo, tez um roque-
llmento no sentido do ser publicado
nos "Annites" do Senado o trecho da
mensagem com que a administrando
do justado presta contas ao Congros-
so Legislativo sobro aquellas oceor-
rondas,

tiiibineltldo a votos, foi approvado
o requerimento;

A "W.DHM DO DIA
I'assání»'J-so a ordem do dia, foi

rejeitado o veto do prefeito il reso-
lucilo do Conselho que concedo fa-
vores de montepio a d. Anna do
Monteiro Manso, viuva do dr. Mon-
teiro Manso.

Foi approvado o voto do prcfeitu
íi resolução do Conselho criando tres
prêmios para serem distribuídos, atl»
nuulmonto, nelas escolas primarias
municipaes.

Foi upprovudo o requerimento da
Comniissão de Finanças poãlndo In-
formueucs ao governo sobre o j»roJe-
elo que eleva os vencimentos do
thesourelro da divida jiublica da Cai-
xa do Amortização.

Foi approvada a proposição da Ca-
mara que dispõe sobre a prescripção
da acção o da condemnnçâo nos
crimes politicos, sendo rejeitada a
emenda do sr. Barbosa Lima.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O sr. Soares dos Santos enviou á

mesa uma declaração do tor vota-
do contra o art. 3" da proposição c
11 favor da emenda do sr. Barbosa
Lima, mantendo a disposição do Co-
digo Penal relativa á prescripção
nos crimes politicos.

UM CREDITO AVULTADO
Entrou cm discussão e foi, sem

debate, approvada, com a,emenda da
Commissâo de Finanças, a proposi-
ção da Câmara que abre, pelo Minis-
torio da Viação. um credito, lia lm-
portancia do ti.-114:576$tiUS, para
pagamento uos serventuurlos da
União, nos termos do art, 150 da
lei n. 4.555, do 191*0.

Em seguida, toi levantada a sessão.

COJDIISSAO DE JCSTIÇA
Presentes oa srs. Adolpho Gordo,

Euzebio do Andrade, Cunha Macha-
do o Arlstides Rocha, foi aberta a
sessão da Commissâo do Justiça, dol-
xando do comparecer os srs. Barbosa
Lima, Jeronymo Monteiro o Ferreira
Chaves.

Lida c approvada a acta dos tra-
balhos anteriores, o presidente sub-
metteu o seu parecer sobro as emen-
das apresentadas, cm plenário, ao
substitutivo dado .1 proposição n. 03,
de 1933, que modifica a lei de acci-
dentes no trabalho, opinando quê
sejam aceitas integralmente as que
offereceu om nome da commissâo e,
com modificação, a de autoria do sr.
Aristides Rocha. Approvado e as-
signado esso parecer, o presiden-
to commiinicou <iue, quando jâ
estava prompto o trabalho da com-
missão, relativo âs suas emendas do
jilenario, recebera do procurador ge-

TEMOS SEMPRE EM STOCK
AZULEJOS — TIJOLOS — LADRILHOS

CIMENTO— TELHAS--0LE0 DE LINHAÇA

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

ral do Distrlcto um offlclo suggorln»
do a criação de um Juízo privativo
dos |»rocoHKOH o Julgamentos do acci-
doutos im trabalho ou u outorga de
i,tti'lbulçõcN íin autoridades policiaes,
Fes bravos considerações sobro esau jsuggcslàu, ducliiiundo-sc cuntriirlo i
cila.

Nuda muis havendo u tre.lar, foi |
levantada a sonsa'»

CÂMARA

i
¦ ¦¦ , . — ... a

fmGHES  RAY eII PO™||
B| FÓRMULA DE SIR JAMES -rtURRAY —- O MELHOR ANTI-ACIDO E O H 3
Hj REI DOS CONGÊNERES ES 3

I SIR JAMES MURRAY & SON — DUBLIN | I
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A SITUAÇÃO FINANCEIRA — A
JXTEHVENCAO NO AMAZONAS
Presidida iieio sr. Arnolpho Aze-

vedo o secretariada pelos srs. Hei-
lor de Souza o Domingos Barbosa, a
sessão foi aberta com a preson.a do
(17 deputados, que, sem observações,
npprovaram a acta da sessão uiitu-
rior.

Entro os papeis do expediente fl-
guraram duas monsagons solicitou-
ào os créditos do 21:0.7$740, para
jiuganicnlo a ministros do .Supremo
Tribunal Militar, e ile 1:G00*770,
paru. pagamento ao tenente de 3' li-
nha Heitor Telles.

SITUAÇÃO FINANCEIRA
O sr. Vicente Plraglbe, quo falou

em primeiro logar, tratou, clrcum-
stancladamente, da .sltuução flnan-
eelra, auaiysando verbas varias dos
diversos orçamentos da despesa, sug-
gerindo medldns o apontando defei-
tos alé hoje Insanaiios na orientação
da elaboração orçamentaria.
Desenvolvendo considerações a pro-

poslto, o orador demorou-se na trl-
bunu,

A SITUAÇÃO AMAZONENSE
Outro orudor teve a hora do cx-

pediente — o ar. Monteiro do Souza,
que se oceupou da sltuução amazo-
nense.

Documentando aparte que. proferiu
na SüSbüo dn. vespern, quando oríira
o .sr. Adolpho Bergamini, disse que
lera, nos últimos jornaes vindos <io
Manaus* aa nomeações feitas pelo
governador militar, mostraujdo_i|ue
não foram mantidas as do governo
revolucionário. Se alguém ainda exis-
tia, nomeado naquelle período, cm
funeção, ao serem expedidos os fofo-
ridos jornaes, nada levava a suppòr-
so que estejam mantidos por acto
expresso do governo militar, uni
cujo critério 6 necessário quo todos
confiem.

PROROGAÇÃO DE PRAZO
O sr. Augusto de Lima apresentou

projeeto prorogando o prazo do
concurso de-segunda entrancia ulti-
mamento realizado nos Correios de
Bello Horizonte.
A INTERVENÇÃO NO AMAZONAS

Annunclada a ordem do dia, com
a presença de 130 deputados, foi
julgado objecto de deliberação o
projeeto apresentado pelo sr. Augus-
to de Lima.

A seguir, obteve approvação, cm
ultimo turno, sendo remettido ã san-
cação, o projeeto, i"j Senado, man-
dando efíeotuar-su a intervenção fc-
deral no Estado do Amazonas.

Falou o sr. Alcides Bahia, fazen-
do longa declaração de voto, em
que respondeu a considerações feitas,
na véspera, pelo sr. Monteiro de
Souza.
OUTROS PROJECTOS APPRO-

VADOS
Foram mais approvados os so-

guintes projectos: em 3* discussão,
autorizando a abrir, polo Ministério
da Fazenda, o credito especial do
015:Ü03$303, para pagamento de gra-
tiffcações c percentagens aos mensa-
listas o diaristas do mesmo minisle-
lio: cm -* discussão, autorizando a
abrir, pelo ministério do Interior, o
credito especial do 17G$8(iiJ, para oc-
correr ao pagamento devido ao ba-
charol Antonio Rodrigues Coelho; e,
em 1* discussão, estabelecendo que
o "Premiu Almirante Juceguay" deva
constar dos assentamentos dos offi-
ciaes premiados, tendo parecer da
Commissâo de Marinha e Guerra, fa-
voravel ao projeeto.
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RADI0TELEPH0NIA
ELECTRICIDADE
INSTALLAÇÕES

p i

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

Escriptorio: AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20
jj 
'•- v». (Antiga rua Barão do São Gonçalo)

"*-*••¦ '"" 
TELEPHONE: CENTRAL 496

Grande Serraria e Deposito de Madeiras e Materiaes de
construcção Nacionaes e Estrangeiros á

RUA SANTO CHRISTO DOS MILAGRES 142 e 144
RUA DELTA 19 e 21 — Cães do Porto

TELEPHONE: NORTE 343
Succursal á RUA S. CLEMENTE 33 — Telephone: Sul 647

Recebedores do cimento inglez marca PYRAMIDE

A GAZ E A KERO-
ZENE, SEIYI PAVIO,

A' VI8TA E A PRAZO j=

"ta

Arados CHITIlOlSi '10" I
(AIVECA REVERSÍVEL)

Esses arados fabricados para a aração em geral, são
especialmente empregados na cultura da canna de

assucar
TEMOS EM STOCK PARA PROMPTA ENTREGA

DIVERSOS TYPOS

PEÇAM PREÇOS E OUTROS DETALHES A
SOCIEDADE

KNOWLES & FOSTER
PARA O BRASIL Ltda.

Avenida Rio Branco 18 S. PAULO
RIO DE JANEIRO Largo da Sé 12

WILIJA1, XAVIER & G.
Rua da Alfândega. 119

PREÇOS DE IMPORTAÇ.O

REJEIÇÃO
Foi rejeitado u requerimento em jouo u 'ir. Azevedo Lima pedia In-

forinnçocs,
o sr, Azovedo Uma rorjuorou vo-

rlflcaçtlo do votando, tendo Dldo o ro»
HUltado du n votou a favor u 10"
contra,

A UCSUll*, (oi a nc»nfiu levantada
('residência d,t Republica

NO CATT10TE
Oa ministros Pellx Pacheco, Joio

Luiz Alves, Mluucl Calmon e Ale-
xandrlno do Alencar oetlveram; hon-
tuin, ii tardo, confotonclando com o
presidente da Republica sob»*o as-
suniptos ijue so relacionam com a
administração dos departamontos a
seus cargos.

Tambem estevo em conferência o
d»». Alaoi' Prata, governador da cl-
dade.,

VISITA
O dr. Aloyslo de ('astro, director

da Faculdade do Medicina da Uni-
versidado do Rio do Janeiro, esteve,
hontem, ú tarde, em visita de cum-
primemos no chefe do listado, por
ter regressado da Europa, onde re-
presentou o Brasil na commlssfio de
cooperação Intellectual da Liga das
Nações.

AGRADECIMENTOS j
O almirante Machado Dutra, depu-

tado Gaidlno do Valle Filho e dr.
Thomuü Delflnn agradeceram, hon-
tem, uo dr. Arthur Bernardes as fe-
licitações que lhes enviou, poi» moti-
vo dos seus anniversarios nataliclos.

DESPEDIDAS
O rir. Francisco Leobus dc França

Antunes, acompanhado do deputado
Francisco Rocha, apresentou, liou-
tem, HS ttutis (kvnod.das ao chefo fio
Estado, por ter de partir para a Ba-
hiu, om viagem de regresso.

REPRESENTAÇÃO
O presidente da Republica rez-sc

representar |ielo capitão Fausto
D'HIly, seu ajudante de ordens, no
desembarque do dr. Herclllo Luz, go-
vernador licenciado do listado du
Santa Catharina,
No Ministério da Fazenda

O ministro deferiu, por equidade,
o requerimento em quo a firma Brit-
to Filho & »'.'. pede dlsjiensa da pena
de revalidação .sobre o sello do seu
distrato social imposta pela Kece-
bedoria Federal.

O ministro riermittiu que a fir-
ma Moreira Salles & C, estabeleci-
da em Poços de Caldas. Minas Oe-
raes, abrisse uma. sec ção bancaria.
com o capital dc 3Cii):Ú01$000.
No Ministério da Marinha

Foi exonerado o capitáo-tenenLe
engenheiro machinista Manoel Eispi-
nola Teixeira, do cargo de official da
reparos do "tender" "Belmonte".

']*orani nomeados: o ca|)itão-
truente engenheiro machinista Fran-
cltíco Luiz Qaston Lavigne, para of-
ficial do reparos do tender "Bel-
monto"; o pnimeiro-tenento Lui;:
Fornandee Barata, para iusra-uctor
da. Kscola de Offlciaea Marinheiros a
bordo do navio-escola "Benjamin
Constant"; ús tegundos sargentos do
Corpo de Marinheiro,» Nacionaes,
•iosé Sei'al»hin» Teixeira, para auii-
liar especialista artilheiro; Hermlnlo
Xavier dos Santos, para artilheiro;
Avllonel Lopes do Aguiar, para ar-
tilheiro; Francisco Bezerra da Silva,
para artilheiro; Manoel Paes da Cos-
ta, para ¦armeiro-arlilheiro; Augusto
da Silva, para a;-lilheiro; José Fe-
licissimo, ipara fiel; Antônio da Mot-
ta Bezerra, liara Cio!; e Mairio da
'Silva e Souza, para escrevente.

O ministro comniunicou ao che-
fe do Estado-Maior da Armada, que

os terceiro-* sargento»» devem ser up-
jilicaiios quanto ao roglmen do ser-
viço (.• licenciamento, nu meninas dl.»-
lioKlçõoB 11 ¦ iiic» cstüo sujeltaã os de»
mais Inferiores.Foi flxad.i a lotação do "Al-
mirante Jaceguny".
»\o Ministério da Guerra

Serviço para hoje;
Official ju dia a região, cupltãu

Ovldlo Jauffret Oulllion; auxiliar, 1"
sargento Celestino do ArauJo.

.Serviço para amanlia:
Official do dia d região, capitão

V, Barros Bittencourt; auxiliar, sur-
gento Tonres Filho.

OI* tenonte Odoljau Qulvão foi
mandado servir addldo ao Quartel-
Cieneral desta região, tendo ae apre-
nontado hontem.

O 'major Arthur Emílio Villaça
Oulmarãct» foi nomeado para che-
fiar, interinamente, a 1* Clrcum-
scrlpção de Recrutamento,

ü ministro approvou us lnstru-
cções ipara o concurso de terceiros
officiaes da Fabrica de Cartuchos o
Artefactos do Ouerra, do Realengo.
No Ministério da Justiça

ü dr. João Luiz Alves, ministro
da Justiça o Negócios Interiores, lez-
so representar, pelo suu official do
gabinete, dr, Léo do Alencar, na
inauguração do novo edifício do
Banco Francez 6 Italiano c na sole-
umidade do collaçao de gráo dos
graduados em sciencias commerciaes
pelo Instituto Comnicrclal do Rio de
Janeiro.

O ministro da Justiça resolveu
exonerar Cf-bem da administração da
Justiça Lydlo Lima, do logar de es-
crevente juramontado do serventua-
rio vitalício do officio de escrivão da
.1' Pretória Olvol do Districto Fo-
deral, do aceordo mm O artigo '-iu'»
du decreto n. 1 tí. 1*TII. de "0 de de-
zembro de 1023; tendo om vista as
faltas graves, apuradas em corroo»
çâo ordenada pelo 'procurador geral
do Districto Federal.
POLICIA

Está dc dia ã Central dc Policia.
a o* delegacia auxiliar.

GUARDA CIVIL
Dia 'V sfide central, fiscal Domin-

gos c ajudante Soares; ronda geral,
fiscaes Almeida, Ovldlo, Netto, Nica-
nor. Noronha o Siqueira.

Uniforme. 3".
Devem comparecer, amanhã, ás

11 horas, á secretaria, o guarda
1.054; o, para depor, o ajudante Uo-
doy e os guardas 110, 8'lti e 'JDS.

Üs fiscaes das secções abaixo
deveiy apresentar, hoje. ás 10 l\3 ho-
i'as, k Central, o seguintes pessoai:
da 1* o íi*, cinco guardas do cada

Marinha - Exercito - Marinha
Mercante - Reserva Naval

Escola Naval
A "A.30oiação Militar do Brasil" parti-

cipa aos seus camaradas que cm vista do
seus fornecimentos direclos do casemlras
lnglezas dos melhores rabricantea e ou-
tias matérias primas, resolveu DIMINUIR
ainda mais as tabellas do PHEÇOS üa sua
"Alfaiataria Civil e Militar" e com pra-
zer os convida a uma visita. — Rua da
Carioca, 2ü, 8», C. 3973.
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AS PESSOAS IDOSAS OU NÃO
qne tCm n licxigu prcuruiçoxa c enja
urina nc decompõe íncllmcntc, dc-
.'Ido A roteiiçfto, c:icontrnm na
UnorOUMlNA Dl) GIFFONI, um
verdadeiro cxiicutficu, por que cila
vão sO facilita e niip-rmenta a DIU-
I.IOSIJ, como de-ilnfccta o BGXIUA
ii a LR1-VA, evitando a fermenta-
:Ao desta c a infeccão do orffani**-
UIO pelos produeto;- dessa decompo-
«lefto. Numerosos utteslndas dos
mais notáveis elinleoa prorani a sua
rfficacla*

Encontra-se nas boas dropnrins e
liliiirltiuclns da eupltul c dos Kstu-
dos e no Deposito t DROGARIA
UIFFOXI — Rua 1» Ue Marco 17.

LEGITIMO AMERICANO
NOVOS DESENHOS NAcsuno

*i\ arogeno 39

Dr. Fernando Vaz
ClrurglGO do Hospital de S. Francis-

co de Assis — Cirurgia ueral — Dia-
gnostico e tratamento cirúrgico das
uffecçfScs do estômago, intestinos e
vias biliares. Utero, ovarios, urclhra,
iiexlga o rins. Tratamento do câncer,
das ltomorrliaglas, dos tumores do ute-
ro c da bexiga pelo radlum. — Con-
sultorlo, Assembléa, 27. — Res. Conde
dc liomfiin, COS. — Tel. Villa 1223.

Fortificante que oa impõe r>or ser
a sua propaganda feita por todoa
ciuantos delle fazem uso. AUGMEN-
TV O APPETITE, ENGORDA,
FOBTA1-E013 E KESTITTJE A BOA ;
CÔR. E sobretudo nas pessoas lm-,
paludadas, nas depauperadas por ei- ,
ce-so de trabalho physico o intelle- i
ctual, que o "OAROGBNO" realça o j
seu valor. Com o uso de dois fras» i
cos o paciente certificar-se-á da ef- j
fSciencia disse importante prepara»!
do Onmposiqão de QUINA. KOLA, I
STRVOnXOS e ARSÊNICO, medi»
comentos já de sobra conhecido»
como de real prestigio ao combate
em todoei os casos de fraqueza. Sa-
bor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias o
Pharmacias.

VACCINA G0N0C0CCICA
 DO 

Laboratório Clinico Silva Araújo
EXIGIR O NOME DO FABRICANTE

Indicada no tratamento da BLENOR-
RHAGIA e todas as suas complicases, no '
homem e na mulher: corrimentoa, rneu-
matismo, etc.
V VE.NÜA EM TODA? AS BOAS PHAR-

MACIA; t D1.0ÜAR1AS |

uma! fia 3', -t1 6 »i0', quatro iriiarJfli
de cniln uma: da ii*, 7' o 14', dois
Btinrdnu tio otitln uma; du lu", 1-',
lil* c 17*. ires líunrilftH do cada uma,
concorren io a Central com l" guar-
dns, c, devendo comparecer, iis mes-
mas horas, os fiscaes da li' e 7* eu»
cçoes, e, bem assim, os destas, Al»
molda o Acolyno,

Foram dispensados do servlfio,
sem vencimentos: hontem, a BUardn
l,S31i hoje, o dito l.^tiü; e, por 10
dias, o dito 420,

Os fiscaes das seccoe»'abaixo
devem apresentar, hoje, fts 12 lloriu
em jionto, á Central, o seguinte pes-
soai: d,t 1". 3*, 4', ",'. 13*, 14' c
au' seeoões.dols guardas cada uma
da 10* tres guardas; da li", 7* o 17".
Um guarda, fornecendo a Central
¦dois guardas e comparecendo, ,l.»|
mesmas Iioras, o fiscal da 10' secçilo I
e o ajudante Noronha.

Devido ao grande numero de
extraordinários, as faltas de hoje não
serão justificadas.

Teve permissão pura Usar crépe
uo bravo esquerdo, por um anuo, o
guarda de 1* 22D.

Foram transferidos os guardai!
¦I0S <la 1*. õlii dn 10*, 1.2S4 e 1.330
da 3* e 937 da 0" paru a 5' secção; da
13' secção para a 0". 1 1S7; da Cen-
trai parn n 12' 1.304 o liara a 7*.
1.3(10; da 17" para :í 1'-* "Ui da 5"
jiara a 3', 713 e 001 e para a 1*.
4T.7; da 4' para n 17' 340; da 12*
pura ix l", 7S3 e para a 10', 092, e
desta para a Central, 7'.13.

Apresentou-se promplo para o
serviço o guarda de reserva 1.3G0.

No Ministério da Agricultura
O ministro designou o Inspector.

addido, do Serviço do Povoamento,
! Cgo Moscliini para, em coinmlssAu,
| proceder ao levantamento topugra-

pliico du área dos terrenos destina-
dos il insíallaítio dc um cnmpo d''
selecção de batatas, em Maria da
F-é, uo listado de Mimid Cernes.

O uiinist.ro Bollcltou provldeu-
das no Tribunal du Contas no sen-
tido de serem pasos os auxílios, nn
importância de 500$ cada um. qae
compelem aos criadores Cláudio dc
Rezende do Rego Monteiro e Domin-
gos Queiroz de Moraes, pela con-
strucção de banheiros eamipatleldas
nas respectivas propriedade», nos
Estados do Amazonas o tí. Paulo.

No Ministério da Viação
O sr. Francisco Sã. declarou ao

prefeito escapar-lhe autoridade par.»
estender aos operários da Directoria
de Obras e Via «fio da Períeituru o
abatimento do 7.', "'". no preço das
passagens nos trens de subúrbios c
de pequeno percurso i»a Central do
Brasil.

CORREIOS
Foram promovidos na nilmin1'»

tração de Pernambuco; a carteiro de1' cln-«- por r>«*l-*ii',i'!*« „ ,!,, •„¦
Lute Machado Botelho Filho; u car»
teiro de 2', por antigüidade, o de ;*
Josí' Vuira Cabral o, por mere.*i»
mento, os do 3' Manoel Trindade <!•¦
Paula Machado, l^iudeilno de Senin
Santos e Raphael Arvhanjo ile Úrlu
Costu.

Foram nomeados carteiros d"
3" classe daquella administração, ou
auxiliarei! de carteiros Miguel Eme*»
to dn Seixas, .losí de Albuquerque
Ribeiro, Jorge Francisco Uodríguee u
a auxiliai» de praticante Edson Ta;»
Sino de Oliveira.

A pedido, foi removido o auxl-
liar da administração do Anuíam,,,,
Euclydes de Carvalho Leal, par.»
egual cargo da directoria geral,

1'ara tratamento de saude. obtr»
ve um mez de licença Nlcoln Her i-
lio Marreco, auxiliar da Dlrccti rl«
Geral.

Foi nomeado carteiro >lo *»
classe, da Directoria Coral, Alberto
Cândido dc Azevedo.

No Conselho Municipal
Hontem, por falta de numero, nào

Iiou\e sessfto.
Na Prefeitura •"""***

Sob a presidência 'do dr. Oerema-
rio Dantas, reuniu-se, honlem, mu!»
unia vez, a comniissão de processo
administrativo em que 6 aceusado •»
adjunta de 2' classe, d. Rosa Ame!.,
Soares.

Foi. hontem, ouvido o director sc-
ral de Instrucção,

O director ide Instrucção assi-
gnou. liontcm, os seguintes actos;

Designando — As professoras ca- i
thedraticas: Alcin.i Amazonas. íur.i
reger ., II' escola ntixtn do '.'" dn
trletn o Georglnu Pccegueiro linmtu*
da Cruz. pnra reger, provlsoriamon»
le ti ii* mlMii do 1".

As adjunta.-: Berllln Mm»» Casln-
nlielru, "ara a '¦•' mixta do 13" o Ar»
linda Uideirn Murques Leão, para a
1» mlxtü do '-'".

As substitutas ido adjuntas: TAun»
Ribeiro Trovão, para II I* mixta do
3V". Nair Odon de Souza, pani a fi'
mixta do 14"; Constância Pereira di
Silva, para a S" mista rio 3"; Maria
Isabel d.i Costa e Sá Sayão Lobato,
para a 3* mixta do 15" o Irene de
Almeida Torres, para a -* mixta
do -'".

Trasfenndo — as adjuntas: Ccy.-a
Laport Iieltão, para u 11* mixla do
7" o Irene Catharina Pereira Lyra,
para a 5* mixta do li»".

Dispensando — As substitutas d.»
adjuntas: Helena. Sarconno c Marina
da Cunha Soares Rodrigues.

m0m**mm**tm*
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fem sua origem no,
envenenamento dosdngne
occâ5Íonado pelo
Ácido tricô.
Elimine KEx. esta loxm\

do $eu organismo, lomando

rAC0nPRIMID0S

E A 60T1A'&1':
\ ÍL émmMWLWÈk '

^SCHERING/Sob"a"5üapoderosa'acçaü desapparece o:excessoJ[de'/Jcido 
1/ricoÍ'e âsjlores se acalmam.

-1 Consulte seu Medico.

I '. mÈJCige sem pre 
'comprimidos 

Atophan
em tubos oric/inâes //Schenng'
com 20 comprimidos de 0,5 vr

i
j

Trabalhando sobre rolamentos de lubrificação
automática e montados sobre torres de aço reforçadas,

completos, com bombas para todos os fins.
ABASTECERA' COM ÁGUA

SUA PROPRIEDADE SEM DESPESA
PEÇAM CATÁLOGOS AOS UNSCOS'AGENTES:

IA•arx ERVEN
Endereço telegraphieo ERVEN

Telephones: Armazém Norte 6584
Escriptorio Norte 294S

RUA THEOPHILO OTTONI N. 74

RIO DIS JANEIRO
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ANNIVlilttSABIOS

iFazem an-nos liojo:
O comrmendador JoeJo Venço Rama-

llio Ortlgao, chefe Ua firma próprio-
tnrla do concolttmdo estabelflclmonto
commorcl-1, o "Pare Roya'1".

 O dr. Leopoldo BulhoVis, ex-
ministro da Fuzenda.'

O monlno Rubon, íllho do dr.
Rubon de Carvalho.

A eru. d. Juracy Dolduque Cos-
ta, profefnorn municipal.

O pequeno GastUo, íllho do er.
Gustavo do CiiTvalho.

 A senhorita Hilda Fernando»,
filha do í-.r. Augusto Fernandes, «au-
doso funcclonario da Companlilu.
"Sul-Aincrlca".

O engenheiro dr, lllgruel IA-
nhare.i.

O menino Amadou, filho do sr.
Antônio d<i Rocha Martins, negocl-
ante noota praça.

O sr. Raul <L,opes do Freltuo,
negociante,

O dr. Mauro Behrlng, advoga-
do no nosso foro o filho do dr. Ma-
rio Bolirlnsr, director da Bibliotheca
Nacional.

Passa hoje o «.nnlvorsarlo na-
taliclo do nosso preüt.(io companlicl-
ró de rodacçfto DIomodes Flguelre-
do de Moraes.

A senhorita Maria do Lourdes
de ArauJo, flllu. do nosso collega de
Imprensa, Arthur Vlctor de ArauJo,
e luncclonarla da Contabilidade In-
dustrial da Central do Brasil,

Amanhã:
O commendador Gregorlo Gaacla

Seabra,
O dr. Álvaro Simões Lopes,

funecionurio do Ministério da Agrl-
cultura.

 O coronel Miguel Matheus For-
relra, Industrial em Nlctheroy.

 O sr. Aderaldo Chaves, filho
do major Francisco de Paula Cha-
ves. '
DATAS INTIMAS

Passou hontem, & data natallela
do capitão de mar o guerra Álvaro
Nunes de Carvalho, sub-chefe do
Estado-Malor da Armada, quo foi

Maria Marinho Guimarães

+ 

Ltndoso Marinho Oulmariles c
senhora, agradecem a todos os pa-
rentes o demais pessoas amigas
que comparocoram à missa Uo 7»
dia por alma de sua exemplar e

saudosa mfle o sogra, fallecida a 29 do
mez rindo e novamonte as convidam pa-
ra assistir a do 30» dia, que mandam co-
Icfirar ás 10 horas do dia 20 deste mez,
segunda-feira, no altar-mór da matriz da
Gloria, largo do Machado, antecipando
desdo Já os seus agradecimentos.

Cinira de Oliveira

tSamuol 

d» Oliveira, mus filhos
e genro» convidam seus parente»
o as penou de sua amizade pa-
ra assistir á missa que, em suf-
fragio da «Ima de eua extremo-

clsslma esposa, ma» ¦ sogra, CINIRA DE
OLIVEIRA, fazem eelebrar, commemoran-
do o 8" mez de seu falleolmento, na pro-
xlma segunda-feira, 29 do corrente, ás 9
horas • mola, no altar-mór da egreja da
Candelária, confessando desde Já o seu
mala profundo «gradeolmanto aos que
compareoerem a este aoto de piedade
ohrlati,

Fracisca Manhães Cardoso
TKIGESIMO DIA

1 

Francisco Cardoso Gulhm-
rães, filhos, noras, genros o
notos, convidam aos parou-
tes e pessoas de suas amlza-
des para assistirem á missa

de trlgeslmo dia, que, por ulma do
sua Inesquecível esposa, mão, sogra
?» aVfi, FRANCISCA MAJíHAES
CARDOSO, mandam celebrar, ama-
nhâ, as 9 horas, ua egreja do N. Se-
nhora da Luz, íi rua Anna Nery;
pelo que antecipam agradecimentos.

multo cumpTilmontado pelos sous nu-
morosos amigos o collogas.
PltOOLAMAS

Na Cathodrnl Metropolitana sorllo
lidos, hojo, os seguintes proclamas:

Ernanl Reis o Càolllá Corroa; dr.Domocrlto do Vasconcellos Linhares
o Maria Lulza Mesquita; Manoel Mo-
relra do Almeida u Elvlra Marques;
Octavio Macedo do Nasclmonto o
Alice Armando; Nilo Antonio da
Silva o Maria Emllla Tavares; Dante
Ferrolra Tavares o Aurora Nu neu;
Bellarmlno Mendes o Anna ArauJo;
Avelino Fernandes Cerejo o Elvlra
Veras du Silva; «união Bernardes dj
Ollvolra o Nativldado Barbosa; Fran-
cisco Gomes Marques o Ondlna Go-
mes Vital Manoel Teixeira Catnpel',0
o Diva do Jesus Sllvu; Luiz Onlma-
rilcs Junior o Hilda Moreira; dr.
Eucljilo;! do Aqulno Machado o Da-
lllu Moutlnlio mo Aiisiimpção; Ba-
ptlsla Joano e Hermlnlu Pinheiro;
Achlllcs de Agulllar Coutlnho o Za!-
da Teixeira Campos; Orlando Fer-
nandes da Silva e Jandyra Pacheco;
Honorlo Anastácio Alves o Paulhia
Pereira Vianna; cnpltüo João Tava-
res Coelho o Irene Hollanda Cavai-
cante; Manool do Oliveira c Angela
Lopes; Carlos Alka de Magalhães u
Jercy Magalhães; Josí» VIvacqua Nct-
to e Elza Ferreira Brasil; Josô Soares
Soblnlio e Maria Amélia Tcnorio; Ce-
lestlno Mesquita o Ermellnda Pe-
reira da liliicaruução; Elidlo de Je-
sus o Idallna da Purificação; Olym-
Ido Ferreira de Souza o Cecília de
Macedo Sodií; Jurandyr Carneiro
Toscano do Brito o Eloonora Duro
Cox; Antonio Teixeira e Maria Eu»
genla da Silva: Joaquim de Almeida
Ramalho e Maria Henrique Sobro-
dor; Perlcles Machado Castro e Cia-
ra Goulart Curler; Manoel de Jesus
e Florentina de Asrsumpçüo; Alberto
Rodrigues e Rtelvlna de Jesus; Pe-
dro Josí Ribeiro o Maria Magdelena
Sllverlo; Antonio da Silva Pinto o
Brasllln;l dos Santos Duarte; I.ottren-
ço Antônio da Luz e Rosa Pelussa;
Adelino Gomes o Lulza Maria Salga-
do; Antonio Martins Palma o Julla
Vieira da Costa; Antonio P. Vieira e
Alice da Piedade Guimarães; Alvuro
Pinheiro e Jurema Elias dos Praze-
res: Albino Hermann Filho e Yvetté
Corrêa; Ricardo Jos6 Pereira e Ma-
rlana du Conceição Machado e Silva.
CONTRATOS NTJPCIAES

Contratou casamento com a senho-
rita Maria Nazareth Santiago Sa>m-
paio, alumna da Escola Normal, fl-
lha do sr. João Gonçalves Sampaio
(já fallecldo), o da sra. d. Noemia
Santiago Vargas Sampaio, o sr. Er-
ncetlno Gomes do Oliveira, quintan-
nlsta da Faculdade de Medicina e
auxiliar acadêmico do Departamento
Municipal da Assistência Publica,
NOTICIAS

Na fazenda da "Bempostá", em
Areai, Estado do Rio de Janeiro,
realizou-se hontem o casamento da
senhorita Manietta Oberlaender com

A NTUREZA FAZ NOVAS CDTIS

Aline Jordão da Rosa

tjosó 

Antonio da Rosu, suu
família o demais parentes
agradecem a todos os amigos,
Escolas, Associações o Com-
missões que acompanharam

o se fizeram representar uo enterra-
mento de sua querida filha, irmã,
sohrlnha o prima ALINK JORDÃO
DA ROSA — e, novamente, convi-
dam para assistirem a missa do soti-
mo dia, que será rezada da próxima
terça-feira, ãs D horas, na egreja de
S. Francisco do Paula, antoclpando
os seus agradecimentos.

Adelina Ferreira Vianna
Martins

SÉTIMO DIA

+ 

Luclano Martins, Carlos'
Martins e senhora, agrade-
cem penhorados ás pessoas
quo acompanharam os restos
mortaes do sua idolatrada

mãe e sogra ADELINA FERREIRA
VIANNA MARTINS c as convidam
para assistirem á missa do sétimo
dia quo, por sua alma, mandam co-
lobrar sogunda-folra, 2D do corren-
te, ,1s 10 horas, no altar-mór da
Egreja da Candlearla, pelo quo tles-
do já se confessam gratos,

Florinda Coelho Maciel

Luiz 

Ferreira Maciel o
filhas, Horacio Maciel esposa
e filhos, Francisco Maciel es-
posa e filhos, Sylvio Macha-
do esposa e filhos, Alzira Ma-

ciei Cardonl e filhos, Alzira Coollio
Gomes da Silva filhos o noras o dc-
mais parentes agradecem profunda-
niente a todos os amigos que acom-
panhuram á ultima morada os restos
mortaes de sua querida o sempre
lembrada esposa, mãe, sogra, avó,
irmã e tia FLORINDA COELHO
MACIEL e de novo convidam para
a missa de 7" dia, que fazem ceio-
hrar para descanso eterno de sua
alma terça-feira, 30 do corrente, âs
3 l|*2 horas, no altar-mór da Catho-
dral Metropolitana, antecipando os
seus agradecimentos. '

(Do "Family Physlclan")

E' um facto conhecido que a pello
humana está soffrendo constante
mudanças. Quando so está avançan-
do om annou, a vitalidade declina o
a mudança do tecidos so entorpece.
A pello morta o manchada permanece
tanlo tempo que as pessoas ficam
com a cutis pobre, segue-se que esta
eplderme 'morta não podo ser reno-
vada ou aformoscada com cosinotl-
cos, massagens ou pós.

O remédio natural a fazer fi trans-
formar a pollo offendlda, rotlrando
a cutis estraguei;». Tem so visto que
a purê mercollzet wax (cera pura
morcollzed) absorvo complotamento
a pello debilitada eni partículas pc-
quenas, tão suaves o paulatinamente
que não causa defeito algum. A puro
morcollzed wax (cera pura morcoll-
zed) quo pôde ser adquirida cm
qualquer pliarmacla so applica pela
noite como so fora cold cream, o la-
va-so pela manhã. Sc qulzerdos ter
uma cutis brilhante e formosa usue
esse simples remédio.

ÓPTICA MODERNA

llanrml» rom n
coufianreu. -rio», urt*.
mediei.» oenllxía»

ArHiur JncSr.íl.o -.oiinsucs
HUA BETE DE SETEIH3I.O, 47
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CORREIAS
PARA

TRANSMISSÕES

Sola americana
Pello de camello
Batata legitima
Lona e borracha
Sola nacional
Impermeável

ATACADO E

Marcas
AQUATIC
PYRAMID
CYCLOP
BROWNDEL
CRUZEIRO
G.AMDY
VAREJO

A. W. Vessey &Gia. Ltda.
RUA THEOPHILO OTTONI 89

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

o dr, Jo»* Alencar da Veiga Soarcii,
clrurgll-o-dentlsta o agricultor,

A noiva 6 ftllia do «r. Carlos E.
Oberlaender, capltnllsln e agricultor
o do d, Amélia de Freitas Obor-
iatmder. '

O noivo 6 filho do fuzendolro co-
ronel Díunlnsos <la Volga Soarea o
de d. Fcllcla da Câmara Veiga Soa-
rea,

Foram testemunhas: por parte da
noiva, no civil, o dr. Arthur Nu-
nes dn, Silva o sua eepoeti o no rc-
ligioso, os pata do noivo; por parte
do noivo, no civil, o dr, Orostos Cou-
to o senhora, c no religioso, os paes
da noiva.

ArnbOH os actos furam levados a
cffe.to ãs 14 hori».

Estavam presentes muitas, pessoaa
aml£a« dos noivos e de seus proge-
nltores, famílias residentes noa arre-
dores c nesta capital.

A' noite' hoiívo' banquete seguido
de animado ba'lle e, findo este, oa
noivos seguiram para Therezopolls.

Telegramma do nosso correspon-
dente em Nalul, trouxo a noticia de
se haver realizado, naquella capital,
o cusumento do capitão do -0" bata-
lhão de caçadores, Luiz Tavares
Guerreiro, com a senhorita Nair
Villar Mello, de Illustre família nor-
le rlo-grandense. Paranympharam os
actos, o desembargador Hemetorio
Fernandes, presidente do Supremo
Tribunal de Justiça, o advogado He-
racllo Villar, e o tenente-coronel
João Augusto Cesnr da Silva.
BAPTISADOS

Será hoje baptlsado o menino Dlo-
medes, filho de nosso coMega de rc-
(lação Diomedes. de Figueiredo Mo-
raes e d. Porolinu de Moraes. Servi-
r3o de padrinhos o tenento Raul de
Freitas Mora»2S Filho.e a Sita. d. Vir-
ginla de Assis Silva.
CIHASJDANSANTES

ReaMza-so hoje, ãs 16 horas, um
animado chá-dansante, no Copaca-
bana Palace Hotel
BAILES

No dia 2 7 do mez provim o, data
ío annlversarlo natallclo do doutor
Linneu de Paula Machado, realizar-
se-â, no Jockey Club unia grande fes-
ta, com um baile Idêntico ao ali ha-
vido por occaslão da abertura das
commemorações do Centenário do
Brasil. Esse bailo 6erã uma dellea-
da expressão de reconhecimento ú
senhora Linneu de Paula Machado
pelo brilho do que a mesma senho-
ra revestiu a missão do Jockey Club
ipor occaslão da vi3lta fi. sociedade
congênere de Buenos Aires.
FESTAS

Reallza-se,! hoje, pa. Quinta da Boa
Vista, um festival, em beneficio do
Instituto Protector dos Pobres o
Crianças do Jacarépaguã.

Os portões serão abortos ao meio-
dia. constando do programma, pas-
senta infantil, regatas, exercícios mi-
liíares. corso de automóveis, baile
infantil, etc.
HOSPEDES E VIAJANTES

Regressou de Valença, onde se
achava restabelecendo, o deputado
sr. Augusto Corrêa Lima, do Estado
do Rio.

No "Lutetia", regressou da Eu-
topa o dr. J, Bastos, secretario da
redacção do "Dlarlo da Báhlu".

No mesmo paquete regressou
tambem do Velho Mundo, o dr.
Aloyslo de CastTO, que tomou parto

Vios trabalhos da Comniissão de Coo-
peraçãfi, Intellectual da Liga das Na-
ções.

De Santa Catharina, chegou o
major Bonifácio Soares, Agricultor

«ÍO TERRESTRE E Mill

CABELLOS
A Loçtto Brilhante 6 o melhor espe-

cifico para as affeeçBes capillares. Nfio
pinta porque não 6 tlhtura; não quel-
ma porque nilo contem saes nocivos, E*
uma fórmula scientifica do grande bo-
lanlco Dr. Ground, cujo segredo foi
comprado por t!00 eontOB de réis.

B' reconiinendada pelos prlncipaes
institutos Sanitários do estrangeiro e
unalysada o autorizada pelos Depar-
lamenloa de Hygiene do Brasil.

Coin o uso regular da Loção Brl»
lliante:

l» — Desápparecem completamente
as caspas e affecções parasitárias.

2° — Cessa a queda do cabello.
jo _ oa cabellos brancos, descorados

ou grisalhos, voltam a côr natural pri-
mltlva sem ser tingidos ou queima»
dos. '

4» — D^tem o nascimento de novos
cabellos brancos.

5» — Nos casos de calvlcle faz bro»
tar novos cabellos.

C» — Os cabellos ganham vitalidade,
tornam-se lindos o sedosos o a cabeça
limpa e fresc»..

A Loção Brilhante é usada pela alta
sociedade do S. Paulo e Rio.

A' venda em todas as Drogarias,
Perfumarias e Pharmacias de 1* or-
dem.

no município de Aracaju',
Regressou d.i Europa o doutor

Herclllo l,uz, governador de Santa
Cathariuu, acompanhado de au.i fa-
mil Ia.

Em carro especial llgudo uo noclur-
no de lloje, parto pura Bello Horlzon-
to com sua família, o deputado Joa-
quim Ferreira du Salles.
ENFERMOS

Acha-se recolhido, â Casa de Sau-
du do Dr. Pogiiy, u senhorita Esther
Ferreira Vianna, poetisa o eseripto-
ra, cujo estudo de .•-.v.ulc apresenta
sensíveis melhoras, A «enliorlt.i Es-
lher tem sido multo visitada.

Em Hsonjclrus condições, dei-
xou o ar, Carlos do Laet a Casa do
Saude Dr. Pedro Ernestu, ti qual so
tinha recolhido, o volveu nu dia 35
ii sua residência. No referido estube-
lecimento, recebeu o dr. Curiós de
Laet, além de muitos telegrammas c
cartões, numerosas vlsllas pessoac»j.
FALLECIMENTOS

Falleceu tv* madrugada de honlem
d. Phlladelphla do Carvalho Paes
do Andrade, ultima filha do sr. Ma-
noel de Carvalho Paes dc Andrade,
nome de destaque na historia de
Perna mouco.

A extineta senhora, em qtuiom ha
pouco tempo Incidiram as attencões
do Brasil por' occaslão da commemo-
ração da data histórica em que seu
!>ae tem um realce de valor — con-
tava oitenta e cinco annos.

O enterro reallza-se hojo, âs 9
horas da manhã, saindo da residen-
cia do sr. David Le iMaflson, ã rua
Barão do Petropolls, 10G.

Uni despacho de Llverpool, au-
nuncla o fallecimento do flr. Dario
Freire, cônsul gorai do Brasil na-
quella cidade Ingleza.

O extineto possuía uma vasta eul-
tura, o teve um optimo realce na ge-
ruçâo de Bllac, Coelho Netto, Va-
lontim Magalhães, etc.

Na sua funeção consular prestou
relevantes serviços nos consulados de
Lisboa, Madrid, Chile e Bordeaux.
O seu passamento representa uma
falta não pouco senflivel para a nos-
sa representação consular na Ingla-
terra, pois o dr. Dario Freire era
uma actividade que lntelllgentemente
se desdobrava em beneficio Va1'11
seu paiz.
MISSAS

Rezam-sc as seguintes: .
Amanhã— Na egreja de S. Fran-

cisco de Paula, no altar de São
Miguel, As 9 l|2 horas, em suf fragio
da alma de d. Maria Isabel Leal
Corrêa;

ás 8 l\3 horas, pelo repouso da
alnin de Miguel Antonio do Miranda:

no altar-mór, ã^ 10 1|2 horas, em
suffragio dn alma de d. Rosa Ear-
bosa Campiglio;

na matriz de Nossa 'Senhora da
Candelária, ás 9 horas, no altar-múr,
em suffragio da alma do Antônio
Cerqueira;

fis !) horas, em suffragio da alma
de 4. Cinira <Jo Oliveira;

no'a!tur-mór da matriz da Gloria,
ás 10 horas, em suffragio da alma
do fl, Maria Marinho Guimarães:

na matriz do Santíssimo Sacra-
mento, ás 9 horas, em suffragio da
alma do d. Afnoliu Augusta Cordeiro;

na matriz dé Lourdes, ás 7 horas,
em suffragio da alma 'de José An-
tonio ,da Silva;

na matriz de S. Joaé.'ús 10 horas,
em suffragio da alma de Vicente do
Pazo y Soto;

na matriz de tí. Francisco Xavier
do Engenho Velho, ãs 8 lj>3 horas,
em suffragio du ulma de d. Iracema
Freire 'Santiago;

na egreja do S. Joaquim, rua São
Christovão, ás 7 1|2 horas, cm suf-
fragio id*a alma de ,d. Antonla Lopos
de Oliveira;

na egreja de Nossa Senhora, da
Bôa Morte, ás 9 1|2 horas, por ulma
de Carlos SanfAnna;

lld egreja do Divino Espirito San-
lo, Estacio," ás I) l|2 iioras, jior alma
de d. Murla. Aurélio, de Allllta;

Em Nlctheroy — Na Cathedral,
ás IJ horas, om suffragio da ulinii
do dr. Luiz Carlos Frúes dn Cruz.

Na terça-feira -— Nu egreja de
S. Joaquim, ã rua S. Chrislovâo, às
II 'l|2 horas', pur alma du Jusé Da-
mlãu.

Em commemoração do sexto
mez do fallecimento da srn. d. Ma-
ria Isabel Leal Correu, será celebra-
da amanhã ^uriia missa, ãs 9 XftS ho-
ras, ha egreja do S. Francisco do
Paula.

PROFESSORA ALINE JORDÃO
DA ROSA — Por intenção de sua
alma serft celebrada, missa depois do
amanhã, terça-feira, fia 9 Iioras mi
egroja de São Francisco dc Paula. O
dr. José Antonio da Rosa, pae da
mallogràda professora, e sua familia
têm recebido numerosas domoiistra-
ções de pezar. ....

Nio Lloyd Brasileiro
l*SJi:*R.VDO>5

Do norte:"Campos Sulics", hojo, dc Manáos
e escalas."Manáos", amanhã, de Manaus o es-
calas."Commandunt? Miranda", amanhã,
do Parahyba u otculul,

Do sul:*'C. Vasconcelos", a 2 do Porto
Alegre o escalas.

A PARTIR
"Rodrigues Alves", a 10 Je outu-

bro, pura Mamios u escalas,
"Commandanto Alvim", a UO, para

Porto Alegre o escalas,"Cubut.Yo", u ü do oulubro, liara
Amarraç/ão e escalas,

"Affonso Penna", u 3 do oulubro,
iiuru Paru, c escalas,"Campos SailcB", a 2 do outubro,
pura Montovldío o escalas.

"Commiinduntc Miranda", a 30,
pura Partfàybu e .nca.ua.

"Commandanto, Manoel Lourenço",
ii ú de outubro, para Laguna e esea-
!a3.

"Pyrlneus", a 30, para Portu Alegre
c osealuB.

Para o estrangeiro:"Parnahybu", n 1*> de outubro, jiara
o Havre e Antuérpia.

"Bugê", a 3 do outubro, para
Hamburgo e escalas."Cabodello", a 3 de outubro, para
Vlctorla, Bahia e Nova Yorli.

"Atalaia", a 10 do outubro, pura
Victoria o Nova urleans.

"Guarutuba", a 30, para Cardiff,
via, Lisboa e Leixões. '

O Lloyd tinha honlem 43 das
suus unidades navegando nas dlffe-
rentes linhas, sendo 22 em viagem
de Ida, pura vários portos do Brasil
6 do estrangeiro, e 21 em viagem de
regresso ao Rio.

MOVIMENTO DE VAPORES NO
LLOVD liRAtilUBlRO

"Tabatlnga". chegou hontem ao
Rio Grande.

"Bocaina'*, saiu a 27 da Bahia
para Maceió.

"Marunguape" saiu a 27 da Ba-
hla para Mocolô.

"Parnahyba" chegou a 25 a
'Santos.

"Mantiqueira" saiu a 27 do Por-
to Alegre.

"Suntos" «Un a 25 de S. Fran-
cisco para o Rio Grande.

"Iblaipaba" saiu a 26 de Camo-
cim para Fortaleza.

"Rodrigues Alves" saiu a 26 de
Antuérpia para o Havre.

"Ingá", saiu a 21 do Avonmouth
para Swansea.

M
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Quando ku espera uma criança,
umu dns grandes satisfações da mão
cm cspectntlva é descobrir "riscos"
novos paru enfeitarem o pequenino
enxoval quo preparam.

Na roupa dog multo pequeninos a
moda conserva um delicioso cunho
de archalsmo, e ns fraldas dns nos-
sas tatarnvos deviam provavelmente
ser eguaes ás nossas, como serão n
de nossos tatarnnetos. Toucas, baba-
dores e canilsollnhas variam, no em-
tanto, segundo o gosto do momento
e uão ha mamãe que não sonho fa-
zer paru o seu pequerrucho qualquer
coisa de novo e do lindo, que os ou-
tros não tenham.

Não t* sõ o enxoval, porém, que
devo merecer á attenção alvornçana
dos paes, o quarto tambem onde co»
nieçara a viver, tem de ser previa o
zelosamente preparado.

liem arejado e exposto ao sol u
mais possivel. claro, e com o mobília»
rio reduzido ao estrloto necessário,
um mobiliário de "laqué" branco jo
possível..

Os Inglezes são de unia deliciosa
fantasia na ornamentação dessas"nurseries", com umas divertidas
barras, cortando o papel claro, onde
revivem todos os contos de fuda,
frutas, flores e animaes.

Nada de reposteiros pesados, cor-
tinas do ttlller nos vidros e alguma
alegre cretonne encimando portus o
janellas.

Para ns recem-nascldo.s o "moyse"
portátil é o mais commoJo, "moyse"

qtie n facelrlce o habilidade ma:»'-
nat» podem transformar uo luills lu-
xuoso ninho.

Muitas inftGtf, U-.u.-í parn :. noU-i
uniu caminha ou berço maior, habl-
luiim ou pequeninos n dormirem no
carro o que 6 realmente de graml<
conveniência, pois poder.*» dormir .¦ •
ar livre o quo lhes serã optimo .i
saude.

Pam ."-.....¦Ír-'Mii (¦titrs rarro.*. a mn!:i
Indica uma destas lindos coberturas
de UngeTle ou do llanellii leve, bor-
dada, embnbadudu de renda, Iticnt.i»
tada de filei ou de irliinia, de que
a nossa figura 4 fornece um lindo
modelo. Sob o agasalho desta cober-
tura, com o peitlnllO abrigado sob n
alvura do bnbador ll. 3. Bebe n" >
precisará realmente fazer muito dn-
perdido de toilette.

Se não estiver dormindo e ventor
mn pouco, n amn poderã cobrir-lhe n
eflbeclnhn enm umu dns duas sdor.»
vein touqulnhns dc que nossas flgu»
ms 1 o 2 offerecem o modelo.

A louca, aliai, cum >'• o encanto das
mães, pois a criancinha ticii por via
de regra aluda mais bonitlnha, lio
tática, i: o snppliclo do bebo. Siippll-
cio necessário pois, sem elle, nfio te-
riam as mães occ.isião do reiillzureni
estas pequeninas obras-primas que
são as loucas modernos. A touca, po-
rém, é só para o quarto; dentro de
casa BêbÜ vive de cabeça descoberta,
criando cabello e... Idéas.

CHIFFON.

LEGITIMA DEFESA
E* COMPRAR NA PHARMACIA E DROGA-

RIA CAMPOS HEITOR, DE HEITOR
GOMES A G.
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ANTES DE INSTALLAR A SUA
CASA

dovels visitar a COSINHA MODELO DA
CASA RAJAH

A melhor casa de ferragens, louças,
metaes, orystáas o trens do òoslnha.
:U8 - RUA S. JOSÉ' - 118

Em fronte ao Hotel Avenida

EM MCTHER0Y
ACTOS DO GOVERNO FLU-

MINENSE
Por acto asslgnado hontem. polo

sr. Fellclano Sodré, presidente do
Estado do Rio, foi nomeado o te-
nente do regimento policial do mes-
mo Estado, Manoel de .Souza Mar-
quês, para exercer o cargo de dele-
gado do policia especial, em commis-
são, no município de Duas Barras.
O DISPENSEIRO DO DESTKOYER

"PARAN.V" FERIDO CA-
BUALMENTE

Hontem. no momento cm quo saia
de um botequim, da rua Miguel Le- i
inos n. 7, na Ponta d'Arola, na vi- ;
sinha cidade, onde havia estado eom ;
o seu companheiro Kspiridião Fer- j
relra, talfelro do destroyer "Paraná", |
sentiu-se ferido por uma bala fla
própria pistola "Mauser" quo trazia ;
comsigo, Jacintho Alves dc Oliveira, i
dlspenseiro do referido destroyer. •

E' quo a arma disparara casual- I
monte, attinglndo o projectll aquelle jdlspenseiro em diversas partes do !
corpo.

Jáolntlio íoi soecorrido pela Assis-
tencia, sendo em seguida internado
na 2» enfermaria do Hospital de São
João Baptista.

O commissario Athayde, da 1" cir-
cumscrlpção, teve sciencia do facto,
apurando a sua casualidade.

CHAMAR A ATTENÇÃO
do» nossos VESTIDOS em modelos novos e tecidos modi», dos nossoo CHA-
PÍ09 elos-ntet, das nossas BOLSAS, CARTEIRAS e "TROUSSCS" recebidas
dos melhores fabricantes, e tantos outros artigos ds moda por preces quo
repreoentím 20 % sempre mais barato nu» em qualquer casa, é concorrer
para o desejo da maioria. Nós o demonstramos nas nossas victrine* e com a

visita qut noa fizer.

80 — URUGUAYANA — &0

EXCEPCIONAL RECLAME
da SMção d* calçados finos da CASA FOR.V.OSIN..0 —
durante aste mez. Grande re*Jucç8o nos preços marcados

Sortimento completo em sapatos "LAME* BROCHET"

^»-^f/A>1'»' AJ l^TVÍ*" \

•
Ensino por correspondência de Lin-

guas, Sclencias e Artes com pro-
fessores ¦ notáveis
Ensino directo

COLLEGIO MODELO PARA
MENINAS

Estatutos: Escriptorio Central
Av. Rio Branco 120

GRÁTIS  Si t'ue" ser fc"z efn emP1'e*"oa' om ne-
goclos o em . amizades, gozar saude,

educar a vontade, utigmontar a memória, a lucidez de
espirito e o vigor physico e viril; agir pelo pensa-mento íi distancia, livrar-se das influencias estranhas
o domlnal-as, vencer as difficuldades da vida e alcan-
çar a felicidade e a paz, peça ja o MENSAGEIRO DA
FORTUNA. Dã-se em mão ou manda-se pelo Correio,
graus. Só para adultos o não analphabetos.

Escreva para ARISTÓTELES ITALIA, d. CAIXA
POSTAL, B04 — Secção A — (Rua S. José, B). Rio.
Mande-nos nomo o undereço cscrlptds edm' clareza,
hoje mesmo. . ,
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D. Maria Amélia Garcia de
Freitas

+ 

Antônio Novaes do Freitas,
esposo; filhos, genros, mãe.
Irmãos e demais parentes são
summamente agradecidos a
todas as pessoas que carldo-

samente por tolegramma e pessoal-
monto se fizeram representar u
acompanharam k morada final os
restos mortaes da adorada MARIA
AMEIAA GARCIA DE FREITAS o,
lhes renovam o convite de assisti-
rem k missa do sétimo dia, que cm
memória do sua alma mandam ceie-
brar ás D horas, dia 30, terça-feira,
no altar do N. Senhora da Victoria,
Egreja S. Francisco de Paula; por
mais esta demonstração de amizade
jã antecipadamente ee confessam pe-
nhora,! o»,

27 do setembro de 1924.

Dr. ED. MAGALHÃES
Tratamento especial da tuberculose,

asthma a bronchitea ohronlcas.
Cura da syphilis c doenças rebeldes da
pelle; dos tumores, ulceras cancerosas,

arthrltianio o morphea.
Tratamento efficaz das doenças do ea-
tomago e Intestino, fígado e nervosas.

RUA SETE DE SETEMBRO, 38

MACHINAS A PRES-
TAÇÕES

vendemos para esta Capital machlnas
para industria etn stock em iio-.-o arma-
zem, -10 o|0 de entrada e o restante em
longo prazo. A. Oonçalves k Uarro»,, rua
Frei Caneca, -»5 Telephone Jiorto •jógu.

P.bUkAS-
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MEIAS E LUVAS
39E3Q

íl

LEQUES, BOLSAS, CARTEIRAS, RENDAS, FITAS E ARTIC03 DE FANTASIA
08 MAIORES SÒRTIMENT03 POR PREÇOS BARATI3&IMOS, NA

LUVARIA GOMES
ESPECIALIDADE EM LUVAS FANTASIA
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^TÉraTTfflraSiiia^ 3:

"(Pílulas 
dc Papalna e Podopliyllna)

Empregadas com suecosso uas moles»
lias do estômago, ligado c ttllesllnoa. Es»
tas pílulas, além de tônicas, s,ío lndlcadaJ
nas dyspepslas, dores do cabeça, molostlaa
üo fígado e prisão de ventro. Silo um po- ,
üeroso digestivo e reguiarlzador das se» jcrccõos gastro-lntesllnae*. A' venda em
todas as pharmaclas o drogarias. Vidro, ;
ü*500. Depositários: Martins b. Bacelar,
Roáarlo, 172.

i*mMmÍS^Ilm*m*m*m*M***^***mi*-^^

DR. CARLOS 0SB0RNE
Do Instituto dc Hudlodincnnxtlco e
Ilndlothrrnpln do Dr. Manoel do i
Abreu. Rua Evaristo da Veiga, 20;
próximo ao Theatro Municipal. Te-

Iephone C. 442.
wl>mmàf^*m*mÍ*m*m*ir*-t>***»*m**m*m^

Nariz, garganta e ouvidos
Dr. Sebastião césar da Kílva, cx-assis-

leute dos prors. KlUan Bruhl, coin pratl-
ca nos hospltaes dn Paris, Berlim o Vlen-
na. Consultas, de i á* 5. Ouvidor, 18..
I- andar.

CTROLA
MARCA REGISTRADA

DA

VICTOR TALKINQ MACMINE Co.

A ÚNICA machina fallante que é
UM INSTRUMENTO DE MUSICA

VENDAS EM PRESTAÇÕES DEoosooo
POR MEZ

A gravura mostra uma VICTROLA N IX
tamanho 38 x 43 x 52 centímetros que custa

Um conto de réis
Paul J. CdristoDh Company

OUVIDOR 98
RIO

S. BENTO 45
S. PAULO

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

| GRANDE PRÊMIO NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922
PÀTENTt; *.. 19409 — FABRICANTES:

g Wallig» & C - Porto Alegre |
| Filia!; Rua Marwhal Floriano Peixoto 5 — Rio de Janeiro I
•niiiMiiHiiiiiiiini,iniiiiiniiiiiiiiUHMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTTrii(iiiiiiiiiiiiiiiinuiiiTir
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CLINICA DE SENHORAS
Modernos tratamentos, sem operação,
das liemorrhagias, corrlmentos, atrazos,
faltas e irregularidades menstriiaes, ve-

nercas. Tratamento abortlvo.
Dr. Bartoli, rua S, Joaé, 27, do 1 la 8

TEL. ilíT C.
fV^^^*t^*S^JV*m*+*m*^V^V^*4*^*t*l*t^r*-*>****m************

I DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS E tVUTRIÇIO

| DR. ERNESTO CARNEiF.J, COM LONGA
! PRATICA NOS H08PITAES DA EUROPA. ;
! S. JOSE', 69. C. 515. DIARIAMENTE, DAS j

3 A'S 6 HORAS — RES. S, 2344 |
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MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios e Cotações

» rl«ta, por £
A vista, (t/compra)

. A vlcta (l/venda)

N.
K,

.LGr.VMlBS, 27 d* setembro,

Do Baneo >V liirl/iterra. -,-¦»•»» ¦#
Do Banco da. Franga. . . ,- v .- t71o Banco du italia. ..,,..»
Do Banco do llmpanha
Do Banco <Iil Allomanha (ouro) . -••
Bm Londres, :i meze« ,
Uni Novn Vork, 2 mtzta. . -. -,- . -,.

CAMBIO:
T.omlrea H/Bruxellas, A vlata, £. .- .
Oenova s/Londres, A vlata, por £Miitlrlí A/Ixindrrs, ' ' '
Llsliou F/Londres,

Por C , , ,
Lisboa. «/Londrcü,

por 
.Pariu n/Londre(i. fl vista, port. . . .Pnrla ii/riulln, a vista, por 100 Lr. , .Paris n/Hc<ipainha, A vista, por 100 P.•N. Tork N/I.omlres, fl vlsta, por £. . .N. Yorl; H/r-.-irls, tel, bancário, por P. .N. Vork- «/Oenova, tel, bancário, por ti.Tork n/Wíiilrld, t. tel, por 100 p. .York «/Amsterdam, por 100 VYork R/KnUw], tol, bancário. porF. S¦ N. York K/Berlim. I. tel, por M. . . .N. York p/nruxelliin, por 

TÍTULOS BRASILEIROS!
reacrue.a:

Fundliic, n %, , ., . 
'

¦Vovó Fnndliiir, 1914. 
'. ','.''..

Conversão, mio, i % . .

Knttttiiinrn: 
' •¦ • »

Districto Federal, fi %. . ,, ... .. ..
Tiello Horizonte, ínoii, G % . . ,ftKlaío do nio, honns ouro, 5 % , .¦fcstado tln Bahia, emp. ouro, 1013, 5 %

TÍTULOS DIVERSOS:
Brasil Rallway common Stock . - -Brazilian T. Ught & Powor C. Ltd.
T*£58 ? Ral,%Y?v Com"- Ltd- OrdLeopoldina Rallway Comp. tLd. Ord' •",lnV»t Come C«. Ltd. 7 %. Com Pref :
BJ$" d'Bl-Rey Mining Ord, . . . •Rio Mou,. Mllln & Oranarles Ltd. !¦Ty)ndon & S. American Bank. ,Mala Real ingleza. Ord . . \ ,', ,í
ii!«»Tíírlíí''OS ESTRANGEIROS:
CEM! ?UMra%Br."a.nnlC0' 5 %' 1027/47
gente Françalse, \ % 

',-• '

nfüii. Eranç:i,iei0' 3 % 'Bolsa do Paris)
5'" ? Sran|:a se, IBI8 flntegrallzado) .Rente Françalee, 5 % (Bolsa do Paris)

iíoiiícm 4nleWor

Ord.

4 4 §« 17.
B Vj 11 6 Vj %

< 8 %
3 ll/lfi 3 11/16

L 3 »i 3 «i
s 3 fé 3 %

F. ' 02.63 93.45
D.- 101.80 .101.80
P. 33.110 33.63

Ese. 134.50 i 1Í7.00

Bsc. 133.50 ; 136.00
F. 85.117 i Ht.K*
F. 8.1. VI 83.2S
F. 857,2.1 851.63
S 4.40.85 4.47.00
Cia. 5.28.50 5,27.50
i:t«. i.:t'J.r,o 4.38.00
Cto, 13.52,00 13,35.00
Cts, 38.63.00 38.00.00
ct«. ví. ria.di) 11I.H2. oo
Cts, 0,001).Uliii.024 0,OÜU,OiKi.02l
<Ua, -i.87 OU 4.71).01)

S

Í2 82
Í3 72
43 43
59 50

65 65
70 Vi 70 %•72 73
31 31 ..

%
55 55 %
13D .59
128 26 %'
li Vi' n Vi
18.9 1»
'80 77.6

7 J4' 7 %'
96 >/j 97

102 «, 03 %'
«7 57 %
54.20 54.30
£2.45 52.20
54.05 54.00
65.00 65.30

I
LONDRES. 27 de setembro,

d* híS ia?i"?0H quo vlfforaram neste mercado, por oceasião do fechamentooo nontem o aa correspondentes no dia anterior, sobro aa seguintes pracaa:
S/Berlim, fl. vista, por C Af. .•S/Amsterdam, fi, vista, 7,or £
3,?.cn,0Y2' (í vl:ita. nor C t/. .•VMadrld, li vista, por E P. ,
S<lf'?"i / ^st". Por C F. .S/|arle. A vista, por £ P.
^/Bruxellafi, fl vfstn, por £ F,
5^x,lsboa: A vtata- Por Vi. .

BERNA, 27 do setembro.

isegulnles pragaa:
Sontem Anterior

nom.
11.57

101.75
33.25
23.46
84.80
92.00
1, 3/4

4.47.12

wnden^^^dlaffirto?:"68'1* m0rCa<,° °° fechilI»onto d« "ontem e
HontemParki s/Berna, á vleta, por 100 frs.Ijondres s/Berna, A vista, por £. .

nom.
11.58

101.80
33.20
23.50
85.00
02.62

I 3/4
4.47.12

aa corres-

Anterior
361.50

23.50

Mercados dos principaes
produetos

CAFE'
NOVA YORK-, 27 do setemhrv,.

. U mercado do café a .terp-io tfea te-, ria-do hoje
NOVA YORK, 27 do setembro.
O mercado do café .disponível, nestapraça,, fechou, hontem, com alta d« «

para o café do Santos e alta do Vi Para- do Rio, vigorando, por parto dosas cotações seguintes:compradores,
Do • Rio:

N . •.
n! 7. 

'. 
\ \

De Santos:
N. 4. , . .
N. 7. . . .

JSTontem
19
18 Vi
23
21 Í4

Ant.
18 «i
18 H
23 Vj
20 %

ííImícO
UNE

MUNSON STEUmHIP LIHI H
H AdminiBtradoret dot v«por«s I

dl H
UNITED STATES SB1PP1NG

BOED FLEET CORPORATION
A rota mais rápida para •

Amerioa do Norte
&¦ próxima» salda* do Rie
le Janeiro para Nova Yorb

afloi
WESTERN WORLD, Outubro, 1
SOUTHERN CRO88, Outubro, 16
AMERICAN LEGION, Outubro, 29
PAN AMERICA . . . Novem. 12

Para o Rio da Prata
AMERICAN UEGION, Outub., 10
PAN AMÉRICA. .. Outubro, 24
WESTERN WORLD. .. Nov. 7
SOUTHERN CR08S . . Nov. 21
D unlDsenalmente a aegnlr

O PAftüBTEI

Western World
Esperado do Rio da Prata

sairá no dia 1» do Outubro pro-ximo, para:
NOVA YORK

Preços especiaes para via-
gens de Ida e volta aos Es-
tados Unidos da Amerlea, via
costa do Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
versa, Incluindo a passagem
do Buenos Aires a Valparaiso
pelo Trans-Andlnot

AGENTES:

The Federal Express Co.
Avenida Rio Branco, 87

RIO DB JANEIRO

'HAVRE, 27 do setembro.
O mereado do café a termo, fechou,iiontem, calmo, com baixa de frs. 6 m

kilos:
cotando-tfo em francos, ipor 50

nontem
403
386
368
354

•A
Vi

Para dezembro. .- ^Para marca. . , ,..Para maio . , |,, ,jPara julho . . .. ^Vctulas
No dia de hontem -,- .• . .No dia anterior

JIAVRE, 27 ds setembro.
O mercado do café a termo abriu,hoje, ostavel, com alta de frs. 1 V-ai %, cotando-se em francos, »or 50

kilos;

Ant.
410 %
393
376 V*
361 %
Saoea.1

4.00O
8.000

Boje
405
388
370
355 %

Ant.
403 %
386 Vi
368 14
354
Saccas
5.000
4.000

Para dezembro, w
Para março. . •.
Para maio . .. .,
Para 3iilho . . >i

Vendas
No dia de hoje .- ¦» -.- v
No dia anterior ....

HAVRB, 27 de setembro
Estatística semanal do café ao Ha-

vre:
Cotação official Franco»

No dia de hoje ...... .- 440
Na semana anterior. ... 435
Em egual data de 1923 . 247

Café do Brasil:
No dia do hoje . . . .- r.i 210.000
Na semana anterior. . .¦ . 190 00O
Em eguar data do 1923. . 117.000

Café de outras procedências:
No dia do hoje  185.000
Na semana anterior. . . . 197.000
Em egual data de 1923 . . 153.000

LONDRES, 27 de setembro.
. O mercado do café a termo, nesta

praça, hontem, ás 11 horas e 30 ml-
nutos, manlfeetava-se firme, com alta
de 1 d., cotando-so por 112 libras:

Honíem jlnt.
Para dezembro. ... ,.. :. 105.0 104.0
Para março n cot. n cot.
Para maio , ¦ .- y v n cot. n cot.
Para julho  11 cot n cót.

SANTOS, 27 de setembro.
O mercado do café disponivel, hoje,

manlfestava-se estável, cotando-se por
10 kilos:

Boje Ant. A. pau.
Typo 4 . v -,- v 38$000 38S000 23J0OO
Typo 7 . . . . 36?000 36?000 215000

Entradas até as 11 horas
Sticcas
43.406
55.846
35.463

824.919
781.513

No dia de hoje 1, . -.- ,
No dia anterior ....
Em egual data do 1923 ,
Sobre agua ,

Existência:
No dia de lK>jo • .- . ',
No dia anterior , . . ,
Em egual data de 1923 ,

i,'mbariji«;s.-
Nüo houve.
SANTOS. 27 de setembro.
O mercado do café a. termo para nova

base, neata praça, abriu, hoje, firme.
ootando-se o typo 4, por 10 kilos, por
parto dos compradores:

ffoio
Para outubro . .¦ •< • 40J1OO
Para novembro. . , . 39$575
Para idezembro. . ..- . 39S400

Vendas
No dia de hojo . .- v . .
No dia anterior

S. PAULO, 27 de setembro.
Entraram, hoje, nesta capital e em

Jundiahy, 53.000 enecas de café, con-
tra 42.000 no dia anterior e 31.000 nò
111M11110 dia do anno passado,

iJiu Jundiahy:
Hojo Ant. A. pas.

Pela B. Paulista 31.000 23.000 21,000
Em .S'. P011I0:

Pela Sorocaba-

1.866.273

Atií.
3fl$n00
39Í400
US$975
Saccas
49.000
43.000

E. RIBEIRO & Cia.
IMPORTADORES - EXPORTADORES

RUA THFormi.O OTTONI, 1
Tel, N. 6304

STOCK — PREÇOS REDUZIDOS
Oleo* de COeo, Andiroba c Copnhj-lin,
Ceran dc Abelha e Cnrnnhflhn, tlnrrn-
eha fina PnrA e Mnna-nbelra, Polrllhn.

Rmlnii* Jntobfi c Aneico.

aa. ete. . . . 22.OM 19.000 10.000
JUNDIAJÍT. 27 de netembro.
Ae entradas, hoje, de café, com des-

tino u Silo Paulo e Santos, foram de
13.000 11111V11.1, contra 8.000 110 dia an-
terior e 11.000 ao mesmo dlu do anno
passado,

Hoje Xnt. A, pas.
8, Paulo. —
Santos. . . . 13.000 8.010 11.000

ALGODÃO
LIVERPOOL, 27 üe setembro.
O mercado de algodão disponível •

do termo, nesta praça, as 12 horas o
30 minutos, m.-inlfestuvn-se firme, com
alta da 51 u 73 -pontos, assim dlsxrl-
minada:

No disponível brasileiro, alta d* 79
pontos,

No dlsponlvol americano, alta do 74
pontos,

No americano & termo, alta de Cl a
59 pontos. .. - , . .

Cotações: *
renco por libra;

Boje Ant.'Pernambuco "Fair". .- 16.18 15.39
Maceió "Fnlr", . . . 16.18 15.39
American "Fully" Mid-
dllnu-  11.83 14.09
Opções:

Para. outubro . v ¦. v 14.38 13.79
Para Janeiro . . . . 14.24 13.67
Para março. . . . . 14.26 13.73
rara maio  14.27 13.76

NOVA YORK, 27 do setembro.
O mercado du Rlgod&o desenvolveu de-

cldlda firmeza, o» baixistas perdem a
confiança. Alta de 12.1 a 132 pontos para
o "American Futures", quo era cotado
em cents. por libra:

nojo Ant.
Para outubro . . .- . 25.73 24.43
Para janeiro .... 24.92 23.60
Para março. . . . . 25.11 23.86
Para maio  25.37 21.10

NOVA YORK, 27 do setembro.
O mercado <lo algodão apresenta um

caracter normal. Os ultlstas realizam.
Os operadores do sul vendem. Baixa do
2 a 6 pontos para o "American Futures",
que era cotado cm cents. por libra:

Iiontem Ant.
Para outubro . . v -. 25.73 25.75
Para janeiro „ .- .. v 21.87 24.92
Para março, . •• . . 25.08 25.11
Para maio  23.31 23.37

PERNAMBUCO, 27 do setembro.
O mercado do algodão, Hoje, iis 12

horas, manlfcstava-so calmo.
En iradas Fardo»

No dia do hoje . , ..- -.- 100
No dia anterior . . . -.- ..; 100

Desde 1» de setembro:
No dia do hojo ....-.- 3.900
No dia anterior . „¦ .- m si 3.800

Existe ucia.-
No dia de hoje .- -i v v si 6.500
No dia anterior . >, -.: v 6.100

Primeiras sortes:
Preços por 15 Itiloa:

Uoje Ant.
Vendedores . v v .1 •' iretrah. retrali.
Compradores. .. v , . 95?000 9S}000

Mmbarqiics:
Não houve.

ASSUCAR
PERNAMBUCO, 27 de HO..mibro.
O mercado de assucar, hoje, ao melo

dia. maiilfetjtava-so calmo.
Entradas Saccos

No dia do hojo ...-.- 10.000
No dia anterior .... .- 14.000

Desde 1" da setembro:
N0 dia de hojo .... .- 86.000
No dia anterior , :¦ . ..¦ ra 76.000

Existenoia:
No dia do hoje .- -.- i. -.• 69.000
No dia anterior . . . •• 70.000

Emi)ttrque$i
Para o Sul do Brasil . 5.000
Para o Norto do Brasil 6.000

!Aift-i aS

Companhias Francezas de Navegação ¦
Chargeurs Réunís e Sud-Atlantíque

.O PAQUETE"MALTE »

Espersoo do Hlo ds Praia em 4 de OUTUBRO, jglrá no mesmo dl» rom de.«-
tino a DAKAR. LISBOA (via LcUOes), LE1X0ES, V1GO, LA PALLICE e LE
HAVRE.

Camarotes do 1* classe — 3» classe preferencia — 3* classe com camarote
— 3' disse simples.

Agencia Geral das Companhias Francezas de Navegação
Avenida Rio Branco II e 13 — Telephòne: Norte 6207

Total ..... 11.000
COTAÇÕES

Usina superior o 1* 16 kilos
Hojo 13J500 a 14$300
Dia anterior .... 14$400 a 14J800

Sestinda :
Hoje ¦ . 13S000 a 13S300
Dia anterior V . .- . 13$400 a 13?800

Crystaes:
Hoje .• -.- 12S100 a 12S100
Dia anterior . .. ,.- -.¦ 121100 a 12$300

Deineraras:
Hoje .... v r., v 10$000 a 10S400
Dia anterior . . -.- is 10$000 a 10J-100

Terceira sorte:
Hoje ...... a ti m nlcot nlcot
Dia anterior . v ,. .- n|cot n|cot

Somenos:
Hoje . , . -.- -.• :• v nlcot nlcot.
Dia anterior . .: ,¦ , n|cot n|cot.

Brutos seccoe:
Hoje ...,..- .- nlcot nlcot.
Dia anterior .... n|cot. n|cot.

TRIGO
BTOBNOS AIRES, 27 de setemhro.
O mercado do trigo a termo, nesta

praça, fechou, hontem, firme, com alta
do 5 centavos, cotando-so por 100 kilos,
postos nas docas, em pesos papel:

Hovtcm Ant.
Para novembro. .-..- . 15.40 15.25
Para fevereiro . . v . 14.25 14,05

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
O mercado monetário abriu e funccio-

nou. hontem, com um movimento pouco
importante de negócios, mas, por isso
mesmo, ma.nifestou-se firme, com os ban-
cos operando em attitude do alta.

Os saques foram Iniciados a 5 19|33
o 5 5|8 d., com dinheiro a 5 11|16 d.
para o particular.

Pouco depois algruns bancos passaram
a dar a 5 11161 'd., tornando-se geral
a taxa de 5 518 d. o assim tendo fe-
chado o mercado bem collocado.

Os soberanos regularam a G2J500 e
a llbra-papel a 44$500.

O dollar cotou-íie: & vlsta, do 9$600
a 9?íi90, o a prazo, a 95660.

Os bancos afflxaram, hontem, as se-
guintes taxas:

TABELLA DE BANCOS
Praças A V0 dias

Londres ..... 5 19/32 5 5/8
Paris ....... $506 $512
Nova York. ... !1$660
Praças A' vista

Londres 5 17/32 5 9/16
Paris 5509 $515
Italia 5125 5430
Portugal $320 S330
Nova York. . . 9$600 9$6flU
Canadá :!$t>7il
Suissa 15840 1SHB0
Hespanha .... lf 300 1S315
Japão il$nr>0
Suécia • .- 2?l!00
Dinamarca , . . l$7l)0
Xoruega 1?HS|I
Hollanda. .... 35730 35775
Syria $512
Pelplcn $473 $175
Slovaquia .... 5296 $305
AHemanlix (trllllão

de marcos). . 7SHoo
Marco da renda. 25320
Anstrin (por 1.000

cordas) .... S140 S16H
Rumanla $055 $1162

V«/í'.S-OKÍ*0.*
Por UOflO, ouro. 55292

Snbre-taxct:
Café. por frnr.eo $509 $515

Mt, tia Prata:
Chile (peso ouro) 15170
B. Alros (papel) 35170 35520
r:. Aires (ouro) 7510(1 a. 7Í950
Montevldfo. . . S5300 85330

T'or cabogramma:
Praças A' vi-ita

Londres 5 1/2 a 5 17/32
Paris ...... $514 sr,"it
Italia S428 5430
Novn York. . . 95700 95710
H^'L-iea ÍI7S
Hespanha .... 15327 1Í30!)
fcujfvn Í$S4ü
Hollanda. ... 35970

os vat.ks-otttio
O Banco do BmpíI eoton o ilo'iar- a

; prazo, n 95160. <¦ n vista, a 95690.'
: Ksne banco emittlu os vnlos-ouro para! :\ Alfândega A raz.lo de 35292 por 15000¦ ouro.

Bolsa de Títulos
1 Os negócios levados a effelto na Boi-
I sn. hontem, foram de pequeno vulto, não

só os realizados sobre apólices geraes
eomo sobre as munlclpaes, o mesmo se
verificando com todos os outros papeis
eni movimento.

Estiveram firmes, porém, as apólices,
bem como as acções do bancos e com-imiilrns.

Fechou o mercado de títulos, n0 en-
rretanto. em condições de apathia bem•iccentuada.

Vendas fechada-s hontem:
APÓLICES

Frdtrartt:
t*nifnrm!7,a.1nfl. ... 12 a 7Í1A$000
r--iform!za.:':is. ... 70 a 7925Ò00

í>'i«f*fsov Kmittsacs:
De 1:000$, nom . 1.145 a 7525000
De 1:000$, nom. . 300 a 7535000 1
IV 1:9005. nom. . 15 a-75750O0
Oe 1 :00i)j nom. . 40 a 71SOJ000
De 1 :000$, port. . 12 a S4S$oon
He l:00i!5. port. . 57 a 6495000
Pe l:0r„-i$. p,,rt. . 5 a 6504000
De 1:90'.-$, caut. . 100 u 640$000

Ifunlílaoet: —
Baip. 1914, port. v v
Emp, 1S20, port. .• v
Emp. 1920, port, .
Dec 1.635, 7 % .Deo. 1.933, 8 % .
Dec. 1.933, 8 ÍJ .Ncctheroy, 1» sírio. .•
Nictheroy, 2» sério. .

Estadaiaes:
B. do lUo 100J, %

ACÇÕES
Bancos.'

10 & 149IM0
38 u. 1495000
50 a 1491500
71 it 1605000
(6 u. 1705500
17 a 1715001)
EO a 705000

10O a. 705000

10 a 015500

100 a 50J000Funeclonurloa. , ...
Co» ipun/i(a«:

Artef. de Borracha. . 260 a 405000
DEBENTURES

Docas do Santos. , 5 a 1875600
Esperança 00 a 108500O

ALFÂNDEGA
Ao director dn Receita Publica foi

encaminhada a petlçAo em que a Radio
Soeleiludo do Rio do Janeiro, por seu
presidente, solicita Isençilo do direitos
para I caixas du marca M W T, em
triângulo, n». 47.47518, vindas da, In-
.fluterru polo vapor Inglez "Andes", cn-
trado'om 12 de julho deste anno, o que
devom conter válvulas da vidro para
telegraphla sem fio, sujeitas 4 taxa du
15 % "ad-valorem". do art. 875 da Ta-
rifa. por serejn consideradas apparelhos
physlcos nilo classificados.Ao Inspector de Fiscalização do Ex-
crclcio da Medicina fórum solicitadas
providenciai) no sentido do serem des-
naturados os produetos contidos nua
quatro caixas da marca C IN" J C, 1111-
meron 114, existentes no arumzem -n. 2
do Cies do Porto, produetos esses «uv,
por 11S0 estarem licenciados pelo IV-
parlamento Naclonnl do Saude Publica,
nSo podem 6er retirados da Alfândega.

O Inspector baixou, liontom, porta-
ria declarando ao guarda-mér quo faça
oecupar a parte da Ilha de Santa Bar-
bara que eutava entregue A Prefeitura
do Districto Federal por força do con-
tnito de 29 de abril de 1922.

Essa parte daquelia liba foi restltulda
ao Ministério da Fazenda por tormo la-
vrado na Directoria do Patrimônio Na-
cionn], em 13 <io cnrrrente mez, man-
dando o ministro, pela portaria n. 198,
do 18, passal-a A disposição da Alfan-
dega, o que sc tornou effectlvo pela
ordem daquelia Directoria n. 128, do
referido dia IS.

Em data de hontem o inspector de-
terminou quo passam a ter exercício nos ,pontos abaixo indicados os seguintes
funecionarios: armazém n. 3, Mlsaol
Ferreira Penna; armazém n. 9, üon-
ijalo do Rego Monteiro; e armazém nu-
mero 16, Antônio Dias Soares do Lago.

HanlfeatuH distribuídos — N. 1.37S,
vapor francez "Liiletla", de Bordéos, ao
escrlpturarlo Salvador Soares: n. 1.379,
vaiwr francez "Deslrade", do Hamburgo,
ao escripturario Curiós Lyra: n. 1.380,
vapor nacional "Lagos", dc Galveelon,
ao escrlpturarlo Loureiro.

RENDAS FISCAES
ATjFAWDKGA DO RIO DE JANEIRO

Renda arrecadada honlciu, 27:
Km ouro  152Í3945651
Em pa.pel ...... v 170:1355073

Total  323:529$73l
Renda arrecadada do 1

a 27 do corrente . . 9.283:7105295
Em egual periodo do

1923 6.232:5405047

Differença a maior em
1924 3.051:1675248
DELEGACIA DO THESOURO DO
ESTADO PU MINAS GERAES NO

DISTRICTO FEDERAL
Arrecadação do dia 27 84 :659520(l
üo 1 a 27 do corrente . 2.742:2455300
Bm egual periodo do

anno passado. . . . 1.517:0535900

Differença para mala cm
1024 1.225:1915400

PAUTA MINEIRA
Modificação que soffreu a pauta m1-

neira, referente aos gêneros abaixo de-
dignados:
Café em gr3o (kilo) . ... T v 35390
Fumo em corda (Mio) .- v v 35580
Carno secca (Mio) ..... 2*200

Gêneros de consumo
GAFE'

Esse mercado regulou, hom-tem, em
condições mais animadoras, por Isso que
a procura verificada foi mais aotlva e
os negócios realizados mais desenvolvi-
dos.

Os vendedores declararam como base
dos negócios realizados sobro o typo 7
o preço de 495600 por arroba.

Venderam-se .na abertura C.187 sac-
cas o A tarde mais 5.560, no total do
11.747 ditas.

O mercado fechou regularmente firme,
com moderadas entradas c regulares cm-
barques.

Movimento estatístico
NO DIA 26

Entradas Saccas
Pela Leopoldina . v -.- ••¦ 13.719
Pela Central. . . >: .- „ „• 2.477
Por cabotagem , » «• « ¦. 1

Total . v v -.- ••
Desdo o dia Io ....
Média  .-
Desde Io do julho . . -.-
Média M -.-

Embarqnics:
Para a Europa. . . . .¦
Para os Estados Unidos.
Para o Rio da Prata . .-
Para o Cabo
Por cabotagem . . .- .- .
Para o Pacifico . v ..• y

Total . .- -.- v v
Desdo o dia 1" . . . .
Desde 1" de julho . . .
Em egual data dc 1923 .

Existência:
No mercado
Em egual data de 1922 .

COTAÇÕES
J'.i/pos

16
390

15
1.277

14

.197

.601

.027

.331

.853

16.853
2.943

300

1.405

Typo
Typo . . . v
Typo ..-.-¦ -.
Typo . . . .
Typo . . . .
Typo , . . .

Vendas (saccas) .
Mercado estável.

Pauta .... r~. • •! 35400
NO DIA 27

yendas Saccas
Pela manhã .- 6.187
A' tarde :.- «-560

21.131
429.986

1.242.268
1.211.744

240.233
620.656

jlrrobfl
535500
52$500
515500
505600
40$500
48$500

14.074

11.747

49$600
3O550O

Total . . .
Preços pela arroba:

Typo 
Typo 7 em 1923 . .

Mercado firme.
MERCADO A TERMO

O mercado de cafú a termo, regulou,
hontem. da seguinte fôrma:

Opções
Abertura Vciní.

Setembro. . . , —
Outubro 495IS0
Xovembro .... 195450
Dezembro .... 4955011
Janeiro 49*750
Fevereiro .... -195800

Mereado calmo.
Fechamento»'

Outubro 49570(1
Novembro .... 495700
Dezembro .... 495701)
Janeiro 50$000
Fevereiro .... 50500»
Março DU500II

Mercado estável.
Vendas

Na 1« Bolsa ........
Na 21 Bolsa

Total
EMBARQUES NO DIA

Compr.
195950
¦lll $3 0(1
4115300
495300
4HS4.ÍO
¦195500

49 $1500
495500
495500
495750
495750
¦195900

Saccas
4.000
7.000

1.000
20

100

Fará Balthnor»:
Ilekello Alves & O. .th• P»ra Portos do Norte:
Ornstein & , dPara Porto» do BuliOrnstein i C, , , , . í i

Total , vi 25,826
ALGODÃO

Regulou o mercado d» alrodlo, hon-tem, bastante activo, com rejrular mo-
vimento do procura para novoa nego-
cios,

Foi assim que oa preços acousaram
alta bem significativa, tendo fechado o
mercado flnim.

COTAI.'õES DE HONTEM
Preços por 10 kilos:

Sertões 715000 a 795000
Primeiras oortea. . . 685000 a 755000
Medianos  665000 u 725000
Paulista •. 615000 a 72JÜ00

Mercado firmo.
MOVIMENTO DO DIA 26

Entradas Fardo»
No dia de hontem. . v a 274Saidiiu  .., 547
Existência 7.017

ASSUCAR
Continuava o mercado dc assucar pa-ralysado o nominal; mas, com regu-

tares saldas o pequenas entradas.
COTAÇÕES DK HONTEM

Preços por 60 kilos, cif.:
Branco crystal . . NominalTerceira sorte. . . NominalSegundo Jacto. . . NominalTerceiro Jacto. . . NominalDeineraras Nominal
Mascavlnho Nominal
Mascavo Nominal

Mercado paralysndo,
MOVIMENTO DO DIA 26

Entradas Saccos
No dia de hontem. .¦ . . .: 604Saldas  . 1.314Existência  31.310

MERCADO A TERMO
Regularam, hontem, no mercado daassucar, as opções seguintes:

Na l» Bolsa:
Vend. Compr.Setembro. . -, •.- 655000Outubro . .- . . v 615500 615000Novembro . •. .• . 595000 585000Dezembro . . •¦¦ v 585000 575600

Janeiro , . .. ... ,. 575900 575500
Fevereiro .... 575700 575500¦Mercado calmo,

•Na 2« Bolsa:
Outubro ...... 615800 605800
Novembro . < .- ., 585700 585500
Dezembro . ., .¦ ... 575500 675000
Janeiro .,....¦ 575400 56580»
Fevereiro . . ¦. .- .",75,'iOii 575000
M"rço  575500 575000

Mercado estável.
Venda., Saccos

Na 1» Bolsa. .¦ -.- ... .- .. ,.. 3.000
Na ::« Bolsa ....-...• 7.000

.«5000
825000
785000
7750KO
755000

705000

25700
l pura
devido

11.000
7
Soecuj

27

Para Trieste:
Theodor Wille & C. ..." 3.018]
Ornstein & 2.480 I
Hard. Rand & 1.600 |
E. Johnston & C. Ltd. . .• 50u i
Fraga Irmão & C. . . . 73
Pinto & 250
Mc Kinlav & C. . . . 2o0'Para 

Nova Orleans:
Vlcrl S. A. .- l-ooo
Mc. Klhlay & 600

Para Stockhqlmo:
E. G. Fontes & 1.373
Ornstein & 300
Theodor Wüle & C. . . 2.000

Para Buenos Aires; I
Rocha Faria & 100 I
Oscar Marques & C. . , .¦ 50 ,

Para Santos:
A. S. Michclct & C. .... 2.500

Para a Noruega: !
Ornstein & 1.000 ;
Theodor Wille & C. ... 1.125
Mc. Kinlay £• 1.000 jPara Rotterdam:
Theodor Wille & C. . . 1.230 :
Ornstein & .- l.ooo
Graee & 300 .

Para o Havre: ;
Pinto Lo:w & l.ooo

Para Nova York; j
Martins Wright & C. . , 275

Para Hamburgo:
Ornstein & C. . 

"". 
, .¦ . -.- 1.160

Total  10.000
Preços correntes

MANTEIGA
Por kilo:

Fina do Minas . -a 85200 a R$500
Superior  7560o a 8$00O
P.egular 6$700 a 75200

BANHA
Dc Porto Alegre:
Por kilo:

Lata do 2 kilos. .- 35600 a 35800
Lata de 1 kilo . . 35500 a 35800
Lata de 20 kilos, v 35500 a 35800

Dc Lauuna:
Por kilo:

Lata de 20 kilos. . 35300 a 35500
Dc Itajahy:
Por kilo:

Lata do 2 kilos. -. 35500 a 35800
Lata de 10 kilos. . 35500 a 35800
Lata dc 20 kilos. . 35500 a 35800

Dc Minas o S. Pauto:
Por kilo:

Lata de 20 kilos. . 35000 a 3520O
Lata de 2 kilos. . 35000 a 35200

FARINHA DE TRIGO
Por sacco:

Brasileira. . . . .- 425000 a 425200
Buda Nacional. . ,- 455000 a 465200
Nacional  435000 a 435200

TOUCINHO
Por kilo:

Commum . ? .¦ •.- . 25400 a 25500
De fumeiro .... 35500 a 45000

MILHO
Por 60 kilos:

Vermelho superior . 3050O0 -a 325300
Misturado e regular 285000 a 295500

FARINHA DE MANDIOCA
Por 50 ltlloe:

Do 1* qualidade •¦ ,- 305000 a 31500O
Do 2* qualidade . . 295000 a 295500
De 3» qualidade . i 265000 a 265500
Grossa  225000 a 225500

ÁLCOOL
Por pipa do 480 litros:

De 40 grilos . . . 9005000 a 9505000
De 38 grãos . . . 8705000 a 8805000
De 36 grftos . . . 84O5OO0 a 8505000

KEROZENE
A cotação desse artigo, na Texas Com-

pany, na Standard Oil c nu Anglo Me-
xlcan, caixa com duas latas de 37,85
litros:
Por caixa 365000

GAZOLINA
A cotação desse artigo, na Texas Com-

pany, na Standard Oil o na Anglo Me-'
xlcan, caixa com duas latas do 37,85
litros:
Por caixa 375000

AGUARDENTE
Por pipa de 480 litros:

De Campos .... 4905000 a 4105000
De Angra dos Reis 4505000 a 4605000
Dc Paraty 4705000 a 4805000

XARQUE
Por kilo:
7íio da Prata:

Patos o mantas. «• —
Puras mantas. . .: 25700 a 25900

Fronteira:
Patos o mantas • •• Nominal
Puras mantas. . .- 25400 a 25900

Rio Grande:
Patos o mantas . . 25200 a 25600
Puras mantas. . Nominal

Matto Grosso:
Patos o mantas. —
Puras mantas. . . 25000 a 2$500

Afines e S. Paulo:
Patos e mantas . . 25200 a 25600

CARNES VERDES
MOVIMENTO DE HONTEM

Foram rejeitados: 1 3|4 rez, 1 vitello
o 1 3|4 porco.

Foram vendidos para os subúrbios:
50 rezes, 1 3|4 vitello e 2 porcos.

Foram abatidos hontem:
Rezes  521
Vltelios  105
Porcos  118
Carneiros. ...... 81

STOCK NOS CÜRRAES
Foram recolhidos hontem aos curraes

de Santa Cruz, afim de serem abatidos
amanhã: 490 rezes, 88 vitellos o 99 por-
cos.

STOCK NOS -CAMPOS
Existem, actualmente. noe campos de

Santa Cruz. afim de supprlr o abaste-
cimento do Matadouro: 1.099 rezes, 209
vitellos a 1ÍÜ8 porcos,

ENTREPOSTO
Foram vendidos no Entreposto de São

Diogo: 469 1|4 rezes, 101 1|4 vitellos,
114 114 porcos c 81 carneiros, pelos
seguintes preços:

Carneiros. .... 25800 a 35000
Kilo

Rezes 15000 a 15200
Viteilos 15500 a 15600
Porcos 25600 a 25800

Centro Commercial de Cereaes
Cotações doa principaes gêneros ali-

menticios e de consumo, durante a se-
mana finda bontcm:

ARROZ
Por 60 kilos:

Brilhado de 1" . . 875000 a 905OOQ
Brilhado de 2« . . 805000 a 845000-
Kspecial  855000 a 885000
Superior ..... 805000 a 845000
Bom  745000 a 765000
Regular  705000 a 725000

ASSUCAR
Por kilo:

Refinado de !• , -, 15250
Refinado de 2' . 15200
Refinado de 3" . 15160

BACALHAO
Por 58 kilos:

Especial  1705000 a 1755000
Superior ..... 1605000 a 1705000

BATATAS
Por kilo:

Especiaes 5640
Regulares $560

BANHA
Vor caixa:

Especial 2155000 a 2255000
CARNE DE POUCO

Por kilo:
Carne salgada. . . 25200 a 25500

XARQUE
Por kilo:

Manta do Rio da
Prata  25700 a 25900

Kspecial 25700
Superior ..... 25600
Regular a bom . . 25000 a 25500

FARINHA DE MANDIOCA
Por 30 kilos:

De 1* qualidade . . 305000 a 315000
De 2* qualidade . . 295000 a 295500
De 3« qualidade . . 265ooo a 265500
Grossa . . A . . . 225000 a 225500

FEWAO
Por 60 kilos:

Preto ««pedal. . ai 825000 a
Preto reiru lar. . •. hosooo u
Mulatlnho. . . . .- 758000 a
Branco commum. . 715000 n
Manteiga  735000 a
Círes nilo eapeclfl-
cadas  6115000 a

MILHO
Por 00 kilos:

Vermelho superior . 305000 a 325500
Misturado „ regular 2S5000 a 295300

TOUCINHO
Por kilo:

Commum ..... 25500 a
O mercado apresenta-se flrm

o arroz, felJJo, banha o milho,
Ao pequenas entradas,

CÁES DO PORTO
Embarcações atracadas no Cftes do

Porto, nn trecho entregue A emprest ar*
rendatarla M. Buanjue dc Macedo, hon-
tem, ús 10 horas:

Armazena:
Interno 2 (mixto C) — Vapor hol-

kindez "Kemland," — Dfscarga do ar-
mazem 1.

Interno 2 (mlxto A) — Chatas dlrer-
sas — Com carga do "Eupiitorla".

Interno 2 (mlxto A-B) — Chatas dl-
versas — Com carga do "I,'.placo" —
Descarga ds cimento no oxterno R. J.

Interno 3 (mlxto m — Chatas dlver-
sas — Com carga do "A. S. l.a mor-
nalx" — Descarga no armazeui 1.

Interno 3 (mlxto C) — Vapor sueco"K. Margareta" — Descarga de cimento
no externo R, J.

Interno 4 — Hiate nacional "Merco-
des" — Cabotagem.

Interno 1 — Hiato nacional "Cente-
narlo- — Cabotagem,

Interno 5 — Vapor allemio-"Omega"
Descarga de cimento uo externo 11. .1.

Interno 6 (mixto 11) — Vapor bospa-
nhol "Arantzazu Mendi",

Interno 6 (mixto A) — Chatas diver-
sa5 — Cem carga do "Rio de l.a Plata"

Descarga no armazém i.
Interno 7 — Vapor Inglez "\V. I, Rad-

cllffe".
Interno 7 Onixto B) — Vapor nacio-

nal "Parnahyba" — Descarga do cl-
mento 110 cxienio R. .1.

Interno 7 (mixto II) — Chatas dlver-
sas — Com carga do "Phiilias" — lies-
carga de cimento no externo R. .1.

Interno S (mlxto A) — Chatas diver-
saa — Com carga do "Fort de Douau-
mont" — Descarga no armazém 1.

Interno S (mlxto A-B) — Chatas dl-
versas — Com carga do "Santa The-
reza ".

Interno 9 - chatas diversas — Com
oargu do "Tliode Fageluud".

Interno 9 (mlxto A) — Chatas diver-
sas — Com carga dn "Sartlie" — Des-
carta no armazém 1.

Interno 9 nnlxto li) — Chatas diver-
sas — Com .-arca dn "Halcakala".

Interno 9 i mixto C) — fhuns diver-
sas — i'oni carga do "l>ora K-iltoa".

Pateo lfl Vapor amerlea uo "Cor-
vas" — rxv-cars.t ili- carvão.

Pateo I! - - Vapor nacional "Monto-
necro" - Cabotagem.

Pateo li — Vapor nacional "Luca*
niü " < Sabotagem,

Paten II — Pontão nacional "Tira-
dentes'' — CJabotugrm.

IntTno 16 — Vapor allemão "Pa-
ninü" — Uficebernio carga.

Interno 16 ínilxt,, rt) -¦ Chatas dl-versas — I 'om carga do "S. Cross".
Interno 17 (mlxto A) — Chatas dl-versas — Com carga do "Deseado"
Interno 17 — Chatas diversas — Com

carga do "Duca dVAosta",
Interno 13 — Chatas diversas — Com

carga do "I.utetia".
Interno 18 — CliaUis diversas — Comcarga, do "Reina V, Eugenia"
Praga Mauá — Vaga.

Movimento do Porto
ENTRADAS NO DIA 27

De Macflo e encalas, o vapor nuciena!"Corcovado",
Do Rio Oratlde e escalas, o vapor Ir.u.»

coz *J, d'Abbans",
ivo Bueno* Ali»s e esoalaa, o paquete

inglez "Miii-lydfd".
De llnmhuruo e e.valos ,o paqueteullemio "Cap Polônio",
Do Belím o eriualaa, o paquete nacio.

na! "llodrlgue* Alves",
De Laguna o ««calas, o «xuinote •¦..,.

cional "Ktha",
De Porto Alegro e eecalas, o pa^ueu-nacional "Belém",

8AIDAS NO DIA 27
Para Novn York e escalas, o vaporInglez "Castllllan Prlnce".
Para Marselha • osealas, o paquei*francez "Ipanema".
Para Manaos e escalas, o paquete na-

clona! "Itelém",
Para Buenos Aires ? c.*o*la«, 0 pa-

quete allemio "Cap Polônio",
Para Santos, o paijuete nacional "Lu-

cania".
Para Porto Alegre • escala*, 0 p».

quete nacional "Caplvary".
VAPORES KSPKKADOt

Mandos e esc?. — "Mandos" . . «a
Rio dn Prata — "K. O. A<tolf" . . j<Manfto- o enes. — "Poconfc" . , . ;jOe nova — "Europa" as
Portos do Norte — "Campoa Salles" -.'n
Manfloa a wms. — "Monftoã" . , -\
Rio ila Prata — "T. dl Savola" 

'. 
. :.i

Parahyba a escs. — "C. Miranda" :.i
Port ob <io Sul — "Cfttnpelro". . . L"1
Hamburpo e fw.s. — "tíílhAo" . , 29
Km da Prata — "Pari" M
tíOmlrea ¦* enca, —- "Klsll Laddle" . 30
Rio «ia Prata — "Koelti' sn
Rio ria Prata — "Ca? ' 

íorío", . . ">
Outubm:

Rio da Prata — "OrmHa" . . . .- 1
Rio da Prata — "Herschel" . . .
Rio du Prata — "I>*meraru" . . .
Itio da Prata — "Wetitern WorM"
Portow do Sul — "ririam" ....
G*nova - **Kí dMtalla"
Rio da Prata — "P. MafHl<hi" . .
.inpâo r otiv», — "PanamÃ Marti * .
Rio da Prata — "Malte" ....
Soutbampton e es<-s. "Aitm** ,
Ki»» da Pr.ita — "Vauban" ....
Rio ila Praia — "Tacoma Man)" ,
Rio da Prata — "Braall" ....
Rio da Prata — "Arianra". . , ,
Amsterdam o e*os. — "Oelriu" . .
Rio da Prata — "Formowe". . . .
Havre o escs, — "Auriçny". . ,- ,

1'APORF.S A SAIR
Pelotafl o escs, — "Itaperuna". . .
Helflngfop e et»(!S. — "K. <i. Adolf*1
Ueclfe o «fio*?. — "Itaçuas»stl" , . ,
fíenova i- esca, — "T, <li Savola". .
Porto Alegre n e*cs. — "Ilatluga*
Rio Círandn ^ epes, — "Bilbao" . .
Rio da Prata — "Europa" ....
Belém .- es.-s. - "ltapuhv" ....
P, AlfWO o e^v. — **Cte. Alvlm"
Kitilatnlla r escs, - "Pará"...
Aracaju < n^cs, — " Ita«>lomy" . .
P. Alegre O escs, "Pynneus" . .
Rio da Prata "lllghlund Laddle*
Portu Alegre o caca, - - "Campina*!"
Parahylia ,- enefl. — "Cte, Miranda"
farrüff i< f>\-fi. — "Guarátuba" . .
r.tvtiirn e tíüCtí. — "Koelli" ....
Hamburgo o e.sca. — "Cap Norto"
Hamburgo e (*c«, ¦— "Ahidra" , .
CaravelliiH — "Icarahy"

Outubro:
Novn York <• escs. — "W. World" .
Cabedcllo fl pücs. — "Camptlro". .
Mverpool e Ctíctí. — '* WHerschel" .
ItaJn-hy o <toea. — "Rtha." ....
Amsterdam e etíCS. — "Oraiira" . .
Llverpool o esoe, — " Den»*.'rara" ,'Montevidéo e escs. — "C. Salh-fl" .
Porto Alegro o eso». -— "Itapura" .
Rio da Prata — "Pa-nami Mani" .
Bolem e (tó>-.s. — "Affonso Penna"

H »r«5wç>KrrCC^J^' ^^^ mÊMm mmmi ^víVrr-> tw mm^Fmwmi mn
^m\ ^ammW Bff^| ¦¦

Si V. e<t4aSecta«o eom qualqier doexa d'olho3 que parece (Iludir o trata-
aiento mrdicu, investigue eata descoberta. Muitos eapecfafisUs a recom*
xnendim com preferencia áasuaseproprus prescrlpcdcs.

Um fluido puro, sen cAr, Lavolho deaapparcce rapidameite no olho doente.
A Yennilhidio deaapparcce. A palpebra inchada, cscaiaow, toma-se dana.
A dôr é acalmada. Olhos cansados tornam**e novos.

Experimente Larolho faoie á noite c Raraotimos que devotamos o sen
dinheiro eím.lo conseguir allirio cora o primeiro frasco. GLOSSOP & CIA»

Rio de Janeiro. Com conta-gotas, nas pharmadss, drogarias,
_etc. Chlor.T:bgr1_^c^^3oJ^^dgLr^g»g'_J^P*r;rr*'OC- .«ai.—»tr. mL

aüiüiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiujiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijuuiiiiiiiiii iiihhuiiihiii.

F. SPINO & C.
RUA DOS ANDRADAS, 59 ~ Telep. N. 2112

Commissões - Representações - Conta própria
Únicos agentes de Arty & Cia, Tintas e vernize* e dos protuou* abwmaaxj-

ticos Blsmoxyl — Murryl — Taraktyl e Abrol

DEPOS1TNRI08:
=3 Dos afamados pincéis, brochas marca "Onlps" — Metaes  Ciobes TWy-

pas — Fitilhos lisos e Impressoo — Etiquetaa, seda, algedto, tafeti  Wt-
dros para uso doméstico — irrifadores — Tubos de borracha para Irrl-

gadores — Mangueiras — AKiges para escriptorio — Garfn  CaHwrea— Prates — Chicafaa — Poneiras — Malas — Ladrílhea — Telha*
de cimento — Escovas para roupa — Bolas de borracha, etc^ etc

PREÇOS E INFORMAÇÕES A PEDIDO
^íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiminwnwr

Puramente vegetal
Para toeees, brenchttea,

asthma e deenfas
Hilmanwai

BRONCHITK CHRONICA
O Exmo, Sr. menti de divirto Fratolm de Paala Mr^aUa,

qaando commaBdaate do 4* dletrleto militar e itpala marechal
do Exercito e mlnlat» de Guerra, declareai Atteale ««« ttaaelcompletamente carado de ama hreachlte ckrealea cem a naa ãa
rVLMONAI,.

(Aaslgnada) Geaeral ArCello — RH, Ovtahre «a Ita*.

Em todaa is drogarias e phe.rmacl»s. — Arentea- Min fla.i * O. — Rua !.'• de MarQO. 149 e 151. — R|0.

SANATÓRIO RIO COMPRIDO
Raa Sanft Alnatrtrraa 254 — Tetepfmie: Villa 400!
PAR* I"EX7HJ& ^H1»0»* E m°hc«h MC

MOLÉSTIAS NAO CONTAGIOSAS
Sttttsulo no meio do partioo ajardinado cnm tmmim*fiea para ia-cfaas. banhos de lm, banhos de ral. maoncens, ralos aHra-Yioiéta,
ckctroradiotherapi». Rectmen dWnioo da aooordo com a4a
particular. Tratamento do arthritistBO (obesidade, diabetes, rim-nsatísmo); afrecções do apparellio dicestlTO e ranlli nael coara-
Icecentcs, oscotados o das aííeoções cirv^cas das criaaeM coan
becção especial para doteis, anêmicos, _r*chitieoe, t/n^haüco* e

lioi-tiKlprcs dc coiãlgia c mal do Pou. 
"Toxicômanos

O DOENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER
MEDICO DE SUA CONFIANÇA

São médicos da casa os Drs. Gustavo Armbrust (medicina) e Dr. CHtsluma
Filho (cirurgia)

PREÇOS ESPECIAES PARA PESSOAS DE POUCOS RECURSOS
DIÁRIAS: 12S000, 1BJ90C, 20$000, 25S0OO e 30S0OO
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I.l.i/««Mi" '»lTheatro, Musica e Cinema i
(Ot»*v*n»*So dii V pactua)

CANÇÕES IffiASILKIl^Vtí
Os sm. Marcello Tupynunibu, o Ed*

Karil Arantes realtearão, no próximo
dia 30 Ho corrente, um recital de
canudos braalleiraa, ús Ul horas, uo
iaido do Instituto Nacional do Mu*
¦Jos, tendei organizado um attraonte
prograrninu.

MUSICA tos tiorliii folius, BoiiUlmonto, pelu
J professor ur, Carlus du Carvulliu,

AUDIÇÃO DB CAM o
Com um piogrammu uillstlcamen-

to organizado, realizara a Honhorlta
Poplta do Oliveira Pinto, u *! de ou-
tubro próximo, no sal&u du lnutltu-
to Nacional du Musica, um rouital
do canto, em uno os ucompanliamen-

"I

ÜNDERWOOD
A MELHOR MACHINA DE ESCREVER

?emiiH!tíifi

0 CINEMA
Programmas novos

"ÜM MODERNO ROCAMBOLE',
NO AVENIDA

O Clnoma Avenida aprosonturâ,
anui ii ha, nas suas tolas, unia dai» fl-
i-untti da scena muda quu luals ud-
mlradoros contam outro o seu pu-blico: Thumus Mclghan."Um moderno ltooaiiibolo", lnll-
tula-nu u pelllculu, iuteressuutlssluiii,
o nolla o admirável artista nos apre-
sonta uni curioso o dotallmdu typu
dc "score", discípulo legitimo do
Raffles o do Arséne Lupln, a quema tela do amor faz rccunhccer o
caminho errado cm quo seguia na
vida, Icvando-o a regencrar-sc, pro-curando no trabalho honesto a fell-
cidade, que unia mulher formosa tor-
narla niáls bella. A estrella que com-

du Thutilli-l Mui-t* u Cornio»a Vir*.purlllhii da duri.
Ifhiln, uoato fllm,
Blllht •/ulll.

Assim, "Flui- du \.lelu icni. hujo
u seu ultimo dlu ds exlilblijin)!,',"ü SACRIFÍCIO IWn.lt.NO", NO

ODEIJN

Cinumatogruiihia
WIM.IA.M. S. HAItT III.T111A»

SU 1)1) CINEMA. DEFINITIVA*
MENTE

Umu uota i-liie'iiiiituB..'iiihls'ii lime-
rliütiiu, cuiiiniiinlcii-i.ei-, que Wllllatn
tí, llitrl vau elelxui- ciu dotlnltlvo a
bcuiia niUtlu. Comprou uniu pruprl-.-

, i ,,, ilude -du cunipu, uu sul da Cullfor*I.IOUU que elle, pol» coiilu upenus seis j |t,U| onde lrft vlvél». ComtUdu, £» posai*

Nilo su trata elu Jacltlu Cuuga
ias du um gurolu um pouco mu!»

uuuus, c íuü u papel du Jacques, uu
fim "O sacrifício paterno", extraído
tia obra de Julto) Claretle, "Lo Pe*
lll .lucques". IJ' du uniu, rara luteflll-
gonulu esse aarutii; ustamua cortou do
quu todos querorSu vir ej quu fu.'. u
pitqii.-iio "Andrc Rolutio", nesse fllm.

Aliás, trata-ae dc uni traballiu du
uma Kc..ttu<jí.u coniu ruru non C dado
vêr. .Sftu hccnas qun ss; suguem, cada
eiunl inuis forte, cuda qual muls c-niu-
tlva, u fa/.endu bater u coruij&o, lm-
pfGasionüdo."Sacrifício paterno", a partir du
amanha, s-aturá na tela do Oslcun,
que, por íhsu. dá huji», um ultimas
exlilblij6es, u bellu fllm da Ucübic
I.uvu — "A ralnllii ela aldeia".

CASA CENTE
AGENCIA DE LOTERIAS

NA VENDA DE PRÊMIOS NAO TEM COMPETIDOR
SATISFAZEMOS IJUALQUEH PEDIDO UH HILHETES P.VIIA 0 lNTEftlOIt,

COM GRANDE ANTECEDÊNCIA
Se quereui ser felizes, habllilom-se na "CASA CENTENÁRIO", que « norto

6 certa.

V, FERNANDES & C, - RUA SACHET 28
CAIXA POSTAL 230 — RIO DE JANEIRO

As qualidades que distbguem á
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.

vol uuc ilc iiuiin.to em quando repre-
Hiuitu cm algum the.itru, pois varia,
silo us offerluH quo tem rcccbldu nes*
so sciitldu.
A BELLiA UESPERIA CASOü*SIS

A conhecida aotrlz ltallunu, ele cl-
lienia, La bella Hosperlu, acaba du
contrair nupclas com u conde No*
gronl. A revista Italiana de ondu ti-
rumos esta pequena nola, conclua u
nua noticia dlzuudu que "nunca 0
tnrJu para casai', •. "

IMIANK KEE.NAN, VIUVO, TRA-
TOL* IAX.O DE CASAR...

Nilo ha muito noticiaram ua Jor-
naea clliematographluoa americanos,
a lltortu ela esposa do popular autor
da scunu muda l-Yiiiil; Kociiuu, que
falleceu, repentinamente,

l-'ul casado Ki-cnun, tlu annus.
Agora chega-noa a noticia do au

liavur ciimidu ele nuvii o referido ar-
tlata, com Margarct Wlule. Tom ulle
i>8 annoü o cila ÜG, apenas.
Informações ç boatos

A feau du "Dia du Artista", no
Trianon, annunclada para amanha,
foi trautfcrida para o dia 3 dc outu-
bro próximo.*•• Está realizando aeus iiltlinoa
espectuculu-rj uu theatro Jufiu Cueta-
nu, a Companhia Brasileira du Úpc»
retas Victoria Soares. Hoju se reali-¦Oi, ali, a ultima "niatln6e", com "A
duqueza du 'Bal Tabarin". Amanhã
om festival da "Caaa dos Artistas"
levar-se-a a opera Uu Maseagiil —

"i'j\:illarln RilHlliíann- o umaelo va-
rlmlu, uu 1411:11 loiu.irfio piirta toda»
us buna uloiii' ntuii du,', iiimaos llicu»
tro», Tci'i;Ji-folru, iintílo, coili ".V du
queza du B.il Tulmrlu", u conipanhln
fnrá «ua dealicdldii, partindo Immo*
dliitttinontc paru Ü. l'.iu!u, ondu farA.
hrovo tempora-du, rogroasundu, a ao-
guir, uu r.lu, depois da temporada
Lomba rdo-Caramba,••• Estü, aendo elaborado i> pro-
gramnia elo "Dia do Artista", no
theatro Carlos Comes, para a noite
du 30 du corrente. O actor, ar. l.»eo-
puldo 1'róes, promutto pnra «-'sua
nultü um programma cheio dc atira
ecoes,••• Oa th«sitros administrado» pela
empresa José Loureiro realizam,
hoje, espectaculos em "matlnée" o il
uoltc». No Palácio Theatro, ondo 1
Companhia Alves da Cunha-Bertha
du lilvar trabalha com tanto agrud.
será representada em "matlnée" 11
pee-a. do Klstemaockcrs, "A lubarc
da", traduzida por Mello Barreto; ei
nolto, cin ultima representação subi
rá a acena "Aluiu futlu", de Durlu
Nlccudeml. Nu Republica, a liompa*-
nhla portugueza do theatro Edeii, si"
Lisboa, dará, tanto sjni "niatlntca"
como á nulte, a revista da parceria
portuense "Cha o torradas".

• •• Vai annus, amanliu, a arn
Iracema Jauelll, um dos boua ele
mentos do corpo coral da Ooinpuuhiii
do Kecrelo.•«• Quarta-feira próxima leremo
no Itecreio aa primeiras repreaenta
efiea ua .novu burleta do sr. CiaaÜi'
'.'oleiro — "O homem mossxi", qu-
tem musica du maestro sr. íiá -I'c
reira.

Espectaculos para hoje
EM VESPERAL E A' N01T13
PALÁCIO — "A labareda" íen.

vesperal) e "Alnih. fortu" (á nultui
CARLOS GOMES — "Gigoló".

I *****sms*tmp»* 1

"Aí, norau dc MmeTRIANON
Brloiinu",

JOAO CAETANO — "A dtKtlJCBl
do Bal Tabarin".

REPUBLICA — "Chá o teiTadav*",
RECREIO — "A Ia Oui*s;onne".
B. JOSÉ' ¦— "Olha o üuoeics!"

Cinemas
ODEON — "A rainha da aldeia*.
AVENIDA -- "IHflr do Vicio".
PARISIENSE — "Prestando mo-

ral".
CENTRAL — "Sexo mnrtyr".
PATHE' —- "O triumpho do Vo-

nus".
ÍRIS — "A rainha da aldeia".
IDEAL — "A flOr do vicio".
AMERICA — "O erro daa iiiulho-

roa".
TIJUCA —¦ "O problema da fellct»

dade".

íf-iji-ElEJHlSÍE^^

JARDIM ZOOLÓGICO
ABERTO TODOb Oi DIAS DtâlJU S HÚltAS

AGENTES GERAES

THEATRO RECREIO
DIRECÇÃO ARTÍSTICA I*. MAR/.ULLO — E.MPRESA RA.NGEL 4r C.

PAUL J- CHRISTOPH COMPANY
Ouvidor 98

RIO
SSo Bento 45
SAO PAULO

HOJE 
- Domingo, 28 — HOJE

Festival cm beneficio da Escola Popular (gratuita) |
|| do Engenho Novo

Gymnastica — Escotismo — Corridas — Funcçâo
pelo Circo "TUTU"' — Barracas servidas pos senho

t-itas — Tombola - ANIMADO "CHA' DANSANTE"

0 ingresso no Jardim custa apenas 1$000 ¦,,
ijjigjaiaHiiEisj^

A'S 2 % -:- MATINE'E -;- A's 2 %
A'S 73/4 ULTIMO DOMINGO ——- A's 9 %

DA ENCA.NTADOiU t ALtüllL UEV1BTA

A* LA GARÇONNE
A PEÇA QUERIDA DO PUBLICO — Que nos ll»M í»*i»<-itculo« d* liaje, Uri,

pela ultima vei, varia» scenu e números desemptnhsdoa em
TRAVESTI

AVISO — O Icüiival aiinimciudo para a umitnCc de HOJE, ficou transturido
para a matinéo dc lu dc outubro. — O beneficio ela actru Elvira Bastos,

uiarcadü para amanha, fica tciu effeito^

PIANOS
13 AlTO-riANOS \T.M-MABS UU

rnniisiiiA urAMiiADi?
Vlultom n. permanente u grande
Uxposlcão da CASA ADOLFO BEN-
OELL Rua do Paaaelo n. 48, loja
— Tolephone Central 35J6. Von-
•le-ao a dinheiro e a preata>»io,

iii»»t»VV*ty*il»»*sj»«»»»»»*i|i»»-t.^^

ADVOGADO

Dr, Júlio de Oliveira Sobrinho
ESCRIPTORIO :

RUA DO ROSÁRIO 58»I" and.
Telephons: Norto 1507

lsíjaM*s*a)m*tm*l^*aata^

PEQUENOS
AI.NJNCIOS

ANTIGIUDAJDEIS — l'agam-80 ini-
** iinioti preço»;: pi-aturla, chalé»
iiiapanliuua, objectos um marfim,
tartaruga, madro-perobi, porcelüos».
lous;a, movota u quadros. CtüerU
lúsbUugor, rua Baríto de ti. GomjaJo,
l!" (junto a Av. Central). Telepho*
ns.- C. 42-13,

ALUGAil-tíB UBcriptorloo coraploU-
munto Indepcndcntetí a 160}, oo

becco li-agans;a, "2, 1" andar (entro
tu» ruau Cons. Saraiva o Vitconelc de
Inhaúma,); trató-ae na. loja.

Quarta-feira, 1 de outubro — A psça de costumes, em 2 actoo o 8 quadros,
de Gastão Tojeiro

O HOMEM MOSCA

AVIOO — M. Ornara, vi
" e^etiaoi- "du celebre c

£S3tm
\»«FrW

Nos Sete do Avanhadava ^9HSp

^ maior caçada ás feras filmada no Brasil
0 mysterio impenetrável das florestas vir-
jens surprehendidas no seu encanto.

H:Vg£IVIEIN8TE NO OIIME RIALTO

mme.si, r
horas

•iuvo C bUC-
cartomante

Zizlna, cata :i. Avenida Pus*}»,
audar; oonsultau dua li :ii; 1*

ANTIGCIDAI>BB-*»Btilbante«i, joiau** o praia,. Compnun-se pelou me-
lborcs prtjijoa. A "Mina ele Ouro".
Avonida Rio Branco, 137.

VOS MKMOOí* — Grande eatojo
" oompleí-unonte novo, com -00
lmrtramewtos eilrur*-lcoe doa mai:
modernos, por 3:000!. Preso cice-
epcional. CusU. i»:000j nae caszsti du
«enero — S4U/TON — Av. Kio
Braneio, 151," 2". Tel. C. 178 —
M'lLTON.

THEATRO JOAO CAETANO
Cumpuilitu Wliclonal du opereta Victoria Soares — Kmpresa Paschoal Segreto

REAL SUCCESSO DE ARTE BRASILEIRA EM GRANDIOSO FESTIVAL PRO'
CONCLUSÃO DO RETIRO DOS ARTISTAS

.DIA DO ARTISTA -*- 28, Segunda-feira, 29 - DIA DO ARTISTA
Primeira parte: CAVALLERIA RÜSTICANA

ara. L.vdla Saluado, Santuzza — Sra. Dolorc= Belchior, Lola — Sra. Maria
lidlili elucidou, Klamã Lucla — Barytono Roberto viinur, Alphio — Tenor VI-
ceillu Celestluti, Turldu — Maestro, Sorlano Roberto — Corpo de coros do
Theatro Municipal — Macalro: Verdi de Carvalho — Orchestra organizada
1't'lo "tlcntru Musical'*, cspcclalniüiite para o festival.'— tiaudaeiiío pelo Dr.

Raphael Pinheiro.
Segunda parto: IMPONENTE ACTO DE CONCERTO — Sra. Margarida Simões,
nn Ituniió. du "Lucla do Lainermoor"; Sra. Lydla Salgado o o tenor Vicente
Celestino, iluciio du "Guarany"; O- baixo Joilu Alhos, cm -vecchla Slniarfa
t"Hoht-iiil:i"): Bar.vtono Roberto Vllinar, na Uavatlna do "Barbeiro do Sevl-

lim": Si-a. Uolorcs Belchior, numa área italiana, etc, etc.
Terceira parte: Saudação pelo sr. Luiz Palmeirim

THEATRnS HA EMPRESA PASCHOA' SEGRETO
CARLOS GOIVB.BS

HOJE E SEIVIF>tRjE:
LEOPOLDO FROES

Continua a attrahir o publico com a comedia de Renato Vianna

GIGOLÔ
3 AGTOS DE IFAUSTO E NOVIDADE

HOJE - A'8 2 % - Segunda matinée - OIO-OI-iO

JOÃO CAETANO (ex-S. Pedro)
'•N»*--i-i»W-i-''-»'»'i-»--''M

Companhia Brasileira de operetas Victoria
Soares, da qual 1'azeni parte o tenor bra-
sllelio Vicente Celestino o a actrlz canto-
ia Lais Aroda — Dlrecçgo artística do
Brandão Sobrinho — Regente da orchestra

maestro Verdi de Carvalho
HOJE A'8 8 3|4 HOJE

ESPECTACULO COMPLETO
A opereta cm li actos, original tlc A. Fran-
cl u C. Nlzzoto, com musica de: Leon Bard

A duqueza do bal Tabarin
Aa 2 3|4 - ULTIMA GRANDIOSA

MATINÉE
AMANHA — Grandioso festival PRO CA-
SA 006 ARTI8TAE, com a "A CA VALLE-

RIA RÜSTICANA" o acto variado

THEATRO SÃO JOSÉ'
Direetjío arttstloa ds Luiz Peixoto — OU

rocelo aeanloa d* lildro Nune*
DUAS IMPONENTC8 SE880E8

HOJE «'• 7 3|4 o 8 3|4 HOJE
A super-revlsu da pai-cwla Bittonoourt-
Menezsts, com musica do maestro vlen-

nense Hint Dlernhammar

OLHA 0 GUEDES 1
A'e 2 34 — MATINÉE

qtiu ató bontem, segundo a macluua re-
glstradora do S. José, tinha sido vista o

applaudlda por «0.3*J*J PESSOAS I

ATjUGAM-SB siuurto c uma -:i!u
frento, com petição, n fuinllhi

tratamento; rua Arlsllslcu l.obo n.

de'

DACIAS do ferro estaliliado 2 1 -
D n-a. 14fISÍ300. 1<i!4*)üiJli, ISÜ**J0ij.
20I7J800, 2'J|12*}600, *;-l|14$U0t).•*B|18$900, 2o|:í6S0IJU o !)O|27$000.
Fratos efimaltadoa 1* du'^i:t 11 $.'»00.
2* l*J$úOü o 3' tliíOOO Arame; tarivi-
do, fframpoa, folhas du üinco. tinia-
daa liixcalaiexr II librai a 0$ o mui-
toes outros artigo*» a preçoa du oc-
casião. Júlio Barros & C, Quitan-
da, 186.
,—. ,.— —' .. ¦ 

i 
- ¦¦¦¦"¦| -¦¦ —:-,-*

PAKTOMANTB paracaBC, de volta,
do sua vlagom ao Norte, ú en-

s^ontr-ida elas 12 ás 18 horas, â, rua
Vltscondo du Itaúna n. 573, sobrado:
dl-í o presunto u predlü o futuro, coni
tícifuraui;a-. cspeíL-ialista em quotjtfca
Intimas; absoluta dlscrcçlo.

CINEMA MODERNO — "O mysterio do
E-ípresso" (•)•• o d" eplsedlus) o mais um
drama.

Theatro João Caetano [Ex S. Pedro] i
—- Empresa PASCHOAL SEGRETO 

GRANDE COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS

Lombardo-Caramba
Tournie "INES LIDELBA"

ba FroDlicelli

ESTRÉA -:- Sabbado, 4 de Outubro -:-. ESTRÉA
com a opereta em 3 autos, original da CARLO LOMBARDO, musica de VIRG1»

LIO RANZATO:

IlPaese dei Gampanelli
'! Director artístico: ENRICO PANCANI — Sub-director: ROBERTO BRACONV

Administrador, PEDRO MELLINO

ELENCO ARTÍSTICO

is Lidei
601'R.VNOS: Anita Collbrl, Marli Oalby — SOUBRETTE: Lulaa 8alanl —

CARACTERÍSTICA: Maria Braoony — UTILITE'S: Sandra Gallean.o, Ester Oral,.
Annetta Perrettl, Emllia Maroheal. — GENÉRICAS: eea Baldl, Ida Clottl, Ma-
ria Minera, lolo Del Re o Mimou Favl. — 20 generloa» no ooro, 10 bailarinas
des escola.

CüMICO: Alfrado Oralnl — BUFFO: ítalo Gravlna — TENORES: Lulgl Abra-
te, Arturo Masl — CARACTERÍSTICOS: Roberto Braoony, GaeUno Tomme-
sani — GENÉRICOS PRIMÁRIOS: Enrleo Fantlnl, Bruto MaHInottl o Vlncenzo
Favelli — GENÉRICOS: Armando Furlal, salvatoro Mel» e Aldo Panohettl. —
10 generioos no cOro.

Maestro director e oonoerUdor de oreheatra, CAV. GIUSEPPE CANEPA — Ou»
tro maestro: LAMBERTO 8ALDI — Director de Mona; BRUTO MARTINOTTI.

Repertório—Novidades
11 Paesl dei Campanolli, opereta em 3 aclos, do C. LOsmlurdo, musica dc V.
Hutizate... — Madame Pompadour, opereta em 3 actos, do A. Scbanzor, rausl-
ca ilu L. Fali. — La Oambola dolla Praterla, opereta cm 3 actos, de C. Lom-
baniu, musica tlc Bela czerUovlcli. — La Prealdenteaa», opereta em 3 actos,
dc llenm-eiiiln. niu»u-:i --nb motivos de R. Stolz. — 8traoolnaria, grande revis-
ta e-m 'J auto-» u li inailros, du R. Slmoni o A. Kracearoll, musl.ca couiplela
por C. LOIilbiliiiii ,'i-iijnizza, dc C. Lombardo e M. Costa. — Si!, dc C.
LoniDardu o I'. V :*--:ii. - La Danza delle Libellule, dc C. Lombardo sub

motivos de F. Lebar

Jú viu

PREÇOS — Frizas, 905; camarotes d* 1*, 80$; d* 2«, 60S; de 3', 30Ç;
Poltronas, 1S5>, Galerias nobres, 105; Gartea, 65000,

PETIT FNCAN
Polü ei preciso quo vá admirar

HOJE
no palco do

PARISIENSE
esso assombroso artista du 7 annos
ilo uliulc, estupendo plicnuincuu do
prccocltlaUc.- uttruojão nunca vista

uu llio
ri's 3.20~]' 1A'S 5,0Õ~i

.Sessões próprias paru criança!' com pro-
grainum escolhido

'iTvã~8,Õu""| 
|~Vs~Õ.45~|'

MXMEKOS ADSnR-WEltí!

Na tela: ALICE LAKE e BERT LYTELL
uuiu tllm encantador da "Metro''

PREGANDO MORAL...
.¦¦W»»!*»*»»*!*»*^»».»*»».».^^

^Mm^M^^ Êmmma^mr^Tm^*Mfâ**imi^^^^mmma\r ^Bl ^^B

HOslE — Ultimas sessões, eom n linda• BBSSIE3 LOVE
:ivi

Amanli&

BILHETES A' VENDA TERÇA-FEIRA

'. 305; I

No palco: PETIT ENCANTO
Na tela» MÃE VERDADEIRA

um film empolgante, eom

Â RAINHA Di ALDEIA
linde, loniauec du VOS• nL.U — Vm encanto em 6 partes

ÍIOÜAS 1»K l'AIUS — e outra.-» uotlcius sensaeionues (mi

REVISTA ODEON N. 20 (üaumont Actualidadesj

nrt. 15URICO VlldjBU\. do Inetl-
** tuto Oswaldo Ouz, do Hospital
S. l'',-ancisco de Aesis. Molesetiau ln-
tcniaa — Tercaa-feirau, qulntau «
tiabbadoa tia li horaa; 57, rua. Sete de
tíütenibro. Tel. u. 654.

DR. UYGINO, Clr. eeral. Mol. Braai.
I)K. HTGINO FÜiHO, med. ope-

rador, uypUSllH, appcndicltca, hérnias.
S. Josó, 69 (1 ás 'o). T. C. D15.

[MNHEIRO para hypothfwaí e pro-" mlasorlas, juroa módicos;, com i.
Pinto. Ohamadoa o cartão, á. nia. elo
Rosário, 161, eob. Tol. »N'oi'tu C.36
c -11C6.

niMTElRjO, SOB in.T(yrHEc.\s,
j 

** PROWIKSORIA8. diiplH-nlju c
¦ inoreudorluH, juroa inodiex*. Km duaa

horas a todiw ns funudrinartos, pen-
liloiiistadi iiixwcnuulos e milltare».*.
Tratar e«n Ujalm«, Av. Ocutra). OU,
I" lindar.

VIVLMÍ MARTIN |

AMANHÃ AMANHA
X.'ui fllm qne ó todo — SENSAÇÃO' —

Cui prodlsto na arto do silencioI

SACRIFÍCIO paterno
trabalho admirarei, era ono vemos esse menino admirai ei ANDRÉ"
ROL.UÍE, ao lado da linda VIOLETTE .1YLI, e de BAUDIN u

SCHCTZ
No proeramma, uma wmedla dc netnalidade ,

PARA QUE PAGAR ALUGUEL?
— u melhor comedia feúta cfilc a uno pela \X)\'.

ritAQUKZA SlSXUAt-, — .Seu trata-
monto. Dr. . Albuquerriuo; A:'-

somblüu, II", daj 1 'ni li hora»».

M.ME. MUSET, vidente, ruvcllu vos-
ti'> destine»: attende o. uenhora*);

ii rua \'lscondo d''; ltauna ti. 52-r».

DORitX>S DCftlOO JMKS1SY -- V"-
* gltlmo»; puro fuMiguc, do.dlvui*
suu cdadts. com pedlKJ-íi-, no "'Rei! •'
.Matto.-; Júnior", ti. Estraxl?. da Pcdr.».
SJ», Campo Grande, Estrada de»
Ferro Central.

pENBAO GliORIA - ITa-^i Tiru.-
' dentes, 51 — 1" andar. lrornece
boa eoinida r.a uit.-n». u i domicilio.
Cada refeição. -50UU.

! DROFESSOIÍ a domicilio,

EMPRESA THEATRAL JOSÉ LOUREIRO

mgol-
ro-, of£orece-«e com perfeita r,ra-

j tlca pcdugoglsja, l-iecionande» Insler.,
tranceis, allemão, plano, -. i«-.li:-.<j. cs-

! crever ú machina. Curtas ú rua »lu
j São Chrisiovâo n. 37-'. mr. K.

Brlght.

THEATRO REPUBUCA
COMPANHIA PORTUGUEZA DE REVISTAS
HOJE — Em matinée, ss 2 3). - HOJE

Em soiréo ás 7 3 4 o 9 3|4

ULTIMAS REPRESE.NTAÇOES da revisu
dc e-Mtu colussal

Chá

Tlieatro .Repiiblioa
ctUMumu MtcruauEza de revistas

AMANHÃ -;- A's 7 % e 9 % -!- AMANHÃ
Primeiras reprs***>#»*agôe3 d* revisU em dois acto», original d» Luiz d'Aqunlo »

Xavier da Magalhães, musica de Portella e Hugo Vldal

P»Re Jorradas AROT

AmaiUià
D 3LI»

1TULOS DOS QUADROS — 1'rulogo: i ... |i||>ai„li-; I', ijiicni le*m amores; 2«, No
¦¦. ;:•*, Kulru llüres (apotheo.-e); i". «..siizlm-; :•". Literatura barata; 6», Cisa-
lu dn üua-ba; 1". üairru da liu.-ieiiluiii: •*-'. iMunl-melru portuijuezi 9», O amor.

TOMA PARTE TODA A COr.iPfiNHIA'
PIPAKOTE THEATRO I.YRICO —

COMP FRANCEZA
a usiqnature para 16 reetta» «sa CKAJIQE

- ESTRE'A, SABBADO, 4 DE

QUER 
comprar,

ou í-j-üei» jóia
procure a "Joalberla Valentlm'

vende, concertar
au com seriedade V

Gonçalves Dia*', fone 9IM. C.

PALÁCIO THEATRO
COMPANHIA PORTUGUEZA

ALVES DA CUNHA-BERTHA BIVAR
HOJE —¦ Em matinês ás 2 3,4 — HOJE

Al A R A R F PI Z\ i OUARTO NO CENTRO AhJS**-
--"unl « ¦— «-"¦"*• I \i sa um t>om. clajo. arejudo. ein

iisa de pleno «woeso e totlo respel-
lo, dando-ae pr*»tereneia n -««oa
,l„ commercio. Ro* Se'.'.- d>: .»ot«8m-
bro, 211, 2" atKlair, uom direito ao

80IRE'E — A'8 8 3'4 — 50Tr

ALMA F^
Notável interpretação dc

CUNHA
DA

Aiatth". — A LABAREDA.
Tertja-felra — Ultima ds ALMA"FORTE.
Qoarta»relra — COBARDIAS E RES-

StIMBSiO.

telephone. Ver e tratar te
daa 10 áfi 18 bora*.

os dias

HENRIQUE y. J. DELFIM
DEfmBTA - R. aiio»al*i*t OS ¦ T. C. H54
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914 allemão
i LEGITOIO (XEO SALVARSA.N)

{ I áete 0,15 Tubo Rs, 7.500
U »,30 8*500

IU 0,46 *' 0$500
'IV ¦" 0,60 " 10.500

V 0,75 11.600
Vt ' 0,90 12$500

Velo Correio mala 500 réis — Ven-
de-so por atacado

ii —CASA XEKMANNY —
¦ Rua Gmçalveu Dias, 64 — Rio

Casa Osmar
CALÇADO DE GRAÇA

37$000
Boraejulns em chromo preto,
sola dupla, de números 37 a 44

100 - RUA LARGA • 100

Ultim Notici

Para o interior, mais 2$500

BEEP'

Mlle. DUARTE
llabll modlsta, confecciona com esmo-

rado gosto c arlo lindas tollcttcs do pas-
telos, tlieatro. etc, por preços módicos.
.\celta razendas, sendo os feitlos u come-
gar de 35$ooo. nua Chile n. BC, i» andar,
telepüone Central i.i08.

1|£ (Antarctica) ]
. Entrega • domicilia

fones: Central 2587 «
2993 au Norte 4223

NA LIGA DAS NAÇÕES
 eirnmmm

0 protocollo sobre arbitramento —
Um relatório do dr. Mello Franco
GENEBRA, 27 <A.) — Proseguln-

do na Terceira ConrarissSo a dis-
cussão do projecto do protocollo so-
bre arbitramento, aegur&nça, nacional
o desnramamento, o ministro Prede-
rico Clark, da delecaç&o bnmUeira, â
Lisa daa Nações, apresentou uma
emenda, que Justificou -amplamente,
a'flm de ficar bem definida a poalçfio
do Brasil e dos paizes sul-amerlca-
nos,

O ministro Clark lembrou que por
oceaslilo dos debates do anno passa-
do, demonstrara que os paires sul-
americanos estilo praticamente dea-
armados, havendo a Commlssüo con-
cordado com as suas razões, tanto
assim quo emendara o preâmbulo do
tratado de srarantla mutua. A situa-
<;5o não so modificara de entüo para
c.i, sonão para o Brasil, quo roduzlra
seus armamentos com a venda da"Deodoro". S. ex. opinou no sentido
de nuo deve constituir base da dls-
cussSo da Conferência de Desarma-
mer.to, todo o texto do art. 8o do
Pacto, o não sômonto as primeiras
linhas, como lialvam pretendido va-
rios delegados.

Continuando a Justificar sua emcn-
da, o ministro Clark, assegurou que
o governo do Brasil não promovo
qualquer politica armamentlsta, sen-
do sua preocoupaçüo, neste momen-
to, normalizar a. si tuação financeira
do Estado; mas acerescentou que era
Impossível exigir-se quo sejar redu-
zldos os armamentos de paizes que
nem sequer attingiram ao minimo
indispensável á sua própria seguran-
ca. Seria mais razoável tratar-se do
limitação.

A emenda do ministro Clark. Justl-
Cica-da por solMa argumentação, foi
acetia pelos que a principio ae lhe
oppunham. sendo apoiada pelo presi-
dente e pelo relator da CommlssSo.

O ministro Clark renoveu, tam-
bem, as reservas anteriormente apr«-
sentadas pela delegação ito Brasil,
quanto á fiscalização do governo no
commoroio de armas.

A GUERRA CIVIL NA CHINA
-. -—?- -¦. ,

UMA OFFENSIVA 1H1CIADA
LONDRES, 21 (A.) — Communi-

cam de Shanghai que as Torças re-
gulare.-. da Província de Chokianií,
sob o commando de Lu-Tun-Tse-
Klãnf. Iniciaram esta manhã a offen-
siva dn Kiang-Su, em unia frente -lo
12 mlllms. tentando tomar a cidade.

A "Sarmiento,, visitará o Rio
BUENOS AIRES, 27 (A.. — A

fragata-escola "Sarmiento", quo está
cm viagem ile instrucção com uma
torma. rie gnardas-marinha. de re-
Kresso para aqui, tocará no porto
dessa capital, onde permanecerá cin-
co üias.

Últimos telegram-
mas dos Estados

S. PAULO
ELEIÇÕES AO CONGRESSO ES-

VADUAIi
S. PAULO, 27. (A.) — Roallzam-

so amanhã aa eleições estaduacs pa-
ra preenchimento do unia vaga nò
Senado e na Câmara dos Deputados.

São candidatos do P. lt. P. os sra.
Antonio da Silva Azevedo Junlor, pa-ra senador; o para doputados, dr.'Luiz Augusto Pereira do Queiroz,
pelo Io dlstricto; Kiamlnlo Forrei-
ra, pelo 5°; dr, Eugênio do Lima,
pelo 7o, o Bento do Abreu Sampaio
Vldal, pelo 8°. .

MORTE POR ACCIDENTE
' S. PAULO, 27. (A.) — Quando
trabalhava na abertura, de um poço,
na Vllla Moraes, o preto José Lou-
relro foi colhido por uma caçam-
ba que conduzia ferramentas, flcan*
do com o craneo frueturado.

Retirado do povo, poucos mlnu-
tos teve Lourenço do vida, fallecen-
do em conseqüência do uma hemor-
rliagla, conforme o atteatou o dr.
Carlos Gonzaga do Oliveira, medico
legisla da policia.

AS VICTIMAS DOS TRENS
S. PAULO, 27. (A.) — Informam

de TaubatC* que, no logar denoml-
nado Qulrlrlm, foi apanhado por um
trem nocturno o jornalelro Antônio
Mongado, quo teve morte instanta-
nea.

— Um trem especial militar,
quando passava pela estação dc
Guaratan, na linha noroeste, apa-
nhou o colono japonez Kataro Mo-
do, niatando-o instantaneamente.

FAIiIiECIMENTO DE UM JORNA-
IdSTA

3. PAULO, 27. (A.) — Falleceu,
em S, Roque, sendo hoje sepultado
nesta capital, o nosso collega de
imprensa Oswaldo do Rego Barros,
correspondente do "Jornal do Com-
mercio"' de Recife.

Deixa viuva a sra. d. Zulmlra
Ferraz de Campos do Rego Barros
e unia filha do tenra edade.

PRISÃO DE AUTORES DE IM-
PORTANXE TORTO

S. PAULO, 27. (A.) — O delega-
flo de policia de Campina., effe-
ctuou, hoje, a prisão dos indivíduos
Abrahâo Mora e Orlando Silveira
da Rosa, quc, dias atraz, furtaram,
na cidade de Santos, *10:000$000. Os
referidos indivíduos estiveram no
Rio, vindo depois para esta capital,
onde compraram um automovel.
Hontem oa dois meliantes seguiram
para Campinas pela estrada do ro-
dagem, onde acabam de ser presos
á requisição do gabinete do Investi-
gações.

H™ ^ pratica constante, com a eloqüência de seus resultados, tem ifiml

ffiiffl demonstrado que: Para embellezar a cutis, suavizando-llie e commu- Bifl
H|W nicando-lhe a maior somma de attracüvos physicos, não lia nada llll!
IfiSil ^° e^caz como ° l*so diário do 11 II

lllifi est1-'-"-'1^ P01' sua qualidade o insuperável por sua acção grata c per- 11 lli
li 11 il raanenie* Esmeradamente perfumado em Violeta, Jasmim e Heliotropo llll

ülil ° maniPulado nas cores: Branco. Rosa, "Rachel" ('creme) e "Chair" Illi

III (carne)' ° Pó dc Arroz Mendel é um dos mais valiosos produetos do B§ II fl —

¦i amostras grátis: \^^\:\y:::;;;;;:;:; •• ii

III PERFUMARIA MENDEL ||
llll RIO DE JANEIRO DEP. EM S. PAULO IIJi
;||||l Rua Marechal Floriano. 10 Rua General Carneiro. 51 11|||

- I OR. I. MALAGUETA 
*

Mal irremediável
OM PROPRIETÁRIO ATROPK-

I_AJ)0
Qando passava em excessiva velo*

cidade, pela praça ila Bandeira, o
automóvel n, B,3J8, atropelou o pro-
prllarlo Manoel Josc Martins, po:-
tuguez, casado, do _K annos de edu-
do e morador á rim Vtecondo do Fl-
B .elredo, 11*3, pwduzlndo-lhe fra-
turji doa ossos da perna esquerda o
escoriações pulo corpo.

O motorista culpado fugiu, dando
maior velocM*de ao vehleulo, em-
quanto a victima era transportada
para o posto central de Assistência,
onde recebeu curativos, depois do
que Col removida para sua -residei-
cia, conforme desejo das pessoas da'família.

A policia do 15» dlstricto foi Intel-
raja do oceorrido. „

VICTIMAS DOS TRENS '
UM HOMEM GRAVEMENTE FE-

RIDO — Na noite de hontem, o em-
pregado no commereio Antonio Ma-
cedo, dc edade o residência ignora-
das, íoi colhido por um trem, quan-
do atravessava a linha férrea di
Central do Brasil, em frento â esta-
ijflo do Engenho de Dentro, resultan-
du ficar com a perna direita esma-
gadu c vários ferimentos pelo co*.'-
po. Soccorrldo pelo posto do Assis-
tencia do Meyer, o ferido foi Inter-
nado no hospital da Ordem do
Carmo.

AS DERROTAS DE "EPINARD,,

O "CRAGK" FRANOEZ »E AZAR
NOVA YiORK, 27 (U. P.) — O

famoso craclt francez "Epinard", que
foi trazido recentemente a eate paiz
afim de tomar parto nos matchts
lnternacionaes, foi vencido hoje pela
segunda vez deede a sua chegada.

A corrida "Acípieduct títakea" rea-
Mzada hoje nesta cidaido e na qual"Epinard" tomou parte, foi ganha
pelo animal "Ijaillíin" seguido de"Epinard" e "Wíss Counseller".

No eomeijo da corrida oa tres fa-
yoritos eram. Epinard, Ladkin e Wise
Oourastlie-r, sendo Epinard ligeira-
mente favorecido.

O vencedor Ladidn ganhou um
•prcmio de _!5.000 ddlares."Zev", o famoso animal de pio-
priedade do milllonarlo Harry Sin-
clair, que derrotou o crack Inglez"Pdpyrus" na corrida, internacional
do anno iia6«ado, nesta cidaide, che-
gou cm quarto logar na corrida de
hoje.

A escolta do general Rondon
'Seguo hoje, á noite, para o Es-

tado do Paraná, commandaudo a es-
coita quo acompanha o general
Cândido Rondou, o sairgento-meetru
de picadeiro Abel Bclfort Sei_.no.

lnstructor de cavallaria do Colle-
gio Militar desta caipital, o saxgen-
lo Bclfort tem o curso da Missão
Militar Franceza e e medalhado do
tfltlmo concurso do Cavallo (.'Arnrae,
realizado nesta capital.

INFORMAÇÕES ÜTE1S
O TEMPO

Provisões do Bolotlm da Dlrcctoriii
<le Jlctíoroloda pura o período de
de 1H horas do dia 27 até 18 horas
du dlu 28*.
Dlütrloto Osderal o Nictheroy —•iompo: bom, passando novamente ainstável. Temperatura: ligeiro decll-

nlo í noite; cm ascensão do dia, com
máxima entre HO',0 e y2°,0; mor-maço. Vontos: predominarão os do
quadrante norte.

I-iUilo do Rio — Tempo: littoral
o serra: bom, passando a Instável;
centro e oeste: bom, com augmento
do nebolusldnilo do dia; leste: bom,
nublado. Temperatura: ligeiro docll-
nlo u noite; om ascensão do dia;
mormaço,

Tendência prernl do tempo npâs 18
horns dn dlu 28 — Perturbado.

Estados do Sul — Tempo: pertur-bado em todos os Estados com chu-
vas, sendo quo o Paraná o Santa Ca-
tharlna estão sujeitos a trovoadas.
Temperatura: em ascensão em São
Paulo e Parunú, declinando progres-
sivamente no Rio Grando do Sul e
Santa Catharlna. Ventos: do qua-
drante norte em S. Paulo, rondando
progressivamente para sul, no Pa-
rand o Santa Catharlna o contlnuan-
do do quadrante sul no Rio Grando.
CORREIO

Esta repartição expede malas pe-
los seguintes paquetes:

Hoje:"Itapuhy", para Bahia o mais por-
tos do Norte até o Tara, recebendo
objectos para registrar até ás IS ho-
ras, impressos até ás 19, cartas para
o interior até ás 10.30 o com porto
duplo até ás 20.

— Amanhã:"Itatlnga", para Santos, Rio Gran-
dc, Polotas o Porto Alegre, recebendo
objectos para registrar até ás 17 ho-
ras de hojo o Impressos até ás 7,
cartas para o Interior até as 7.30 e
com porte duplo até ás 8 horas do
amanhã.

LOTERIAS
Resumo dos prêmios ila Loteria da

Capital Federal extraída em 27 do
corrernte:
31618. ....... . 100:000$000
1S087  ,. . 20:000.000

4BU3. ..,.:. . .. . 10:000$000
25314 5:(I00$000

D prêmios de 2:000$000
11778 4C3G 520Ü-1 32742 15'J00

10 prêmios de 1:000*000
2102S 272H3 G310S 4841111 40183
20833 32133 28831 G3560 377*10

Todos os números terminados em
1S tem 20J000 e cm 8 tém 10$000;
exceptuando-se os terminados em IS.

— DIOXOGEN —
Não é a água oxygenada maia barata

E' Á MELHOR

Raios X §^°V"phias das
doenças do estômago, Intestinos,
pulmões, coração, rins, etc. — pelo
DR. RENATO DE SOUZA LOPES,
prof. da Faculdade. Preços módicos.
Kua S. Jose 39 — Do 2 às ã.

A MMS «ECIDA DO BRASIL
nEMÉTTEM-SK AMOSTRAS E

ACEITAM-SE AGENTES
PEDIDOS A

SERAFIM A. VASCONCELLOS

Rua Marechal Floriano Peixoto 117
RIO DE JANEIRO

OCO üüI T7 no° n°Boolos' amores, ter t
UUlí líiLlu naude, realizar tudo que
_____ desejar; caria, com sei*
los para a resposta a P, s., Estuçiio du
Mesquita, 13. do IUu.

Vias unnanas

- LOTERIA DO ESTADO DO RIO
SISTEMA DE URNAS E ESPHERAS — FISCALIZADA VELO ÜOVEOXO

DO ESTADO — EXTRACÇOES A'S 13 HORAS

DEPOIS DE AMANHA

c

30:000^000
INTEIRO, 2?400 TERÇO, $800

TERÇA-FEIRA — 7 DE OUTUBRO

6 0:0 00S0 0 0
INTEIRO, 4.800 SEXTO, .800

——I— VESDE-I. E EJI TODA A PARTE ——:—

Concessionária: COMPANHIA INTEGRIDADE FLUMINENSE
Rua Visconde do Rio Branco, 4.9 — Nictheroy

Medico — Rua do Carmo STel. 2652

D
Prefiram ÁGUA FURGATIVA

DE
SIR jaivie:3 murray

EGUAL. AS ÁGUAS DE

RENOMBRADAS FONTES EUROPÉAS

Leilões de Penhores
ãmütuaFte (S* a.)
RÜA 7 DE SETEMBRO, 179

Leiiãa em 15 de Outubro
Os Srs. mutuários podem

reformar as cautelas vencidas
ou resgatar os penhores até a
véspera do leilão.

C. Monteiro, director.

Cura rápida o garantida d3 ponorrli.a
e suas complicações. Dns. JOÃO ADitEU
e mu.ndino conrnsA. nua sao redro <h,
das 8 ds lo horas. Telephone: Norto 5S03.

CURSO AUXILIAR DE PREPARATÓRIOS
RUA 1" DE MARÇO, 4 — Phono N. 3182

, IANOS — novos, aliem, es, de primei-
I ra cla__e, 3 pedaes, em ricas caixas,

ió nu casa FREITAS, n5o comprem
sem uma visita a nossa i-asa, venda.,
a prazo c a dinheiro, troca-se por
usados; rua Archlas Cordeiro, 1*30,
Meyer.

Uso só ÁGUA Dli COLÔNIA do

SOC. C. P. FRANK LLOYDr. phoductos num siv

' 
QUER V. EX. CONTINUAR A SER

BELLA ? Use o
HBRPINOL

Sabão liquido encontrado em todas
as pharmacias e perfumarias

Doposito Geral: QUITANDA n. 27

Dr. RAUL PACHECO
PARTEIRO E GYNECOLOGISTA

Euplendidas Installações para partos o ci-
ruraia gynecologica; enfermeiras especla-
Usadas e apparelhagem única no Bras'..
Partos desdo 450S000 (enfermaria) ate
1 -2005000, com 10 dias de estadia, in-
clusive sorviço medico e medicamentos.
Sanatório Guanabara, Morro da Graça,
Beira mar 877.

VIAS URINARIAS
Cura radical da blonorrh.gia. Exame

directo da urethra. Tratamento das mo-
lootias vonereas pelo Dr. Belmiro Valver-
de. — Largo da Carioca, 10. — De 1
is 6.

A AGITAÇÃO NA ÍNDIA
o i*.iy>iu;o PACIFISTA DOS"I.E.U>ERS"

CAXiOUTT.V, 'J7 (U. P.) — Otl"loadera" do todas, u.i commyniida.di.-t_
reaunlrum-st* mista utdad<!, ufim d>-
discutirem o rftelo du pftv termo íi
queroH;. quo evisco entro o He* e quo
aunulla todos os esltor<;o_i temleiites
a desenvolver o prosrreaso «oelal e
político tio paiz, o o4.u«i a»iuaíadora
perda do vidue o profrledadeu,— Oa tíoldiidoa britannlcott que
controlam Luckncw e Shajcjanpur,
o vi taram um conflicto entre hindus
e jii-tlioinetanou.

0 addido militar peruano
lil.MA, 27 (A.) — Parte breve-

mente para et,m_ capital, afim de as-
Btrmlr o exercício do seu posto, o
coronol Rodrigo Saratc, addido mlli-
tar ú Lesayão do Peru' junto ile
governo do l-!r.««il.

0 naufrágio do "Oelaeno,,

1 Clinica só de Senhoras
Trttam«uo aem dAr dns eólica, v,ter:-

nau, rtlts dr renra-i, corrtreentni; no» tj,
íoi InrlKaiifi uppllct iMUinrnlii tCfum
para retularliàr oi atrazo. nniMirua»
tem opcr,n;4o. Ur. CMir Bstfv.s, rua ,*
do Setembro ti. '.'ti*, 'lei, centril t;,-.i|
de u is II c ile I a. 1.

«IIIIIlIttllllllllll^JlUlHIllllllllllllllllf
DOENÇAS Cura garantida
DE • rápida dt

OUVIBOS OZEMA
SAK6ANTA (tetidez ds nariz)
NARIZ processo Inteira*

i BOCCA mente noti
DR, EV11ICO DB LEMOS

proffsaor livre deM» especialidade da
Faculdade d* Medicina do Rio tle .1».
neiro. Consultório: rua da AaiemblSi
n. II. sobrada, das 12 ks l da tarda
Yelepbone Ceatral 1SS7.

•BUID.VOS AIRES, 27 (A.) — 0
Vflipor hollandez "Defatno" que, como |lhontem commtuiiaimos, estava a 30 ;
Itllomotroa di-stu porto, com fogo o
liordo, naufragou no Rio da Prata,
«Sendo salva toda a sua tripulação.

Os lucros do Banco Lombardo
MíLÁO, 21 (U. PO — O Banco

Lombardo do Economias, encerrou 0
anno fiscal com um luefo liquido do
LM. 1-21.000 liras. As quanttaa depo-
sltudas montam a 2.7«ii.ooo.0oo.

Oa daposltos no fim do agosto ul-
timo tinham augmontado em . . .
26.000.000 om compajracilo cem. o
imez do julho anterior.

Consultório dentário
Alugs-so umB saleta para consultório

dentário. Rna da Asatntúta, 68, Io andar.

Dr. GEBHARD HROMADA
CIRURGIÃO

Antigo primeiro assistente do Pro-
fessor Schnitilor, Vlenna — An*.,.
go asslstento do Professor P__r,

Leluzlg.

ALTA CIRURGIA — MOLÉSTIAS
DAS yENHORAS — DIATHERMIA

RAIOS ULTRAVIOLETA8

Consultório: Assembléa 100 — Tel,
Central 3301 (1,30 li. a 4,30)

Residência: Avenida Atlântica, 228
Tol. Sul 5S5

M_^V_^A^^V«^MVA^AA^MAAAAVWVi|lv\

LENHA
A metroa cúbicas, talhas, achaa itinU.
cos, para casas de família, a prego* ri-
zoavels. — AcolUm-se pedidos pelo tol».
phono V. 625 — R. Alegria, 30 — Fonae-

ca, Mendes * C.

== E' UM TÔNICO DE FAMA MUNDIAL, CONTENDO 22 % DE
SS PHOSPHORO ASSIMILÁVEL, EXTRAHIDO DAS SEMENTES
¦= VEGETAES =

Eü Combate: A DEPRESSÃO NERVOSA, A NEURASTHENIA, ==
A ANEMIA, eto. =

REINTEGRA A VITALIDADE |
A' venda nas drogarias e pharmacias, em comprimidos rsr

o granulada SS
=: nuprescntantcs exclusivos no Brssll: HERM HCIIUBACK S

k (ila. — CaUu postal 1137 — nio do Janeiro 2SSFaLi-lcantcs: Soclété pour rindustrlc Clilmlque a llale, SS
=: Básliéa-Sulssa. ss

^lllllllllllillllllllllllllllllllllllllllliliillli!llKilll^|{«llffl1Htr,

9B. ESTEVAW REZENDE 
G*™^A

IlUtLIIÜU 
0UVID0S

Ex-ndjnuto dos prof*. Wclnenertnet,
GrrisinaBn, PnssOTr, cui Ilcrllm •

Ncuiuann, cui Vlennn
TriACHEO-BI-0\CHO.E.SO_>H...

GOSCOPI.l
Tratamento cirurrrico da ozena (ts*clinica do prof. Seiffert) e das da-

cryocystltes (oporao.ão de West.)
Consultório: Kua do Carmo, 5, e3q. Sio

José, de 2 ás 5, Tel. C. 2652. Resi-
dencia: Resina Hotel, Ferreira Vian-
na. 21i. Tel. B. M. 3752.

Dr. LUIZ SODRE'
Assistente de clinica me-

dica da Faculdade do Rio,
com pratica nos Hospitaes
de Paris — Doenças do
ESOPHAGO - ESTÔMAGO
- INTESTINOS — Rua do
Rozario 140 — De 1 ás 5
Telephone: Norte 3070.

INTESTINOS Recto - sy- j
gmoidoscopia j

para diagnostico e tratamento '
das doenças da ultima porção!
do intestino — Dr. LUIZ SODRE'
Assist. Fac. Med. — Ex-assist.!
do Hosp. St. Antoine de Paris \
— Rozario 140 — De I ás 5 —
Telephone: Norte 3070. I

Loteria do Estado de Minas
Única no mundo que distribue 80 por cento em prêmios' D9A 30

CLINICA DE DOENÇAS UO nK.
CTUSI E A.NUS

Tratnmentu eipecínl fndolor dai
HEMORRHOIDAS

«cm operaçüo,
DH. RAUL PITANGA SANTOS

Pnuac.0, SO, sol)., de 1 áa -i
HS

nu ÀpfflOJ — Lnldos modelos para se-
unnrCUú nhoras e senhorltas, cm seda,
palha chilena, com fitas e flores; fôrmas
só este mez a 1JS, __$ e 35S; tinge-se e
reforma-se; La Femme CWc, i rua do Ou-
vidor, Ul,

Bilhete inteiro 30^000
7 de Outubro

20O

Em 8 de Outubro próximo
J. G. LIMA

206 — RUA BUENOS AIRES — 206

Vendas em grosso o a varejo. H ^^^ih^SMtaltdBüáJll^^à ü''Treços baraiissimos. — Rua 1° de K B|lp^^^~^^^^*<^Sr2 mm i

||lHIII8M1LÍ'S|
i ° perfeito §
I ' nom wSm 

'¦ 
H

1 m substituto do leite ||;g
1 materno. il [

CONTOS
Inteiro. . 60S000
Meio . . . 36S09Q
Vigésimo. 35000

B—

Eí3 -a
SS -os
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CONTOS

Apenas 18 roü bilhetes
Inteiro. . . 15(000
Décimo. . . 1S500

A' VEKTDA EM TODA PARTE
I0E30E

Moléstias de senhoras
UTERO E OVAMOS

Tralamento medico moderno Pem ope-
ração das InflammaçOcs do utero c
ovarlos. dr. altamiro oliveira,
adjimio da Policliiiica lieral. — Eípe-
cislista em moléstias das senhoras, cor-
rimemos, liemorrtmglaa e vias urinaria.-.
Consultório: rna Uruguayana, 35, so-

brado, das . ás ..

| jk vossês sorte esíá no
mpeão de M
AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

unsiQ Campeão de linas ã
Succursal do OAMPISAO DO SUL

RUA RODRIGO SILVA, 0 — TEL. C. 728 e RUA RODIWGO SILVA, 6
TEL. C. 2SZ6 j-, -'- -

PEDIDOS PELO CORREIO DIRIGIDOS A

Raul C feeirãb"& C. fl
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