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Doenças
do

Coração!!
Comer Multo! Beber Demais!

Quando tiver praticado ai-
guma Imprudência ou «trava-
gmcla, comido demais ou bo-
lildo multo Vinho, multa Cer-
veja. Licores ou outra qualquor
Bebida Alcoólica, para nfio apa-
nhar alguma IndigestRo ou ou-
tru Desarranjo do Estomugo, do
Fígado, do Baço o IntOBtlnos,
convém muito tomar 6. noito,
quando for dormir, Duas ou
Tres Colhores (das do Chi) do
Vcntrc-Llvro em Meio Copo do

Água I
Quem soffre de Indlgestüo,

dc Perturbações do Estômago o
Fermentações Tóxicas dos In-
tc.itlnos esta. multo urrlscado a
pegar aa muls Graves Moles-
tias rio Coraçio, do Fígado o
Arterlo-Esclerose 1

Para nSo pudeeer tilo dolo-
rosas Doenças tenha o seu Es-
lomago e Intostlnos sempro
bem limpos a bem tonificados,
usando Vcntrc-Llvrc

Ventre-Livre 
6da° 

confiança
para tratar Prisão do Ventre,
H. Inflamação .da Mucosa do
Estômago, Vontade Exagerada
de Beber Água, Fastlo o Falta
de Apetite, Gosto Amargo na
Boca, Vômitos Causados pela
Indigestão, Arrotos, Gazee, Dõ-
res, Collcas, Fermentações o
Peso no Estômago, Dores, Coll-
cas e Inflamação Intestinal cau-
sada pela demorada retenção d»
Resíduos Pútridos o Tóxicos
dentro dos Intestinos, Dores,
Coiicas no Fígado c Hemor-
roldão cauaadas pela FrlsUo do
Ventre I I

Uee Véntro-Llvre com toda
confiança, que os resultados se-
rão esplendidos e garantidos I I
Tem Gosto Multo Bom!

uerução para cargos auo, ua cou-
íormliludü do procclto constUuclo-
nal do n. 25, do urt. 34, nilo to-
ram criados, nem tiveram fixadas
as attribuições o nem estlpuludos
os -vencimentos, enquanto <iuo o ro-
lator da Vlaçüo «uppriiulu, do ldon-
ticas tabellas, a remuneração dovi-
da a funecionarios, cujos cargos nilo
(oram supprlmldos nos termos do
mesmo dispositivo constitucional.
Mas, nao 6 esso o ponto a -quo de-
sejamos chegar, embora acredito-
mofl que, numa o noutra hypothese,
u preoecupação pelo oqulllbrio or-
çamentarlo ou nilo foi tomada em
consideração, ou claramente foi ru-
legada u plano subalterno.

O que está, está e, desdo que,
por melo hábil, o oouBultando ás
necessidades do serviço, nfto se pro-
ceda á compressão dos quadros do
funccionalismo, consignar ou nfio
verba para -o eeu estlpendio, pouco
importa, porquanto, mais hoje on
mais amanha, o que lhe fôr devido
será pago, talvez até acerescido dos
ônus da mora, das custas judicia-
rias, do reflexo moral do taes qu<i-
rollas e dos entraves ao expediente
normal, ante a necessidade do orga-
ninar e dc acompanhar os lespecti-
vots processos.

Por outro lado, so o Poder Le-
glslativo, no orçamento em apreço,
nega as dotações necessárias ao pes-
soai administrativo em exercício, o i legraplio Nacional, quo não tem do-
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riam ficar perfeitamente reguladou ram .aprofundados o o porto do
em princípios ossonclues, immitu- Torto Alegre, cujo caes dá iitraca-
vols o unlformos, emboru cada rc çfto a uavlos do 4.5 a 6 metros do
gulamonto os desdobrusso com mulor calado, Já pude oftoctlvumcnto vor
ou menor Hbcralldade, «leguudo a chegarem ao menos ou primeiros,
naturezu da actlvldmle o as clrcum- Uma drugagem posterior, compre-
utanclas do melo, cm que cada ospo- hondendo todos ou referidos canaca.
clalldadc tlve3so de actuar. pormlttlrá que ao mesmo cheguem

Quando todos soubossem que so os segundos, dosenvolv-jndo assim
do accordo com a lei poderiam sa- ainda mala aa facilidades c comino-
tlsfazer qualquer pretenção burocra- dldades (ia navegação entro elle e o
tica sem ferir direitos de terceiros j rosto do palz, bem como um mulor
e sem por cates soffror preterições, e dlrecto Intercâmbio com as repu-
lucrariam us finanças pela progros- biicas do Prata,
siva compressão dos quadros de ser-1 A pur da notável obra cuju ter-
vontuarlos; lucrariam ustes, redu- <. minação divulgamos, dovemoa men-
zidos ao estrictamonte necessário, | eionar que um oxçelleiile ballsumen-
c, portanto, com margem a remu-1 to, luminoso c cego, usslgnula con-
neração mais justa e equltativa c |
lucrariam os princípios instituclo-
uae3 do regimen, por desapparoce-
rem as iníquas e clumorosus diffc-
roncas de vantagens para funeções
Idênticas, -semelhantes ou, mesmo,
eguaes, como boje freqüentemente
ae constata.

Exemplo flagrante de semelhante
Iniqüidade, púde, de promptu ser ei-
tado. Emquanto que um servente
ou continuo do Judiciário, das ca-
sas do Congresso' e até de algumas
repartições administrativas, admlt-
tidos livremente, sem qualquer exi-
goucia Je maior, vencem de quatro-
cnntoe a selssentos mil réis, senão
muis ainda, um telegraphlsta do To-

vcnlcntcincntp todos os canaes o
torna a naveguçàj fucil c segura
tanlo ilu dia comu dc noite,

Trabalhos como essos, instrumen-
tos do desenvolvimento do palz,
não «ão Infelizmente muitos os Es-
talos quo os realizam. A Unlfto
egualmente, tem cm geral outras
prooecupações, e quasi sompro ai-
terna píBOluçfles oppostos, quo são,
Euocesalvamente, emprehender obras
colossaeu o Interrompei-as.

Para edlficar, pura corrigir a na-
tureza, paru preparar as bases ma-
terlaoa da grandeza do Brasil, é ne-
cessarlo, Indubitavelmente, uma
orientação continua o uma acção
perseverante.

Avulso 204Í1&J0erior 300 rs.
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O PADRE RICARDO
setenta. annos o padre

Poder Judiciário, a Camara dos
Deputados e o Senado, caída um de
per si, â sonvbra da faculdade do
organizar suas secretarias, conti-
nuarão na poese mansa o pacifica
da attribuição extra-constitucional
do criar novos empregos o de ma-
Jorar as vantagens do seus actuaes
serventuários. Da mesma fôrma,
talvez por extensão da injustiflca-
vol facilidade «om que o Legislatl-
vo tem consentido na Implantação
desse injuridlco regimen, o governo

Notas ile linguagem portuguesa
• — »
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inihgos nem dias feriados, quo tra-
halha dia e noite e que tem effe-
ctivas e relevantes responsabílida-
des, tem de conformar-se com uma
sorte cl-amorosamente ingrata.

Depois dc um concurso de huma-
nldades, provando habilitações em
línguas e em eciencias; depois do
um* anno de praticagem a titulo
gratuito o do uni exame de pratica
telegraphlcu, podo ser udmittido
como auxiliar de estações com a
diária máxima .de oito mil réis. em

continuará a permlttir que, uas rea-i i,mu classe que representa 23,9- °\°
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O PESSOAL NOS ORÇA-
MENTOS

Fora *da matlvem-tica -pura, j*á
dizia Pascal, é pelo menos Impru-
dente pronunciar a palavra "im-

possivel".' Se, dessa generalidade,
passarmos -paru as peculiaridades
da organização politico-administra-
Uva de um paiz qualquer, com maio-
ria do razão devem ser -quasi in-
existentes os Impossíveis. Assim,
não será impossível chegarmos ao
equilíbrio orçamentário, apesar das
angustlosas condições íinanceiras
em que nos encontramos, bastando

pectivas tabellas, figurem novos
cargos, quantos queira, embora nüo
criados regularmente, como já dl-
versas vezes, e em varias datas,
tem occorrldo.

Ora, em todo o texto constituclo-
nal, só ha uma natureza do empre-
gos públicos federaes e, nessa espe-
cie, tanto se devem enquadrar os
que sorvem a um, como a qualquer
outro dos poderes constituídos, os
quaea, cada um de per ,si, o na es-
phera ide suas attribuições, não são
propriamente a União, mas a repre-
¦sentam, como simples órgãos da so-
beranla nacional, nos termos do
art. 15.

Só ao Poder Legislativo compete
a attribuição de criar e supprimlr
empregos públicos federaes, fixar-
lhes as attribuições e estipular-lhes
os . vencimentos, competência que
lhe é privativa o que, directa ou in-
directamente, implícita ou explicita-
monte, não se extende a -qualquer
dos outros poderes, quanto mais a
qualquer dos elementos que os con-
stituam, como síiem ser á Camara
e* o Senado.

Entretanto, O absurdo regimen,
de muito tempo, so vem querendo
estabelecer, dando-nos hoje a im-
pressão do Thesouro, apezar do pre-
oeito constitucional, de que todoa
são eguaes perante a lei, eatipen

para remever todos os óbices que djar £ tres bastas em absoluto di£-
se lho anteponham, que haja real- fei.entes ue serventuários da União
monte vontade de promovel-o, mas
"vontade" na sua restricta siguifl-
cação grammatlcal, que '09 léxicos
definem ".faculdade do livremente
praticar ou deixar -de praticar ai-
gum acto"; não se trata, 'portanto,
do idealismo das "boas intenções",
mas ila resolução firme c ideeisiva
de enfrentar o problema nos termos
em que, de facto, esleja posto o
como, nessa ordem de idéas, não
vi-mos calaramente definida a si-
tuação. repetidas vezes temos ma-
nifestado a nossa duvida .sobre o
exito da campanha em que se diz
empenhado o Poder Legislativo, As
preliminares estabelecidas pela
Commissao de Finanças da Cama-
rn, bem como as que foram assen-
tadas por idêntica commissao do
Senado, sobro não corresponderem
á magnitude 'do objectlvo expresso,
como pensamos! _aver demonstrado
em outra opportuuidade, nem mes-
nio serão seguidas por essas pro-
prks commissões, conforme já se
vae evidenciando nos primeiros tur-
nos da elaboração orçamentaria.

A primeira condição, a condição
essencial para, o fim que so deve
tor em vista, resido na fiel execu-
ç?io dos princípios consagrados na
Constituição Federal, isto é, resol-
ver-se cada órgão da soberania na-
cional a exercitar as suas attribui-
çõoa dentro aos limite9 Impostos
pelo legislador constituinte, o que,
entve outros, em relação ao -objecto
d;is presentes considerações, abso-
iutamente não se verifica.

Fixar a despesa annual do palz
é attrilrtrição privativa, exclusiva do
Congresso c para obter o equilíbrio
orçamentário, preciso é que aquella,'todos 

o sabem, não exceda ás pos-
sibilidade* da receita. A parto os
compromissos anteriores -do Estudo,
constituindo divida flutuante o di-
vida consolidada interna ou oxter-
lia, concorrem sobretudo para a das-
•pesa a remuneração do pessoal aetl-
vo o inactivo o o smpprimonto de
material para os serviços publl-
cos.

Assim, nntos de quaesquer dis-
criciouarlos córtds nas verbas pro-
postas pelo governo, so impunha ao
Congresso firmar um critério, tanto
quanto possível, uniformo sobre
corta um desses coefficientes da. des-
pesa.

Acaso terão assim procedido os
responsáveis directos? Qual o cri-
lerio relativo ao isupprimeluto de
material? Qual o qua so estabeleceu
sobre os quadros de pessoal, que
todo o mundo affirma plethovi.cos?

Xão sabemos se algum houve e, na
pratica, o que se vae constatando
é que. em um o outro assumpto. o
critério varia de relator a relator,
de caso concrato a caso concreto,
¦ie legislador a legislador, 'indo
mesmo a desorientação ao ponto de,
nu mesma espécie, ser invocada u
Constituição para applandfr deter-
minada solução o para pleitear, cou-
forme as circumstancias oceorren-
les, decisão radicalmente opposta.

Vimos, por exemplo, o relator da
Fazenda incluir nas tabellas remu-

diversamente tratados em relação a
todas as vantagens e regalias do
emprego, des.de o vencimento, em
identidade ou egualdade de func-
ção; com escula pelas horas de ex-
pedlente, pelo regimen do ferias o
de licenças e ató a aposentadoria ou
disponibilidade, no modo o nas con-
dições para obtol-a, como no cal-
cuio da pensão para a inactivi-
dade.

Ora, semelhante situação não
podo persistir, nem no ponto de
vista jurídico, nem sob o aspecto
moral, nem em face das nossas pro-
gressivas aperturas financeiras. En-
tretanto, o Poder Legislativo, nos
trinta e quatro annos de vida con-
stituclonal do paiz, 'ainda uão quiz
providenciar como, no assumpto, ex-
pressamente lhe impõe a Constitui-

De facto, além do n. 34 do

•do total de telegraphlstas, cm cuja
carreira, o cargo mais elevado, o de
tolegraphista-chefc, com o coef-
ficiente dc 0,51 "|" do total, apenas
tem o vencimento mensal de oito-
centos mil réis.

Mas, isso não é tudo. De auxiliar
de* estações para chegar a telegra-
phista-chefe, o funecionario tem dc
prestar serviços em seis classes de
accesso, o que quer dizer que, salvo
felicidade extrema, só chegará
aquelle po6to, depois de uns trinta
annos de exercício, isto é, quando já
sem as energias para as responsabl-
lidades da elevada funeção. Aliás,
ainda hoja se contam por dezenas
telegrapbistas em exercício desdo o
império, que não lograram passar
da segunda ou da primeira classe
e, com vinte e trinta annos *de ser-
viços, são centenas os quo ainda es-
tão na terceira e quarta classe.

Fechado esse pequeno parenthe-
sis, parece que já dissemos o suffl-
ciente paiu evidenciar que, 66. o
Congresso, de facto, quer orientar
a sua ucção no objectlvo da politi-
ca de equilíbrio orçamentário e se,
como todo o mundo diz, o funecio-
nalismo tanto concorre para o des-
equilíbrio, preciso se faz logislar em
definitivo, e antes mesmo de cogi-
tar de cortes orçamentários, no
sentido de evitar a expansão dos
quadros, e de promover a sua com-
pressão até o estrlctamente necessa-'
rio, o que se conseguirá logo que o
ingresso na burocracia só se possa

| fazer nos cargos iniciaes, na fôrma
prescriríta pela Constituição o
quando, pelo remover, entre outras,
as iniquidades acima referidas, se
alevantar o moral do funecloualis-
mo, despertando-lhe o estimulo,
com a certeza de que o mérito pes-
soai de cada um, a probidade pro-
fissional e a .dedicação áo trabalho .
são os únicos elementos para os
surtos da carreira funccional.

A NAVEGAÇÃO INTERIOR
DA LAGOA DOS PATOS

çao.
art. 34, que lho prescreve a at-
tribuição, certo para ser exercitada,
de "decretar as leis orgânicas para
a execução completa da Constitui-
ção", em relação ao funccionalismo
ha expressa determinação para esta-
tuir em lei e accesso á profissão,
como se vS do art. 73, que assim
diz:"Os cargos públicos civis, ou ml-
litares, são accessiveis a todos os
brasileiros, observadas as condições
de capacidade especial, que a lei es-
latuir, sendo, porém, vedadas as
accumulações remuneradas".

Sem duvida, os regulamentos das
diversas repartições estabelecem pre-
scripções para a demissão e pro-
moção de seus serventuários, mas
sobre os mesmos não poderem nor-
malmente estabelecer relações júri-
dicas, actos que são do Executivo,
•as condições variam de um a outro,
impondo maiores ou menores exi-
gencias, conforme o critério indivi-
dual de cada reformador de repar-
tição ou serviço, o quo proporciona
a diversidade de trato, em egualda-
de do situação, não permittida ante
o principio fundamental do regimen.
Por outro lado, a aposentadoria,
conformo o art. 75. só pôde ser
dada "om caso do invalidez no ser-
viço da Nação" o. so é verdade quo
UCS60 particular já ha lei em reíe-
rencia aos funecionarios administra-
tivos. não menos verdade e qua, nos
outros poderes, o regimen da defi-
nitiva disponibilidade com todos os
vencimentos abre vagas a novos can-
diilatos, não exige quaesquer for-
malidades garantidoras da Fazenda
Publica e deixa o aposentado com
todas as vantagens da actividade,
qualquer que seja o tempo de ser-
viço: tão estimulante ó esse sys-
Uma, que até o Conselho Municipal
desta capital, já o tem adoptado,
com reaes .applausos dos interessa-
dos.

Quando se affirma leal o desejo
de mudar de orientação na poli-
tica orçamentaria — porque, en-
tão. nào decretar logo a lei que vc-
nha regular a criação e a suppres-
são de empregos públicos, a admls-
são a esses empregos e a inactivlu;..-
dc dos ¦ funecionarios'.' Em um -ío
acto, todos esses assumptos puin

Tivemos oceasião, no principio
deste anno, de nos referir ao im-
portante melhoramento inaugurado
em dezembro ultimo na Lagoa .dos
Patos, isto é, a abertura do Canal
da Feitoria, cuja planta então pu-
blioámos. Este trabalho íoi feito
pelo governo do Estado da Rio
Grande do Sul, tendo custado cerca
do sete mil contos. O Canal da Fei-
toria, com 9 km. de extensão, sub-
stitue o antigo trajecto pelo passo
do Cangussú, de comprimento tres
veaes maior e, o que mais é, diffi-
cil e freqüentemente impraticável.
Com 4.5 metros de fundo nas águas
baixas, elle constituiu o primeiro
passo que, para Porto Alegre, po-
dariam dar navios de calado maior
do que 10 e 12 pés, os quaes eram,
unicamente, os quo demandavam o
excellente porto da capital rio-gran-
dense.

O caminho para esta cidade, acha-
sc agora concluído com a abertura
do novos canaes no Rio Guahyba,
ondo era preciso não só isupprimir
algumas passagens perigosas -como
augmentar, em vários trechos, a
profundidade das águas.

Está agora concluída a abertura
desses canaes, cm uma extensão de
cerca de 13.5 kilometros. Pelo
novo traçado foi verificado o traje-
cto segundo o qual os navios de-
mandavam e investiam a fóz do rio,
abandonando-sc assim o caminho
formado pelas varias curvas que se
deviam seguir antes e depois dc
passar o Pharol de Itapoan. A van-
tagem disto é evidente e traz im-
mení.-a facilidade para a navegação
ú noite que era até agora evitada
c que doravante fica perfeitamente
exeqüível.

Pouco adeante, transposto o Ca-
nal do Junco, — a parte mais fun-
da da Lagoa dos Patos e Rio Gua-
hyba — a navegação se fazia fran-
camente pelo Canal das Pombas,
talvez a parte mais rasa do rio, e o
caminho tinha de ser procurado ai-
guns kilometros além da referida
Ilha do JuncoTAgora o Canal das
Pombas é encontrado ao vencer a
ilha deste nome. e segue, cavado
pelas dragas ao correr de 9 kilo-
metros, a encontrar o trajecto anti-
go com o qual, dahi até Porto Ale-
gre. se confunde. Nesse antigo tm-
jecto entretanto vários trechos to-

"Será brasílelrismo u

fôrma atravessado!', no

sentldu de açambarca-
dor?"

Atravessador o atravessar, no logar

do monopolizador,. monopolizar, são

termos velhos na língua o emprega-

dos tanto om Portugal como no Bra-

sil. Na "Revista da Academia Drasl-

loira do Letras", numero dc outubro

do 1911, vejo uma lista, do brasllei- ¦

rismos, onde aparecem os vocábulos!

atravessador e atravessar. Copio:

Afratiessodor. s. ni. (vide a definição

uo texto).
A Uma. Camara entendo com-

sreendidos na expressão — for-
¦necedores -~ todos aqueles que

circulando as povoações do mu-

nicipio o província vizinha, com-

prem diferentes gêneros para for-

uecerem o .mercado publico; e

classifica atravessadores aqueles

que compram quaisquer genero3
ás portas da cidade ou nas es-

trada3, vindo para éle, e uasl

praias ou nas praças antes das

11 horas da manhã. Regulamento

da Praça do Mercado, do 20 do
•agosto do 1S84, art. 13.

Atravessar. •¦!. Comprar gêneros em

grande porção para os vender a re-

talho. 1
"O.-, que atraver-sarem gêneros,

comestíveis o vendáveis, fazendo

(monopólio deles para os reven-

derem ao povo, indo atravessá-los
¦nos subúrbios e roças, ou ao cho-

garein á cidade, sofrerão as mes-

anas penas do paragrápho ante-

cedente. Cod. de Post. de 1 de

set. de 1838." (Revista. P. uu-

mero 384).

Em prova do que não ó brasllei-

risino o termo atravessador ponho
aqui um exemplo do padre Manuel

Bernardes,'outro das "Ordenações do

Reino" o o registo de Bliteau.
No exemplo de Bernardes vê-se que*

om vez de atravessador ou açambar-

cador, podia empregar-se a palavra
(/ardaíiurto."Vejam lá se são mineiros ou tra-
balhadore3 desta cava os ministros
de mãos não limpas, os simonlacos
por via da língua, da mão eu do
obséquio, os assassinos que sustentam
a vida de tirar vidas, os dardanários
ou atravessadores para venderem
mais caro, os tratantes que usam de
peso e peso, isto é, um grande para
comprar e outro pequeno para ven

Tinha
Ricardo.

Pequenino o magro, mcttlao em
sua .sniiilnu muito Jtistu e cuidadosa-
mento escovada, ns olhoaoumldosaoli
ns pulpebras enrugada» iposaUlam
um brilho suave e di-vc, quu relra-
tava u suu nlma humilde e som pai-
xões. O rosto chupado adquirira com
os annos o tom amarellado dns p.v-
ginaa quotldlanamento folheada» do
seu Uravlarlo, e de toda a sua phy-
Hlonomto transparecia essa qulotuae
dc caplrlto, que uma vida presa a
um melo estreito dá nos desumbl-
ciosos o contemplativos.

Alma lírica o feliz, habitando ha-
•via trlntu unnos aquelln socegadn
villa. opodorara-ae delle pouco a
pouco ii fina -poesia das quietas ma-
nliãs silentcs do campo, quando paia
celebrar, fazia a 'i'6 cs niil passos

Não vejo a forma açabarcar nos [ ,,UÜ separavam sua casinha do con-
dicionários c não sei sc Camilo de tro dn villa e da matriz, cujo par,.-
fado .assim escreveu ou se 6 altera- cho coadjuyav

lo de tipôgrafo. Agambarcar.aparcoe | 
tota. a. cote 

coração

Amava n todos e a
naquelle logar. aond

. . ¦"''iVãõ i iámais uma queixa, uma ínaledlcen
nos dicionários do Aulete e do C. dejJ™,a»0£j 'amarEUr'ar.iho

Figueiredo. Este regista as duas gra-
fias uçambarcar a assubarcar. O mes-
mo faz Gonçalves Viana. Os antigos,
que empregaram o termo noutro sen-
tido, escreviam, em regra, com ç. No
Viterbo, por exemplo, vejo:

"Açambarcar o açambarquar. Pôr
travessas ás portas das casas para
ninguém poder nelas entrar. Acorda-
mos que o supricante he agravado
por ucis Juizes e Vereadores, cm man-
áardes açambarquar c dcUardcs tan-
to tempo açambarquadas as portas
dos Juizes e Officiaes do Coreto dc
Grijó. Sentença do El-Rel D. Manool
do 1513, Documento ile Grijó"

Possivelmente, desse icntido veio o
moderno

dor..." (Nova Floresta. Bens tempo-
rais. Tit. VI. Pag. n. 262, vol. 2", ed.
de Bruno).

"E mandamos que pessoa alguma
não atravesse o páo. que de fora
destes Reinos vier...." (Ordenações.
Liv. V. T. LXXVI).

•Tambem foi corrente o uso da cx-
pressão "dar dinheiro dante mão",
como so vê nesta cita das "Ordena-

ções":"E defendemos, que ninguém com-
pre pão que se criar nestes Reinos,
nem dê dinheiro por êle dante mão
aos Lavradores..." (Liv. V. Tit.
LXXVI).

"Atravessar mercadorias. Compra*

K brasílelrismo o ter-
,mõ folia, no sentido de
festa, pândega, folguedo?
E folião, no sentido de
•homem folgazão, bis-
trião?"

Folia, palavra de uso corronte aqui,
não 6 peculiaridade de nossa torra o
está registada em mais de um dlcio-
nário português, ex. gr. no de Au-
lete o no de C. do Figueiredo. Trans-
crevo do primeiro:"Folia... Espetáculo ou dia festivo,
brincadeira ruidosa: Mai3 alto do
quo os risos e folias mundanas, sobro
a oração dos justos. Rebelo da Sil-
va..."

O termo folia, proveniente de vo-
cabulo da baixa latinidade folus, que
deu em francês /o» e folie, vem
sendo empregado, em português, des-
de a era, preclassica, embora noutro
sentido.

Nas "Oitavas na linguagem antiga
quando se perdeu Espanha", que apa-
receu na "Miscelanea", de Miguel
Leitão de Andrade, ha este verso:

"Quedarom com farta soberba,
[et folia..."

Miguel Leitão pôz uma chamada e
anotou quo folia significava ufania.
(V. Miscelanea. Dialogo 10° ou Pag.

1 n. 333 da edijão dc 1867).
Tambem o bS-SiJoso Silvio de Al-

.meidii,- publicando o "Poema de
Cava", deste modo pôs cm linguagem
contemporânea o verso copiado: "os

deixaram com muita scjkerba e ufa-
nia". (O Antigo Vernac^o. Pag. nu-
mero 96).

Francisco de Morais, no "Palme-

rim de Inglaterra", empregou a di-
cção folia no logar de entusiasmo,
ardor, ufania: "Logo veio ao campo
Monsiur d'Artues que servia Latran-
ja, já menos confiado e com menos
folia, que os outros." (V. III. Pag.
n. 100. Ed. do 1852).

Ainda mesmo no sentido de alegria,
festa ruidosa, acepção quo uin filo-
logo ha pouco deu como brasilelrismo,
é o termo usado ha séculos e fre-
quentemento topo com ête em qui-
nhentistas. Ponho aqui alguns exem-
pios de João de Barros: "saiu muita
gente de dentro a os receber, com
grandes folias, mostrando alvoroço
alegre..." (Crônica do Imperador
Clarlmundo. P. n. 425. V. II. Ed. rol.)
"... despedindo toda aquela gente
com grandes folias, onde mostrava o
alvoroço da vinda de Clarlmundo..."
(Ib. P. n. 10. V. 3") "... andavam
com muitas folias e tangeres

•singelo o Infinitamente bom.
Quando atravessava l'e'u manhã a

pequena praça deserta e clara, ata-
potnda de relva, e penetrava na vc-
lliu egreja branca, inundava-lhe o co-
rai|Ho unia alegria calma e Juvenil,
como n "tuo Ulumlna o coração de
um apaixonado ao upproximar-se da
eleita. As raras pessoas que aguarda-
vam a sua missa — triste devotas on-
volvidas em' chalés negros e na bu-
mllàade e temor dus crenças profiin-
das pressurosus corriam a. beijar-lhe
as müos e era com a alma embate-
mada pelas oblações daquelles com-
cões lugcnuos que elle subia ao ul-
lar e celebrava.

A fé era a 'Piu! de sUa n'nla ° a
sua ventura infinita na terra. Vlven-
do desde criança no selo de uma po-
pularão piedosa e simples, sem aper-
¦ceber da.s paixões humanas turbl-
liionando no mundo, senio as lulas
do passado, bebidas nos clássicos li-
vros de historia, nadadas torpezas do
soculo chesando-lhe aos ouvidos, a fé
na realidade e na inimortalhiade das
instituições divinas se firmara no seu
espirito, slmplicemente o profunda-
damente, como *nma coisa tangível e
visivel, como uma chamma quo se
ergue serena e brilhante, sem le-
mer ns lufadas.

Heresia, invpiedade, elle as enxe:-
gava unicamente no passado, no hor-
ror enorme dos martyrologios. Após
tantos séculos de cegueira, via a bu-
manidade emfim feliz e regenerada.
através da sua preguiçosamente paçi-
fica e humildemente catholica aldeia.

Amava muito os pobres e os seus
pássaros.

Tinha dúzia destes, de todas as va-
rlodades que -pudera adquirir; o quem
passasse, ao amanhecer, próximo a
sua casinha, á beira da estrada real,
ouviria a musica estridente o uniso-
na que partia l»elas janellas abertas
e attrala os cantores livres da» ar-
vores visinhas.

Da sala de visitas á de jantar ns
paredes estavam cobertas do gaiolas
penduradas. Havia de todos os felt os
pequenos chalets de arame e simples
e fortes viveiros de madeira.

Como num Impcovlsado museu or-
nithologico. ali se encontravam pa-

saros do todos os climas c paizes, os
corroplõea e grau-nns do equador, ns
piitativas c sabiás dos trópicos, oa
rouxinóes e cotovlsie do alem atlun-
tico.

o colorido da.s azas rufliuitcs nu:-
frágeis prisões tinha, todos os tons
do Íris o ua modulações dus canOras
garguuta.s variavam dc timbro, do
meigo contralto dos filhos das neves
no atenoradn do brilhante corroplão,
subindo u massa orchestral num cre-
scendo de ruidoso o excitante desafio.

Todas as manhãs o padre Ricardo
despertava com a vibração daquelliis
cem cordas afinadas, o era a tndi/.lvrl
harmonia para. elle o -hymno trlum-
pbal ao dia nascente, á puz silencio-
sa do trabalho campestre, á felicida-
de terrena apercebida uma vez em
tndns OS tempos no coração daquelle
divino homem, poeta Inconsciente,
sonhador que as deslMtisões jamais
despertaram.

Um dia — uma deliciosa rnadrmR»-
da em que a terra despertava num
ospregulçamcnto suave, envolvida na
ar.igein finíssima O cheirosa que var-
ria as nevoas frouxas o o céo espe-
lhava como um lago côr de rosa. on-
de Venus. bolando nua e .som pudor,
ostentava a sua luminosa belleza: ¦—
um dia os passarinhos que habitavam
ns arvores próximas, e mesmo os
pássaros selvagens quo nunca sur-
giam da mattu, vieram pousar sobre
us ramagens visliVhaH da caaa, e do-
bravam as tímidas cabeças aljofradas
do orvalho. em silencio, á escuta, aem
animo de gorgear, num enlevo su-
bllme, ouvindo o extraordinário _ de-
Busado garganteio que subbi da^nel-
la habitação como dc um encantado
palácio d-e pared-es sonorosaa.

Os próprios caminhuntes, quietos
lavradores em busca do campo, p»-
ravam escutando, sem poder expri-
mlr a admiração peln alta, vivida,
inaudita musica, rellgiosainenlo bel-
ln, que lhre feria o ouvido, elevava-
lhes a alma, como um prelúdio wa-
gneriano.

...A voz divina dos pássaros con-
tlntiava ainda, e redobrava, quando :i
Velha ama chegou á casa, afim d<
dar começo aos labores do dia. Um
grito do espanto saiu-lho d;i boca ao
penetrar na uabi -d-e jantar. IVi eslavii
estendido no sou lho o velho padre
Ricardo, lendo ainda á mão o pralo
com que andara a distribuir u reíe!-
ção primeira aos seus amigos alados.
Chegara a sua hora o cairá paia ali
fulminado, o magru corpo envolvido
numa sotair.a branca, o rosto fino
de santo voltado para a janella, para
o 060. ,, .

Uma das maiores gaiolas ficara
aberta c alguns'passarinhos Unham
saldo e pousavam sobre o morto,
cantando e dlstendendo as azas. em-
quanto pelas paredes, á altura do le-
cto, por toda a parte, casavam-se dc ¦
zenas de peitos harmoniosos, v>-
brando unlsonnmento a opera do* ln-
flndavols gorgelofl, a saudado orches-
trada dos livres vôos no tino nr.ul,
aonde nesse instante uma alma elel-
ta se .elevava, tendo ainda nos ouvi-
dos a vibrante symphonla que nunca
mais ouvirá neste mundo, mas que
espera ouvir de novo reproduzida nas
harpas niystlcas, tantas vezes entre-
vistas em sonhos!

Leopoldo BRIGIDO.

centinas. Rev. da Universidade do
Coimbra. P. n. 2S2. V. I. n. 2).

Folião tambem c vocábulo empre-
gado aqui e em Portugal o registado
em quasi todos os dicionários. No do
Aulete ha um exemplo do Aloxandro
Herculano ondo aparece a palavra no
sentido de histrião. E' este o lanço
que transcrevo, ampliando: "Maqul-

nalmente Dom Bibas despira as rou-
pas variegadas de folião, c vestindo
um simples trajo de escudeiro gal-
gara as escadas do paço." (O Bobo.
Pag. n. 195. Ed. 5').

No sentido de alegre, vivo, alacre,
vejo a cada hora o termo cm escritos
lusitanos. De um soneto de D. Fer-
nanda de Castro, poetiza portuguesa,
copio estes versos.:

"O sol, entontecido e folião
Entorna claridades côr de mel."
No Rio Grande do Sul, segundo

ensina Teschaner, emprega-se o ler-
i..o folião, no logar dc folgazão, brin-
calháo. Em castelhano existe follon
correspondente ao nosso folião o tam-
bem vale por tunante, velhaco, his-
trião. No D. Quixoíe várias vezes dou
com o termo: "... era un follon y
mal nacido..." d' Parte. Cap. 3")

I "... que aquellos follones y malan-
drines se acordarou." (Ib. Capi-

i tulo XVIII) "Tente ladron. malan-
(Ib. 23) "começaram logo a fazer dri_ follan--... (jb. Cap. XXXV).
muitas folias..." (Ib. 28) "com mm- Not0j entretanto, que Beualcanfor,
tas folias e tangeres..." (Ib. 182). ])eI_ um;l v02 traduziu follon por fo-

Folia por loucura, estultlcia. in-;li;-l0. empregou tunante, velhaco, ar-
sensatez, não é de uso corrente. Dona | ,.u_ante_
Carolina Micaelis. entretanto, empre- • 

figueiredo consigna o termo folião
gou a expressão "Elogio da Folia . j _om 0 aen(j(i0 qU0 acabámos de exa-

las para as revender. Comprá-las ba-1 para traduzir o nome da afamada ¦ 
minar c ain(]a <uz que tambem é

rato para vender caro. Atravessar o i obra do Erasmo — "Laus Stultitlm . provineianismo de Algarve valendo
trigo" (Bluteau) "O retrato desse nobre representante | por ..Aqnêie que pede esmolas para

Camilo usou o termo açabarcar. era j da arte- de Gutenberg. falecido om
vez de açambarcar: "— duas paixões 1527, e vários de Erasmo, desenhados

" 
pelo grande Holbein (ilustrador do
Elogio da Folia (Laus Stultitias) e
da Dança dos Mortos..." (Notas Vi-

grandes quo lho açabarcaram a alma."
(Narcóticos. V. I. Pag. 121. Ed. dc
1920).

VAIDADE DE MÃE
(Do "The llumorlíl", de Londres)
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a folia. Membro da comissão quo pro-
movo a folia".

Nesse sentido, muita vez, ouvi cm-
pregar o termo no sul dc Minas —
Folia do divino, folião do divino ou
da bandeira do divino, eram expres-
sões usuais no meu tempo de meni-
uice.

Ao próprio "Divino" dá o povo o
qualificativo do folião. E' popular a

I seguinte quadra, quo copio das " Me-
* morias de um sargento dc milícias",
Ido M. A. de Almeida:

1 O Divino Espirito Santo
E' um grando folião

i Amigo de muita carne
I Muito vinho c muito pão.'

Que 6 que significa
termo molócu?

tiro estas linhas: "Maloca, s. f. (vale
do Amaz.) aldõa composta de Índios,
quer selvagens quer mansos. (Ceará)
magota do gado quo os vaqueiros
ajuntam, por ocasião das vaquejadas,
e conduzem para o? currais, ou da-
qiicle que costuma pascer em certos
e determinados pastos nas fazendas
do criação. Um geral magote de gente
de pouca confiança: Uma maloca de
ciganos. Uma maloca dc selvagens.
Etim. E' vocábulo de origem arau-
cana eom a significação de correria»
em terras inimigas (Zorob Itodrl-
guez). Nós o devemos, sem duvida, a
qualquer das republicas nossas vizi-'
nhas; mas não sei por que ponto
da fronteira entrou éle para o Bra-
sil. Em todo o caso, nesse trajecto.
alterou-se-lho muito a primitiva
acepção."

Escreve Teodoro Sampaio; "Ma-

loca. corruptela de mar-oca a easa
do guerra, a casa forte paru ,i luta
(mara). Designa uma ranchatla dc
índios bravos. Pará (O Tupi na tico-
grafia Nacional. P. li. 243),

I Dos dicionários portugueses foi «
í de Figueiredo o primeiro, e talvez o

único, que registou o vocábulo e o
fez nestas palavras: "Maloca, f. pran-

I de barraca, coberta do palmns seca-:.
habitação de cocamas o outros indi-

[genas da* America dn Norte; bando'de 
indígenas do Brasil." d" ed.),

Na 3* ed., Figueiredo eliminou tio
Norte, quo vinha depois de America
e acroí-rentou que provem n palavra
do Araucn.no.

Em vez de liando, cito este lanço
que -aparece na descrição da fe-sta
que fez o povo da Conceição, em 1800,
commemorando o detsponcamento de
um intendente tirano tijuquense: "Um
monstruoso o conchado jacaré vinha
no meio desta maloca o servia dc
montada a seu cacique." ÍAp. F. dos
Santos. Mem. do Districto Diaman-
tino. P. n. 248. Ed. de Castilho).

No sentido de cubana ê comum o
seu emprego. Ponho aqui apenas dois
oxeraplos: "... mas á beira do rio,
a meio escondida entro as arvores.
uma maloca abandonada erguia-sn
sobro quatro paus roliços o toscos."
(O Missionário de Inglês dc Sousa.
V. II. P. n. IS) "... descanso ao
abrigo do alguma das malocas da
beirada..." (Ib. P. n. 20).

Com a palavra maloca raramente' tenho topado. José de Alencar, en-
tretanto, diz que é o vocábulo muito
empregado pelos cronistas, no sen-

.tido de tribu: "Essa oca indepen-
i dente, chamava-se morocu, isto e,

I Não encontro em meus dicionários | .__ (ln gente, de trlbu e nã-i mais de
a palavra molóca... E' encontradlcakfan,iija, o termo moldca tão fre-
a expressão maloca, registada, possl-; qUelUe nos cronistas não é senão cor-
velmente pela primeira vez. por Ma- rupteia daquele, o pode corresponder
cedo Soares. Na Revista Brasileira, de | ao (le tri*|3U „,, horda." (O Ubirajara.

— líciiiiw.' Aco mexas nessa ancora!

maio de ISSO, ha um escrito de M. i p
Soares, intitulado "Estudos Léxico-j
gráficos", de onde copio:

"Maloca: aldêa, povoação. Não vem
nos lexicos portugueses. Não 6 da
lingua geral cujo alafabeto carece da , .
letra í, tanto no tupi como no gua-!^"1'1 " '*-^"J'

rani. Resta saber so 6 africana."
Do "Dicionário do Vocábulos Bra-

siloiros", de Bcaurepaire-Rohan, re

n. 190. Ed. dc Garnicr).
No excelente livro dc Oívelra Via-

na — "AS populações meridionais do
Brasil" ha este lanço, com o qual
ttcho a nota: "... sertanistas. qne

i;ata da.s molocaa
d» índio:..." (Pag. n. 153).

Rio, 1524.
r. a. rrsTa
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M LIGA DO COMMERCIO

Fel if-ftt-rflade a Companhia de
Soguros Continental

floull'*6u*so, hontem, li, Urde, nu.
iiUq da Liga do Comniorolo a assem-
l"l(lu, d» Inntall-i-ilo da Compunlilii \t
:-!<»."iiro.« Continental.

AberU ií utimlio pelo nr. Alberto
Qbntialvos Teixeira, um dou Inoorpo-
"iidoren At mesma, foi aeelumudo
para presidir oa trabalhos o conimen-
dador Jofio Reynaldo de Faria, nmi
iionvidou para seorelarloa os ura. dr.
Rodrigo Octavio Filho o J. Tavares.

Bm i-e/ruldu, foi procedida a leltu-
ra do expediente, que constou de um
deposito do 150 oontos do rflis no
Banco Portuguez no Brasll, conside-
rado como a décima parte do capital
da referida companhia.

Após, foi proclamada a sua, admi-
nitilra<'üo, quo 6 composta dos dire-
«itorca srn. dr. Joilo Stoll Gonçalvos,
Alberto Ooiii;alves Teixeira o Carlos
Taylor da Fonseca Costa.

.Membros do conselho fiscal: era.
,TonG Domlnsues Machado, ,R. Ha-
ildad o Francisco Toisor, Supplentes:
«rs, Francisco Morano, Demoorlto
Sen lira o Josô Forrelra dos Santos.

tussa •«iliiiinlstraijiio foi acolhida
• •.nn ou applausos da assomblêa, sou-
do, apus, offereclda uma taça de"ijlianipagno" Í13 pessoas prosentes.

FUNDAÇÃO OAPFRtC C OUINLE
r-íoje, dia 30, fia 31. horas, no am-•ilililieatro *do Hospital Nacional do

Alienados. Borão chamados b, prova'oral do collóuruo para tnodloos doa
ambulatórios títt f''uiida«;ão Claffrflo c
(lululOi oa licsuinttvi candidatos in-
HiTtplos:

'1'uriiitt otfeetlva — 1. Dr. Arman-
ilo Braga Rodrigues Pires: ". Dr.
Kalovfto Josfl Pires Porrãò Norto; 2.
I'r. Honiiano "ir«iri|tie.i do Houza
M.-itios: ^. Mr. Fornando M-uiliado
VlHolai 5, Dr. Aldo Corflovil da ÜI1-
volra; tí. ür. Manoel Cláudio da
Moita «Mala; 7. Vi: Amadeu Mon-
tulro Jüfamo.'Piirmii Hiipplonionlar — 1. Dr.
André do Albuquorquo Filho; 2" Dr.
llvo Furtado «Io Meirolles; 3. Dr.
Kolio «lo Araujo Mala; 4, Dr. Ro-
berto Corrêa «lo Sh, o Bouevldos; 6.
Dr. Floriam- «Io Araujo U6es; 6. Dr.
.Vbelardo Cajlmon 0'Ollvolra; 7. Dra.
Maria do Pulva B. Poroira,

PROMOÇÕES NA CENTRAL OO
BRASIL

Foram promovidos hontem pelo
dr. Carvalho Araujo. Ulroctor da
ilSsladu do Forro '.'c-uli-al do Brasll.
om !;c""iiliiLi)S funccionarlos: a .pratl-
canto de conduetor ão iroin, o ostra-
numerário Valentim Ferreira da Cos-
(a; a. fiel «lo trom «Io 1" classe, o flo
!!* Joafiulin Ferreira da Silva; a "'
uiuEse, o do '.',' Atliana**lldo Santos;
:i. !í\ o auxiliar Sinioão Randolplio
Porolra da Silva. PaBsarám, a auíi-
Mares efCcutlvos oa extra.-numerários
«•Joroastro Fercnlra dc Andrade e
Clon.ittlu Trophluo Hungria.

REFORMA DO GENERAL
REIRA DO AMARAL

FER-

Um aviso do M. da Querr»
o inarouhal ministro du. Quorra,

illrlelii ao chefo «lo Departamento Ia
Cluorra o seguinto aviso:"Tondo yldu reformado, a podido,
por decreto de 10 do corronto o Kr.
general de brigada medico, dr. Au-
tonlo Ferreira do Amaral, chefo do
ttervl-jo do Saude, nilo posso deixar,
ao ser ollo excluído do lilxorclto actl-
vo, do fazer referencias í vlda inlll*
tar desso illustre cumurada, cujo
tempo do serviço foi Ininterrupta-
mento um attestado do dodlcaçiio, do
competência o.do,probidade profls-
slunacs. Havendo ascondldo, polo sou
mérito indlBOUtldo, a mais alta post-
i-lío do sou quadro, o general Amaral
continuou ali a sèr o inounsavol ba*
talhado!» om prol do Corpo do Sau-
de. Assim, nosses últimos sois annos
om que oxercou a chefia daquelle do*
parlamento, poude Imprimir ft. dlro*
cello geral desse importaiito servlgo
uma orientação, eff loa** o sogura, ele-
vando o nível, moral d a corporai-fio,
do que ora, oxpoonto máximo, tondo
conseguido tnuisfoiTiuu» o Corpo de
Saude num modelo do corrocçüo o
otflcloticla, como ficou demonstrado,
ft, ovldenciu, uas ultimas oceorrencias
do mez do Julho. Jiltercssaiido-so polo
aperfeiçoamento dn lnstruc«:ão toch*
nica do pessoal do Corpo do Raudc,
romoiiolando-lho ' oa sprvlQOS do ao-
cordo com o»! nuve-a regiiliunontoa do
paz e de guerra, reorganizando os
MirvlijoH do estatística'fiioillco-mllIUir,
os do prophylaxia gerul o espoclull*
zada, alí-m do vivo Interesso com que
aoubo ao bater, com exlto, para. o
melhoramento das condições do lios-
pltalizacãi). ein vários pontos da Ro-
publica; a dr. Amaral deixa o traço
forto do aua pussagom 110 oxorcito
activo, poln benéfica acijão oxorcltla.
traço quo ha dn para todo o aempra
tornar o nou nomo lembrado o vciio-
rado pelos uous dlsclculos o aucccaao-
res.

Alflni disso, oomo cirurglSo omi-
nonto «1 como clinico competen-
to levo opportunldado do átten-
«rler, cuin uma, solicitude o um ca ri-
nho e.teepelonaos, aoa soua câmara-
daa «lo Kxercito o auaa famílias, !>«>-
dendu-so «iiiaal afflrir.ai* quo poucos
alio os nillltares, desde o.s mais gra-
duados í.s maiít almples pmças, «iuo
nüo tonham do benfdlzor os re.suli.i-
doa folizea do suas InlorveiujOes. Por
tudo Isso, rápida resenha, da. vida
profissional e militar «Io sr. Konoral
Amaral, slntò-mó 110 inilludlvol dovur
do n-rrnMocor-lho, ein nomo do lüxor-
cllu. quo com pezar o vft afastar-se
da íotlvldado, «>« inestimáveis servi-
ços que llio prestou, sem solui-ão de
continuidado, pondo cm contribuição
todo o sou saber, todo o sou coração.
Ao sr. general dr. Antônio Ferreira
ilo Amaral os íneu.s melhores louvo-
ros. Saudo c fraternidade, (a) — So-
tembrino de Carvalho".

____¦ L— J

Verifiquem antes de comprar:
Capas do gabardlno, Roupas feitas
para homens o meninos, fazendas

a metro. Poupas sob medida, oom n
elegância dus casas do luxo, nao
comprem sem vòr os preços o a

realidade.
ALFAIATARIA

Mar e Terra Casa Vai do Rio
30 nua Marechal'•'lorluno 30
(defronto d rua

Uruguayana)
Phono 5'(i0 Norto

¦í-i nua Marechal
florlano "a

(dcrroiito il rua
dos Andradas)

Phono 0723 NONO

#

Ao pub ico em aer;
GRANDE E REAL LIQUIDAÇÃO DE CALÇADOS

PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS

Os proprietários da SAPATARIA DIPLOMATA pre-
vinem aos seus «tistinetos amigos e clientes, bem como
ao publico em geral, que resolveu vender por preços
reduzidíssimos o seu formidável e variadissimo

"Stock" de calçados para homens, senhoras
e crianças.

Preparem-se todos, pois, para aproveitar a opportu-
nidade dessa venda especialisshna que a SAPATARIA
DIPLOMATA iniciará, HOJE, 30 DE SETEMBRO.

Não comprem calçado sem ver os nossos preços
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A MORTE DO PROFES-
SOR ALFREDO GOMES

"ilmbora csiporudii, lal u BrravIUfttls
Immoima doa forlnionloa i**«*«*bldoa uo
«loIMHtiM U0 fluo íoi vlutlmu, lí morto
du iMiiKtru o cónaldurado ertucudor.
Ur. «Allrcnlo üomoB foi objecto dn uni
profundo poisar ontro a uUmeromi elas-
ao du jiiui-lateiio o ua uocle-luiio Oll-
rloca, pola ao ontro a/niolla o tuiudo-
ao extineto oi'a uma pursonatldado do¦lcatatiue, em todau ua outrua gouava
do um ulto conceito, morco da nua
vusta llluatraçOo u prcillcadoa de cu-
ractor.

O aeu piia-ojiiento abriu um gran-
de olaro naa lotroa dldactlcaa, cata-
beloceu uma lacuna no muglsturlo 11-
tururlu, qoin «> aou doaapparQclmciitu,
d niiils um uballaado educador «iuo a
moci dn ilo perde.

Ao Posto jCentral de Aaslstoncla oc-
correu logo um numero elevado «Io col-
legaa-e ambjo-i, apenas ao aoubo «lu
aua morte pela madrugada do domln-
eo, o essa affluerioia do pessoaa jun*
tlfica o -»uu vlmpa dizendo: ;i miillii
ostlma <iue o dr Alfredo Uomea uau*
frula cm todas aa elássos, a consldu-
raçfto Olil qu» era tido pulo scu ub-
tudo, sabor o trabalho, pela cfílçlõn-
cia com- «jue Bénipro «ervlu v maglt;-
terlo, -pela.'; anua «iiiaildadea do coi*a-
«•ão e proporções elevadas do bcii ta-"onto. Com ello vae-su 'um o*tempto do
lutador, do cldadílo utll, do trabalha-
dor incansável, um «lua maiores «.'ul*
ilorea du ensino, como peJagogo e
cumu educador.

* * »
O di*. Alfredo Clojiies, conta".» soa.-

senta o ei nou annoa. .Vas-ou nesta
capital cm lsr.ü, o 

'«-in 
I87C conolula

com deata<juc de brilho o curso do liu-
maniiludea, -bacluirelándo-so no Pe-
dru II.

.Seguindo o cun-o .1o medicina, cm
18SÜ coUava ô f*r.'u «lo doutor. Nãu
seguiu essa cafretra, porque 1*111 ISS1
ora nomeado tprofcssòi' Bubstliuto «ia
cadeira, d.-;- Iiisloria e literatura do H-c-
dro li, sendo um anno depois cfíeoti-
vado nesso «jargu.

lliin l»'Jtí era nomeado profcsaor «Io
francos, o do literatura franceza da
l')seo!n Jlllllar. Todas c-staH fUnCfiSíB
o extineto do liontom aouumuluva com
a do medico.'.Em 181)0 foi nomeado por Benjamin
'("'oustaut para organizai» a lisooli.
Normal, Bondo depois nomoado pro-
fesaor da cadeira du portugue/., atin-
do oin 1811' vlevnilo a, director da mos-
mu, lilscola. Notablllziiindo-so «;om u
aua ucijãu uu «usino, cm 18.'3 cra no-
iiiea.dn director geral da lustrucçflu*)
Publica.

13', como ko v.6, uma vicia galgada¦A goiivjs do trabalho c do valor, dea-
dobrando-se numa utüldade gora!. O
ensino eneuntava-o, cra a sua predi-
locijáo osplriluiil, c lauto que, máu
grado o seu utarofamento, om liilili
lnstallava nas I»araiigoira8 um grande
colli.'giu a «iuu dava o sou próprio no-
mi, ontio já. consagrado como educa-
dor.

Por esso estabelecimento passaram
algumas goriujõca. «iuo «--o ospalbaram
por varias profissôea liberaes. Ulti-
mamonto, o Jr. Alfredo tíomeo era
o titular cathodratico do tEranue'* do
Pedro II.

Deixa innumeros trabalho» didaoll-
cos, <iuer e*n volume, <juer esparsos
em jornaes o revistas, entre oa quaes
avulta, como í-cvolacão da .sua <*aipa-
cidade «le 'phiiak-go a «ua grammatica.
geralmente adoptada em tixlo o Bra-
sll.

Vol essa grando actividade, esse cio-
vado valor, alliados a uma -limpide*- do
caracter c a unia bondade do alma,
quo llio 'gransearam a admirai*âo a a
estima doa seus coevoa.

O dr. Alfredo domes deixa viuva
a era. d. Deollnda I.-al Gomes, o tnes
filhos: os drs. Os*va"do e Armando
Gomes, o uma menina de doía an-
nos.

O enterro foi uma sentida home-
nagem aos altos predicados do extin-
cte. Muito antes do saimento fune-
bre, da rua Xplranga 10$, já esta *re-
sidoncia se achava cheia do amigos,
collegas e famílias, vendo-so uma alu-
vião de flores o corcaa na câmara ar-
dente.

O prestlto até á nec-ropole 3. Joio
Baptlsta foi numeroso, vendo-se ro-
presentados os altos poderes públicos,
estabelecimentos do ensino official o
particular, professores, advogados,
jornalistas, otc.

08 ÚLTIMOS IOLSA OC ALGODÃO

Gasa Nero
Üs mais lindos modelos de cal-

çados na fôrma FRANCEZA.

Visitem as nossas exposições
com preços marcados.
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NEURASTHENIA
ANEMIA
ESCROFULAS
PHOSPHATURIAS
Utll em todas as eentíleícençai

• As crianças
DEBILIDADE GERAL

K

•pilítílíA

\«UB»'

£' REGENERADOR OA CÉLULA NERVOSA
FORMULA OO PROF. SARMENTO BARATA, OA FAC. MED. DE PORTO ALEGRE

Araujo Krcllas & C. — Ourlvo?, 88; nortolpho Meus & C, nia Sete do Se-
lembro.

OLA 1
SOEL I

PHOSPHATADA 1|

.Pílulas ae 1'apalna o Podoplijltns)
liiuiircgaJas eom suecesso nas moles-

luii do estômago, ligado e Intestinos. Es*
Us pílulas, além de tônicas, süo indicadas
na-. Uyspopslas, dOrcs du caberá, moléstias
ilo rifado u prisão do ventre, bfio um po-
deroso digestivo c i'Hgülui'i*ador da.' se-

| trorôos gasiro-lulcsiliiaes. A' vcniln 0111' 
tuilaí as pbirmurlas d drogarias,, vidro,
i!$500. Depositários: Martins 4: Bardar,
Uosario, 171.'.

A prescripção nos crimes políticos
ii presidente da Tlepubll.a tan-

«¦«•binou, Iiontem, a roBOlUijllu logiu-
liltlvil quu «IIm|h*io hubre a praaarlpc&o
du iitcflu u da condeniii.ii.rHi nos cri-
moa políticos o di uiltíua providen-
clau.
A -N-EKVKNÇ.U" NO AMAZONAS

O presidente da Republica sancclo-
nou, hontem, a resolução legislativa
quo autoriza o governo federal a in-
tervlr no Estado do Amazonus o dd
outrua providencias.
A ItBClíl-ÇAO DO GENERAL HON-

UON EM S. PAULO
S. PAULO, 29 (A.) — Hm trom

especial da Central do Brasll, chegou
hoje a esta capital, apuando na cs-
laijilo da L.uz, o general Cândido Ma-
rlanno Uondon, novo cominnndnnto
em fhoCo dus fon;iis legues encarro-
gadfia do perseguir oa rebeldes pro-
motores da. rovulinjãu do Julliu u'l-
tlmo.

U gonorail .Rondou viajou em com-
punlila du aeu estado-maior dc «tuc 6
tiliefij u tonento coronel ülyinplu da
Sllvoirii, u «ini: so eonipôo dus seguiu-
les officlacH: leiiontes dòroucls Paulo
Bastos, Armando Duval o üergioFor-
rolra; majores Mello Horlolla, Meira.
«io Vasi'0iH-i;l!un. collallnu .Mnr«|iifs o
dr. ,'osi" Anlonlo CúJa/.elriiH, medico:
capltfios .Serra Umu. fáaldalilm, lt.au-
ru Be/.orra, lirnanl Curvou, Clorinano
fiissolu c Luolo Corrêa do Castro e
primeiro tbnoulo JoarlÜiiu ^'ict¦lltc
Rondou.

O referido otfinial brasileiro foi
recebido na "garo", pólos srs. major
Marcllio Kranuo, om nomo do presi-
dento -du l-Islailo; capitfio Marinho
Sobrinho, representando n dr. Bonto
l*ii"iio, sourolario du. Justiça; general
lildiiardo Socratca. corniiia.ndaiilu da
segunda região militar <¦ o suu esta-
d«*-iiiHÍur: general '."lorludu RainoHi
couiniaiidunto «Ia II* brigada do intiin-
laria, acompanhadi" do sou estadu-
malur; coronel lJedro Dias do Cam-
pus, uonimunduntu «ia. Vúrua Publicai
sou ajudttnlu do ordens n diversos
outros ufíii.-ines «lai|'.i«'lla milícia o du
exercito, além do considerável nu-
moro «Io pessoas do suas relações.

Deixando a estação da Luz, o ge*
neral Rondou dlHgiil-so para o iiuar-
tel dn 2* região .militar om compa-
nbia do general UJclllariio Sócrates o
u seu estadu-niuloi*. .Vs I I horas, o
scrlunlslu. inilrlclo bstovo nu Palácio
dou Campos 13|yset"H, ondo foi visitar
ii «Jr. Cariou dc Cunipoa, presidente
üo lüsludu, foiii quem municio ani-
mada paleaíra.

Km soguldu, dlrlgiu-so para a ea-
íafjão du. yuruuabanti, onde o espera-
va um uombolo especial uue o eon-
diizirâ. a Porto Tlbyrii-â, ponto inicial
ilas suas operações do serlSo contra
ua fugitivos do a. Paulo.

O embarque «lo general Uondon
para aquellas plagas esteve tambem
grandemente concorrido, uolando-so
na oataçSo dn. Sorocabana as mala
altas autoridades paulistas e grande
nuiueru de otfieiues do Exercito o o£-
llelaes da Força publica, amigos, c-i:
TRASLADARÃO OOS CORPOS BOS

SOLDADOS BAHIANOS
S. PAULO. •.'!> (A.) ¦— Pelo vapor

nacional •• Bage'", actualmente em
Santos, seguem amanhã, para a
Buliia, oa corpos cmbalsamados dos
sargentos Josó Severino do Castro
Silva: Oscar Barreiro. Manoel Alves
doa Santos o soldado José dos San-
tos Tob.-clra. mortos no sector da
Liberdade, quando combatiam dono-
dadamento ao lado das forças Ie-
gacs.

Oa corpos serão acompanhados
pelo módico do U--ercltq, capitão
José Rodrigues. Bastos Coelho, quo
dirigiu os trabalhos da cxhumação
dos referidos militares que perten-
ciam â Força Policial da- Bahia.

Por occaslão do embarque dos
corpos para Santos, serão presta-
daa honras militares dctormlnadas
pelo commando da região militar.
COr-ÍFEREXOIA SOBR1" O GENE-

RAL POTVGÜARA
S. PAULO, 20 (A.) -— No Lyceu

do Sagrado Coração dç Jesus, O ca-
pitão Joaquim Theopombo do Go-
doy Vasconcellos realizou, perante
grande assistência, uma conferência
sobre a personalidade do goneral
Tertullano Potyguara. Compareceu
avultado numero de famílias o de
militares.
O COMMANDANTE DO FORTE DE

ÓBIDOS
MANÁOS, 29 (A.1 — A bordo do

paqueto "Ceará" chegou, devida-
mente acompanhado, o capitão Bas-
tos Nunes, quo commandava o torto
de Óbidos, o que, depois de ser
apresentado ãs autoridades milita-
res, foi recolhido ao quartel do 21'
dc infantaria.
REHABILITADO PARA FCNCÇÕES

PUBLICAS
MANÁOS, 20 (A.) — O govor-

nador em exercício, coronel Bar-
bosa, rebabilitando o engenheiro
Crespo Castro, director do Serviço
de Águas o Ksgotos, para o exerci-
cio do funeções publicas, pol-o, cn-
tretanto, em disponibilidade.
1'RISAO DF. UM JORNALISTA

SERGIPANO
ARACAJU'. 20 (A.) — Pola pa-

trullia do batalhão policial que so
acha no interior <lo listado em dili-
gencias referentes ao movimento se-
riicioso dc julho, foi preso na nia-
drugada de hoje. na cidade rfc-JLa-
ranjoiras, o conhecido jornalista o
advogado dr. Udison tio Oliveira. Ri-
beiro, que tomou parto saliento nos
referidos suecessos.

O dr. Oliveira r.ihciro virá escol-
lado para esta, capital acudo reco-
Hildo a um dos xadrezes ali- oue
seja, definitivamente apurada a sua,
responsabilidade no caso.

Providencias para a organização
desso* Instituto»

o sr. Miguel Calmou, ministro da
Agricultura, recubòu d" superliiteu-
dciiiu Oo Serviço du Algodílu u ao-
giilutn üCCiulOi ralatlvnnienlo d ursa-
nlziu-Au dua r.nltma do refcrldu pro-
iluetu, teildu approvado aa providen-
chia nellu auggerldaa pelo ineauio
tc-clinlco:"TqiiIiò a honra de communicar a
v, ox. «íue, tendu eatudado iittunta-
mentu o parecer o conclusõca, apro-
senladua pela comuilaaão do Conselho
Superior «Io Commercio o Industria,
(-ncarregaili* de emlttlr juízo a res-
peito da organização daa Bolsas de
Algodão, cumpre-mo acerescentor ai-
sima coimuontarloa cm, tomo do re-
ferido parecer, o quo faço logo a se-
guir, obedecendo a ordem <lo«i itens
om que o mesmo tol traçado; a) No
tocante ú, uniformização doa typos
pura classificação do algodão de pro-
cadência nortista, estou «lo accordo
com a maneira do julgar do. toohnlco
encarregado, dessa parte, quo e do
opinião que este Serviço devo reunir
uma eolleeção do todos os typos
actualmente utilizados no commcrcio,
o, sobro esse material, fazer as mo-
dlfleaçOos nccessurlas fi sua slinplltl-
cação o uniformização dc modo n
poder servir para todus as Bolsas.

Ainda referente a esto assumpto u
Bolsa, do Mercadorias do S. Paulo,
lambem bom Interessada na conse-
ouçUo /desto üoalderatum, cm officio
dirigido a Vi ex. offerece os seus la-
burutorlua o o material já colleolado,
liara o mesmo fim c já cm via -de
conclusão, Tratando-se do um traba-
lho já bastante adeantado, seria do
tudo conveniente a csti Serviço apro-
voltar a bóa vonlado o collaboração
dn, Bolsa-.do São Paulo, nu organiza-
çáu desses typiis.

No intuito do completar o material
jü ali existente. í nocessario colher
amostras du todos os typos de algo-
.dão, existente:* nesta praça, afim do
nor feita, a' comparação com os «lo
8. Paulo. Findo os trabalhos nas
«luas referidas praças 6 ainda indis-
ponsavol fazer uma collcota dc amos-
Iras nas illtferontes praças do Norte,
paru, todas reunidas, sorom cotejadas
u ouvidas ua opiniões das partes inte-
resaadaa c dos especialistas n só então
mereceram a devida appnfvaç&o dc
v. cx.

bi Approvadas por V. cx„ os typos
definitivos, este Serviço, do accordo
com o art. 112 do regulamento vlgen-
to, incuniliir-so-fi, «lo fornecer dupll-
«•alas nos Interessados, já estando eni
viu de s«.'r iniciada a. construcção do
pavilhão appropriado á execução des-
BCS tn*ib;nliiiH.

c' Não lia nenhuma Inconvonlon-
ela cm retirar do Serviço do Algodão,
a.s attribulgOes doa arts. ai, 22, ali
«io .rrgiiliuiii-nto eni vigor, por isso
que. sendo tanto a Bolsa oomo osto
Serviço, dependências do Ministério
da Agricultura, so complicações bu-
rocratleas se fizerem notar, ambas
estão em egualdade do condições,
olngldas como estão a normas
preeatabeleeidas. No que se refere à
domora na execução desses serviços,
esta Superintendência parece derl-
mll-as, -dispondo do technico especia-
lista, que S o agrônomo José Maria
Fernandes.

d) o ei Os ccrtiflca-Jos que dovem
acompanhar o algodão classificado,
constituem um detalhe, c como tal sô
deverá ser estabelecido quando so co-
gitar do regulamento Interno da
Bolsa.

Da mesma sorte, ficará para essa
occaslão o estudo -das garantias, dl-
reltoa e responsabilidades dos opo-
radoros bolsistas.

Do exposto solicito de v. ex. a ne-
cessaria autorização para que sejam
iniciadas som mais delongas, as pro-
viilcncios indispensáveis ã perfeita
execução dessa nova attribuição do
nosso Serviço, o, por certo, uma -das
mais utels."

IMPRESSÕES DA EXPOSIÇÃO PE-
CUARIA DE PALERMO

Uma conferência do ar. Pairei-
ras Horta

Aniiulndo uo convite du illrcetorlu
da Soclodado Nacional <i» Aerlcul-
tura, o sr. Puniu Pwrciras Horta,
d|f-ülul» «In lOsciilu SiiporlOl» de Agri-
oulturu o Modiülim Veterinária, ren-
Ilzará no ili». 2 do outubro próximo
áa it) hiii-MH, uni palestra* Ulkpertan-
do nobre „ Hi»gulnto llieinii: "Uma
viagem il Argentina — F.xposição do
Palerino — Assumptos do lutercusu
agrícola".

O conferencista tol o dele-rado do
governo brasileiro" o da Sociedade
Nacional do AgriòUltura Junto A ro-
conto Exposição Intornuelonu.l do
Pocuarla, realizada cm Pdlermo, sob
os auanlclos da Sociedade Rural Ar-
gcn tina,

Especialmente ***onvlctados. com-
parecerão á conforeacla os «rs. Mora
V Araujo, ombalxttJitcir argentino, o
Miguel Calmon, 'ministro da Agri-
cultura. ( ,

A entrada será-franca.

PARA APURAR IRREGULAR).
DADES DO TRIBUNAL OE

CONTAS

O predldente do Trlbimal ie ckw
tas nomeou uma oótnmliaao de in*
quòrltó) >»Anstltulda pelo director do
mesmo "Tribunal, dr. Jullo Vlann.i
Lobato do Vasconcellcw, o MorlptU*
rarios dra, Jullo Moreira da Silval.lma. Djalma Monteiro da FnrU n
Cariou Augusto Guimarães Domln*
guea. sob a presidência daquelle ,t|.
rectur, afim du apurar factos deniin-
«dados por um jornal, referente* a
irregularidades quo diz o mesmo «»-.
tarem sendo commottidos na dela.
gnçüo do dito Tribunal no Minh>t-*io
da Guorra.

PARA PAOAMENTO DE QRATI-
FICAÇOCS DA TABELLA"LYRA"

'O ministro da Agricultura co-maj.
tou o prosidonte do Tribuna] de
Contos sobro ao pôde eer legalmente
aberto o credito ewpeclal, na impor-
tancia.de 106:380$, para oceorrer,
no exercício do 1028, ho pagamento
da srntlflctição du "Tabeliã L.vra"
aua fuuculoiiarloij que percebera
vencimentos inferiores a 180*000,

A LEI DO INQUILINATO
A pedido do sr. Nogueira Penlduj

o prosldontp da Comnilssão de Con-¦itilulçãu o Justiça, d|i cíiinant. dos
Doputddbs ilialribulu, hontem. ao sr.
Dalilol do Mello, a emenda, daqUrlle
íleput.-wlo carioca,' estendendo a pro-
rogaçâo da actual lei do Inqulllnato
uos Canos do locação du cáusan dc ré*
sldencia. cujou contratos s» vencerem
no decurso do corrente anno u nt«5
ül do dezembro do 1525.

HOJE
REUNIÕES

Cl:
se*

Da Sociedade dc Medicina,
lurgla, fis 20 l]2 horas, com
guinte. ordem para os trabalhos:

— "Esboço do um centro do
saude num bUburbio" — pelo dr. l»'c-
lleio Torres.

II — "Do valor cuprico colloldal
no I rata mentu da tuberculoso" —
pelu dr. Jullo Monteiro.

III — "Alguns problemas dc hy-
gieno" —- pelo dr. Aloixo do Vua-
conccllos.

PAOAMENTO DE SUBVENÇÃO
O ministro da Agricultura soli.rii.oti

providencias ao Tribunal de Contas
nu sentido da ser paga a subvcni.-Ao
que compote, no corronlo anno, ;«o
Posto «"ootechnlco de lburn, em
Sergipe, uu importância do «cln
11:1,7"$000.

O COMBATE A' PRAGA DOS
CAFCZAES

Do eocordo "-om u quo prope- n
director dn Instituto Biológico da
Defesa Agricol.i, o ministro d"i \'tr\
cultura mandou fazer expediente
considerando suspeitao. relativa*
mente ao c.-ípurgo da saccaria tfn-
pregada no transporto do cat.'. .w
zonas de Síix-Taniento o Guaxupf, no
Estado do Minas tl-cmçs.

O ABASTECIMENTO DE OADO
iO -movimento de gado na Central.

Iiontem, foi o seguinte: Hiwemliar-
ondas om Santa Cruz, 705 rezes', ein
InansitO, 1 .0r> t". para. Santa Cruz e•lüO para Oswaldo Cruz. Stü(.-k paia
embarque, cm Cruzeiro, 311 i-ezes.

XAROPE SILVA LIMA
Peitoral calmante com co-

deba e ipécacuanha
Este xaropo £ de constante

e provada efficacia cm todas as
affecções dos órgãos respirato-
rios acompanhadas de tosse, ca-
thiirro, dyspnda. como deflnxo,
lirouohltcs, asthma, coqoclncho
(tosse convulsa) lnflnenza, pnen-
monia, etc, e naa palpita«,'«5es
nenosas, insomnln, nevralg-tas,
enxaquecas e geralmento em to-
dos os casos em que convém
acalmar a Irritação pulmonar,
bronchlca ou nervosa. O XARO-
PE SILVA LIMA existe no mer-
ca-do desde o anno de 1861 pro-•duzindo sempro o maior sueces-
so; é conhoeldlssimo, mormente
nas regiões do Norto do Brasil,

DOSES:
Adultos — Uma colher de so-

pa tres ou quatro vezes entre
dia o nollc. com intervallos do
«uatro horas ou menores, se-'
gundo a intensidade dos*sympto-
mas noa casos agudos ou rebel-
des.

Para adolescontes 1 colher de
sobremesa o para crianças I co-
lher de chá, ou dc cafC, segundo
a edade, com os mesmos inter-
vallos o nas mesmas condiçõos.

Deposito: Ttua General
Câmara. Al — P.IO

Itua Alvares Penteado, SS VS
ti. PAULO

M

TI NOEOL
DepoílUrlos Ger»ís; m, Oontaltes AC — Rua Hualolpal 1» *— Bio — Norte: 188

Banco Português do Continente e Ilhas
(CONSÓRCIO BMCAIHO DOS AÇORES E fUBCBU)

CAPITAI. REALIZADO  .. ESC. !5.«Oa-tM***"0

R""PRE8E*lTAI«-r£8 MO HMBtLj

F, de Siqueira & Cia, Ltd.
CAIXA POSTAL N. 1831

RUA DA QUITANDA N. 135
(KSQUrNA DE ÜENEflAL CAMAJU)

Telephone Norte 2S2S

Saques sobre todas as cidades e
villas de Portugal

e Ilhas dos Açores e Madeira

»iniMnui'tiiiiiiini»"»t»"«»iiHiwmi

PREPARADO PHARMACEUT ICO DE ORLANDO RANOEL

0 maior e melhor tônico da fadiga
nervosa, da fadiga cerebral
da sormenage em geral ^^^^ #*¦*%

CASA ROCHA
In-trum-ntos de Engenharia, N~utic* i
Clruroia. Installações mod"rnas para

concertas de apparelhos de preeltáe. |
6è — RUA an ASSEMBLE A — 66

Dr. Jorge G. SanfAnna
"om ". annoí do orai. c-m ho*p. 'Ia Eu-
ropa — tint-HOIA o GV.VECOI.OOIA

rua .issftjini.E'.', ¦::¦¦ ¦¦¦ "üi 
1617 

'
riUA MATít-JÜÈZ Va A''•-•ANTI-;'. 115

B. ÍL 167

ESCREVA PARA A
POSTERIDADE!...

Usando u Unia VTLAS, V. f). obfeiTi
a certeza de «íue oa sous oscrlptòs s«l
dcsHpparecerflo niiu o i'at""l
USINA "VACION.Vt. DK;-INDUSTRIAS

I liniKAS

talxn Poalol 137" .— Rio de .tnnelrn

.(IIIIIIHUMIIIUIIIIIIIMIIIIIJIUIIIIDUIIUI*.

DB. GUSTAVO ARMBRUST
|j.:iein;a- iiervosiií. e.-leniaso. lutes-

Unos e da nutriijilo (aiihrlilMiio, dia-
lioloi. obeíidade, rlieuinallíitio). Mo-
cleriio iralaineiilo prla dletellca o phy-
rlotherapia (durlias. baiilio dc luz e
d«.» sul, luz ullia -loleta, clu.) Dispõe
iP! um lieiii moinado serviço no üana-
terlo Pio Comprido para doentes lu-
lérnado?. üonsulias do a iis 5. Largo

_ da Curloua, :i,
"•iií 
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CLINICA SÓ DE SENHORAS
PROF. DR. OCTAVIO DE ANDRADE, et-
usslstenlu do aramadu efpcrlalbla Pr. Abel
1'nrento, euru ríplda daa biniòrrliaglu
ulerlna-, HÚspcnsSu dá iiiotiopáusá. illra
zoí, eérrliiiênlos, oMiri-is, vònillos da era-~'i.d~Af etÇn "Ci11 opi-Tai;"'" o sem dôr. Con-
^|JH:!: rua Sêté dr sélemliVó. SIO, «1* I ai-
!. hora-, Tol. ir.oi n. nc*» rua balvaddr

Corria; 10. iclep. Sul i'7lo

W o summnm dos
princípios activos da noz

de Isola fresca, a que se acham

0uDIA
Santa Catharina

associados o malte e phosphato de sódio | i ^A CONTOS

í
Doses ini colheres das do chi por diu, puras ou diluídas em

melo cálice ilu u-*na

DEPOSITÁRIOS: RANGEL COSTA & C.

S3 — Iíua du Attscjiibliía — S5 — nio «lc Janeiro.

inteiro, 158000
Décimo, I $500

(.'ASSACO POIl I5XIJESSO IJI"
'in.-ll.M.HO — Evita o Vinho

."* iodo-Tantileo Phesphatàfli Bit- r*'_*" tencoúrt — Dtpo.siío na PlL^r.- ~
MACIA 

BITTENCOURT S
. 111, It. Iruiuiijanu. lll — Hlo »•
'iiiiiiimiiiiiiiiiiiiim iiiiininiiiiiiiiniii'

CURA M BLENORRHAGIA
O especialista DR. CARliÒS DAUDT

garante. «»:n ubt-oiiiio, o dosappafeol-
mento da blenõriliasyia ou .Ja gotía
miütuH (.chronica.) tioin b scu novo
inetliodo di- tratamento'. Processo dd
resultados rapldou o uonipletanicntu
indolor. Dyvol\*e-»»e o álnholro, u
quem nào so curai* radlc-tlmoite*
Cüiisulíaíi diuria* «l;;s 11 aa 17 -lio-
ran. A.vcnlda Ulo Kraucu. 12" i.Klc-
vttdor).

¦— * ^wv^^^wx^^WW^^^^S^^A^AA^WW^^1*)

QUER V, EX, CONTINUAR A SER
BELLA ? Use o

HBRPINOL
6ab*t> liquido encontrado em todau

an pti-rmaclas o perfumarlas
Deposito Garal: QUITANDA n. 27

OPILAÇAO ;,s
I rataiueiito se-juro e

\<lüi côni o (*rn-
eío (IO PHE.NA-

TOI. Inniimcrái! comprovações a(|ul e no.-:
(..-.lado.-. Mllliarefi dc attestado*. Facll de
usar, nao c\lgc purgautèa e 6 bcai aceito
pelas crlanijaü. A' venda nas Pliérmaclai
do Hlo o dos f.iladOí. Deposllarloj: liro-
irarla Baptlsta — nua I» de Marco, 10 —
Ulo de Jmclr».

QDATTS  Si quer ser feliz em empre-ros, em ne-
goclos o om amizadeü, gozar saud-,

oducar a vontade. aUR-rnentar a memória, a lucidez de
espirito o o vigor physieo <• viril: agir pelo pensa-
monto íl dlslancla, livrar-M!* das Influencias ostr~~nl.au
o doinlnal-as, vencer as dlffiouldadesi da vlda o a!-*an-

,.i;ar a folieidado c a rifa, pe«;a Já o AfEífSAGEIRO DA"•'•ORTUNA. Dá-so em mão ou manda-se pelo Correio,
grátis. Ki* para adultos o não analplv.«b,'tos.

Escreva para ARISTÓTELES ITALIA, á CAIXA
POSTAL, 601 — Secção A — (Rua S. Josi, 6). Ris.
Mando-nos nomo o endereço eseri-ptos eom etaresa.
Iio.ie mesmo.

BIOTONICO
FOWXOURA j

COM 0 USO 00 BIOTONICO FONTOURA
OBSERVA-SE 0 SEGUINTE:

i Sensível aagmento de peso.
2." Levantamento geral daa forças.
3." Deaapparecimento do nervosisn**
4." Angmento dos glóbulos sangüíneos,
5.* Elimina-lo da depressão nervosa,
6." Fortalecimento do organismo-
7." Maior resistência para o trabalho physico.
8." Melhor disposição para o tmbaiho mentaL
9." Agradarei sensação de bem estar.
]0." Rápido restabelecimento nas convalescenças.

| 0 MAIS COMPLETO FORTIFICAM
m
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Os maus augurios que pesam sobre veta famílias inglezas
« «ama» »

A casa dos condes de Mars e os castigos aos seus descendentes

/J**tt^*«??aW»?*********P****MI*M ¦

.numa noite de Inverno em que a cendesea do Mars tia numa dae salas do castello.

O conhecido hlstoriograplio e no-
voilista Mr. Elliot 0'Donnell, cujos
trabalhos sobre íolk-iero tem desper-
lado uma viva uttenc;ão dos entcnili-
dns, publicou recentemente detalha-
dos Irimsumptos cias ledas popula-
res quo rodeam as casas nobres da In-
glaterra. unnotundo as curiosas coin-
eidcnciiiH que comprovam a exiictl-
clfni das pragas c presaglos quo estão
unidos ii historia das íainilius ida vu-
lha nobreza.

lla pouco noticiaram os jornaes In-
glozes us conseqüências dc uni acto
de crueldade de uma condensa Bea-
íui-llc, i|uc provocou sobre sua fa-
tnlllii as maldições de um feiticeiro
a ipieni iiiunilou queimai' por llic hu-
vor revelado aa Infidelidudes dc seu
nutrido.

A fumllla Beaforttc foi victima de
terríveis desgraças attraldas sobre
seus herdeiros pela furiosa praga do
bruxo.

Outro, entre os casos curiosos assi-
gnalados por Elliot 0'Donnell 6 o da
casa dos condes de Mars, senhores de
Eosltlne. Essa familia conta, tambem
com uma longa serie dc calamidades
que têm recahido sobre seus mem-
bros clesdc remotos tempos. Expll-
cam esses acontecimentos, como rc-
siiltailo de actos sacrllegos praticados
por um certo con lc Eosklno dc Mars
nas egrejas, abbudlas io conventos da
região.

Conta-se quc pelos annos dc 1 fiOS,
João Eosklno, diiodocimci conde dc
Mara, herdou d còrôii,' do condado o

- HOJE A' VENDA -

PELO MUNPO...
lNumero dc Outubro - Rei dos Magazines
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.erlaira lipia
de roupas brancas para senhora*

homens e creanças e saldos de
,i artigos de outras secções*

Brande yarieiafln.. TERNOS E CHUPÉOS
FARA MENINOS

Exposição no Io andar

CASA SUGENA |
AVENIDA RIO BRANCO, 76 a 86 Ü

IIIIF
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10 S sapatos Paraibanos para
senhora usar em casa

PRETO OU AMARELLO

Casa ftzamor
OUVIDOR 55 — RIO

PELO CORREIO MAIS 1?500 POR PAR

entrou cm posse dos vastos domínios
dos senhores Eosklne.

O novo condo era um homem do
péssimos costumes; dentro em pouco*
começou a commettor uma «frio de
actos cruéis contra qs seus servida-
res, atacando os visinhos o assaltai!-
do os viajantes iqut* passavam pelos
seus campos. Depois, chegou a a'i-
saltar atC* os conventos próximos, pa-
ra roubar us thesiitiros recolhidos pe-
los frades. Sua audácia não Unha II-
mitos o ora temido de todos pela su.i
ferocidade.

Bm' certa oceasião atacou a Ablin-
dia de Cambuskomet e com isso dos-
penou a Indignação de todo o cloro
dn Inglaterra, Demoliu a capella da
Abbadia e com n pedra fez construir
uni palácio ido recreio.

O facto provocou um terrível os-
cauriulo religioso, c o abba.de, iiuc era
tido por um santo, lançou sobre o
sacrilego um duro anathcma. Na su*.»
maldição, o abbacie conilcmnava João
de. Mars c seus descemieiitcs a uni.-t
sério de espantosos castigos que, n.i
dizer popular, vão se cumprindo fatal
o implacavelmente.

Bntrc as penas que o abbade pro-
disse n João Eosklne, estava a de que
nenhuma empresa dos condes dc
Mars chegaria ao fim; e Elliot assi-
gnalou uma larga suecessão de em-
presa dos condes que fracassaram
suecessivamente. Entre outras, lem-
bra a construcção de novas muralhas
do .defesa do castello, que até ho.ie
estão por concluir. IA destruição da
torre nobre do castello, quo se incon-
deia cad.-í vez que é reconstruída, *5
outro castigo imposto pelo religioso a
João de Mars.

l*'inalmente, predisse o abbade que
a maldição cessaria quando íosse vis-
ta no castello a sombra de um dos
primeiros condes de Mars quc na
edacle-mtSclia irnorrera lutando peia
christandade. Nesse dia. unia, rainha
daria beijo de paz á ultima condessa
•dc Mars e a familia — livre, emfitn,
da maldição, — sc extinguida.

K' o caso que a rainha Victoria,
passava certa vez pela localidade on-
dc se encontra o celebro castello dc
Mars c entre, as pessoas que a rece-
beram achava-se a condessa de Mars,
cousorciada de pouco com um lord
eseossez. Ao sabel-a recem-casada, a
rainha approximou-sc ida condessa
beljando-a c íclicitando-a pelo seu
matrimônio.

•A prophecia cumpriu-se: a rainha
dera o beijo de paz á ulllnia descen-
deiito do appellido Eosklno dc Mari.

Alguns annus mais tarde, quando a
condessa lia tninqulllumonle num
•dos salões do castello. numa noite do
inverno, viu a seu lado uma appari-
çâo lerrorlfica — a cabeça de um
gigante pagão, escorrendo sangu.!,
suslida pela mão do antigo crusado
antepassado dos Eoskines, numa cia-
ridade incerta.

A condessa eslava gelada de terror
o antes quc pudesse voltar a sl do
espanto, a visão clesappareccu.

Kr.-i a ultima parte da prophecia
e as largas provações que haviam pc-
sado sobre u casa dos Eoskines de
Mars tocavam uo ílm: — os seus
membros estavam perdoados, mas
não havia mais descendentes museu-
Unos c o appellido .desappareeou da
heráldica ingleza.

0 "MOTO-CONTINÜO"

0 APROVEITAMENTO 00 FLUXO E
REFLUXO DAS ONDAS

(Comjnunlcntlo oplstolnr da inltccl
Press)

PARIS, setembro (U. P.) — Algo
que multo ho approxlnni do antigo
sonho do "moto-contlnuo" acabam
do roallzar os cngenhelroH francezes.
Ellen ainda, não obtiveram resultados
definitivos, mas fizeram o bastante
puni Induzir o governo a abrir um
credito do dez milhões do francos
afim do que continuem ns experien-
cias para o aproveitamento das on-
dus marítimas na producçilo do cor-
rentes electricas sem consumo do
carvão.

'O plano do aproveitar o fluxo o
refluxo do mar tem sido ensaiado
em muitas occaslões, especialmente
na bahla de Fundy, cuja onda cx-
cepcional de cerca de quurenta pés,
offerece uma perspectiva do sueces-
so, mas uts dlfflculdades technlcus
ainda não puderam ser domlnr.das.
Em um estuário perto de Brest os
engenheiros francezes construíram
uma represa do 1.000 metros no que
fórum collocadas tres turblnis, gera-
doras da força motriz da usina, Á
força produzida pela onda quando
entra o «ae, (¦ sufficiente. O pro-*
blema consisto em saber como apro-
velUar a força «ccumulada nos itl-
tcrvallos.

A construcção dc uni lago arüfi-
ciai atraz de uma immensa represa,
mais oü menu*» como o liatum Dum,
no Canal de Panamá, solve o ¦proble-
ijiii. A onda .10 entrar além dc dar
movimento ã turbina na represa,
encho o lago artificial ale transbor-
dar e quando começa o refluxo a
água que corro serve cie onda sub-
sldlarii.i. u move a turbina atí vol-
tar o fluxo.

Aipds dois annos de ensaios o ex-
periencias iniciadas pelo ex-ministro
da« Obras Publicas, sr. Ivo le Tro-
cquer, um decreto do governo decla-
ra quo a idéa 6 viável, devendo ser
aberta uma eubscrlpção afim de co-
brir ns despesas da nova installação.
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A cultura physica nas praias norte-americana?

Loteria do Estado de Minas
Única no mundo que distribue 80 por cento em prêmios
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Bilhete inteiro 30$Q0O
7 de Outubro

200
CONTOS

Inteiro. . 60SO0O
Meio . . . 30S090
Vigésimo. 35000

cs
Er-i«c
*=¦".

*ss cx*
 w

O E—i
E~a Bastas »=!

SS M•*e
)__¦«a:
tsu

II de Outubro

50
CONTOS

Apenas 18 mil bilhetes
Inteiro.. . 15S000
Décimo. . .. 1S500

HEMOREOMS Trata-
mento ra-

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

 De 1 ás 5 — Norte 3070.

54 Saber vestir c saber
1'asclnar; o melo Ue
conscgull-o estil na
Guanabara — rua da

Carioca, 5-í.

COPACABANA
Aluga-se, eom contrato por l! annos, a

casa da rua Barcellos, 115. Informações com
o sr. 1'rlcdci'lsclic & c, rua 7 de Setcm-
bro, tf". Tclcpliono Norto 7?S5.

A' VENDA BM TODA PARTE

0E30C ao-aoi aonoi

l $ vossa sorte está no
Campeão de Min

AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

I!
O!
Do

Succursal do 0â*MFE&O DO SUL
RUA RODRIGO SILVA, 9 — TEL. C. 728 e RUA RODRIGO SILVA, 6

TEL. C. 2626
PEDIDOS PELO CORREIO DIRIGIDOS A

Raul C. Beirão & G.
CAIXA POSTAL 2166

óEaoir= aocsox
RIO DE JANEIRO — END. TEL. "CAMPE/IO

locaoi— aoeior toiao

E' tanta a satisfação
que dão

OS MOVEIS

Red-Star
que quem os adquire raras
vezes se desfaz delles» •
quando vendidos em leilão,

não só chamam grande
CONCURREK-OIA,

como muitas vezes são
vendidos por

PREÇOS SUPERIORES
aos que tinham sido

COMPRADOS

Red* Star
69 - GONÇALVES PIAS ? 71

82 -URUGUAYANA- 82
¦ui ¦ ¦¦«IIHIMIIIIIII-IIII ¦iimmii

UM INQUÉRITO ADMINISTRA»
TIVO NA PREFEITURA

Tendo appnreciclo, na tíub-Direclo-
rio. de Rondas, u:m conhecimento
para pagamento de imposto de
transmissão, no valor de 770$, per-
tencento ao padre Ricardo Silva, o
dr. Geremario Dantas nomeou uma
commissão composta dos srs. Pedro
Reis Pttho Hernani Borges c Udi-
lon Uouto uClm de procedei* a um
inquérito pura apurai- o facto.
*^»*VirfV^fVSAAA^f,t«i>rV?A>^AAAfV*^^

O FUTURO PRESIDENTE DE
MINAS

O dr. Mello Vianna, ex-eceretario
do interior üo listado dc Minas e
candidato a presidência do mesmo
Estado, actualmente nesta capital,
regressara, para Bello Horizonte, no
dia (2 de outubro, em carro ligado
ao nocturno mineiro.
a*at**^*»*M*m**a**a**af\t*a***^

PUBLICAÇÕES
RELATÓRIO DA SUPERINTEN-

DENCIA DE PORTO VELHO — Re-
íere-se ao exercício de 1923, e foi
apresentado por oceasião da dnstal-
Iacao dos trabalhos do anno cor-
rente. E' superintendente o dr. Joa-
quim Augusto Tanajura. Verifica-se,
desse documento, ciuo a receita foi
dc 1S3:005$595, c a despesa do réis
170:442$013, tendo sido encerrado o
anuo financeiro com saldo.

REVISTA COM.MKRC1AL BRASI-
LEIRA — Recebemos os ns. Ü2 c
03, quc, como sempre trazem a re-
.stniia do movimento commercial do
Santos, onde £ editada.

BOLÍVAR c- EL BRASIL — E'
uma monographia sobro o libertador
o au suas relações com o Brasil, cs-
cripta pelo sr. Argeu Guimarães,
que pretende transtormal-a, mais
tarde, numa obra cm quo trate mais
amplamente do assumpto.

REVISTA DE PHARMACIA 10
CHI.UrCA — Temos á vista os nu-
meros 1 c ! do vigésimo sexto anno
dcs-la interessante e util publicação,
organizada coin esmero o offerecoti-
do leitura, dc autualldado sobro to-
dos os assumptos da especialidade.

QUESTÕES PREDIAES — L S.
Arruda — Eni uni alentado volume,
reuniu o sr. .1. í-i. Arruda, artigos du
commentario sobro a locação o fiiin-
i;ns ipredlues, devidamente anno-
tados.

Para maior intelligencia o utilida-
de, contem o livro, tambem, um for-
mulnrio de contratos, cartas de fi-
anc,-a etc*., quo o tornam necessário
nflo somente a proprietários como -
inquilino:;.

OtORNABS DE MODAS — Da co-
nhecida "Livraria Odeon". próprio-•dnde dos sis. Soria & Boffoni, á
Avenida liio Branco, recebunios va-
rios jornaes de modas, figurando eu-
tre estes o "Wendon^-Ladis Joui*-
nal", "La 1'árlsietine", "Paris Ele-
gante", "Les Grandes Modes do Pa-
ris" c* o "Star".

A par dessaa revistas outras rece-
beu a "Livraria Odeon" e que dão
conta das nwis recentes criações» da
moda nus centros cm quc cila pou-
ti fica. Pódc-se mesmo dizer quo os
srs. Soria <t Boffoni fizeram dessa.
especialidade — jornaes dc modas —

. uma socçiiu (ias mais bvm appurc-
lliad.is do seu estabelecimento,

CATARACTAS «EUtINDARIAS.
C1LAUCOMA CONSECUTICO A'
DISC1SAO — O dr. Gabriel de An-
drade acaba de publicai* em "pia-

quette" a communicação nue fez á
Academia, dc* Medicina, cm 22 dc
agosto ultimo, cm resposta a uma
critica do dr. Abreu Fialho o sobre
os assumptos a que se referem os
títulos do trabalho.

RELATÓRIO — Recebemos um
exemplar do Relatório, correspondeu'-
te ao anno de 1923. apresentado á
Câmara Municipal dc S. Paulo, pelo
respectivo prefeito, dr. Firmiano dc
Moraes Pinto.

BIBLIOGRAPHIA BOTÂNICA —
Em "Sépárata" do "Boletim Jo Mu-
seu Nacional do Rio de Janeiro", está
publicada mais uma parte da. collo-
ctanea de dados bibliographicos, or-
ganizada pelo sr. A. J. de Sampaio,
du mesmo Museu, no intuito de dotar
a secção de Botânica do instituto
a. que pertence, de um catalogo
completo da literatura necessária ao
estudo efficiente de cada um dos
problemas botânicos e phytotechni-
cos no Brasil.

ENVENENADO — Com este titulo
e o sub-titulo "Responsabilidade Ci-
vil do Pharmaceutico", estão publica-
das em folheto, de que nos foi envia-
do um exemplar, as nllegações finaes
do advogado Benjamin do Carmo
Braga Júnior, como advogado de An-
tonio Ja Silva Campos, na acção or-
dinaria por este movida, no juizo da
6* Vara Civel, contra a firma Lima
Costa & C», proprietária da Nova
Pharma ci.-* Orlando Rangel, desta
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Numerosos instructores, designadoo pelo govorno da Amerlca do Norte, reúnem nas praias, durante a temporada eitlvul, um
numoroto grupo de..moçau e rapazes que voluntariamento queiram fazer, antoa o depois do banho, exercícios do respirado
o algum exercício *rymnastico. Sobro um oslraclo Improvisado o professor Indica o exercício que os alumnoa espontâneos ra-
lixam com a presença de grando numoro de espectadores que, curiosos, seguem a lição diária, na qual os discípulos sempre

so renovam
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O CONCURSO DA CENTRAL DO
BRASIL

Nos dias abaixo mencionados, se-
rãu chamados ã provas oraes os sc-
guindes senhores:

iy.tx 30 do corrcnlc — Bento Be
Wllton Morgado, Nadlr Gonçalves,
Mauro Soares, Alldta Baptista Al-
ves, Franclsca Valentlitl, Maria
Amélia da Costa Carvalho c Irene do
Agosto.

Dia 1" do outubro — Üagniar Vaz
da Costa, Milton da Cunha Ribeiro,
Irene Solei* da Silveira. Josc da Sil-
va, Carmelita Bastos c Moacyr de
Almeida.

Não haverá outra chamada para
csLog candidatos.

O resultado das provas dos dias
abaixo foi o seguinte:

Dia 13 do corrente — Approva-
dos: Dulce Maia Faria. Idnlcinda do
Souza Figueiredo c Joaquim de Car-
valho Rodrigues. Faltaram sete.

Dia 11) — Approvados: Laura Be-
zenra de Freitas. 'Walter' da Cruz
Mattos, Getulio Barbosa ile Moura,
Maria, do Carmo Muniz Tavares Za-
earias e Lucilia Myra dc Moraes.
Faltaram cinco.

Dia 17 — A'pprovados: Ricardo
dos Santos Silva, Aylton Ribeiro Du-
arte, Fernando de Castro Barbosa,
Sylvia Figueiredo de Souza Fcrnan-
des. Joaé Dutra das Neves o Anna
de Souza. Faltaram tres.

IDIa 19 — Approvados: Antonio de
Padua de Souza Meirelles, Eudaldo
Vieira dc Rezende o João Kahl Net-
to. Houve dois reprovados e falta-
ram quatro..

Dio, 22 — Approvados: Atala da
Costa o Rocha, Hercllla Antunes Lei-
te. Leovigildo Alvares cios Prazeres
Sobrinho, Maria Iracema Moreno,
Henrique Índio do Carmo, Mario
Olyinipin do Vasconcellos, Maria Pc-
reira Alves e Prescllianu Vieira do
Andrade. Houve um reprovado c um
não compareceu.

Dia, 27 — Approvn.clos: Marietln.
Iracema Moraes cie Lacerda, Moacyr
Franco, Herincngai-ilo Martins Vidal,
Elisa Pires dc Albuquerque. Aracy
cio Brasil c Silvo. Celestino Salathlo!
do Oliveira Maurity o Castof 

'Victo

rino Coelho. Faltaram dois.
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RECITAL CARLO LITEN *
O segundo recital cio poela-actor

belga. Curió LI ton terá 'logar hoje,
ás 17 lioras, no salão principal da
Associação dos Empregados no Coin-
mercio,

Damos cm seguida o programma
dessa interessante festa, de arte:

Primeira parte — 1 — 1'olyouete
Corneille; 2 — Le corbeau et lc

renard — Lafontaiiic: 8 — La nuit
do décêmbre; 4 — Loreuzucelo —
A. do Musset.

Segunda parte — 1 —-"La dure
épreuvo — - — L'absenco — 3 —
,1'ui presque peur — A — En liateau

ã — Avant — dc I*. Vcrlalne; 0
 Lo dormeur du vai — 7 — Buiinc

penséo du matin — do A. Rlmbaud;
S — Itcciieillcnicnt — 1) — Les 1111-
bou.v —'10 — Le chat — 1.1 — Les
aveugles — de C. Baudolaii'0,

Terceira parte — t — Les glas —
:; — jja Flandro vivante — dc M.
Visucr; I! — La Pluio — :i — Cro-
qul dc Cloltrc — 5 — La grando
chambre — G — Un lambeau dc pu-
trio — de E. Vernhaeren.

Quarta *parto — 1 — Tros douce-
ment — 2 — Le jour cu nuit — 3

Les deux enfants clu Rol — 4 —
La CathÉdrale de Reims — do E.
Vernhaeren.

INSPECÇÃO DE FACULDADE
Tor iportarla do liontem do mlnls-

tro da Justiça, foi nomeado o dr»
Raymundo Furtado da'Silva para in-
specclonur a Faculdade de Direito
do Estado do Maranhão.

SO' JOGAM 6 MILHARES
AMANHA — 1° HK OUTUBItO

20:000?000
LOTERIA DA VICTORIA

AOS MÉDICOS - OCCASIÃO ÚNICA
Por 1:800$ vende-so bello estojo

com cerca de 200 instr, cirúrgicos
complt^.-iinente novos o ?modernos.
Custa 0:000$ na Europa. — MILTON
— AV. Kio Branco 151 — 2" —
C. T. 17S.
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Dr. Fernando Vaz
Cirurgião do Hospital dc S. FrnhèlS-

co de Assis — Cirurçrla -íeral — Dia-
gnostlco c tratamento cirúrgico das
aflecções do estômago. Intestinos e
vias ¦ blllare.-. Utero, ovarios, urctlira,
beilga e rins. Tra>ainento do câncer,
das hcniorrliagias, dos tumores do ulc-
ro e da bexiga polo radium. — Con-
sultorio, Assembléa, 27. — Hes. Conde
do Domrim, oss. — Tei. vr.ia 1253.
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VENDAS DE CAFE' E ASSUCAR
EM BOLSA

O syndico <la Junta dos Correto-
íes communlcou ao ministro da
Agricultura terem sido vendidas cm
Bolsa, nesta capital, durante a soma-
na dc 2'S a 27 do mez quc bojo finda,
88.000 saccas de cafú e 33.000 saccas
dc assucar.

OS CURSOS DE POLfrCLUUCA
DO RIO DE JANEIRO

O professor Oscar do Souza, .fart
hoje, ás 17 horas, a terceira, con*
ferencia do curso ciuc vem renhzan-
dn na Pollelinica" Oorn.1 du tilo d*a
Janoiro nobre clinica tucr.-i.pnnt.ica.»

Nessa palestra diasciHanl o pro-
fessor Oscai- do Souza, sobre. "Kron-
chiec.tablas". , ,

HOJE- 30:000$
__________ 1NTKTRO, 2Í400

LOTERIA DO E. DO RH)

A O IR I O D O l_.
Crcosotado, cura tosse cm dois dias o fortirica o organlnnio. App. pelo D,
N. S. Publica sob o ll. 1503 e llceni-lailo sob o n. 57, cm üü-tu-üo. — Ven-

de-se cm todas as Urogarlas o Ptiarmaclas.
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*** \kmlesm/ecçao
mensal com
alguns hm
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de " i555
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W
ea maior garantia contra

futuros encomodos e doenças

d** riasurimrws.

bexiga.
Exigira emballagem

original"Schering"

LOTERIAS DE SÃO PAULO
EXTRACÇÃO AS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

EOD A FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

HOJE

Por l$800
J. AZEVEDO AC — ConcCMlonario» — S. PACLU

A" VENDA EM TODA PARTE
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CRIME CONTINUADO

Um "chauffeur,, feriu a navalha,
duas mulheres

Oíwaldo da Silveira Cumaclio,
fuljro "Mariu Menino", brasileiro,•om -K onnos do odado, motorista o
morador A. rua do Passeio, 112, ti-
nha como amantes n« raparigas
S,'nlr Santos, brusllelra, com 24 an-
ao, tambem brasileira, com 21 an-
noa do edado, rcildonto A rua Vasco
da «nma, 8, e Nalr Mendcu Cardo-
nos do edado o moradora d rua lo
Cattete, 30, sondo voz corronto nos
círculos da malandragem, quo Os-
«aldo explorava as duas mulheres,
as quaes enganava, accnando-Ihes
com uma preferencia definitiva.

Ha cerca do tros mezes, Nalr Men-
Oswaldo ficou com Nalr Santos, n
qual estava convencida de que fora,
emfim, a preferida,

Sa madrugada do sabbndo, Nalr
des Cardoso, com na brutalldadon do
Cardoso, enfurada da vida na capl-
tal mineira, embarcou para esta ca-
pitai, ondo passou n residir, nova-
incute, na pensão sita A. rua do Cat-
tote, 38.

Aciul chegando, soubo Nalr quo
Oswaldo tivera com a outra Nair,
oi rival, resolvendo, por Ifir.o, aban-
donal-o. Oswaldo, que não tevo
sciencia do regresso de Nair Cardn-•so, c-itcve, na madrugnda do domin-
go, cm companhia do Nalr Santos,
no bailo realizado no Club Flor Ta-
puya, do ondo eairam cercn. do 5 ho-
ras, No club, Osv/aldo foi Informa-
do dtt chegada do Nalr Cardoso, fa-
sendo, desdo logo, o projecto de Ir
ter com ella.

.Chegado á casa da mulher com
quem eetava, Oswaldo, ao Invíis dc
ficar como vinha far.endo continua-
monte, dispoz-nc a'sair, resultando,
dahi, forto discussão entro Nair o
Oswaldo, até quo esto, saceando do
uma navalha, desferiu-lhe um golpe
visando o rosto, quo, entretanto, nào
foi attingido, pois Nalr tipiirou-o
com o hraço direito, quo foi ferido.

Praticada a façanha, Oswaldo, to-
mando o taxi de que é chauffeur um
indivíduo conhecido por "José Ks-
tafetá", partiu para a rua do Cat-
tete, em visita & outra Nalr. lista,
disposta a não supportar mnls a «x-
ploração úe que vinna sendo victl-
ma, não o quiz receber, porém, a
instanclaa ãa outras companheiras,
inclusive as de uma mulher conheci-
da por Gaby, mas cujo nomo é Ny:-
va Prazeres, nceedeu, entrando os
dois paru o aposento' occupado porNair, Ahi, minutos riotiois, Osv/aldo,
i.r-iis ligeira troca do palavra*; sac-
cou da navalha n vibrou profundo<¦ extenso goipe no yen tro da rapa-
riga que caiu ao «oio, em gritos.

Aproveitando-se da confusão rei-
nanto na casa, entro a gritaria ,1o
mirlherio, ''Mario Jfjsmlno" desceu
Kls carreiras ns escadas da casa, c,
tomando o ca'-ro do seu amigo "Jo-
sé Estafeta", desapparocotl.

A policia do G" dlítrleto esteve no
local, onde ouviu varias testemunhas
o as intimou para depor no inquérito

A victima foi «oceorrida na Assis-
tencia o removida, em estado gra-
ve, para a Casa de Saúda 1'odro Er-
nrsto. Apresenta, ella, um ferimen-
to inciso penetrante no abdômen,
rom' hérnia (lo çolon o do intestino
delgado, produzido poi- instrumento
cortante.

O ferimento de Nair Santos não
•tem gravidade nenhuma, tendo esta
mulher estado na delegacia do 6o
i'JBt.rli*to. onde depoz.

OS BONDES TAMBEM

Torneiro mecânico para meta!
Procisa-sn de um na casa conte-

vii.i-K, oo-ion, rua da Alfândega.

TJM JOVEN COLHIDO
Rodolpho Fernandes Borges, eo.vt

18 nnno» do odado, morador A. run
Camerino, 1)1, quando passava pe'a
praça 15 do Novembro, foi colhido
por um bondo "Ilnrcas", soíirendo
eontiisfics polo corpo.

A vlctima foi snccorrldn na Aasii-
tonela nfto tondo, a policia do 1° di:-
tricto, tido conhecimento do facto.

l!M MENINO ATROPELADO
O menor Jalr, de E annos do oda-

de, filho do Manoel Vieira o mora-
dor o. rua Senador Euzebio, 42, ao
atravessar a rua cm quo reside, foi
apanhado pelo bonde n, 124, da linha"Aldeia Campltita", dlr'gldo pelo mo-
torneiro do regulamento n. 3,438,
David Gonçalves.

Recebendo fractura exposta d.i
coxa esquerda, além do contusOes
pelo corpo, Jalr teve os soecorros da
Assistência, Internando-se, aiiés, no
Hospital Hahnemannlnno.

O motorneiro culpado foi autuado
em flagrante, na delogacla do 14o
districto.

A VICTIMA FOI mi OPERÁRIO
Na rua Visconde do llaunn, esqui-

na de Machado Coelho, o operai-lo
Jflguol SImBes, do 24 annos do eda-
de, solteiro, portuguez o morador í;
rua Nova 'do S. Leopoldo, OS, foi
apanhado por um bondo, recebendo
hematoma na cabeça, amputação de
um dedo do pé esquerdo e contusões
generalizadas.

A policia registrou a oceorrencia.

VICTIMAS DOS TRENS
VM SOLDADO DO EXERCITO

MORTO
Ao atravessar a linha férrea da

estação Lauro Muller, o soldado do
Kxerolto, n. 1.135, do 2" regimento
de Infantaria, foi a-p-ínhido pelo
comboio S. U. 129, ficando reduzido
a uni montão de carnes. As autorl-
dades do 15" districto fizeram ro-
mover os restou mortaes do desgra-
ça'do para o necrotério do Instituto
Medico Legal.

MORREU NO HOSPITAL — Con-
forme ontlciamos, em nossa edição de
domingo ultimo, o empregado do
commercio Antônio José dc Azevedo,
brasileiro, do 43 annos de edade e re-
sfdente íi rua Goyaz, 250, foi lnter-
nado rio Hospital 'da Ordem do Carmo,
gravemente ferido em conseqüência
de Um desastre soffrido, na estação
de Engenho de Dentro. Hontem, el'.e
veiu a fallecer e o scu cadáver foi
recolhido ao necrotério 'do Instituto
Medico Legal, onde o dr. Rodrigues
Caô, procedeu tt autópsia, constatan-
do o seguinte prognostico: "ISsnínga-
mento da coxa direita o perna es-
querdn. e hemorrhagla consecutiva".

A' tarde, foi a vlctima sepultada no
cemitério à-e S. Francisco Xavier.

UM. ACCIDENTE EM SANTA
CRUZ — Entre o.s passageiros do
trem S S 27, figurava o nacional Ze-
phcrlno de Oliveira, de 52 annos ,1o
odado, solteiro e residente em Cam-
po Orando, que, perdendo o equili-
brio, caiu á linha e ficou eom a
perna direita sob as rodas do eom-
bolo. O infeliz foi medicado no Hos-
pitai D. Pedro II, e, em seguí.ia, re-
movido para a Santa Casa, onde fal-
leceu sem prestar o menor esclareci-
mento sobre a sua identidade. Remo-
vido, como desconhecido, para o ne-
croterlo do Instituto Medico Legai,
foi o scu corpo aulopsiaJo pelo tlv.
Rodrigues Cart,, que attostou eomo
causa da morte: "Esmagamento da
perna direita".

lasas e Terreno:
ALUGA-SE uma boa casa na rua

Oito de Setembro n. 25, Meyer,
com tres quartos, ealas o mais de-
pendências; a casa nclia-so aberta
c trata-se á rua Frei Caneca n, 121.

.VINGUEM compre terrenos sem ver
os da Companhia Territorial do

Rio de Janeiro e verificar as condi-
ções de venda. Assembléa, 70.

J 
PINTO — Prédios o terrenos• construcçSes o outras operaçõen;

rua do Rosário, 101, sob. Tel. Norto
5236 e 31GB.

TERREXOS om Aiulnraliy — Ven-
dem-se a dinliclro ou a prestn-

CÕes diversos lotos bem situados ás
ruas Pontos Corrêa (cm frente ao
quartel) c Barão dc Vassouras, jun-
to íi rua Barão dc S. Francisco Fl-
llio; trnta-sc dlrcctamento com o
liroprirtjyin, ú rim S. Pedro n. 132,
sobrado, tclcpliono Norte 3259.

VENDE-SE a grando propriedade á1 rua da Egrejinha n. 9, esquina
da praça Marechal Deodoro (campo
de S. Christovão) e praça da Egre-
.Unha. cm leilão, pelo leiloeiro PAL-
LADIO, quarta-feira, 1 da outubro
de 192.1, ãs -1 1|2 horas.

VENDE-SE o grande e solido pre-
dio íi rui Augusto Severo n. 7S

(antiga Praia da Lapa), em leilão,
pelo leiloeiro FALLAiDIO, terça-foi-
ra, 7 de outubro de 1024, ãs 4 1|2
horaa da tarde.

VENDE-SE o bom prédio, de sobra-' do, â rua de S. Christovão nu-
mero 001, em leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO, terça-feira, 30 do cor-
rente, üs 4 1J2 horas.

VENDE-SE o grande o solido pre-
dio ã rua da Paisagem n. 211

(Botafogo), em leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO, tsoxta-folra, 3 de outu-
bro do l'J'24, ãs 4 horas.

VENDE-SE o bom prédio de dois
pavimentes, ri rua Dr. Carmo Net-

to n. 300 (próximo fi Avenida Sal-
vaítor da Si o rua F.rei Caneca), em
luilüo. ;ielo leiloeiro PALLADIO,
quinta-feira. 2 de outubro de 11)24,
às 4 112 horaa.

VENDE-SE o grande c solido pre-
dio á rua de S. Clemente n. 325

(Botafogo), cm leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO, sexta-feira, 3 de outu-
bro de 1!»24, ãs 4 1|2 horas. Ü pre-djo sfi pôde scr visto no dia do lei-
lão, depois das 2 horas.

VENDE-SE um magnífico prédio na
rua Ma<.to Grosso n. SO, largo

da C'3ncella. com porão habitava'.
pavimento superior, Crcs salas, tres
quartos, cozinha, dwiponsa, quarto dá
banho e W. C, construído em cen-
tro de terreno, que mede de frente
14m. por 50, cm leilão, quinta-feira.
-' de outubro, ás 4 hora. du tarde,
pelo leiloeiro Agenor. ,

VENDE-SE uma íwignifica avenida
com sete prédios, na rua Duque

do Caxias ns. 96 e ÜS, dando uma
renda de 1:200$ mensaes, pela. me-
lhor offerta, om leilão, quarta-feira.
S de outubro, ás 5 lioras da tarde
pt'lo leiloeiro Agenor.

ESCRIPTORIOS NO CENTRO
Alugam-se oa sobrados da rua Gonçal-

ves Dias ne. 63-SE, eomplotamento refor-
mados, cem aoceaso por elevador. Trata-
se na loja.

PRÉDIOS EM ICARAHY
ALUGAM-SE tres prédios situados il rua

neilsarlo Augusto ns. 3-2, 30 e 10, Canto
do Ulo, perto da praia, recentemente cons-
truidos, com I quartos, u salas, hall, ba-
nheiro o demais Insiullai-floa pura familia
do tratamento. Os prédios tôm Jardim na
rrente. c quintal regular. Podem ser vis-
tos -no local. CONDIÇÕES: Aluguel rils
OtiOÍSOOO por mez c taxas, sob contrato
dc :i annos, Tratar ii rua General Cama-
ra n. 00, loja, casa Souza Hllio 4: Cia, das
10 horas is 3.

PRÉDIOS NOVOS
Vendem-se ou alugam-se quatro, Jun-

tos ou separados, aluda nio habitados, es-
tylo bung-alow, em cimento armado, Jnr-
dini, escadas cm mármore, ladrlllios ce-
ratntca, assoalhos das salas e quartos cm
mosaico de madeira, duas cores; plritti-
ras, estylo allemão; fogão a gaz, dividi-
das com os segulntes comtnodos: 2 salas,
hall, copa, cozinha, dospensa e no pavi-
mento superior tres bons dormitórios o
um espaçoso quarto paru banho: tem mais
rúra um quarto pava criado, W. C, chu-
veiro c pequeno quintal. Podem scr vlsl-
tados a qualquer hora, ii rua D. Maria
ns. 42 a li e Netto Teixeira ns. 7 o 'J
(Aldeia Camplsta). Trata-se na rua Vis-
conde dc Inhaúma n. IS, 2° andar, com
Tourinho, o proprietário, das lí is ii
horas; telephone Norte 15'.'0.

TERRENOS
Vondom-so optimos lotes no T.c

7>Ion. entre o mor e as grandes obras
tV> Joekcy Club, il. vista o a presta
ções. Preços vantajosos, principalmonto para o caso das vendas C\
vista. Tratn-so Avenida Rio Branco,
133, 4' andar, sala 11.

TERRENOS A PRESTAÇÕES
TIJVCA — BOA VISTA

Na Estrada das Furnas vendem-
se lote.' cie mil ínotroe quadrados em
prestações mensaes, desde 50$ 
escriptorio local: Estrada das Fur-
nas n. 353 — escriptorio central:
rua da Candelária n. 38, sobrado,
com os srs. Penna, Pnrlsot &. Com-
panhia Limitada. Telephone: Norte
n. 4.015.

VENDE-SE
Itons prédios í rua Laranjeiras p rua

transversal a Condi Bomfim, co.ii Custa
Draga 4; C, rua S. Pedro, 12.

Mal irremediável
VICT1MADO PELO AUTO 5.120

O carregador Francisco Nunes,
morador ã rua üonoral Camara, 09,
quarto VIII, foi colhido pelo auto
n, 5,120, pa rua da Constituição,
recebendo contusfies generalizadas,

Registrou a oceorrencia a policia
do 4," districto, quo abriu Inquérito
r, respeito.

UMA SERIE DR ATROPELA-
MENTOS

Antenor Nunes Lolto, de 27 an-
nos de edade,empregai! o da Llght
o resldento d rua Magalhães, 18, foi
apanhado por um auto na rua Vis-
condo de ltau'nu.

Manoel Cardoso Pimentel, de
19 anno.s do odado, operário o.rcsl-
dento em Olaria, foi tambem colhi-
do por um auto na rua Senador Eu-
zeblo.

Antônio do Aguiar, de 00 an-
nos de odade, operário o domicilia-
do á rua Benedicto Hippollto, 43,
se viu colhido por uni auto na praça
11 de Junho,

Galeno Coelho Guimarães, do
8 annos de edade o residonte em Sa-
pC, foi atropelado por um auto, na
rua Haddoek Lobo,

Recebendo ns pessoas acima con-
tusOos diversas pelo corpo, a Assis-
tencia medicou-as, retirando-se ollua
depois para ás suas residências.

Sangrento ajuste do contas
No interior do um botequim, «ito

á boca do Matlo, bebericava o jar-
dineiro Adão Machvtdo de Souza,
viuvo, de 56 anno.s do edade o re-
uidento no togar denominado "Ca-
ehoeirlnha", quando chegou o BSU
conhecido Josó de Abreu que, á vi-
vn. força, queria quo ello pugnsse
uma bebida.

Como Adão so recusasse a satiu-
fazer a i_.\lgeiiola do Abreu, esto to-
njou do urna cadeira e deu uma
pancada no out:o, ferlndo-lhc a ca-
beca o o rosto.

Adão foi medicado no posto de
Assistência do Meyer, depois do que
apresentou queixa ü. policia do 10"
districto.

Um menor aggredido
A policia do 22" districto foi pro-

curada pelo menor Sylvlo Gonçal-
ves,. do 10 annos do edade e resi-
dento á rua Conselheiro Paulino, 51,
quo apresentou queixa contra um
outro menor, de nome Diogo, dl-
zendo ter sido aggredido por elle,
recebendo um ponta pé no estorna-
go.

O aggressor íugiu e a victima ro-
cebeu curativos nn, Assistência do
Meyer.

Desordem cm Olaria
No domingo ultimo, Raul Pereira

Machado, do 31) anuo.-j do edado e
morador ã rna do Riachuelo, 131,
foi dar um passeio á estação da re-
nha, Juntamente com o seu amigo
.Manoel Lopcw da Silva, do 48 annos
do edade e resldento á rua Cândido
ila Silva, s|n.

Estes indivíduos discutiram tom
o conduetor do trem da Leopoldlna,
pelo que tiveram do descer na es-
tnçõo de O-aria, afim de darem ex-
pllcações ao agente Joaquim de
Paula Aguiar, mas, ao invés de aca-
tarem as'observações deste, aggrc-
dlram-n'o a soecos.

O fiscal de vehiculo.-i Tarquinio
Nogueira o o guarda nocturno Gon-
çalves Pereira intervieram na con-
lenda, mas foram lambem aggre-
didos.

A custo os dois desordeiros Coram
presos e conduzidos ü. delegacia do
22" districto, onde foram autuaduü e
recolhidos ao xadrez.

As tros victimas do caso recebo-
ram curativos na Assistência, por
apresentarem varias contusões pelo
corpo.

Entrando no bar Sereia, sito íi
praia do Botafogo, -100, um gruoo
do rapazes paiioüu a servir-se de
varias bebidas.

Algum tempo depois, alcoolizados,
os moços tiveram uma desintelligen-
cia com o "garçon", que os servira,
por questões de dinheiro.

E o resultado foi todos elles ag-
grec.jiTcm o "_arçon*' mencionado,
que tem o nome Amcrlco Francisco
do Campos, quebrando ainda uma
•mesa de mármore o varias garrafa».

Intervindo, a po"iclá • conseguiu
ainda effectuar a prisão de Mario
Cruz Carvalho e Álvaro Eorges Car-
neiro Filho, que foram levados para
a delegacia do 7" districto, onde
estão respondendo a inquérito.

Os demais componentes do gru-
po puzeram-so cm fuga, tendo o fe-
rido recebido os socorros da .Assis-
tencia.

ABREVIANDO A VIDA
INGERIU TINTUKA !.>!•* IODO —

Ha muito que a senhorita Maria Ja
Penha, de IS nnnos de edade e resi-
dente á. rua D, Anna Nery, 332, vi-
nha demonstrando desejos de pó.-
termo ú existência, sem que ninguem
conseguisse saber do motivo. Na ma-
drugnda de domingo, a tresloucada
conversou com a sua companheira'Je .piorada; Anna Cnrollna, dizendo
algo robre a sua lugubre Intenção, e,
recolhendo-se a seu quarto, ingeriu
uma porção de tintura de iodo. Soe-
corrida pola Assistência, a infeliz ;', ;
posta íôra dc perigo, sendo disto íu-
bedora a policia local.

ATEOU FOCIO A'S VESTES—Por
ter brigado com o seu amante, o po-
drelro Manoel Joaquim Jos Santos, a
nacional Izaltina Felicinna do Nasci-
mento, do 27 annos de edade, domes-
tica e com elle residente no morro
da Babj-ftnla, trancando-so em um
quarto, e'rt'ibebeu as vestes de Icerozí-
ne e ateou-lhes fogo. a seguir. Ven-'Jo-a, entre as chammas, o aniasio
procurou retlral-a do fogo, receben-
do queimaduras nas mãos. Izaltin.i.
horrivelmente queimada, íoi levada
ao posto central da Assistência, onde
se viu medicada, sendo mais tarde
lnternaMa na Santa Casa de Miseri-
cordia. Ali veiu a infeliz a fallecer.
sendo o seu cadáver removido para o
necrotério do Instituto Medico Legal.

COM UM TIRO UE PISTOLA —
Estando, a longo tempo, prostrado
ao leito, por terrível tuberculose, o
barbeiro Antônio Munhoz Galindo,
de 4 3 annos de edade, casado, hespa-
nhol e morador ã rua de Catumby,
OS, casa V, passou ultimamente a
acalentar a Idóa de suicídio. E, ant'.-
liontem. agarrando uma velha pis-
tola, Galindo pôz em execução o seu
sinistro intento: varou o coração com
um tiro. Com o consentimento dj
delegado auxiliar de dia, o cadave.-
do desdltoso barbeiro ficou em sun
residência, do onde saiu o enterro,
liontem, para o comlterlo de São
Francisco Xavier.

BEBEU PERMANGANATO — Em
sua residência, fl rua Pinto de Azo-
vedo, 16. Isabel Ferreira tentou cor.-
tra a existência ingcrin.lo permang.v--íato de potássio. Põl-a fdrade perigo

a Assistência- - - -

OS GATUNOS
EM ACÇÃO

0 BANCO DO CANADA' LESADO EM
AVULTADA QUANTIA

Ao juiz competente o 2o delegado
uxlllar remetteu o processo que In-
Btaurara, sobro "scroquerle" pratica-aa contra o Banco Canadíl, asBlm ro-
latndo:"Condia do presente Inquérito, queo Indivíduo Frederico Fonseca ou
Frederico Au Almeida Pinheiro <j^
ainda Frederico Manoel da Fonsecu
Alnsolda Pinheiro, falsificando a fir-
ma commerclal dos senhores Augus-
to L. ir. Brill & c, estnbolecldos
á Avenida Rio Branco n. 125, con-
seguiu descontar no The Royal Bnnk
of Cnniiriá, a mesma Avenida nu-
meros 00 a 74, tres cheques com o
aval daquelles convmerdantes, dou
ly.Hirtanclas de 7i.ofio, 75.800 o
75.800 fruncoii rcBpcctlvamento, e
cujas photographias «e encontram a
tU e fls. i|ostc» ni<"vVi.f, emlUtdos

pelo E-anco Commercio e Industria
do S. Paulo, em 8 de Janeiro do
10173, contra os ers. Bauer Marchai
& C, residentes em Paris.

Assim é que, cm I de Junho do
anno p. findo, ciam na queixososcorpi-chetídldos com o aviso de fls. 3,
do The Royal Bani- of Canadá, con-
vldando-oa :i resgatar, como avalia-
tan que eram, os tros cheques em
questão e. não tendo elles avallsa-
dos aquelles cheques mi outros
qtiaesiiuer, por nào scr isso mesmo
permittido pelo contrato social,
apresentaram queixa a esta Uelega-
cia Auxiliar, sendo instaurado o pre-sente inquérito.

A falsificação da assignatura Au-
gusto L. U. Brill & ('., nos avnes
dos choques Já citados, e que no
raso teriam sido lançadas pelo sócio
Bernardo Vieira Alves, está perfei-
tamente provada, não sõ pelo ml-
ivu-closo laudo de exame pericial dc
fls, 55 a BB, como lambem pelas
Informações fornecidas ipcla Policia
do Estudo de ti. Paulo (fls. 23 a 33j
pelas quaes se verifica que, segun-
do as declarações do «r, Numa de
Oliveira (fis. 32) director do Bunco
Commercio e industria de S. Paulo,
que aquclle Banco nunca teve trans-
açBen com Bauer M/irchal & C, de
Paris.

O aceusado náo & a primeira vez
que- um do rc-curso criminoso de que
trata este Inquérito, conforme se ve-
riflou pelas declarações dan teste-
munhas de fls. 20 a 21 v. e 24 a 20 v.

Praticado o crime, e antes que
fo.ise o mesmo descoberto, o aceusa-
do nusentou-so desta capital para
logar ignorado, e apesar ue ter esta
delegacia auxiliar, por intermédio de
i;cii investigador procurado obter
qualquer indicação sobre o seu pa-
radeiro, sendo de crer, no entretan-
to que tenha elle embarcado com o
nome de Jílinoel Francisco Pinhei-
ro, no paquete "Zeelandia", com des-
tino a Amsterdam (declaração de
fls. 18, riizüo pela quul não poudo
ser elle ouvido no presente inque-
rito. ..'..-..¦-..

Assim. ,peio que dos presentes au-
tos consta, parece-me ostar o
aceusado Frederico Fonseca.ou Fre-
derico de Almeida Pinheiro ou aln-
da Frederico Manoel da Fonseca
Almeida." Pinheiro, que ê portuguez,
de estatura regular, claudicando da
perna direita (fls. 20 v.) Incurso na
saneção do art. 2CS do Código Pc-
nal, modificado pelo art. 18 do do-
creto n. 1.7S0, ,de 2 de dezembro
de 1023." i
FURTOU MERCADORIAS E FOI

PRESO ;
Ha dias, o sr. Francisco Picarelli,

resldento á rua de S. José, 7ti, em
Madurelra, foi dar um passeio com
a familia e esqucccu-sc de fechar a
porta ,!a :ua.

Ao voltar, o mesmo senhor vcrifl-
cou que lhe haviam furtado roupas,
mercadorias e utensílios caseiros, no
valor de 3 contos de rCis, po'o que
«o apressou em apresentar queixa á
policia do 23" districto, pedindo ;.-yo-
vldenclas,

Emquanto no cartório corria o in-
querito policial, o Investigador 210
conseguiu prender o autor do fur-
to. que disse chamar-no Nicola da
Silva, fiCr brasileiro o solteiro, o ter
21 nnnos dc edade.

Ouvido a respeito, o preso con-
fessou o furto praticado e disse
tel-o vendido a Nadir Abido, Joa-
qulm Guimarães o Josfi Medeiros.
Iodos residentes em Madurelrn,

Em poder destes foram apprehen-
didos tode* os objectos furtados
TRES FURTOS APPREHEXDIOOS

O investigador 41, do 17" distri-
cto, prendeu o larapio Antônio dos
Santos, c approhcndcu em poder
dello um cachorro "Lulu", do valor
de 300?,. quo fora furtado do ,sr.
Hone tVenat, residente á rua Barão
do Amazonas, 40.

Na casa dc n, 242, da rua Se-
nador Pompeti, o mesmo policiai an-
prohcndeu 1 violino, do valor dc
300?, que foi furtado ao sr, Joaquim
Alves Athayde, residente á rua Cor.-
de de Bomfim. 47. O autor do furto.
Antônio Josf- do Oliveira, foi preso
o confessou o seu crime.

Ainda o Investigador 41 pren-
deu SoboStião ***ictavo o apprcheu-
deu, em poder do mesmo, 8 bobinas
do valor de 170$. que o larapio fur-
tou da fabrica de Khair & Irmãos,
sita á rua Gratidão, 12.

0 "Europa,, veiu de Gênova
Deu entrada, hontem, nela manhã,

na Guanabara, o paquete italiano'Europa", o qual conduziu para o Rio
78 passageiros, entre elles 3fi imml-
grantes que íoram encaminhados
para a Ilha das Flores.

Em transito para u Rio da Prata,
levou o "Europa", 1.308 passageiros,
distribuídos pelas tres classes.

Durante a viagem . na'ia de anor-
mal oceorreu, sendo considerado bom
o estado sanitário da unidade ita-
liana.

LAMENTÁVEL ACCIDENTE
A MORTE UO PROFESSOR AL-

FREDO GOMES
No HoBpitnl Prompto Soccorro dn

Assistência, onde ficara em truta-
monto, depois de receber os prime!-
ros soecorros, velu u fallecer o dr.
Alfredo Gomes, antigo educador.

Morreu o desdltoso nvedlco uos
65 annos do edado, em consequen-
cia do unia quôda que, como noti-
ciámos, soffreu sabbado ultimo.

Viujando em um auto omnlbus, o
Indltoso professor, a uni a curva
aportada feita pelo vehiculo, na rua
Machado Coelho, canto do largo do
Estacio, foi atirado ao solo, bateu-
do com a cabeça na calçada.

O enterramonto do dr. Alfredo
Gomes se verificou hontem, no ce-
miterio do S. João Baptlsta, purtln-
do o feretro da residência do ex-
tlncto (í rua Ypiranga, 108.

ACCIDENTES NO TRABALHO
IMPRENSADO — Foi recolhido

á Santa Casa, eom guia da policia
do 0" districto, o trabalhador José
Augusto Soares, portuguez, com 42
annos do edado, casado, morador á
rua 8 de Dezembro, 135, por ter si-
do Imprensado entre a carroça em
que trabalhava e o portão da Fs-bri-
ca dc Tecidos Alliança, nas Laran-
Jelraa, A victima, que recebeu forte
contusão no thornx, foi soecorrida
na Assistência.

Victima da própria valentia ?
Ao que affirma a. policia do 10."

districto. o Indivíduo Henrique (.'ha-
gas, dc 35 annos de edade. solteiro,
brasileiro, e vigia dc uma:- obras
existentes na praia do Retiro Sau-
doso, onde tambem resido, foi vkti-
ma da própria valentia.

Arniando-se do um revólver, o in-
dlvlduo referido, que tem o vulgo
de "Fini-flm", se pôz a dar tiros a
esmo, Isto na rua da Alegria, na
parle em que cruza com á rua Ca-
piíáo Fellx,

Os soldados 181 c 14 0, da '.'.¦
companhia do 3." batalhão da Poli-
cia Militar, procuraram desarmar o
desordeiro, agarrando-o. "Flm-flm",
porém, continuou a fazer disparos e
com tanta Infelicidade agiu quo foi
attingldo no ventre...

Os soldados em questão, affirma
ainda a policia, estavam desarma-
do.-,.

Henrique Chagas teve os soecor-
roa da Assistência.

FOGO
Uma casa commercial destruída o

outra damnificada
Na tardo do domingo ultimo ir-

rompeu violento incêndio no inte-
rior do prédio de n. 2.044, da ave-
nlda Suburbana, ondo o sr, Carlos
Vieira á estabeleci.lo com armazém
do BOCOOs e molhados.

O referido negociante estava au-
sente da sun casa còmmorclal, quan-
do lavrou o Incêndio, quo se alastrou
rapidamente ato dostrulr por com-
ploto o alludldo pred-lo c todo o *ur-
tlmeiito nelle contido.

Ao alarme do Incêndio, accudlr.iiii
os bombeiros da estação do Mey-r,
que deram Inicio ao serviço do ex-
tlncçfto, procurando circuniscrevor o
fogo ao prédio, onde ello «o mum-
festara, o quo conseguiram fazer,
cm parto, pol.s o prédio vislnho, que
tem o n. 2.042, onde funcciona o ar-
marinho da firma Irmãos Ribeiro,
tambem foi attingido pelas chan:-
mas, obrigando 03 pessoas quo ali
se achavam, a removerem parto do
sortimento -para o melo da rua, em-
quanto o rr.»to sof fria as consequen-
ciiid da água, jorrada oin profusão.

Este ultimo estabelecimento e:itó
segurado em 20 contos de réis, na
(Companhia AiUlaneja da Biihlu, o
mesmo acontecendo com o outro
que, além do seguro om sua cou-
strueção, tinha o negocio tambem
garantido na quantia ilc 50 contos
de róis.

Ambos os prodlon .**-ão do prn;)i!t-
dado do sr. Leopoldo Vieira da üil-
va.

I.ogo que teve conhecimento do
sinistro, a policia do 20° districto
ciicaininhou-sc pura o local c tomou
as providencias exigidas no ctisu,
fnzcndo Isolar o local do Incêndio
no mesinu tempo que procurava o-
unir na testemunhos nocessurias ao
completo esclarecimento do Incto,
que está sendu cuidado no Inquurlto
aberto.

Nn manhã dc lionlem. o «r. Cae-
los Vidra, chegando próximo ao sen
'C,-ita',»eleoinientD coinmeTclul foi
convidado a prestar esclarecimento
na delegacia local, o quo fez imiiic-
diatamente.

Este senhor não soubo dizer no
que so deva attribulr a causa do
.sinistro, pois só veiu a saber ,1o
mesmo, pela manhã de hontem,
quando ali voltou, pois .saíra de sua
ca.xa commerclal pela manhã do do-
mitigo.

Queimaram-se

ire-
i .i
•Ini,
nn-

lltlil
Ue-

A Assistência prestou HOCcorroa A,i
seguintes pessoas victlnu.s dc exp;.,.
soes nas próprias residências: Maria
José Paiva, residonte A run Haddoek
Lobo, 53; Manoel Joaquim dns tii{-„.
tos, morador no marro dn Babylonln;
Izaltina Fellolana do Nasoiniento,
moradora, tambem, no morro J.i
Baliyloiila o Heitor Barbosa, domlol-
liado á rua Real Grandeza,

QUEM PERDEU?
Pelo fiscal Venancio, foi

gue uo commissario de servi,;,
delegacia do l-l" districto poli
uma carteira do couro preto. •
tendo diversos objectos o a qua
de 3{, encontrada ua Praça da
publica (cm frento á Estrada do
Ferro Central do Brasil) pelo guar-
da de 2' olasso 404, ali de ronda.

Colhido por uma carroça
No domingo ultimo, o menor Vai-

ler Barreto, do 13 annoa dc «1,1,1,;
e resldento cm S. João de Meniy,
lol atropelado por unia carroça, ii;i
estação dc Cordovll, o reeebou fortu
contusão nu cabeça, aiím de esco-
rincões generalizadas.

Sclentes do desastre, ns autorida-
des do 22" districto fizeram medicar
o ferido na Assistência o abriram in-
querito.

O infeliz nlenor foi Internado cm
uni hospital.

0 "Bilbao,, de passagem pelo
porto

Procedente dc llumhurso o osci-
ins, fundeou no porto, o paquete ul-
lemão "-Bilbao", que trouxe para .,
Rio 32 passageiros, todos cm ;;¦
classe, Km transito levou a unidade
lutloHOti 120 paHBUKGlrori.

A Snude do Porto considerou boas
as condições sanitárias do paquete.

Esfaqueado
Entre os ajudantes dc cocheiro J11-

lio do Souza e Nestor Cardoso, am-
lios residentes á rua Real Grandeza,
houve, ante-hontem, uma deslntclll-
gencia, resultando da mesma, Jullo
ser aggredido a fuça por Nestor.

Ferido no flnnco esquerdo, Jullo
recebeu os soecorros da Assistência,
sendo o facto communicado ás uutn-
rldades do 7." districto, que estão no
encalço do criminoso.

•^inmnwimmiiMii-HmtMimiiiniwmiiimm
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CORRESPONDÊNCIA
ENSINO DOS CÃES POLICIAES
B. R. C. — Escreve-nos:"Em virtude da difficuldade que

tenho encontrado para descotirlr «e
no Rio existo "Escola" para cães
policiaes, venho pedir-vos, como
vosso constante leitor, .se v. s. sou-
ber informar-me, a fineza de respon-
der pela vossa secção no O JOR-
NAL, o que multo agradeço."

Resposta — Conhecemos um ades-
trador de. cães pollciaes, o sr. Fre-
derico Bnridies, rua Conselheiro Jo-
bln 72. Engenho Novo, Rio.

E. S.
SEMENTES DE EirCALVPTFS
.E ARVORES I-LORJ-ÜTAES
•I. Sllvn — Rio — Escreve-nos:"Pretendendo aproveitar-me do

seus benéficos conselhos, rogo-lhe
a fineza de me informar onde po-derei adquirir sementes de eucalv-
ptus.¦Solicito tambem informar: como,
onde e ijuaes as arvores florestacs
me aconselha?"

Ri-Mpo.sta — Sementes de eucalv-
ptus, provenientes .do Horto Flores-
tal da Companhia Paulista, v, s,encontrará em S. Paulo. Olrlja-so
uo sr. Germano Martins, rua Di-
reilti 7, H. Paulo. Corno essências
florestacs nossas Indlcamos-lhe o
angico, o monjolo, o bico de pato,a guaraplpunha, para indicar as mais
conhecidas.

Ii S.
PARA SE ORIENTAR NA CRIA-

ÇAO DAS AVES
Assignantc do O JORNAL -— An-

gra do.s Reis — Escreve-nos:
Desejo explorar a avlcultura ra-

cional com o fim de obter aves pa-ra consumo.
Peço a fineza de orientar-me so-

bre esse assumpto, indicando quacsar. obras- por que me possa guiar, o
onde adqulril-as.

Roconiméndo a leitura do "Trata-
do de Ciallinocultiira", do Delgado

de Carvalho, a "Cartilha Avicola"
de Pedro Castro Blodnia; o "Stan-
dar Argentino", dc Perfeição; a lei-
tura das varias monogrnphlua pu-
bllcadaa pela revista "Chácaras e
Quintaes", do tí. Pauio, caixa do
Correio 11. 052.,

Estes livros podem ser adquirido.:
da Empresa Editora da revista acl-
ma."A avlcultura prodttetiva", porHar.ry Lewis, optimo 'livro, publi-cado pela revista hespanhola "fcispa-
fia Avicola", da cidade de Valencia,
Callc de Cuenca, 4 apartado de Cor-
reos, 155.

As obras posthumas do Manuel
Carneiro nobre avicilltura são vendi-

das pela c_sa Cooperativa Avicola,
rua Sete de Setembro. 3.

A Sociedade Brasileira de Avlcul-tura envia pelo Correio, mediante
a remessa de sellos no valor de 500réis. um livreto com ensinamento»
uteis sohre "DcsqualiftcaçBew deaves", "Abrigos econômicos o hy-
glenlcos", "Selecção de poodelras","Refinamento", "Alimentação dn
pintos". "Criação de Marrecos", pa-tos o gansos", Expurgo do piolhos",etc.

A secretaria desta sociedade fl-
ca na Praça llõ de Novembro, edifi-
cio da Academia de Commerílo,
Rio de Janeiro.

O. S.

> Ê5£È5£SSBJS Evltam.se com a Vaccintí
- _ —Diarriiéa ou Curso dos Bezerros curam.sc~com „ sôro d0

! INSTITUTO BRASILEIRO DE MICR0BI0L0G1
DIRECTOR: PROFESSOR DR. ROCHA LIMA.
CONSELHO TECHN5CO: DRS. ARTHUR MOSES, HEN-

RIQUE ARAQAO E PARREiRAS HORTA.
S6R0S, VACCINAS E PRODUCTOS BIOLÓGICOS.

RUA 0!TO DE DHZEMBRO 123—TELEPHONE VILLA 4348— CAIXA POSTAL 1202 — ENDEREÇO TELEGRAPH2CQ —"SIOLOGIA". PEÇAM CATÁLOGOS E PROSfECTOS.
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PEITORAL DE MEL, GÜÂCO E AGRIÃO
(uc. sr,*, nu io-o-oü*;)

TOSSES o AFFECÇOES BRONCHO PULMONARES. Nunea falha e doauria
qualquer outro na rapidor de 03113 effcitos soguros. Preparado com o «uecodo plantas vordes, evaporadas no vácuo, rioceitada pela malcda dos medi-coe do filo Grando do Sul o fronteira Orlantal.

fl. LEIVAS LEITE — PELOTAS
Vende-DO no Itio, nas drogarias nodolpho lle.ss k cia., J. M. Pacheco & CU,

llibciro Meneses, etc.

criação gado ZESÚ
Maonlflca lota dai rogu:-GUZZERAT, GYB

Merreu afogado
O servente de pedreiro Waldemar

Duarte, de 23 anhbs de .edade, soltei-
ro. e morador ,á rua Humaytá, 1SS,
indo tomar banho na' lagoa' Rodrigo
de Freitas, perdeu as forças, vindo
a fallecer, apesar dos esforços de va-
rias pessoas cjue assistiram a triste
oceorrencia.

Mais tarde, o cadáver do Infeliz
rapau foi encontrado o rsmovidi
para o necrotério do Instituto Mo-
dico Legal.
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Pauladas
Uma questão intima fez com que

o nacional Tobias Lourenço Adria-
no, pedreiro e morador no morro
du Salgueiro, procurasse a sua ama-
ala Francisca Rosa da Costa, cozi-
nheira, de t!0 annos do edade, ali
residente, e com elia discutisse aca-
loradamei.te.

Em dado momento, elle armou-se
de um páo e desfechou um golpena cabeça de Francisca, ferindo-a.

A vlctima queixou-se â policia do1
17° districto, depois do que foi me

Sicada na Ae-Bistenela.

ír,."r. --rzz^. ; ' m*nma*nmm SaBiaBME— —-.j-.^»—__»í. m—____ni_M„,

ím Sarra .0 Pirâtiy, distinto 10 minutos da «atacio, poderio aer vlatos lindos lotes das raças GUZZERAT « OYR aoqui.ridos na Indla. Informares oom o sr. José Al.e, Pimenta, em Barra do Plrahy - Estado do Rio, ou com o proprietário, ,rAlsxandr» Vigorito, i rua Primeiro ds Marco, 24, sobrado, Rio de danslro» '

Licenciado pela DO.S P
n. 208 em 7-I0-1916-
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QUE HORROR!
A dôr de ouvido ê um horrível martyrio. Só se allivia. íosi-tivamente, em poucos momentos, com uma dose de» 

'

CAFIASPIRINA
Este admirável analgésico é igualmente efficaz para as dGretde cabeça e de dentes, as nevralgias, resfriados, e "re-
sacas", etc. Não affecta o coração nem os rins.
Em tubos de 20 e em ENVELOPPES CAFIASPIRINA dedois comprimidos. ¦--,.._•_.

n. 208 em 7-10-1916- "y *-"•*¦¦•¦¦*• jj
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0 BRASIL 0PP0Z-SE A' EMENDA
JAPONEZA

GENEBRA, 2!) OU. P.) — O dr,
Raul Fernandes, um dos delegados
do BninH a Quinta Assembléa da
I.lça das Nações, orppoz-ae firme-
mente i'i emenda japonoza propondo
que o Conselho dn Liga so esforce
no sentido do conciliar os confllctos
rèdU-ltiintes da leslslaijao interna dos
pii|r-<-« membros da Liga o das in
justiças n/uo a mesma possa deter
minar como em assumptos relativos
fi Imniisraçilo.

O notnvel Internaclonallsta brasi-'..•iro combatendo a proposta do
Japílo declarou que ello nunca a
iceel taria,

O .r.WAO SAIRÁ* BA LIGA ?
UE.V-BRA, 20 (ÍU, P.) — A si-

tiiíii.-rui do Japão nu Liga das Na-
i;5es está, em crise. Depois do qua-
lenta o oito horns do negociações
Infructlferas, o representante jupo-
iim;, sr. Adfitchl apresentou uma
nova emenda exigindo o direito de
apresentar ao Conselho da Liga as
disputas decorrentes de questões do
caracter puramente doméstico como
sejam, por exemplo, as leis dp cx-
clusito dos japonezes.

LONDRES, '29 (U. P.) — O Jor-
nal "Morning Post" publica um te-
jsgramma de Genebra, dizendo quo
a attituiie do Japão sobro a. questão
da emigraçüo e a sua ameaça <lo
não asslghar *o tratado de seguran-
ça e garantia mutua, causou nos
círculos da Liga das Nações, os
Ciffeilos de umn -bomba, creando unia
ntmosphern. dc liHerusa-H ap-prcheu-
.-.õc-s. leniendo-se geralincsts que o
Japão sliuplesmento procura uma
oppnrtunldado pura sair alrosamen-
to da t.lga.

l'AKI«, Jl) (U. P.) — O primeiro
nilniatro sr. Herrlot em reunião de
lioje do gabinete estudou o protu-
collo de urbilragem da Liga das
Nações e a situação decorrento da
recusa da delegação jarponeza do as-
signal-o.

\ ENTRADA DA ALLEMANHA
PARIS, 29 (U. P.) — O primeiro

ministro sr. Eduardo 'Herrlot rece-
licu uma carta pessoal, do primeiro
ministro britannico sr. Ramsay Mac
Donald sobre a entrada da Alienia-
nha na Liga das Nações. Acredita-
so quo nessa carta o chefe do go-
verno inglez pede ao seu collcga

du França que, concorde com a par-
Itlclpação da Allemanha nou traba-
lhos da sociedade internacional dc
Genebra.

PARIS,, 29 OU. P.) — O embai-
xador allemão nestn caipltal, entre-
gou ao primeiro ministro sr. Her-
riot uma uola Inqueriudo a attitu-
ilu da França "perante o pedido dc
ii ri missão da Allemanha na Liga das
\ra<;Ões <-' nutras questões «a cila re-
latlva, não mencionando, porém,
condições especiaes.
r..l ACCOKfDO BÜLGARO-GJtEGO

GENEBRA, 29 (U. P.) — Os re-
presentantes diplomáticos da Bulga-
ria e da Grécia assignaram ein pre-
scuça dos membros do Conselho da
Liga das Nações o protocollo que re-
gula a situação das questões surgi-
das entre as suas respectivas ml-
norias raciaes.
A ADMISSÃO DA REPUBLICA DE

S. DOMINGOS
GENEBRA, 29 (U..P.1— A Repu-

olii-a centro-americana di> Kan Do-
mitigo» foi admitthla na Liga 'das
Nações, constituindo o seu quluquil-
geslmo quinto membro.

\ ATriTITDE DO JAPÃO CAUSA
APPUEIIENHAO

PARIS, i2.9 tir. P.) — ü gabincle
mio reuiiir-so qoiinta-feiru para dis-
cililr o memorandum da Allcinaiiiia
sobre a sua entrada para a Liga das

(ÜONEBRA, 29 OU. I'.) — A atli-
Hnle do Japão relativamente ao pro-
torollo de arbitragem ecoou uma
gravo situação para a Liga das Na-
ções. o.s membros do Conselho ro-
uniram-se. hoje juntamente com a
su.b-eonimissiío ipara estudar o caso.

A Assembléa approvou o 'projecto
da quarta commissão sobre a or-
ganlzaçào ido uni Bureau Latino-
Ame-riciino na Secretaria dn Liga.
Esse iirojeuto foi adiado pura o
(iniui próximo, assim como tambeni o
que niuiidu nomear um sub-secreta-
rio latino-americano. A Assembléa
nrprprovou o orçamento de 1!I2D no
valor dc vinte milhões seiscentos o
rincoeiita e oito mil cento o oitenta
c oito francos, ouro.

A ATTITUDE DO ,TAPAO
(JE.NUOBRa! 2U (U. P.) — A dele-"jtição japoneza uununciou que não

íiubmetterii. á Liga das Nações a que-
stãü da ünmigração, porque a deseja
discutir directamente com o governo
d-: Washington.
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AMÜNDSEN VAE FAZER CONFE-
RENOIAS NOS ESTADOS-UNIDOS
CHR1ST1AN1A, 29 (U. P.) —- O

celebro explorador polar capitão
A.imiiidsen dirige-se aos Estados
Unidos, afim de realizar nesse paiz
uma série ile conferências, com cujo
produeto conta pagar os soldos da
tripulação de seu navio "Maud".

O jornal "Morgen Bladt" noticia
que 'Amundsen está preparando uma
expedição aérea ao polo norte, no
próximo verão.

A RADIOTELEPHONIA NOS TRENS
EM MARCHA

BERLIM, 29 (U. P.) -— Obtive-
ram completo exito as experiências
feitas pelo Mistério dos Correios o
Telegraphos do comniunlcações ra-
ilio-teleplionicas entro os trens em
movimento e os assignantes regula-
res du telephone da' cidade.

As provas deram os melhores rc-
sultados. Vários jornaes desta capi-
lal receberam despachos de seus
correspondentes, viajando -no Ex-
prosso Berlirn-Hamburgo, com uma
velocidade de setenta kilometros por
hora.

CHINA
ESTA'-SE TRAVANDO A MAIOR BA-

TALHA QUE SE FERIU NA CHINA
SHANGAI, 21) (U. P,) ,- Esta tri-vada.na linha do fronte desta cida-do a mais violenta batalha que Jã soferiu na China, nos tempos moder-nos. Acredita-se que está chagando 'ü

momento do decisão da luta. Ambas
as facçOos combatentes usam artilha-ria pesada o aeroplanos.— As forças do Klangou fizeram
um contra-ataque em toda n linha
de batalha, obrigando as tropas do
Oheklang a uma retirada o rcoupt-rando a situação perdida. A tempo.-:-
tade calda hontem prejudicou os
movimentos da artilharia. As metra-Ihadoras e os aeroplanos tomaram
parte multe activa na batalha. Acre*
dlla-se ter-se Iniciado, finalmente, o
golpe do Cliekin.; contra esta cidade,

MUKDEN, China. 20 (TJ. P.) --
As tropas do general revolucionário
Chang-Tso-LIn, continuam avançar-
do sobre Wehol. São Innumeros os
prisioneiros feitos pelos seus soldi-
dos.

TIENTSLN, 29 (U. P.)—Ha gran-de falta de carvão no norte da Chi-
na, devido ao continuo bombardeio
da Estrada do Ferro, de Shahai-
ICwan, oceasionando enorme conges-
tão das estradas principaes. Muitas
têm sido as pessoas mortas e ferida*».
O canhoneio diário destruo muitas
residências de estrangeiros o nacio-
naes.

O movimento da via-ferrea eslã
qiinsl Intoirámente nnralysado.

KOSEKAT, 29 (U. P.) — O parti-<io politico aqui dominante votou uma
resolução pedindo ao governo imperial
a Intervenção do Japão na China.,
allegando que a continuação da guer-
ra civil nesse paiz prejudicam muito
os interesses japonez-es.
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0 FEMINISMO E AS FUNCÇÕES SA-
CERDOTAES

COPENHAGUE, 29 (U. P.) — O
primeiro ministro vao apresentai* ao
Parlamento, um projecto do lei, abo-
lindo a incapacidado das mulheres
para exercerem funeções sacerdotaes.
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UM PASSAGEIRO QUE DESAPPARE-
CE DE BORDO DO "PAN-AMERICA,,

NOVA YORK, 29 (U. P.) — O
commandante do navio "Pan Ameri-
ca" declarou á policia que na noite de
sexta-feira passada desapparecera de
bordo o major Vitalis, cujo passapor-
to visado pelas autoridades gregas o
dava como desempenhando unia anis-
são especial na America do Sul.

Unia cuidadosa procura, do passa-
geiro no navio não deu nenhum resul-
lado. O major Vitalis embarcara no
•porto do Klo de Janeiro. «Vs suas ma-
las foram entregues ao cônsul grego.
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PROTECÇÃO AO PATRIMÔNIO AR-
TISTICO DAS EGREJAS

ROMA, 20 (U. P.) — O secre-
tario de EsLado do Vaticano, car-
ileal Gasparri, enviou uma circular
aos bispos sobre a protecção. do
patrimônio rartistieo das egrejas.
Sua eminência annunclou a criação
do unia eomnilssão central da arto
sagrada, a d dida á chancellaria do
Vaticano e pediu aos dlrectores de
dioceses que nomeassem commissões
especiaes destinadas a. Inventariai' os
objectos de arte das suas respectivas
egrejas. Salientou a necessidade dc
manter a tradição ccclesiastica do
promovei* a cultura artística e ani-
mar ns bellas artes, por meio do
conferências publicas nos templos
sobre assumptos que se refiram ás
preciosidades nelies guardadas.
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PROJECTO DE SERVIÇO POSTAL
AÉREO ENTRE A AMERICA DO

NORTE E DO SUL
NOVA YORK. 2S (U. P.) —- O

Departamento Postal dos Estados
tinidos, vae -enviai* uma commissão
dc technicos á America Central para
estudar a pratieabilidadc do estabe-
lecimento de um serviço postal ae-
roo dos Estados Unidos para o Pa-
numa, como preliminar a uma- linha
que sc extenderá até a Argentina.
Esse serviço será. combinado com
as Unhas aéreas já existentes e com
as companhias de navegação a va-
por.

0 NOVO LORD MAYOR DE LONDRES
LONDRES, 29 (U. P.) — Com o

ceremonial da pragmática e* seguiu-
do os costumes da antiga tradição,
foi eleito, lioje o lord Mayor, da cida-
de de Londres, para o próximo exer-
cicio que começa no dia 9 de no-
vembro vindouro, recaindo a esco-
lha no vereador sir Alfred Louis
Bowei*.

O lord mayor de Londres é es-
colhido entre os vereadores da ei-
dade, correspondendo geralmente a
distincçâo ao mais antigo, mas este
anno, quebrou-se a praxe devido a
que o "alderman" Briggs, que devia
ser eleito, 'conta oitenta annos de
edade e julga-se demasiado velho
para desempenhar-se da alta missão
municipal. Por esse motivo foi es-
colhido sir Alfred Louis Bower que
lhe segue cm antigüidade.

Os amigos do "alderman" sir Wil-
liam Pryke, afim de ser-lhes agra-
daveis levantaram a sua candidatu-
ra, mas ficando resolvido que este
fosse, o candidato para o anno pro-
xlmo. o sr. Bower foi eleito por una-
nlmidade.

O escrivão passou então á leitura
de uma espécie dc panegyrlco do
lord mayor eleito que foi recebido
eutre as acclamações geraes.

O novo lord mayor tem U4 annos.
o desde muito tempo está ligado ao
alto commercio londrino o a admi-
nistração municipal da City.

CIRCUMNAVEGAÇÃO
AÉREA

»

OS NORTE-AMERICANOS TERMINA-
RAM 0 CIRCUITO DA TERRA

SE.YTTLE, Witmlngton, 29 (U. P.)— Oa aviadores militares norte-ame-
rlcanoa tenentes Smlth', Woidfl o Ne'.-
sou, que chefiaram hontem a esta
cidade, tendo compli lado o vôo em
redor do mundo, continuam a ser nl-
vos de eloqüentes manifestações of-
flciaes e populares dc sympathia o
admiração. Os destemidos pilotoutem recebido milhares de telegr.-iin-
niuM de felicitações pela follz ter-
mlnação do grande ompreliendl-
mento.

A viagem do circumnavegação
aérea ficará de facto terminada em
San Diogo, Califórnia, do onda tres
dos aviadores partiram no dia 1" de
março ultimo, entre os quucs o che-
fe da expedição major Martin, m'as
os corajosos pilotos julgam que Sat-
tle 6 o verdadeiro ponto inicial, vis-
lo como os outros apparelhos fo-
ram embarcados na Califórnia paru
SCíUtle de onde seguiram. Com u
chegada doa tenentes Smlth, Wade
e Nelson, o vôo de circumnavegação
fica terminado de facto e teehnica-
mente.

ZANNI IMPEDIDO DE COXTI-
NUAK O SEU "RAID" DEVIDO «\

UM TUFÃO
LONDRES, 20 (U. P.) — A

Agencia Reuter, publica, um tele-
granima de Hongkong dizendo ter
partido para Shangal o major Zanni.

PARA ASSEGURAR A TRAVESSIA
DO Z, R, 3

nus mm mhhs I
PODEROSO MEDICAMENTO

INJECÇÃO 1XTEK-MUSCULAR DO Sr. Dl*. AXXÍBAL PEREIRA
Opinião do Exmo. Sr. Dr. Assis Prado, muito illustre Dlrector da Santa

Casa de Abaeté:
"Sirvo-mo da presente para communicar a VV. SS. que utilisor-do-mc

do preparado "Morccthylina", em vários casos de blonorrhagia aguda c chro-
nica, nesto hospital, pudo verificar sua efficacia, mesmo em casos rebeldes
om que outros tratamentos foram encetados sem nenhum resultado. Ondo os

seus benéficos effeitos mais so accentuam ó no tratamento do sexo feminino,
o qual desafia outros tratamentos até então usados."

VEXDK-SE E.M DROGARIAS E PHARMACIAS
Informações o literatura a quem as pedir á S. A. 1Í1ERCETHYLINA

RUA DA CARIOCR C9-1" — RIO'vmmmamammmmwssaam

(Xota (lu U. P.) — O telegramma
da Agencia Reuter não é claro, pois
não menciona so «9.i-nnl -partiu dc
Foochow para Shangal, «Vcredita-se
que o despacho foi demorado o re-
fere-se á .partida de Zannl de Hong-
kong, de onde seguiu sabbado pas-
sado chegando no mesmo dia a Foo-
chow.

FOOCHOW, 29 (U. P.)—-O aero-
plano do aviador argentino major
Zanni soffreu certaa avarias em seu
ultimo vôo, ficando parto do earbu-
radór quebrado. O apparelho íoi
concertado no arsenal chinez.

O general Jou, governador militar
o o almirante Sah, governador civil,
offcreceram hontem do tarde festas
em homenagens ao intrépido avia-
dor.

O aviador argentino Uanni que
está fazendo um "raid" de circum-
navegação aérea do globo c que de-
veria proseguir hoje a sua viagem,
uão poude fazel-o por estar funccio-
nando mal o carbunador do sou ap-
parelho "Fokker". O piloto argen-
tino tenciona partir amanhã, pela
manhã.

A partida do aviador argentino
Zanni foi adlüida devido ao mão
tempo que reina. Chove copiosa-
¦mento nesta cidade.

'SHANGAI, 28 (U. P.) -— Soprou
hoje uim terrível tufão sobre Foo-
chow. Presume-se que o aviador ar-
gentino major Zanni que' está ten-
tando um "raid" de eircumnavega-
ção aérea do globo, não poderá, .par-
tlr, ficando adiada indefinidamente
a prosecução da sua viagem.

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 2!l CU. P.) — O pintor

Roljesplerro Ventura estrangulou a
esposa dentro do uni trem e jogou
o cadáver no rio Moudego.

O governo creou nesta capital
uma. Agencia Geral «ias Colônias.

Os jornaes noticiam quo os
«.¦omnierciaiiten. riu tabacos, perfu-
niarius o produetos engarrafados re-
Sorveram burlar a ilei não sellando
os referidos artigos.

O presidento do Conselho sr. ¦
Rodrigues Gaspar respondeu â de-
legação dus "forças vivas" do paiz
que lho levou reclamações sobre o
sello do importação de automóveis
o tabacos, não conseguindo, porém,
contentar os reclamantes.

Annunciam officiosamento que
o sr. Bulhão Pato, ministro das Co-
lonlas augmentará provavelmente a
circulação fiduciariu das colônias
por ter encontrado 'muita dlfficul-
dndo em obter um enuprestimo para
ellas.

As autoridades tomaram novas
e mais cnorgica-s 'Providencias para
combater a prostituição.

O coronel. Pereira Santos foi
nomeado delegado da commlssão do
limites entro Portugal c a Hes-
panha.

A policia prendeu os suippostos
autores dos uttentados dinamitistas.

—Em virtude dos boatos que cor-
roram durante todo o dia de hoje o
governo mandou ficarem de rigo-
rosa •proniptidS.o todas as tropas
desta capital. Nada, rporém, oocor-
reu dc anormal até agora.

SETÚBAL, 29 (U. P.) — Reali-
¦saram-se hontem varias festas .des-
tinadas a angariar meios para erigir
um monumento aos mortos da
guerra;

LISBOA. 29 (L". P.) — Os avia-
dores Brito Paes e Sarmento de
Beires foram muito ovacionados na
sua viagem ao sul do paiz, até Mil-
fontes. Os bejenses organizaram um
imponente cortejo chefiado polo bis-
po e de que faziam parte os prln-
cipaes da cidade, para receber os
bravos pilotos.Telegrapliam de Jlilfontes di-
zendo que os festejos populares ali
realizados cm homenagem aos avia-
dores Brito Paes e Sarmento Beires
correram animados e concorridos.

. o programma constava de missa
campal, lançamento du primeira pu-
dra do monumento que vae st*r eri-
gido om homenagem aos aviadores,
e diversos outros uctos públicos.Os estudantes da Universidade
de Coimbra negam-se a fazer qual-
quer acto de submissão antes do
apuramento das responsabilidades
pelos acontecimentos de maio.

üs jornaes mostram-se .muito
esperançados om que.a alta .cam-
biiil dos últimos dias produza o bara-
leamento da vida. ü commercio ve-
cioso restringe os fornecimentos,
sendo mínimas us tnuisacçOes ope-
radas em cambiaos.

O presidente da Republica, sr.
Teixeira Gomes, recebeu o capita-
lista chinez Robert «*«otug. amigo de
Portugal, e fomentador da cordia-
lidado entre os governos de Cantão
e Macáo.

Na Associação Commercial
desta capital reuniram-se em ses-
são secreta os delegados das forças
vivas do paiz, resolvendo criar uma
Liga dos Interesses Econômicos.

Uma delegação dessa reunião foi
eonferenciár com o presidente do
Conselho, sr. Rodrigues Gcspar, a
quem declarou que o commercio es-
tá disposto a pagar o que fôr justo,
mas reclamaram contra o que con-
sideram iniquo.

A delegação pediu simultânea-
mente a adopção dc medidas de
fomento.

Xo cohcurso realizado entre
vários nadadores, 'atravessando o
porto a nado, ganhou Manoel 1'uga.

WASHINGTON. 28 (U, P.) — O
Departamento da .Marinha ordenou
que tres cruzadores tomassem posl-
quo no caminho quo vae percorrer o
Zeppelln Z. R. 3', sobro o Atlântico,

Oo meios navai-s esperam que com
esso dlrlglvol acra possível tentar no
próximo anno o "rald" ao pólo nor-
te. Essa convicção :ic'.-entuou-«o com
os resultados colhidos na viagem quefez o "Khemiiidouh" no oeste.

O Z. It. II, serft usado como appa*
rolho principal, cinquiinto o "ShoiiarT-
dniih", si-i-.i uma e-ipecle de "tender",
levando de doze a quinze aeroplano*;.
As exporlenclaa feitas demonstram n
possibilidade dn aterrissagem tl«
aeroplanos em dlrlglvols, voando, ;i'n*
melo do cubos presos á pl.itafornii
O Z. R. II. deverá partir com ilestl-
nn aos Estados Unidos, na próxima
quarta-feira.
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OS FINS HUMANITÁRIOS DA VIA-
GEM DE JACKIE COOGAN A'

GRÉCIA
ROMA, 29 (U, P.1 —* Chegou a

esta cidade, liontem, o pequeno actor
clnematographlco Jnckio Coogan, que
tevo uma enthuslastlca recepção. O
expresso em quo o poqueno actor
viajava atropelou um automóvel ao
atravessar uma grado perio de Pisa.
Os passageiros do auto. em numero
de seis, oram todos motoristas, o fl-
Caram feridos. Dois dclles acham-se
moribundos, Jnckio Coogan vae de-
morar-se aqui tres dias.

Monsenhor Walsh, bispo de Trou-
ton, vae apresentai-o a Sua Santi-
dade o Papa Pio XI, na próxima
quinta-feira. Jackle partirá para Bu-
dapest e dahi para Athenas, onde
vao levando um milhão de dollares
de viveres e roupas para ns crlancl-
nhas refugiadas em conseqüência das
ultimas lutas no Oriento Próximo.

AAAAAMAAAAAAA^AAAA^*A

A HISTORIA DE TITO LIVIO
NÁPOLES, 29 (Ü.' P.) — Appa-

receu agora uma nova versão sobre
a historia da descoberta dos Códigos
de.Titio Livio pelo professor Di Mar-
tino Fusco.

Numa carta, o professor Luigi
Russo affirma que os Códigos estão
traduzidos em arabo e se acham pre-sentemente em Fez, capital de Mar-
roços.

O sr. Fusco comprou a prestações,
ao possuidor desses Códigos, um pc-
queno numero delles, mas como não
podo pagar no prazo devido o mar-
roqulno recusou-se a entregar-ili os.
Dahi não ter o sr. 1)1 Martino po-ilido provar ás autoridades que o in-
quirlam a existência dos Códigos. O
professor Luigi acerescentou que o
seu collega apenas sc limitara a tra-
duzir do árabe a obra de Tito Livio
o concluo pedindo ao governo que
forneça o dinheiro para a compra
do.s preciosos documentos pelos quaes
o dono pede uma bagatela.

0 NOSSO CAFE
¦¦ ¦ ¦ ¦» ¦

UM ARTIGO DO "FINANCIAL TI-
MES,, FAVORÁVEL A'S MEDIDAS

DO NOSSO GOVERNO
LONDRES, 29 (L*. P.) — o Jornal"Financial Times", ooeupa-se, hoje,

da situação mundial .lo mercado >lo
café. Mostra-se a folha optlnilst.i
quanto ,i perspectiva do commercio
da rulilucca preelo-ii, no Brasil, como
nos outros paizes que a produzem em
menor escala, A sltuneflo continua -i
ser dominada por essa Republica sul-
americana, que tem o "controle" do
mercado. Umborn se desconheçam ns
Intenções dn politica " do futuro,
quanto á valorização, púde-so dlz-.-r
que o systema ugorn adaptado, du II-
íiilun.-áo das entradas nos portos ilo
cmbnrquo fi satisfatório, porquo ch-
sns se íiizem com regularidade o eni
proporções a evitar "violentas flu*
ciiuições quo o mercado nilo deseja".

O rolntnrlo ultimamente publicada
pela Companhia "Agun Santa", é
considerado pelu "Financial Times",
como urna indicação do commercio
do café no futuro.

No nnno passado essa firma reall-
zoii um lucro liquido de vinte mil e
quatrocentas libras contra uma mé-
dia de cinco mil dos nnnos anterio-
res.

Isso lhe permlttlu distribuir um
dividendo dc selo por ce,nto, o quo
representa um "reeord" de rond.-
mento des acções ordinárias.

«\ safra dn companhia foi do
12.",00 saccas de cem kllos, das quaes
foram vendidas, até agora, apenas
sete mil e duzentas. A safra antorlor
fora apenas de seis mil e tlustentas
saccas. O preço tle (10 e seis shllllnga
e tres pence, por dez kllos, é supo*
rlor a IT shlllings e tres pence, ás
cotações da colheita de 1901.

A EMBAIXADA INGLEZA ÉM
BERLIM

LONDRES, 29 (U. P.) — Lord
«\bcrnon, segundo consta, ircslgnari
no fim dc novembro próximo o seu
posto de embaixador britannico cm
Berlim. Presentemente lord Aber-
non acha-se nesta capital, onde se
encontra diariamente com o sr. Mac
Donald, no Ministério do Eiterior.

l»<^-M<»A-%>«'l-iW>>>M-M*<*V

ACCUSADOS DE PROPALAREM NO-
TICIASINEXACTAS

LONDRES, 29 (U. P.) — Infor-
mam de tían Sebastlan, na Hespa-
nha, que o sr. Emílio Herreron, cor-
respondente da United Press, e o sr.
Enrique Paul Almarzo, da "La Na-
don", dc Buenos Aires, foram pre-
sos cm Madrid, aceusados de envia-
rem noticias inexactas sobro a via-
gem -do dlctador Primo dc Rivera
a Marrocos. Esses jornalistas vão
ser julgados por um Tribunal Mar-
ciai.

A GUERRA DOS MARROQUINOS

DIFFICULDADES KM ABASTECEI.
A GCAIt.VIÇAO DE CEEOHUAS

Pauis, SO (U, p.) — O Jornal "Lo
Tempaü publicu um teVgrunimu tis
Tungor dizendo que us tropas honpa-
nholas estfio tendo grande dlfflcuMa-
des cm libertar II guarnição dc Cho-
c.huau, que ainda está sendo abasteci-
da pelos aeroplanos, mas insufílcien*
temente.

MAtMlIU, 29 (U. P.) — OTflclul —
Não so registrou nenhuma novidade

] nn zona oriental', Egual situação pro-
dominou na parte occidental o nos se-
duros de Ceuta, Gomara e Folhlak.
No sector do Tctuiin os mouros uta-
carnm¦ um comboio que voltava de

I Zoeo lvl.irba. na altura do Zlnat, sen-
I do. porém, dispersados,

Em X.iucii uma coliimuii que sul-
ra sob o commando do coronel Tala-
vera susteve combate cnm o Inimigo
que se íu''uvn emboscado, Depois «ie
uma hora do fogo, os hespanhoos fi-
zcrain uma carga dc buyouctas e to-
mar,nn as trincheiras.

Os mouros fugiram.

UM DESMENTIDO DO NOSSO EM-
BAIXADOR EM PARIS

PARIS, 29 (A.) — Havendo aigun»
jornaes dado curso á noticia do que
o governo do Brasil «stava a bra-
ços com uma nova sedlçAo no Pa-
raná. o embaixador dr. Souza Dan-
tns dirigiu-lhes uma carta desmentiu-
do que tal acontecesse.

ü. ex. afflrmou que semelhante no-
tlcla náo passava do pura fantasia,
sem fundamento algum, o aecreacon-
tuu quo o.s autores da Informação ten-
denclosa confundiam o rio Paraná,
onde os fugitivos sedlclosos do São
Paulo ostáo sendo perseguidos, com c
Estado de Paraná.

¦As positivas aífirmações do illus-
tre. diplomata brasileiro, refutando ca-
balmente a in verídica noticia, produ-
zirum a melhor Impressão não sô en-
tre os membros da colônia brasileira
como em todos os círculos aue têm
interesses nesse paiz. .

0 ORÇAMENTO FRANCfcZ
PARIS, 29 (U. P.) — O Jornal "Le

Quotidlen" aánuncla que o orçamento
francez para o anno do 1925 estíi per-
feitamento equilibrado. A receita sobo
a trinta o cinco milhões de francos..
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A EMIGRAÇÃO JAPONEZA PARA A
AMERICA DO SUL

TOKIO, 29 (U. P.) — A commls-
são de emigração está. estudando um
plano para. a remessa annual do dez
mil emigrantes para a «Vmerica do
Sul, ao invés dc nül como so combi-
nára anteriormente.

O commissario sr. Uohlyama, do
IMinistcrio do Exterior, partirá, para a
America Meridional em outubro para
fazer uma investigação das condiç-ões
geraes, legislação e transportes. Em
dezembro próximo a Dieta votara, o
subsidio para a emigração.

0 EMPRÉSTIMO
DE GUERRA ALLEMÁO

¦¦¦' ¦ ? ¦

0 JOGO DE BOLSA SOBRE OS TI-
TULOS ALARMA 0 GABINETE

DE BERLIM
IJERL1M. 29 (U. P.) — O mlnls-

tro das Finanças, sr. I.uther, niM*
tra-so multo alarmado com a oxplo*
ração que «o está fazendo com os
títulos do empréstimo do guerra dn
Allomnnhn principalmente nos Bntii
dos Unidos, A 'Tnlicil Prcn.1" twhe
por Informação dndn por uma pessoa ligada uo Ministério, que o sr.

i I.uther leme que a febro rte jogo
com essa*; obrigações am Wall Street
e outrnn praças acarrete novos pr*e*
Jnizo.i que teriam posai mn effoito no-
bre i economia 'da .Mlemanlm. «.'nm-
prehonde que as perdoa advludna
com a desvalorização desses títulos
dcrlam ntirlbutdns nos Estados l*nt-
dos a um manejo dn Allemanha »
por l<*o esclarece que até agora na-
da indica a possibilidade de valori-
zaçáo ou Juros das obrigações dosso
empréstimo por parte do governo.
Comtudo, augm-onta. sempre o dese*
Jo publico de que o Relchstag auto-
rizo 03S,i valorização.
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MECCA EM PODER DOS WAHABI
CAIRO, 28 (01. P.) — O Jornal"Almokatta Mex Alexandria" Infor-

ma que a tribu de YVahabl, que se
tinha revoltado em Hussoln, apode-
rou-so dc Moeeu, a cidade santa
dos musulmanos,

LONDRES, 29 (U. P.) — O cor-
respondente da Central News no
Cairo informa que os ministros fu-
giram de Meeca para .icdda levan-
do os larchivos do governo.

A contra offenslva ipara deter os
AVahabis fracassou complotamcnte.

Ak ultimas noticias dizem, que
Mtecca ainda náo caiu maa está
muitíssimo ameaçada.

— O correspondente da Exchan-
go Telegraph Company no Cairo
confirma que o governo fugtu da
cidado de Mccca que eslã r.a Im-
minencia de cair om poder da tribu
YJlahall revoltada.

TRATADO HISPANO-TDMO
ANCORA, 28 (U. P.) — Foi assl-

gnado um tratado dc amizade entre
a Hespanha o a Turquia.

PEDE-SE A SUPPRESSÃO DAS TA-
RIFAS PROTECGIONISTAS

1«ONDI3ES, 29 (U. P.) — A Con-
ferencia Internacional que estuda os
meios do promover o commercio livro
arpprovou unui resolução pedindo a
suppressão das tarifas proteccionistns,
assim como as taxas de passaportes,
declarando que a paz mundial é im-
possivei com as barreiras das taxi-
ias.

CONTOS PARA
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LIQUIDAR

LIQUIDA
CASA MANCH ESTER Rua Gonçalves Dias, S

1 primoroso Stock áe ROUPAS BRANCAS PARA HOMENS
20 °/0 DESCONTOS 30 %

BREVEMENTE -:- Remodelação do Edificio
para montagem de 2 importantes SECÇÕES nos andares superiores de

ALFAIATARIA e CALÇADOS
Reabertura HOJE ás 12 horas

(Ãntarctica)
Entres*, a domicilio

Fones: Central 2587 •
2993 cm Norte 4223

*«*aBE_tanBWHaaBgs~gw

PEQUENOS ANNUNCIOS
ANTIGÜIDADES—Brilhantes, jóias¦** e prata. Compram-se pelos me-

lliores pregos. A "Mina de Ouro",
Avenida Rio Branco, 137,

AVISO — Jl. Câmara, viuvo e sue-
cessor da celebre cartomante

lume. Zizina, está a Avenida Passos,
34, 1" andar; consultas das 9 ás IS
lioras.

B_fcJB__^_; "'»"•"¦ no __E»^__iJ_S

Dr. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL SAO JOAO 3APTISTA)

Syphilis e moléstias dos orgão-s genito-
urinarias. Conoultcrio: Visconde dc Inhaü-
ma, 82, próximo á Avenida, Das 10 l/z ás
18 horas. Horto 4.164.

;yi|ÉB®Rte,:V

ESGOLA DE MARINHA MERCANTE
Mantida pela SOCIEDAUK AlXII.IAll MI-

l.lTAli. Hua Io de Março n. 4, ü" andar,
juioim S. 31S-.'.

AUUGAJI-SE eecriptorios completa-
mente Independentes a 150$, no

liecco Bragança, TI, 1" andar (entre
as ruas Cons. Saraiva e Visconde de
Inhaúma); trata-se na loja.

ANTIGÜIDADES — Pasair.-se ma-
** xinios preços: prataria, clmles
liespanhoes, ubjectos cm marfim,
tartaruga, madre-perola, porcelana,
louca, moveis e quadros. (Jalcriu
lCsslingcr, rua Barão de S. Uo;hjii1o.
22 (junto á Av. Central). Tc-lepUo-
ne C. 4243.

pOXCHRTAM-SB jóias e relógios;
na Pêndula Americana, á rua dos

Inválidos, 10.

BACIAS de ferro estanhado 2 1;2
ns. 14|3$200, ltiUSUOO, 18|0*300,

20i7$SOO. 
' 

22!12$li'00, 24|14$300.
2ü!lSrSD00, 2S|2ti$000 c 302TÍO0O.
Pratos esmaltados 1" dúzia 11$500,
2a 1.3S500 e 3* 12Í00I1 Arame farpa-
do, g-rampots, folhas dc zimo. Enxa-
das Excelsior 3 libras n ->S e mui-
tüii outros aríigoá a preços de oc-
casião. "Júlio Barros & C, Quitan-
da, 1SG.

Escriptofios na Avenida Rio franco
Alugam-se magnífico.-, no amplo 2» an-

dar do majestoso predio n. 133, servido
por duiri clcvudorcs; trata-se no mesmo ou
com o Dr. .-uiiza OulmarSes, rua dos Ou-
rives, lul, sobrado.

AGENTES E VIAJANTES
AceltanV-so cm todo- or- K-tados, |rara

caiiiiibu.- o gravuras; bô:i commlsiao. Cou-
illçõcii Antociii II. da Silva, rua Oeiiorâl
•.iuiaia, li'.'. Uiu. Caüa Postal 10-Jj.

!r\R. EUP.ICO VILLELA. do Infitl-
, tuto Oswaldo Cruz, do Hospital

JS. Francisco de Assis. Moléstias In-
| ternas — Terças-feiras, quintas e
i sabbados íis 5 horas; 57, rua Sete de
! Setembro. Tel. n, 651.

i JMX11KIRO. SOB HYPOTHECAS,
I PROMISSÓRIAS, duplicatas c
j mercadorias, jur»*- módicos. Em dua~
i horas a Iodos os funecioiiurios, pen-

•-ioiiiítas. a|Kv-rcntH(Ios o militares.
Traüir com Djalmu, Av. Central, «0.
1" ;*ad.ir.

HR. HYGIXO, Cir. geral. Mol. Sra6.u DR. HYGIXO TILHO, med. ope-
rador, syphilis, appendicites, hérnias.
S. JosC-, üü (1 ás 5). T. C. 515.

niNHEIRO para hypothecaa e pro-
missorias, juros módicos, com )«

Pinto. Chamados c cartas, & rua ffj
Rosário, 161, sob. Tol. Norte L.236
o 3106.

M.WICURE-mass&gista, diplomada
pela «Vcademia de Paris, massa-

gens manuaes o electricas, embelle-
zamento do rosto, seios e bra*ços.
Friza e tinge cabellos. Aceita assl-
gnaturas e attende a chamados a do-
mlcllio; rua do Rosário, 163, phone
2622 Norte.

lUIOUIIJA IJÍBUYA —- Vende-se
uma nova, uão foi usada, para

sala de juntar. Ver o tratar á ru-"
Araújo Pennü, 2Õ4, das 12 âs IS
horas.

QUER 
comprar, vender, concertar

ou fazer jolas com seriedade?
procure a "Joalherla Valentim", rua
Gonçalves Dias, 37. fone 094, C.

TYPOGR.VPHIA — Vendem-se ma-
chinas para imprimir, cortar, pi-

cotar, coser, dourar e outras conge-
neres de todos os systemas e forma-
tos, na casa Jacob Kosinskl, fi. rua
Buenos «Vires, 223.

GOVERNANTE
Precisa-se do uma moça branca, bra-

silelra, simples, dada, que saiba coser e
bordar alt-unia coisa, para casa dc senho-
ra cstranaclra casada. Informações para
Beira Mar 3030.

E ü. J. DELFORGE
DENTISTA - n. Asjseuúléa OS - T. C. D064

LEME
Aluga-.-n. moblllados, com peni-,.0. doi.-

i-r.iinli*.- quartos com cuminunicaçâo c
rrente para jardim, em ca&a do raintlta
Irata-se na rua salvador corria n. «o.

Dr. MANOEL DE ABREU
Com S annos dc estudo nos hos

pltaes dc Paris. Radlodiegnostico c
R.diotheraphlí. Kvarlsto da Vclça -JO,
próximo ao tlicatro Municipal. Telc-
plione: Central 442.

arrocain Seiia
etro 14$900

"A NOBREZA" ESTA' SALDANDO TRES
CORES DE CREPE MARROCAIN DE 8EDA
A 1«1?000 O METRO, SALDO DAS CURES

BRANCA, FREZE E PRETO.
TRKOLINE DE SEDA LISTADA, CORES
DA MODA, METRO 7SU00. SAPATINHOS
DE L* FRANCEZA, SALDO, PAR 800 RS.

95 - URUGUAYANA - 95
BAZIN PARA CAPA8 DE MOVEIS, METRO'
3S50O. GRANDE SALDO DE TERtUNHOS
DE 1 A 14 ANNOS. VESTIDINHOS A 1$S0O
'.iijirunirvv>n*r*»~fv^ni%^rt<^»v*vitr>*~*i'^^

Dr. GEBHARD HROMÀDA
CIRURGIÃO

Antigo primeiro assiatente do Pro*
fessor Schnitiler, Vienna Antl-
go assistento do Profane? Payr,

Lelszlg.
ALTA CIRURGIA — MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — OIATMEMHIA

RAIOS ULTRAVIOLETAS

Consultório: Assembléa 100 — Tal.
Central 3301 (1.30 h. a 1*30)

Residência: Avenida Atlântica, 228
Tal. Sul 585

^VVVVVVWVi^VW^^^i^rMAiiMt-AAAt**^^!^^

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma 

Pr2_;
de physiologia da Faculdade de Medicina
do Ulo de Janeiro; Assistente do Pratos-
sor Oscar de Souza no serotço de Moles-
tias Pulmonares e do CorarSo, da PoNcll-
nica Oeral do Itlo dc Janeiro, 6 encontrai-
do iodos os dias, cm =eu consuMorio. Roa
ila Carioca n. á, de ü ás i. Reõtdencu:
lt. Copacabana a. £.17. 'IcletttlÇpe ISgM-
ma nn. *-- ' "



O JORNAL — Terça-feira, 30 dc Setembro de 1324

DIREIT
DISTRIBUIDORES

' 3* ofíkski — Prnterliiu paras, Ser-
ventnurio, dr. Olofarlo da BHvh, Ber-
mudou.

. Sede do cartório — Bílficlo do
rorimi, ft rua dos Invalidou J 62 (1*
n n-Ur).

. S* offido — ¦Pre-torl» ixareii. Ber-
ventuarlo, Mauro Fernandes do Oll-
?veh».

Sede <lo cartório — Rua do Ou-
•fldor 139 (2" andar).

3* offido — Pretorloa impores.
Herventuario, coronel Sebastião Af-

I torno Alvas.
4* offlclo — Offlcios dos tabellllH.-i

ds números pares. Serventuário, <Jr.
Ornar Brandi.

iMdo do cartório — Rua do Ro-
üarlo 88 (1* andar).

!">• offk-io — Offlcios dos tabelliaes
do números pares. Serventuário, dr.
Arthur Palmeira Rlpper.

«Me do cartório — Rua do Rosa-
riu 116.

ti" offido — TtcgiHtro líHpeolal do
'.Titulou o documentos. Sorvontuarlo,
dr. João Pereira Castro Pinto.

Sôdo do cartório -—Rua do Rosa-
rio 99 (primeiro andar)'.

7* offido — Protesto do letras e
títulos. Serventuário, dr. Francisco
Peixoto de Moura Filho.

iíéde do cartório — Rua do Roea-
rio 116 (1* andar).

JURY
O JULGAMENTO DE HONTEM ,
Sob n. presidência do juiz dr. Car-

nelro da Cunha e com a prcsciuja do
86 Jurados por hontom aberta a ses-
«ao do Tribunal do Jury o apregoado
o réo Manoel Campos, vulgo 'Tltom-
bo".

Sorteado, o conselho do sontença
ficou constltuido d03 seguintes jura-
dos: sr. Oscar Meira, Custodio Amo-
rico Pereira do Viveiros, Henrlquo"Valle dos Santos Loureiro, Jorgo For-
reira, dr. Antônio da Cunha Macha-
do, lirnanl Fraga o Codro Palllsy.

Consta dos autos tor o aceusado
na madrugada do ;;3 para S-l do no-
vembro do anno pausado, na rua 1"
Je Março, próximo ao Arsenal dc Ma-
rlnha, assassinado Antônio Pereira,
mais conhecido poi- "Antenor Pc-
rolra".

Feita a leitura, do processo pelo es-
.rlvào sr. Moss de Castro, falou o
prorno-tor publico dr. Mafra do Lact,
sustentando o libollo aceusatorio.

Produziu a defesa o dr. Ricardo de
Almeida Rego i|iio rapidamente asso-
verou ao conselho do sentença (|ue
não existia prova nos autos contra
o seu constituinte, o quo foi reco-
nhecido pelos senhores juizes de fa-
cto, pois «tue resolveram absolver o
aceusado findo os debates, que foram
multo rápidos.

— Hojo será chamado a Julgamen-
to o réo Antônio Reis, por crime do
morte.

A MISÉRIA FORENSE!
Critica tio-i costumes, rorenses o politl-

cos. por Lauro do. Naiites. Nilo c.vistn iiks
livrarias. Volumes restantes com o Hr.
Doiniiiffos l.rilc. na rua Oultandu. .is so-
brado. Proço l oçooo.

COFRES NASCIMENTO
0,« PnUFEIUDOS

223 — RUA GENERAL CÂMARA — 223

CHRONICA DO PORO
VENDIA TiElTE COH ÁGUA

Xo dlu 15 do sotombro do 1920 foi
proso na ma da Pralnha Antônio
Ignacio Korrolru na occaslflo om que
vendia leito com aguu.

Processado devldumente, o Juiz da
1» Vara Criminal dr. Loopoldo do
Llnm, pronunciou Ignacio como In-
curso no art. 164 do Código Penal.

AGGRESSAO A FACA
Daniel Fernundos da Silva foi por

sentença do hontom condomnudo polo
juiz da 1' Vara Criminal a 11. mezes,

7 dias o 13 horas do prisão, por haver
om 25 de agosto do unno passado, as
|i lioras, na rua Senador Pompou, ca-
quina da rua Vasco da Clama, aggro-
dldo a faca Podro da Conceição.

CONCURSO DK PRTOTOR
Perante t» commlssao examinado-

ra, composta dos desembargadores
Nubuco do Abreu o. Sá Pereira, e drH.
Arthur da Silva Castro, Juiz. do dl-
reito da *!' Vara Clvol, dr. José
Antônio Nogueira, Juiz do direito da
6' Vara Clvol, Affonso Coelho o Ar-
thur Pinto du Rocha, o sob a presi-
dencia do primeiro, renl'ziU'um-BO,
hontem, na (Virto do Appellaijüo as
provas ornes do direito civil dos tres
últimos candidatos ao cargo do pre-
tor.

O primeiro candidato arguldo foi
o dr, Mario Fernandes Pinheiro, quo
dlssertou sohre a condlçlo susponslva.

Em seguida falou o dr. Nelson
Hungria Hotfbauer sohre locação dc
praticas, e flnalmonte, o dr. Saul dc
Gusmão, sobro bons dotaos.
RE*OS QBE SERÃO SÜMJWARIA-

DOS HOJE
Nas diversas varas erlmlnaca se-

rão summarlados hojo oo seguintes
aceusados:

Prlmolrn Vara:
Snnimarios — Antônio Munlz Pa-

checo o outros, Incursos nos urts.
268 o 27'2 o Antônio Cardoso, lncur-
so uo arl. 297. do Código Penal.

Segunda Vara:
Sinnmarios — Paulo Nery. lncur-

so no art. 258; José Gomes Pereira,
incurso no art. 338. o José Ferreira,
incurso no art. 1C3, do Código Pe-
nal.

Terceira Vara:
Sumniurlos — Joüo Pinho o ou-

tro. Manool Antônio Ribeiro c Fran-
cisco Antônio da Trindade, Incurso
no urt. 338, e Eogatto FIdells e ou-
tro. incurso no art. 297, do Código
Penal.

Quarta Vara: »
Siunmiirlos — Juvenal Moraes e

Silva o irrancisco Pereira Ramos,
incurso nos arte. 286 e 267: João
Corrêa Y. Mary, Incurso no artigo
2GS, e J. Francisco de Sá, Incurso
nos arts. 268 o 272, do Código Pe-
nal.

Quinta Vara:
Siimmnrlos — Manoel Ferreira

de Almeida, Incurso no art. 267;
José .Mondes Correu, Incurso no
mesmo artigo; Manoel Rodrigues,
Incurso no art. 164, o Antônio Al-
ves de Souza, Incurso no art. 266,
do Código Penal.

Sctimu Vara*.
Summarlos — Galdino Calix do

Moraos e Augusto Drummond. in-
cursos no art. 297: Francisco do
Araújo, Incurso no art. 331, o João
Geraldo da Silva, incurso no arti-
go 356 do Código Penal.

Oitava Vara:
Snnuraarios — Sylvlo de Almeida,

Incurso no art, 268; Bornardo José
da Silva Anaumpoilo, Incurso no ar-
tlgo 1131, o Affonso Luiz Martins, In-
curso no art, 164'do Código Penal.

EXPEDIENTE
"ARTE DE APPEMJAÇAO

2.' CÂMARA
Soh a presidência do sn. dosem-

bargador Celso Guimarães, secreta-
rindo pelo sr. Antônio Geraldo Fer-
rolra Coelho.

Compareceram os srs. desombar-
gadores Saraiva Junlor * Alfredo
Runsoll.

JULGAMENTOS
Ap|M'lln«;õc!i cíveis:
N. 5.374 — Relação, desembar-

gudor 1,'clso Guimarães; appellantes,
S. Corrêa & C; nppcllados, Silva,
Santos AC. — 'Negou-so prpvl-
inento.

N. 5.773 — Relator, desembarga-
dor, Alfredo Russoll; 1." appollanto,
Manoel da Motta Moraes; segundos
appellantes. Dias Moreira & C: ap-
pelladu, Amélia Ferreira da Cunha
Vieira, — Negou-so provimento tt
ambas as appollai.Seu.

N. 6.031 — Rolator, desembar-
gador Saraiva Junlor; appollanto,
Joaquim da Silva Mala; appollado,
Uno Comes Gonzaloz. — Deu-se
provimento para julgar-so propara-
dos os embargos.

N. 6.285 — Rolator, desembarga-
dor Russoll; appollanto, Alberto Mo-
reira; appollado, coronel David
Charles Colllor. — Negou-so pro-
vlmento.

N. 6.423 — Relator, desembarga-
dor Saraiva' Junlor; appollanto, Jo-
vino de Carvalho Vieira; nppollado,
M. Cunha &. Cunha. — Negou-se
provimento.

N. 6.132 — Rolator, desembar-
gador Russoll; appellante, Corrêa
da Sllvu; appellada, d. Alice Day-
son. — Negou-se provimento.

PASSAGEM DE AUTOS
Ao sr. desembargador Celso Gul-

murâes — Cíveis: us. 3.723. 4.288,
1.580, ,0.733 o 6.135. Embargos
na.: ,1.615, 5.189 o 6.260.

Ao sr. desembargador Saraiva
Júnior — Cível n. 6.121. Embargos
ns.: 3.551, 4.404, 5.180 o 5.637.

Ao sr. desembargador Alfredo
Russell — Cíveis ns. 68C, 1.030,
1.728. 1.729, 1.759, 1.812, 4.666,
5.613, 5'.76C o 5.902.

lóm mesa:
Cíveis ns.: 4.080, 6.503 e 6.611.
Com dia:
Ns.: 2.066. 5.509 e 4.Ó13.
"PROCURADORIA GERAL DO

DISTRICTO FEDERAL
Expediente do dia 29 de setem-

bro do 1924:
O exmo. sr. dr. André do Faria

Pereira, procurador geral do Distrl-
cto Federal, cmlttiu parecer nos se-
guintes processos:

Appellação civel;
N. 5.516 — Appellante, The Lon-

don iinil Rlver Plato Bank Limited;
appellados, R. Coit & C.

Recurso crime:
N. 1.1)18 —¦ Recorrente, o Mlnis-

terio Publico; recorrido, Alberto
Ângelo.

Appcllacãu crime:
•N. 6.945 — Appellante, José

Franclsoo do Souza; appellado, A.
J. Chavant03. ;——^———————

EM NICTHEROY
AOTOS DO GOVERNO FLUMI-

NEN6E
Pelo sr. Follppo Sonéa, secretario

Interino das finanças do Galado do
Rio, foi nomeado o sr. Paulo Cornei-
ro Ledo para o cargo de (inflar dos
serviços da Inspoctori» das Rendas,
com a gratificação d» 3001M0 men-
saes.
QUEDA DE UM MENINO AO SAL-

TAR DU UM BONDE
Hontem. lis u horas, quando pro-

tendlu saltar do um bondo da linha,
"Cubanco-Fonseca**, na vlslnlia cida-
do, deu uma queda o menino Arllndo,
do 9 annos do edado. filho do sr. Al-
frodo Rodrigues, resldentu á rua No-
ronha Torrezao 711, em Santa Rosa.

O poqueno Arllndo soffreu forte
traumatismo na cabeça, oseorlaijõea
nas rcglOes frontal o nuisal. além do
hematoma n\ reglio sm>erclllar direi-
ta, sendo soccorrldo pela Assistência
Municipal o cm seguidn recolhido uo
Hospital do S. João Baptlstn,
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO ES-

TADO DO RIO
Rouno-so hojo, em sessão ordlna-

ria, o Tribunal da Relação do Estado
do Rio.

A CHEGADA DO SBÍHJNDO DE
CAÇADORES

Apetar da chuvinha miúda que
caln, tevo hontem recepção festiva, na
vlslnha capital, o 2° batalhão do ca-
çadores, que ali desembarcou ás 20
horas o quo regressara do Manáos.

A praça Martlm Affonso, naquella
cidade, achava-se repleta do povo.
que usslstlu ao desfilar do referido
batalhão rumo ao respectivo quartel,
na Armação.

A. PEDIDO

Vaccina flcne-EstapItylococcica — mixta, polyvalante, preparada com ba-
oilloa da acne da Sabouraud a eataphylo-
coceos da diveraaa ragaa. Empregada no

tratamento da aone purulanta, ato,
INDICAR E EXIGIR O NOME DO FA1RICANTE

UABORATORIO CLINECO SILVA ARAÚJO
Rua 1." de Março 13 — Sobrado — Teieph. Norte S30S

CARLOS DA SILVA ARAÚJO & Cia.
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IMPAM1A 

SHL-AMER1CANA IE ELECTRICIIIADEI
CASA MATRIZ: RIO DE JANEIRO I

mudou-se para I
RUA GENERAL GAMARA. 130 I '

Loja: Seeção de vendas I
1 ° andar: Pirectoria e Seeção Technica I

___¦ !
2° andar: Contabilidade li

Sobre as faltas no magis-
terio municipal

A propósito do computo do faltas
no nuislsterio municipal, recebemos
a seguinte carta:"A* lllustrada rcdaoi.ão do O JOfi-
NAl, — ü nr. dr."Carneiro l,eão, di-
l-OCtor ria Instrucção Publica Munlci-
pai, acaba dc recoiiiinendar aos cho-
fes do serviço da sua repartição quo
sô sâo considerados como do exerci-
cio, os domingos o feriados quando o
(uuocionarlo comparecer ao"servloo
no dia anterior e uo posterior, dc-
vendo,' portanto, o dia do folga, paru
que seja remunerado o. coinputalo
como do serviço, ficar comprohoudl-
do entro dois dias de exercício real.

Não se conipriihcndo como, uao
tendo havido lei nova sobre o assum-
pto, aquelle sr. director possa fazer
tal determinação, contraria á prati-
ca estabelecida, do accordo com it
justiça o o bom senso c sesuida cm
todas as repartições publicas.

Mas, admittido que seja legal o
acto do sr. dlrector, elle 6 tão absur-
do o prejudicial,"quo não 6 possível
admlttlr-so que espontaneamente o
seu autor o tenha concebido. Só algu-
ma Informação capclosa e mal inton-
oionada o poderia ter suggerldo.

Dc facto, porquo os míseros pro-
fessores. do sexo feminino na maior
parte, mal remunerados e tendo uni
encargo tão nobre como penoso, hão
do ser sujeitos a um regimen mais
duro do que os outros seus colletras
do funccioiialismo municipal ?

Quo so taça desconto nos venci-
monto» dos funceionarios. relativos
aos domingos c feriados quando c.-,-
tes faltem na véspera o uo dia so-
guinte, 6 razoável. Comquanto Isto
nem sempre seja exacto. ê de suppijr
que quem não pôde comparecer num
sabbado e numa segunda-feira, ou

í um dia antes o outro depois de um
feriado, não possa tambem compa-
recer no dia Intermediário.

Mas (firmar-se o principio do que o
indivíduo que tem um iricomtnodo ou
um nesoclo urgente, num dia, deve
tel-o tambem. no dia" seguinte, ou
tel-o tido lambem, na véspera é com-
pletameute injusto.

13 quando a execução dosse prlnci-
pio importa, no reducção dos venci-
niontos. isto é. dos meios do subsis-
tencla' de funceionarlos mal romune-
rados. ha no caso. além de um absur-
do, um acto do crueldade".
li<jV^j>j\l\_rVri*/**i»**VV'»»**VfcW**^^ «* «* ara _•*¦_*

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
BOTÂNICA

A inttniRçãe no Amazonas e o dr.
Rodolpho Chapot Prevost

Ao que noa conata, o nome quo

parece reunir, noate momento, mulo-
res probabilidades de Indicação paru
o posto do Interventor no Amazona*
6 o do sr. Josluo de Antujo, ex-depu-
tiudo federal por Mlnua Ceraea o fu-
zondo parte, actualmente, Ua dire-
ctoria ido Banco do Brasil. i

Numa da» notixa dest* gecç&a, ro-
ferimos o nomo do sr. Chapot Pro-
vost, acorcscoiUundo quo a. s. se

candidatava uo posto por melo do cer-
tos artigos do Nua lavra o com os

quaes deseja recommeniiar-so £t von-
fiança dos, poderosos.

Muito satisfcltu com a nota. o sr.
Chapot Prevost compareceu á Ca-

mara c c.ihibiu nas galerias daquel-
Ia Casa do Cungrioso aquelle que
s. s, acredita venha a sor * in-
torventor. Trazia uma flor á lapella
o o sorriso quo lho (iluminava o ros-
to, sorriso do energia o do orgulho
cívico, era Jâ tanVbcm um sorriso do
Interventor...

Um dos amigos do s. s. o pro-
curou o o abraçou, foileitando-o pela
perspectiva a quo so defrontava a
sua legitima ambição do patriota.
K lho dlase:

— Chapot, voei! está dcanto do
grando minuto de sua vida. Neste
momento, a funeção dc interventor
tem uma extraordinária oulnilnun-

cia. pelos sacrifícios «iuo exige, pela
coragem quo requer o, sobretudo,
pelo 'prestigio com que cumulará o
seu venturoso 'detentor. Imaglne-so
você, com essaa qualidades de lio-
mem do governo que sáo da lu-
cubadora, com esso merecimento fei-
to de esperanças, imagine o papol
quu uio desc in pc uha r o a gloria que
para. todo o sompro cercará o teu
nome. Na sua calvlclo roaca. haverá
uma auroola eterna, us praças pu-
blicas de todo o paiz hospedarão a
sua estatua o os jovens casaes da-
rão aos seus rebentos, como uni si-
gnal do seu desejo do glorias, o
nome do Chapot, nome celebre,
nome 'desejado, 

que o próprio rio
Amazonas pleiteará ameaçando, no
caso do recusa, cessar o curso dc
suaa águas. 'Chapot Prevost iuter-
vontor do A.muzoiias! Km guarda,
sentiuellas! Clarins, alerta!

Ouvindo esso prognostico épico, o
sr, Chapot Prevost lcvantara-so o,
consorvando-se de pé, ello próprio
prestava a sua homenagem ao gran-
•de brasileiro, a Chapot Prevost, In-
terventor.

Amazonas... Lagrimas corriam-
lho na face, pela admiração que lho
despertava um tão grande patrício.
JU no milagre dessa dosperson&liza-

ção, s. s. exclamava:
—¦ Quem to diria tão grande na

historia do Brasil! Mus, nesto mo-
mento, Chapot, não te perturbe a
gltorla, não .le arrasto a vaidade e
lembra, aos tous governados, a ter-
ra quo tovo a gloria de assistir aos
teus primeiros dias, essa remota
Tar&scon, tua pátria e pátria do
Tartarin !

(Üctraido do "Jornal do Brasil".)
« «ai» >

Ura exemplo
•Ha poucos dias o presidente ao

ISsUdo de S. Paulo, dr. Cirloa dc

Campou, acompanhado do sua fa-

nrilla o soerotarlofl, dr». Josô Uibo

c Mario Tavares, com muni respccli-
vas familIUH, foi á AppnròCidO do

Norte eni plodoaa romaria do «sra-
di«.'lmento. e na Basílica de Nossa
Senhora ouviu missa, o communnou,
acompanhado do todoa os seu». Rea-

Em tomo da venda de um cinema
-COTAS". DA "'"A7.-CTA 1KXS TRI.

BÜ.VAKS", 
"DK 2*1 TH) OOIUIKNTK

O conhecido advogado Uo uoiai
fórum, o dr. Alfredo Urblno de Soun
Guimarães publica hoje, uma crp||.
enção sobro uma queixa Infimilailj
quo contra elle foi apresentada uo :'
dolegado auxiliar. As prova* ottore-
cldas por aquelle dlcno profissional
são caniugadorus, deixam a evliloma

llzado esto tocante acto do gratidão tt„cia do escândalo que predominou
o piedade, regressou uo mesmo ilU

jiara, a capital paulista.
E' esto um bello o consolador

exemplo quo mostra á evidencia
como vão evoluindo os sentimentos
dus classes dirigentes em nosso
abonçoado Brasil,

Assim, repetimos, temos espcrull-

ça que 'definitivamente • p.-us, H
trunquillidu.de, o vbrdadelro ipro-

gresso, voltem a reinar em nossa
terra. Dons por certo abençoará os
(iuo governam, desde que desto modo
saibam reconhecer seus devercs para
com Blle.

Já vão longe os tempos dc agnos-
tlcismo officlal e do rcspalto hunia-
no nas personalidades cm íô-co. Que
a reforma da Constituição colloquo
Ucus no logar que llio 6 devido no
organismo de todas *as u-jciuiladcs
'bem constituídas!

(Da "União.

4»

)

Na seissão realizada a "5 do cor-)
rento por esta novel sociedade, foi
pelo prenidente aventada a idéa dc
se solicitar do profeito municipal a
terminação do obras num loyradou-
ro puiylico, para neste, ser, cm do-
zembro feita a festa da« arvores, por
dn|clativa. o sob a orientação da
mesmo Sociedade, quo assim cum-
priní, uni dos dispositivos de scue
Estatutos.

Aberta a sessão fez o presidento
uma palestra ali uni va á entrada da
primavera, para eiijn commemoraçao
pedira (tue cada sócio eomiparoces-
so com unia flor de sua predileeção.
expondo, ciitào, a idéa da celebração
da, fcritu ilas arvores. Apiirovada il
idéa. foi cscolliidii n. uonrmissão qtlü

i so 'tiavo entender com o profeito. o
que se eonipôo «lo« (jrs. ,1, Barbosa
líodrigue.s .lunior, '*.'» .1. Pires Bran-'
dão, 1,. Ctórot o Eurico Teixeira.

Usando da palavra d. Ainorica l*.
Barbosa Rodi-lguutí, offereceu á Hu-
ciedado os dois volunit»» da obra.
"Serlum Palmaruni", do fallecido dr.
Barbosa Rodrigues.

O sr. Iicui-.üdiw de Carvalho fez
uma. palestra allusiva uos umiprohen-
rlnntMiLctí da bolanlcH, cnalleucndo a
Iniciativa hoje tranisforinada, na pra-
tica do funecionamento da Sociedade,
a quo prestava seu concurso como
amante da "Seiencia òmabiiis".

O ur. l,éon Ülérot offereceu á .So-
ciedkde os Ámicio-9 do Utf CongrcKSQ
Nacional dc Amertcánistati,

O si-. Hermogenes Sampaio apr'--
sentou trabalhos botânicos de eua la-
vra, entre o« quaes o intitulado -
"A assimilação", que o presidente re-
cebeli, devoiidri tior enviado ii respe-
oliva eomiiiissüo para devido estudo
o parecer, afim dc «er publicado n.i
revi*-tu. d;i Sociedade.

Um bello msvimente
Itllcinciitos catholicos dc grande

prestigio movlmentam-ao para quo,
na reforma da Constituição dn
PiCpublica seja estabelecida a reli-
gião catholioa como official, por ser
a adaptada pela quasi totalidiudc dc
todos o« brasileiros.

E' um bello c digno movimento a
sor applaudido ipor todos oa bons
patriotas.

' TKius-llitria-IJbCT-iladc.

"Tantaio,,

ÚLTIMOS MODELOS DE
FOGÕES A GAZ ALLEMÃES¦•PROWIETHEUS"
ECO.VOMK-ON K IIVCir.MCOS

BRANCOS K 1'ItETOS

"Tantaio'-. a obra poslliuina do um
poeta adolescente, quo a iporto pro-
matura arrebatou para, o espoiisa-
licio da eternldde, vale bom por unia
affirmação do e.vlraordinarlo lalenio
dc Jordano da .Miitia.

1:1' uma admirável revelação ile
poota. Sous versos t-jmítirrani, dentro
.do conceito dc Carlyje, a musica pro-
funda do pensamento u, além disso,
possuem colorido o nervos, como so
nellus houvesse o que Beniiveiito vis-
luinbrou na. dansa. sensual dc uma ce-

I lebre bailarina hespanhola. a colhe-
ticii. do uma fogueira...

:tilr-se-ia. na realidade, que nas os-
trophes ardentes de Jordano ha idéas
tagulhaudo, i-.vlhnios que bailam a
bacchanal diabólica do fogo.

Aos Drs, Felinto Coimbra e Castro
Araújo

VÜECITMBNTO

Seria nina ingratidão, não tornar
publico os meus sinceros agradeci-
mentos •para. com est«w dois concel-
tuadoa c competentes medicos-clrur-
siões jâ hom conhecidos nesta ca-
•pitai, ondo contam innuinoros ser-
vlços do reconhecido mérito. Fui

por elles operada no Hospital Evan-
gellco, do appendicito com pleno
c.vito; embora o meu soffrimento
fosse chronlco o .muitas foram as
dores horríveis que ¦padeci, gruçaü
á proficiência dentes dois hcmfeito-
res ;da hunianldado me acho agoi-a
feliz o restabelecida. Depois do onzo
dias do tratamento voltei ao convi-
vio dos meus paes adoptivos c guar-
darei 'profiiiiduincnto cm meu coro-
ção as attenções o carinhos com «tue
fui tratada pelo medico assistente
,dr. Follnto Coimbra a quem beijo
as mãos reconhecida. No Hospital
fui tratada por todas au enfermeiras
sem dislineção, com dcsvolo o a lu-
das eu agradeço, cspeelalmcntc u
d. Adelaide Froltas quo foi peru
,mini como uma mie.

Deus prolongue a vida doa dls-
tinetos módicos drs. Felinto Coimbra,
e Castro Araújo é o meu desejo do
coração.

Rio, 28—9—1921.

Helena Pereira «Ia. Sllvu

Rua da America, 41, casa 2.

m «i» m

Digestões difficeis
METHODO HOJE EHfPREGADO PA-

RA A8 FACILITAR

Suo multas as pessoa:) (iuo soffruin
üo estômago, sendo a uuusu as niãs
rligüStCes, ueidoz, dôras, pesti depois
únti re[eii;õei*, uLU. Kstas «ifLestam rjuo
com u uso Uo hk-arhoiiHto estoríaadn
Inui colhido admiráveis resultado:'.
Muitos médicos tem constatado (jue ti
(Ht'u blcarbonato esterlzado allivla o
estornado, fazendo doBappareccr a Uy-
peracldca que irrita o inflamina a mu-
eosa Uo estômago. E' por Isso inullo
ueonselliado, agradável c sâo. No nos-
so pai» «levo ser procurado o blcarbo- |
nalo cstorlztido em vidroa bciu fccliit-
dos especlaes e não cm caixas ou pa-
cotes do baixo preço,

m «>ia» »

Registro de marcas de fabrica e
de commercio e obtenção de

patentes de invenção:

o espirito do queixoso. O dr. í^ouei
Guimarães t uni antigo advovrado qU(.
se Impoz não so aqui no nosso melo.
como na Justiça paulista, onde esta
uotualmento patrocinando Importante
feito.

IJcsnoccssario se tornava qualquer
Bttitlido por parto rto aceusado. ue
sentido do csclarecor a sua lionoala
condueta. vola o seu passado do In-
ntacavcl probidade c o mais eloquen
to testemunho da rectldio do set
curaoter.

• »m—t. .

Gymnasio Nacional
iGlida de Oliveira. Otrnairo Leáo

dovidamente autorizada pelo seu ma-
rido, foz publico que. nlo estandí
de accordo cora a orientação de sem
companheiros de directoria do Oy-
ninasio \aeíoiia'', deslisou-se do
mesmo, ficando, dosta data cm dian-
to, Isenta dc qualquer rcsponsubíh
dado na. dlrecijào do referido esta
íbelecinvento. 10, aproveitando o en
ecjo, agradece a confiança cm el do.
ipositadu pelos srs. paes do<; alumno.!.
aos quaes offerece seus prci-timoa no
•Gymnasio Brasileiro, onde osaumlra
a dlrecç^Ao do Departamento Kcnii.
nino. esperando merecer a mesma
confiança que lhe tem oi cto dispen-
snúa ate então,

Rio, 20 dc setembro do 1331.

(ilida do Oliveira Carneiro Irào

DECLARAÇÕES

iCABAM UIS RBCEIIER .VOVÓ SOR-
TIMBKTO

CASA HAMBURGO
EWEL & GOHEN Ltdau

RUA DOS AWCRAOAS. 44
TIXEPHONK NORTi: 10SU

CORTUME
Traapaasa-so utn cortnmc dc poiic^.ri*

nas proilmo dc.-ta Capital, ou aünültc-;i;
nm tocio que a.-=uma a gcrenrl» do mci-
mo. Infonna-ic a rua dõí Ounvç;, lil.

(.juem fe;: isso sem ter alcançado
muioridu.de completa, poderia, nior
rer cedo. porque já sabia o caminho
du eternidade...

Saul de Navarro

(Trechos da chronlca no "O Bra
sil* do UU, hontem.)

Büchnor
brado. H.

& i'.
Bento,

Ouvidor. ',''¦'
10. M. Paulo

Malas e artigos de viagem
,\ "Casa Marinho" oma ra/.endo a «ven-

da dc todo o .-eu :,!'.>,:k, por meno-i do
nisto, ludo o que lia úo. melhor ciii obra
d': 1*1. Ouf-ui qulzer ter malas auperlorei.
aproveite u occaslüo. lí' na rua Hclo ilo
í-útciilbl'0, CO. — Manoel Joaquim Mj.
rinho.

"LEOPOLDINA
RAILWAY"

RECEBIMENTO DE CARGA
EM PRAIA FORMOSA

Qiiarla-ídra, dia 1.° dc ou-
tubro, seni recebida cargu cm
P. Formosa destinada as li-
nhas da Rede Fluminense, :t
.saber: P, Formosa ale Moura
Brasil, Sâo José do Rio Preto,
Mauá, Magé (E. F. Tberczo-
polis). Nicllieroy ale Porl'Ua,
Mactieo, Paquequcr, Glyccrin.
.Triumpho (Cani])os), Sunlo
Amaro, Alafona. Colomins,
Miracema, Nalividadc, Lage,
Divisa, Caslello c Victoria (K.
F. Diamantina).

As mercadorias em lotação
dc vagão para earrcgamenlo
pelas purt1*» no pateu dv P.
lMirrnosa só devem ser envia-
das pura n eslaçào tlcjioi.s tle
prévia combinarão com o
agente.

Rio de Janeiro, 12!) dc Selem-
'ji*o 

dc l!)'-'!.
M. C. Miller.

Director (rereulc.

Declaração
earrolliltiti piira aviar futunt

recoltiü-i doa ho^íoü du Vo
Mediou, i* I >ontaria, a Phar
l.iruíí«ríu IYnffreHtíO, tjflH '

Ti

lyellnlc
macia
iione: ilo Illustro nii.-dico rir. ,\. Mon
íell'o nomo uni dos facultativos para
iittondcr consultas médicas, aos no
sos associado:..

Xíio estando dc accordo n referi*!"
luuiiIlutHo com aquella minha ew"
lha, uuinpro-niu bastant.r pen&ltoadn
Iovíu* ;io uonhf rimentu dos nofiíiOS aü-
souiado.s u au publico em frrmi essa
sua rcsoluiiüo,

Crnaiii ilo S. da Gama

Tolltra qnalqncr rmrniaatinma

só Eurythinine Dethan

DIREITOS ADUANEIROS
Cumplirio de SanfAnna

Prof. de Lurciio c|vil m universidade I
Esc. Hua 1» ri,- Marco n. na. -. TeL I¦1038 — Hes, Sul liOOt). ! A COMPANHIA DE) ARMA^EN.'!

i ' i K B ,\ 138 DOU IJÍÍTADO-S DE Ml-
| NAS K IUO, uom «acrlptoriotí a Ave-

Rccto - sy- ' "Ida. llio Branco .1 o arraax«ns a Ave-
gmoidoscopia • "idu l^üu','iKU-^ Alvos ns. Stn o i4T„

1>ara diagnostico v Iratamcnto I p"L'arrfcs'1"'"' dn despachos aduanei
das doenças da ultima porção rUIi* tl*foa''ía''dt*>'' impoi-Umolaa doi
do intestino— Dr. LUIZ SODRE' 

rCÍ,p'"

IKTESTINOS
Assist. Kac. Med. — Ex-assisl
do Hosp. St. Antoinc de Paris— Rozario MO — De 1 ás»5
Telephone: Norte 3070.

ivos direitos. ('otiriiijócs:
| mais Mintajosas. Trata-so com

ilespaclianluu iIj. Conipanhla, ri
do Ro^rlo 7ú. — 1" andar. Tel,
IliOl.

Economia dt tempo i de
i

AO COMMERCIO
"Oarogeno"

Clrcnlare-í. labcllas do preços,
nuncios. etc,, om niluuuis

PUE«::OS
ún exeniplarea d" uma pag.

luu cxoiíiplarcs dc uma pag.
200 exemplares dc uma pag.
;)üu exemplares de uma pag.
¦10o exemplares do uma pag.
r,iJU exemplares dc uma pag.
etc.

A RESISTÊNCIA DOS COFRES"31. AV. AMERICANOS" E' i Vortitlcante nue se impõe por íe
051 IMCTO ! s. aua prop.isatida feita por todoe

Na madrugada do 20 do ,-orrentc.! <±\™l% dtl{^SB",'S"
a cidado do Nictheroy tol dfapértV |ânTAIiÉ^lS*ni^A BOAda por um violentíssimo Incêndio nAR^^ íw-^^í^l, 

.^ üu.
irrompido no prediò 1107. ilu. rim !

Daclylugrapiiia. Tradueçõcs.
dcroijos para todo o Brasil.

Buchner £.¦ Cia., Ouvidor, í?,
«ci^iu.oue: Norte, lstil,,

rua
Visconde do Nictheroy. onde ú esta-
bolecidu com uma fabrica dc tapeies
a firma Wiehttü <t C.

Os doouniontoa da referida firma o
respectivos livros foram retirados
cm perfeito estado, depois de ce;;sa-
do o Incêndio, do cofre M. \V. Ame.,
ricano. ondo se achavam guardados,! tendo i.-so sido feito cm presença das

I autoridades fluminenses,
rlssçá cofres tem ílomo uni roá rc-

obr. pre: eniantea: F. Araújo i C. —
1 Jiua TttOOiklillo .Ottoni, UU.

,".*0í)0
r$ooo
115000
ir.çooo
i:«*ouu¦13*000

En-

V, sobretudo nas ixjasoa» Im-
pallldádaa, nas depauperadas por ei-
cesso dc trabailio p*hyelco e intelle-
ctual, quo o "OAROGENO" ;calr,a o
seu valor. Com o uso dc dois irai-
cos o p;iciente ceitificar-sc-á da ef-
flc:e:*.ci.i. d^a^e Importante prepara-
do. Composição do QTJTNA, KOIiA,
STKVCHNOS o. ARSÊNICO, medi-
comentos jii do dobra coiihecldo"
cenio de rcii ;).-c:iti.;ic» ao combati
cm todo» ou caso,; d; fratiuezu. Sa-
bui* Hgra.da>ci.

Veudc-sc cia todü m Dím*»'- - *
Phatmacéu-
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De S. Paulb
ASSASSITílO DO ADMINISWIADOR

DB UMA FAZENDA

S. PAULO, 21 (A.) — O delora-
io de policia do Ribeirão Proto,
r.oramuniomi ao dologado geral, auo
tia nolto pasaada, na Faaonda Cor-
rojo do Limeira, o colono Francls-
so Matheus assassinou u tiros da re-
rólver o administrador Angolo Mar-
piea, por quest&es íutels.

SMTOD O PRÓPRIO PAE **

j. PAULO, 20 (A.) — A delefa-
cia geral recebeu do delegado de
policia de Botucatu', communicação
da morte na Santa Casa daquella cl-
ilado, de Joüo Marcolllno dos Santos,
lia dias torldo gravemente a tiros de
revúlver, no valle do rio do Peixe,
município do Campos Novos, por
«en próprio filho, José Marcellino
dos Santos.

AS ELEIÇÕES ESTADUAES
B Paulo, ,29 (A.) — Realizaram-

ue honteni conlói-nio ho achava an-
nunelado, as eleições para o preon-
chlniento dan vagas do senador e
deputados estaduaes, «ondo o se-
gutate o resultado at6 agora conheci-
do: Para senador, Azevedo Junlor,
US.133 votos; para deputados: pelo
1 • distrlcto, Pereira de Queiroz,
9'. 640 votos; pelo *.* distrlcto, Fia-
minto Ferreira, 3.745; pelo 7." dis-
tricto, Eugênio de Lhna, 1.010 vo-
tos, e pelo 8." distrlcto, Bento de
Sampaio Vidal, 2.935 votos.

Da Parahyba
CTAÜCURA-gAO DB TJM RAMAL

FÉRREO
PARAHTBA, 28 CA.) — Est&

oífictalmoiito designado o dia 12 de
outubro próximo para ser inaugu-
rado o ramal da linha forres ontre
Borborema o. a cidade de Bananei-
ras, neste Kstado.

Da Bahia
EXONERAÇÕES

BAHIA. 29 (A.) — Foram «xo-
gerado* o tenente Neves, do cargo
de ajudanto de ordens do governa-
dor do Kstado, e o engenheiro Ale-
•andre G6es, do do inspector das
obras estaduaes.
CORTE DE DESPESAS OOM A

POLICIA
BAHIA, 29 (A.) — O "Dlarlo da

BaMa", diz:"Mantendo seuu propósitos do
fcapprimlr as despesas inúteis, o go-
irerno actual já realizou, oom as al-"|daa diplomadas, ejuo abordando as
teraçfies na Brigada Policial, uma .......
economia do mais do mil contos de
réis aniraalmente. Nos governos pas-
lados elevaram o effectlvo dessa
torça para 3.364 homens, sendo cen-
leoas c centenas delies conhecidos
apenas em folhas de nret para o et'-'¦leito 

do pagamento *no Thesouro. Já
foram e»cluidoa 1.014 soldados, en-
tro os quaos 312 dos taes contra-
tados, cujos soldos o etapas iam para
ea aiglbeiras de muita gento bôa.
íOtrtra bencmerencla uuo está sendo
feita tt todo transo 6 a pacificação
do sertão.
1) KAID DE "RM BARCO A VELA

! BAHIA, 29 (A.l — Em prosegul-
Mento do raid que vae reaJizando de
B. Luík a essa capital, partiu desta
oldade. pilotando o seu barco a vola
"28 do Julho II", o joveo Alcides
(Vtllar. Ao embarque do arrojado
eportman compareceram numerosoB
rapazes, sócios das sociedades spor-
Uvas desta capital.

De Sergipe *
CANDIDATO T7N1CO

Santa Cecília, esta regida pelo maon-
tro dr. Prata.

Feita a ontrega do Instrumental
cirúrgico, quo so ruallzou no Paçoda Prefeitura .Municipal, gontllnien-to cedido polo coronol Dermovul
Moura, prcaldcnto do Conselho, usouda palavra o dr. Hermlnio Duquo-
Costa, advogado, poeta o Jornalista,
que fez sentir ao dr. Itamalhu Pin-
to, a gratldilo do povo rlo-protuno,
etn vel-o assim alogre, recebendo
aquella singela mas sincera homona-
gom.

O homenageado respondendo ao¦ir, Duquo-Costa, disso constituir a
homenagem que lhe ora folta, o mais
seguro penhor do gratidão á socle-
dado rloprotana.

A' nolto, foi folta entrega á sonho-
ra Ramalho Pinto, do* uma Ihida"baiTcto" do platina com Incrusta-
i;0es do brilhantes o* porolaa, offerta
das senhoras rlopretunuu.

üuiidando a dlstlnt-la senhora fa-
lou o dr. Costa Carvalho.

Findo o discurso, ugradeceu om
nomo da sra. Ramalho Pinto, o sou
esposo.

Usaram ainda da palavra an se-
nhoiitaii Alice de Freitas o Manoell-
ia OulmarOes, saudando o homenu-

,1,'cii.do, cm nomo das se-nhorltaa riu-
preta nas.

Por fim, realizou-se um animado
baile.

— A's 24 horas, retiraram-se as
bandas do musica Lima Üantoa o
Hanta Cecília, sendo ahl organizado o"Jazz-band" rioprotano, sob a regou-
cia da senhorita Manoellta Guima-
rães.

<— A data da nossa Jndepcndcuda
política foi solemnemente festejada
nesta cidade.

Assim 6 que, previamente organl-
•/.ado pela tra. Margarida Pra*odafi
Torres, respectt-va directora, realizou-
uo no Grupo Escolar local, a ontre-
ga dos diplomas íím alumnas c alu-
mnos. que muis sc distinguiram no
coi-rete anno lectivo. Presente o es-
eôl da sociedade rloprotana, fil
aberta. a sessão, cuja inesa ficou us-
sim coiiHÜluida:

Presidente, vigário José Blttcii-
court; paranympho, dr. Hermlnio
DtKiue-Coüta, ladeados pelos srs. dr.
Livio Costa, juiz de direito da co-
marca, sra. Margarida. Torres, dire-
ctora do Grupo Escolar» o srs. capi-
t4o Aristidès Gonçalves o coronel
Dermcval Moura, quo se fèz repre-
sentar.

Iniciada a solemnldade. foi. peio
prestdente, dada a Palavra ao dr.
Horininlu Duquo-Costa, paranympho

TODOS OS SPORTS ©

TURF
DOMIVGO
CLtlt

NO

r
- ARACAJU', 28 (A.) — Realizar-

Sé-á hoje a eleição para preenchi-
mento da vaga existente na Assem-
bléa Legislativa estadual, sendo
candidato unlco a essa vaga, som
competidor, o coronel João Fontes,
tisinelro e chefe político no sul do
Estado.

Cartas dos Estados
lio Preto (Minas Geraes)

Realizou-se a entrega ao dr. *Ra-
malho Pinto, do instrumental cirnr-
gico, adquirido sob o patrociuio do
jornalista, sr. Lima Santos, ein sub-
scripçáo publica, para homenagear
Miuello medico no dia do sou anni-
versa rio.

A homenagem foi abrilhanlada Po-
Ias bandas de musica Lima Santos o

sumptos relacionados com o dia, os-
tondeu-se om considerações diversas
e, voltando logo ao problema da in-
strucção publica, teceu os mais am-
pios o sinceros elogios á aci-üo no-
bro da dlrectora do Grupu Kscolar
do Rio Preto, que, secundada pelas
professoras auxiliares, ali eni exerci-
cio, não tem poupado esforços para
o bom nome do estabelecimento ile
ensino sob sua direcção.

Usou da palavra a ilirectora. qut;,
em rápido mas feliz improviso fez
o relato do anno loctivo, flnJo o
qual agradeceu a presença, ali, d ts
altas autoridades representadas nas
pessoas dos drs. LIvlo ile Oliveira,
Duque-Casta c Costa Carvalho, toiidn
palavras do elogio para ii pussoa do
pa'dro José Bittencourt, vigário fora-
neo, ao qual penhorou sua gratidão.

Em sogulda dou-se começo á ÍUs-
trlbuiçao de diplomas aos seguintes
alumnos: Stclla de Souza Lima, Jeu-
ny de Souza Uma, representada pela
senhorita Alda Mazzoti, Maria L. Po-
nha, Conceição do Carmo, Eponina
Blanco, Maria José Carvalho, José
Fagundes, Pedro Slsto de Oliveira,
Geraldo d'AviIa, Alencar Mazeu.
Antonlo Torres, José Marques, Jo-sê
Malaquiaa e João Nazareth.

Finda a entrega dos diplomas ao-i
alumnos premiados, teve a palavra
a sonliorita Stella de Souza Uma,
que agradeceu, em nome dos seus
collegas diplomados o compareci-
mento á Testa, 'da família rlopreta-
na, fazendo em seguida a sua des-
pedida e a dos seus collegas de tur-
ina, tendo para com a. directora e
auxiliares do Grupo, palavras dc ca-
vinho.

Diversos alnrnnos se fizeram ouvir
em recitativos patrióticos, findo o
que organlzou-so uma passeata até
o Jardim publico.

A' noite levo começo o especta-
culo no elegante theatrinho da Pra-
ça Barão de Santa Clara, organizado
pela sra. Margarida Torres, directo-
ru. do Grupo Escolar, tornando par-
to diversos alumnos.

(Do eorres[Mndente).

A CORRIDA 1>E
DERUV

Excedeu á cspcclatlvu o resultado
du corrida do domingo, no prado
du Uorby Club, pola o programma
organizado pura a 16* reiiiilio (Io
proscuto anno, sobro apresentar
poucos attruotlvos, as detioryôc-) Já
de vospera propaladas o quo ou cí-
loütlvarain, oruni do moldo a "O-
llectlr-ao na assistência o i.-or.sii-
qiientoineikto no movimento dc
apostas.

Eutrotanto, apesar do tudu Isso
o das ,demais ¦rounlõcs sportivau, u
concorrência ao hippodromo d:i í ua
Malta Machado íol bem ruaulat* o
pela casa das apostas passou a quaii-
tia do 1SU:H30*ÜÜ0.

o lado proprlamouto sportlvo da
reunião deixou a desejai-, quoi" por-
quo alguns pureus llcuruiii roJiizl-
dos, sem nenhuma ultracçãu, :i U*ea
parnlholros, nuoi* pela frequonctu do
poquonotl partidos <i|c «ortanionto
u illreclortii punirá.

Art suldus fórum, como «oniprc»
boas, c a reunião, apesar de constai'
de novo pareôs, terminou eeilo,

- Ah •victorias repartiram-so da ma-
neira seguinte: Claudiu l*'i.-i reira,
tres, Samarlllu, tllganle c SanlUZZil!
Ricardo Cruz. duas. Korruclia o Mo-
reno; Armando Iíosa, umu, Tribu-
na; Carmello Fernandez, uniu, Kc-
soliita; Brauíiu Cruz, uniu, Acro-
plano; o P. Zabala, uma, Molooalc»

A principal prova do dlu. pela .lua
dotação, foi o parou "Crlu-jàu lis-
trun-geira". corrida cm primeiro lo-
gar e reduzida a um match occa-.io-
nal entre 'damarllla c uma potran-
ca estreante, filha do Gavarny. Sa-
marllla largou na frente, seguida da
adversaria o assim passou pelo ven-
cedor. Oa demais parcos tiveram
por vencedores: Borracha, GlBiuite,
Tribuna, Samuzj.a, Resoluta, Acro-
plano o Molecote.

DIVERSAS NOTICIAS
A directoria ilu ü.erby-Club re-

unlr-se-ã lioje ás 10 I|ü horna, para
julgamento da corrida riu domingo.

—. lámbareou lioje com destiii'1 »
Porto Alegre, no vapor "Itutlnsu".
u jocliey A, VeIJú. levando u cnvalio
Pocitos." que irá disputar u II. I'.
Bento Gonçalves, no hlppodronui úh
Protocforit do Turf.

— Koi hontfiu celebrada, na egre-
ja dc; S. Francisco de Paula, missa
por alma do chronlata V5hh!s.í Mal-
ter. . . .

A esse a-.-tu de piedade c*i.i*..s-
ooniniomoriltlvo d*j anniversario do
pasúamoiilo t> Indltoso jorniiiista.
estiveram ,)ri'sentes muito-j amlsod
o conf rodei.

 O cavallo Urnayí nao tomara
pano no G. P. 20 dc Outubvo. que
será corrido ilomingo r.o UilUiOdro-
mo da. Moo.-a. e;:i H. Paulo.

FOOTBALL

CURA DA ITOBXSR.CiriUOSE
SANATÓRIO DE PALMYRA (Minas Geraes) — Altitude 900 metros. Kdifl-
c.los e regimen modelados pelos melhores sanatórios da Sutssa. Tratamento
iij-gleno-dletetico. Curas do repouso, de ar, do engorda (MustUur), etn. tu-
rector gerente o medico residente: Dr. Alberto Cavalcanti, com mais de 10
annos do pratica nos franaloiios da Suissa e Allemanha. -'nfcniieiruts c cn-

ferniciras especialistas. Ilolcl dc 1' urdcqi.

O E.imo. Sr. i)r. Plai-.itio llariiusa. liispeetoi' geral da Propliylaxlti da Tuber-
i-ulose, rlieyaiidu Uu improvlsu no Sanatório do Palmyra, alii pussou dois
dias o deixou consignada no livro dus visitantes a seguinte tiiipressSo:

"O tratamento da lulioriMilosc. que a pôde curar c que eslá provado nue
a cura, ò o tratamento li,ygloiio-dictollcu. Ksso é o tratamento que se applic»
no Sanatório do Palniyra, n .'*e applii-a do accordo çon.i us prlnclplus sclen-
líricos e « prnlica dos grandes sanatórios europeu;, sub a dlrci-ruo i-uinpo-
tento do Dr. Alberto Cavalcanti du Albuquerque.

Palmyra, I d» março dc Ifl-Ji. - • (Assignado) Or. J, Plaoido Barbosa."
Inloriiiaijúes uo Tilo: Tolepliono riorto l*.'iii).

LlfiDOS MODELOS EM CALÇADO, 1'AHA HOMENS, SENIIOHAf
1*1 OUIANlJAS

URUGUAY ANA, 74, 1» ANDAR — ELEVADORMA
CASA FOURCADE

¦r

LB n n
lü JjLU

nnm j
Riquissimos enxovaes completos para noivas.

LINDOS STORES E BRISE-BRISES. As mais finas guar-
nkôes de cama e mesa. Os mais lindos vestidos
em UflGERIE. A fornecedora do mundo elegante

brasileiro. A que tem guarnecido os mais luxuo-
sos hotéis da America do Sul e os Palácios 00
CATTETE E GUANABARA. Grandes reducções de pre-
ços pelo motivo de novas installações,

G. A. Autuori & Cia. - Rua do Cattete, 136-38

Teis. Beira-Mar 382-1321. Rio de Janeiro.

8

PAiiBsmA itaijIA a

VASCO l>.\ GAMA O

Conformo estava aiinuiiciado, rea-
lizon--.:c domingo, uo campo tio Anda-
raiiy' o encon tru iiitcrcutadiml dos
cluPH acima, saindo vencedor depois
ile disputada peleja " Corto conjunto
do H. Paulo.

O 1'nlestra. apesar de afastado do
campeonato local esti anuo. ovidon-
ciou franca superioridade sobre o an-
tagouista. nâo tendo elevado
Bcoro devidu -ã efflciencia da
carioca, que multu

O aU.ci.uc do
oue lo,
defesa

o seu
iefesa

trabalhou.
Yasco fracassou, por-

ile inicio desnorteou ante »
dirijildu. inlelligentementc por

A.mllcar, sem duvida o molhor conter-
halt' de nossos campos.

U Vasco da -Uaiiia nio tem tido.
esto anno, um cencorrente serio no
torneio da Metropolitana, dahi a dit-
ficuldadc cm nue se encontram os
seus playors, quando josíani contra
leanis como o do 'Palestra, organiza-
do uom elementos **quc não só conhe-
cem profundamente iodos os segre-
dos do nssociation, como desenvolvem
ji>Ko intelligentc, quo não 6 produ-
cto dc simples treino, mas resultado
de uma observaijão proficiente cal-
culada.

Ainda assim, foi um match bem
disputado, e por rezes equilibrado,
deixando boa Impressão a quantos o
assistiram.

Uepois do interessantes peripécias,
algumas das quaes emocionantes.
marcaram os visitantes us dois goals
da victoria no primeiro half-tl-me.****o segundo tempo, nào foi feltu
goal valido por qualquer dos rivaes.
Nessa segunda parte o jogo chegou a
ser mais interessante do que na. pri-
meira. pois o Vasco inais calmo, c
oreanizado. orienrou molhor suas in-
vestidas, ameai-ando por diversas ve-
y,ss o soai dos visitantes, obrigando
Primo a intervir com mais assidui-
dade.

Unia grande concorrência presen-
ciou esse Importante encontro, po-
rém. devido :i [alta dc ucconunoda-
(iões, foi obrigada a se espalhar pelo
morro c adjacências, pois u local uão
sc presta absolutamente pura jogos
diessa, natureza.

Aciuoii como referee o sr. .luaqutni
dc Almeldu. dn A. A. tias l'aliiii-iras.
juiz official du A. I'. lí. A.

Antes dc ini.-hn* o match, os Joga-
dores do \*nsi'0 offerecerani sos vi-
t-itantes uniu corbelllc, um bronze o
uniu rica bandeira.

Nu, jirovii. preliminar entro o Ca-
rioen. c o Miingiicirn, vurlflcou-se o
segulnto rcstiliiido:

Carioca, '.'.: Mangueira, ti.
*-• l*',ni níclàdos do próximo me:*:,

u \asco retribuirá » 'isitu do Pales-
tra, disputando cm y. í'aulo, um
niuloli no Antártica.

C.VMPlíON.VrÒ BA A. SI. 13. A.
BoUifo-íO i!. JíriiKll I

A proporyHo que so u.vialnha do seu
termino, n. mio ser ontre us grandes
rivaes, vai* sc tornando bustnnte drs-
Interessante u primeiro campeonato
da Associação. Dos tres goals mar-
cjidos domingo entre os rivaes acima,
dois foram produeto dc ptualtys.

Numa Inlu. ívioiiolomi e som inic*
vesse. o team do Botafogo,, que lem
lido niutchs sensacíonaes, ).'c*>: única c
eiM-lusivanuMilc o esforço necessário
pura não só deixar abater pela fraca
equipe do H. C*. Éfrasll.

Dessa forma, forçosamente, o Bra-
sll. por menos une fizesse, deveria
sol.ii-cpu.iiir u adversário, u que real-
inento'for, e sc nüo o derrotou, pódc
aüribuil-o .*'¦ falta do dlrccijão uos
slioots dc seus forwards. ' .

ü primeiro lialf-Umo terminou eom
um empate dc 1 J 1. conseguindo o
Botafogo o goal dn victoria devidu a
um penalty. no segundo lialf-tiine.

Ambos us teams estavam ooinple-
tos. actuando como jul?. o sr. Ary
Franco ÍBangu'). no primeiro tempo
o tialvão Bueno. no segundo.

No encontro dos segundos teams
venceu u liotuiogo por 8.x 1,

Hiunincnso õ. Hellenico a
No stadium da rua Guanabara, cn-

contrarum-sc os teams dos clubs aci-
ma, para o returno do campeonato.

Dado o desequilibriu de força, pou*
ca gente podia esperar um grande
match. no campo do Fluminense, po-
róm. ainda assim o Hellenico portou-
se muito bem. empregando todos os
seus esforços para que a lJta fosse
o mais equilibrada possivel.

Dada a reconhecida superioridade
do campeão carioca naturalmente es-
.-a egualdade era uma coisa difficil a
tora do alcance daa forças do Helle-

nico, portiii. o Jogo levo algunu lan-
eua bem Intcrotuanteu o chocou Au
vezes a aer equilibrado.

Os dois 1,-orIii quu o Hellenico con-
seguiu, foram marcados om bello eu-
tylo.

O primeiro halMIme terminou com
o açoro do 8 x S favoravol ao rluml-
nense, o qual no legundo tempo mar-
cou mais dois pontos.

Actuou eomo juiz o sr. liamos No-
euolra (S. C. Braalli. Nou segundos
teams venceu o 1'liinilnenuo por 9x1.

Bangu 1 America l
Conformo era esporadu, foi essa a

molhor partida das realizadas hon-
tom sob os auspícios da A. M. IS, A.

O America, apesar dc todos os sous
esforços o do terem ulguns dos seus
jogadores itgldu udinlravelmciilc, nfio
conseguiu OHte unno derrotar o club
suburbano, que tem un suas cores.

No primeiro encontro em sou cam-
po, perdia o Jogo para o adversário,
nuiindu foi interrompido pela Invuaào
do campo por parle do povo,

Domingo veiwla, o Jogo cm bell-,1
forma, o ucabou perdendo para o
adversário, que conquistou dois goals
dc freo-llluks, sendo uni proveniente

o primeiro lialf-tlmo lerinlnou u
sou favor eom o score de 1 :c 0, po-
de um hands e outro du um corner.
rém no segundo tempo o adversário
mareou os dois goals du. vlctorln,

Ü Jogo foi multo bom disputado,
tendo o conjunto da rua. Campos
Salles dominado algumas vezes o nd-
versarlo, principalmente no primeiro
tempo.

.lulz: VI. Wolíaro (Fluminense).
Nos segundos teams venceu o Ame-

rica por I X 0.
INTtnilíSTADUAJi

Flamengo 8, America I
rtealisou-so domingo ti tardo om

Bollo llorlzonlc. um encontro entre
u flamengo, desta cniiital. c o Ame-
rica. campeão local ha vários annos.

Depois dc uni luta um tuntu des-
ciiulllbradu, ver» eu o club carioca
pelo score de S x I.

O primeiro halt-tlmc terminou com
o secre dc 1 v 1. O goal conseguido
pelus locaes tol produeto de penalty.

No primeiro tempo honvc um outro
ponulty contra u Flainengo, que foi
sliuotadu tora.

VARIAS NOTICIAS
A maior concorrcuoia cm football

nn America do Sul. foi icrlficadu do-
mingo. na Argentina, para a. disputa
de uni jugo entre uni scratch argen-
tjno e o team olyinpico uruguayo. A
concorrência íol calculada em maln
de lu.OOO pessoas, no emtanto, o
match não se realizou.'devido a nüo
haver logar para ou jogadores, pula
o campo foi invadido pela. assistência,
não conseguindo u. policia evacual-o.

O Sm.-AMKRICA.VO
A Confederação Brasileira dc Des-

portos, cm officio ii C. Sul America-
na. lamentou pelo**, motivos conheci-
dos nio poder comparecei' uo tor-
nelu deste annu. e dizendo que caso
fosse possivel a transferencia o so
não existirem mais os motivos do
Impedimento, que poderia concorrei-.

Os jornaes do Uruiiiiay dizem quu
o campeonato sem u concurso do Bra-
sil perde multo do seu interesse, por
ser elle um dos mais fortes concor-
rentes.

Os conselheiros da C. li. .D., que
pediram vlata do parne-r pura saber
qual o nosso expoente sportlvo, estu-
dam o assumpto.
XADREZ

Ú
RADIO-JORNAL

m
AMPLIFICADORES ÜE BAIXA FRE0W1A,

SEM DISTORSÂO
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XADREZ NO l-LÜMINENSU I'. C*
Domingo lOtlnio. o sc Oswaldo

Palmeira, venceu u dr. Firmo Verei-
ra, o dr. Mello leitão empatou eom
o sr. Atibrey Stuart e o sr. Miguel
Pereira Filho adiou uma partida com
o sr. Hermann Palmeira. Faltaram
parceiros para oij srs. flabello c
Franca. Terminará us seus jogos nu
riiiliita-felra u sr. Miguel Pereira
Filho.

A saiu do xadrez leve a visita da
delegação do elirunistiis sportivos de
S. Paulo, que veiu acompanhando o
team do Palestra I*. C.

O SPORT NO ESTRANGEIRO

•mpllflcador, de bali* frequencli, tim diitordo — Nuta montagem, • diUceto
4 effeeluada por galena — A, anUnnt; Cl, oo*n*í«nM«or variável, 4* ie»rto (eu
afinaçào); T, terra; C2 e C3, condan»a<»r«i, i* 0,0002 mlorefarad; % rMiaUnoia,
de DO.000 a 100.000 "«tuna"; RJ • R4, realatanolaa, de 2M.000 "ohma"; BI • «2,
pilhoa, da 3 volu ; ne, realatanola, ds 50.000 ••ohma"; D, daUetor. a galana; E,

«uaeultor telephonico ou alto-falante.

Aqui li-ansmittimos, lioje. aos anui*
dures de T. S. I"., leitores do "Radio-
.lorual", o que acaba dn ser divulga-
do pelo bem conhecido Invonlol* in-
glez. II. .1. Round, uo periódico"ríiidlu-i.News".

Apresenta Round, o já celebriza-
do autor do trabalhos notáveis, cn-

(J acaso da topographla do palz
c a diversidade da natureza du solu
favorecem a producção dc effeltos os
mais estravagantou. líl' ussini que uni
amador da Loulslailia nunca, pode
chegar a. ouvir, durante o diu, as ea-
Uçi5isi mais upproxlmadoü de seu
posto, c, no ciiitanto. recebo ollo.

\7\ 1
,.'—/&\ G+/£j\i Cs /^A*II \ -II \ II 1—IrP — / r II n\ i H TV /

d» i f 
'"4 Ciil Rei gr

r*i-< Ri ia i ^? ir >\\ 1 t-I y;
m> *' L^* jPC qJ

Amplilicador, da balia Iraquancia, aam dlatoreâo — Nesta montagem, a detecção ae
efroQtua por meio de Ia.npa-ln — R4, reni:tencla, ds 260.000 "ohms" a Z "ma-
oohms") RS e Re. realatancias, ds 50.000 "ohma"; R7 a RS, raaialsnolas 4» 250
mil '¦ohma"; C2, condensador, ds 0,0003 mlarsfarada; C3, condsnaader ds 0,001
mlorafara* ou mais; CA « CO. condonudsraa de 0,0002 mlcrofaraai A, anttnna;

T, tomsd» de tan-áj F., auacultsr.

rn', ou molhor, á Radloelec: ri-
cidade 80 rondo, com ucendradn
o Inabalável convlcçto, vürdadel-
i-'i culto, 0 ilu cujn miiravillio-
un puder, om prol da Bumanida»
dc, quaeaqucr quo tMjani .w clrcums-
tanclas uu coiitingeucjaci dutitu, tudo
!*•• ci.pera obter, o por m«lu ds eujau
multiforme.i propriedades tudo ar
presumo pod-er-so roallair, eom intci*
ra efficieiiciii. Dentro os proe-ami-v
mais preconhwdon e ailoptnrioa pelnA
que a tul mister ne dedh-iiiii, lu-sicrnn-
lemos aquelle quo consiste em mu-
tlar-ao a exteneio do ondn do appa-
i-elho emissor, sem quo su dè qual-
quer Interrupçflo ou aoluçfto de con-
tluuldado na audição, rte o Ltsi*
gradas a uniu síríi* de lampadua lu*
lelligentememe rtl»poiítiis o utlllxadan
Ú UUQOt*do (OU alInuçAul do nppare
lho receptor f* mudado, slmutUnaii
mente, quer automaticamente, qu
á mào. de fui-mn u facultar au ope
i-ildor a recepção, ininterrupla, per
feilamente continuada, o com Intel
lll nltldes n precisão, dos siRnaos ru*
dioleelrlees eiiiittliloa ou transmiti!
dos.

Citemos, ainda, outro processo, '
eslo derivado dn primeiro, tnl um
1'oroílario, e que consista em modu*
lar, de manelrn. cotinuu o pre\in-
nienic detormlnndH, u comprlmontu
dc onda, de omissão, e cm fazer vil-
rlar, autom-atic-amonto, o cm corres-
pondencla. o accordii (ou afina^lo),
du apparcllio receptor.

Calcular-se-fi. pois. ex idenlen>ente
quilo difficil se tiiruari a qualquer
pefwon. menos advorlidu ou atilada
receber u signal rndlo-olectrlco que
lhe tenha aldo emittldn ou transmlt-
tido; mas a rcctpçfio estará, ulnda
menos sujeita .is liiterfer»uclas, vlaio
eomo uma linda estnç-ào perturbado*
ra nflo lt tf cota ria us signue.i radio-
elei-tricos, o, riãi-i por períodos Irr"'
guliircs. c isto cm conseqüência d."
Iiindrinçii ennllnuu da extcnsilo ii
onda do einlíiíiflo.

PEQUENAS NOTICIAS
1'ARA IRRADIAR AS OOTAÇÒhS

DO ALGODÃO
O sr. Francisco Sa. ministro d«

Viuçâo. autorizou, a titulo precário,
ii Socledinlc Algodoolru du Nordes-
te Uru;-l|clrii u installar, em mm
sede. no Recife, u uas ugcneiiis cm
Pernambuco o Paraliybu, appare-
liios emissores riidioteleplionicos de.*i
ilnadoa -n Irradiarem as cotaçóen
offlclacs dan bolsai dc nlgodãu du
palz u do estrangeiro, eonferenclar
sobre os íiroce.-.v * dn culturu <l" ro
ferido produeto u conselhos refe.
I-Ulltcs a defesa don pragas que de.-
trOein o;i arbustos.

IRRADIAÇÃO Dt; OO.VFK.
RliXt IA.S

Tendo o dr. Henrique Autran
olief; do Noi-ilço de 1'ropiiRaiidn p
Uducuçãu .Sunitariu du Departamon-
to .Nacional de Saude Publica, no In-
tuliu tio augmunlar o Interesse rtiif
eon.rcrcticituM ita. radfoteltíphoniH, pro-
i*um*do (Mitendõr-He' 1*0111 os i*h«ícn í(f*
tíervlçu d" Dcpartnnieiito. pnra quo
por "lies â-issem folias coiifercncla.i
sobre assumptos de siliix cspeelallda.
des. fará a segunda. conterenciH des-
¦vi no\:i sírio u dr. 1'lacldo i'--irho.*,n.
inspecloi* dn iiiberculosc,

iVsn. cünfcrenclut i|üo \oi*.sa.rA
sobre "Qual sem. ¦• nmloi- doon-
ça". sertl realizada lioje. ás 2" I,.- ho-
ras, uo lareo do Machado, c

O BOX
NOVA TORJ-C. lü*. P.I — O pru-

motor de mátches de box sr. Tex
Rickard está projectaqdo a realiza-
i;ào de uni oiicoiilru entre o arsen-
tino l.uiz Firno e o americant» Kred
Fulton. nu pro.viino mez. du no-
vembro.

AIII.AO. 2H OU, I*.) •-- O pugilis-
ta italiano Wrmlllio SpalJo, du classe
lienvyweight. cònsorva o titulo dc
campeão euroDeu da mesma clusse
por ter derrotuidu honteni. por pon-
tos. o boxeur hollandez Vandeveei-,
ein um inatclt realizado nesta ci-
ilude.

Spiulla esteve muito aggressivo du-
raiilo todo o nincii u náo teve dlf-
ficuldade em vencer o adversário
hollandez.

— O pugilista italiano Bosiso.
det-rolou o liollíinde-z Stcnliorst por
pontos cm uni ihiitcli realizado lion-
tem nestH ('irlark1.

NOVA VORK. -li I.P. P.I —• O sr.,
Miillins. •'ii*iiina«er'" do pugilista i
prelo Mai-ry Wills disse que o en-
eontru desw boxeure Renault se po-
dera realirar em qualquer tempo. O
"ninhagí!'** de Reimuli deseja, pri-

tre ob iiuaes os relativos á modula- |
ijüo .radíophonic». ud riola auhstnua jaqui reproduzidos, particularmente
vantajosos, no aperfeiçoamento da
qualidade tle audição de um posto .!<:
radlophonla sil nado n pequena 

'uu

media distancia, (.'hega-sc. nssim. n
corrlsir, ow grando parto, os defeitos
Inherentes aus ir.elhureíi ausuultoivs
e uutu-falantes. cuja anipllflcação es-
lá longe de ser uniformo om lodii a
gamma das freqüências lelephonlcas.

A. audição iioderá ainda ser melho-
rada. raíiiificando-se aos bornes d*i
telephône. capacidades ou self-1ndu-
clanclas dc valores a determinar, ex-
jierlmeiitalmente.

Lembremo-nos- de qua umn -capa-
cidado uos burnía de uni teiiiplinne
tende a b-gffocar ua uoKis elevadas.
au passo que umn sclf-iunu-ctuiicia,
nease mesmo 'ponto. produzirá o
effeito eonU-'irio. islo é, diniliiulçâo
da^i notas mais balsas.
Ã AaSÍIRIMIÃO DAs Tll.VV,S.VnS-

SõtlS COSTINENTAKS
Os dlatrlotos ooptinentae-d da Ams-

rioa. — v. aão ollr»;, i.'onm hc .sabe(
numerosos, — são assás desfavora-
fidos, do jioiUo de viatíL das Lran.s-
missões rii*1 lophonicas,

O "fadlng" uàstlsa. com çfteit*i,
excessivamente.-! durante o di;i, aa
Víisias i"»lHnk*iOrf do alíni.^Allaníico.

perfeitameiiLo, nutras emlssOeá de
uriri-in muito mais remota.

I3in um re-ceptir, de 4 (quatro)
*!fl.m'pa*das, uão consegue o dito ama-
dor ouvir as einlssõe« do 100 (cem)•vaiiM, da NoVh. Orleans, n 100 (cem)
liilnmetros de distancia: cm eontru-
oofciçiu, percebe fase amador esta-
ções do 10 watts, situadas lio Tex'is.
assim como a estação de Plltsburg.
na Petmsyiviirçíu, tudo ijoiiTormo o
qur acaba de nos revelar a Impor-
lanle revivia leeltnlea de T. s. J*'.'Radio-News" e "Radio-Jornal'' ora
iransmltte aoa seua prezadou leito-

0 SEGREDO DAS TRANSMISSÕES
POR T. S, F.

Kilo poucos sío os ensaios de
transuii^tfôo- ¦iucretatí. por telosru-
pliia sem fio, que. rie quando em
qç.-i:idi| se vêm faxrr.rio, nos prind-
paes círculos mijejí-tltlços dn mun-
do e onde á T. M. r'.. em ge-

Irrudlucln i
Vermélliu.

iierft
olu estação da Praia

DR. CIVIS GALVÂO
Deepças do estornado, rins, cora-

e^*iu. pulnnles. systema norvose o sy-
Dliills. Av. domes f*>eh-e. 6.'i, soo.,
•Íe 2 ás 11 boras, tel. C. 

'2tll.

.-'11!-'-1-.1." 1 .. *"*

nnitçh com Klrpomeiro qui
Dempsc.v.

O >r. MuHlris declarou que a Idéa
de uma lut-u entre Plrpti e Uibbons
nào se iltig-ltlma."hippisaio

NOVA VORiK. 2'.i (I*. P.) *- Par-
tirai» quarta-feira para ljitoniü,
aonde vão se preparar para. unia
terceira corrido a II do próximo
iue* de outubro, os atiliimes "L-ad-

Uin*1'. "AVise Counsellor"' e "Kpl-

imrd". o famoso "crack" frqucez. va-
rins ver.es derrotado no;**, l.,'Eiadus
Unidos.

O POLO
MKADCW BRÒOK, l.ons lslaud;

L'S itr. P.i *- Ü l-eani iiolist.-i "Mid

WiUs" derrotou os "•Wanricrcrs" pelo
seore de sei,* a cinco, (.'om assa vi-
ctoria a Califórnia, ganhou o cam-
peonato de pule.

QUER COMPRAR MAIS BARATO
QUE NAS LIQUIDAÇÕES?

Aproveite ns nossos preços nm* fazemos SO' UMA VEZ POR ANNO
OS GRANDES ARMAZÉNS da CAMISARIA AFRICANA,

têm por habito fazer todos oa annos, grandes descontos
durante o mez de setembro como bonificação aos seus clien-
tes c amigos.

Quem precisar comprar roupas brancas para corpo,
cama e mesa, deve aproveitar esta única oceasião, como
poderão verificar pelos preços a seguir:

lg$500

apivarol
0 REI DOS TÔNICOS
EXTRACTO DE OLEO OE CAPIVARA

GL.YCERO-IODO-PH08PHATADO

Oito™®* NERVOSjg
fnconfr^^/n^eoviqor |

VANADIOb1
Odmüi POPTIFICANTÊ
6aslausarum vidro por mez

Camisas peito de
linho, pregas 99500

Camisas pere a I
francez * * • 149500

Camisas percal . 10*500
Camisas tricoiine

lisa, a. *.'.*... *.**. 28S500
Camisas tricoiine

listada, a . . 289500
Camisas iricoline

linho • seda . 32S000
Cuecas percal, a 49380
Cuecas mousseli-

ne, a . . . S9000
Cuecas cretone 59500
Capas de gabardi-

ne de 2505 *• 170*000

Meias niousseline.
Meias toda seda

r! costura . 8S50O
Meias seda . . 65000
Meias seda, a . 49500
Toalha de resto, 2550Q
Toalha felpuda de

rosto, a . . 39500
Toalha felpuda, su-

perior. a . . 59000
Toalha de banho,

95800
Colchas de cores

e brancas . . .
Tapetes muitos pa-

d r õ e s, para
quarto, a . . . 189500

21 - AVENIDA PASSOS - 21 — Esquina rua Luiz de Can òss
54-A - AVENIDA PASSOS - 54-A-- Esauina rie.Hnxwin

• j^'pm !
I l^lil 1

3jf í ;;'r..\ í. .^^*Mjf>

BEftfcl' .'.*'*,**í; ^H H

ãjuGãít' j Bfl^B BI
bJaB' '9 Bm9ÊÈB8f*lB mmmMM

IVIorlatli — intertw-janto filha do ar.
Mario da Lomoa * - Polo retrato pó-
do-eo vir o effeito qua colheu usou-

do o CAPIVAROt..

O CAPIVAROL nuballlus com vanu-
nem o oleo da figado di ha*ultisu —
Tenho empregado com muiU) bons
r;sultadee aeso maonirieo preparai-

do. — r>R. 0N7ON1O ALSIXO.

E' o mais racional, o mais
enérgico •» o mais rápido
dos foriificnntcr. reconsti-

tuintes

Dá foiça aos fracos,

gordura aos magros e

energia aos exgotados.
Licenciado em 10 de novembro de

1910. uob n. 89
Aíetitesi Inranto r, cia.

Iii:,i (jinio, *.':. cqbrado

a» ti a Uuu ».V <» o«i» no

Ex»ma medico gratuito: segundas, quar*
Us e seitaa, daa 13 ás 14; terças, quin- |
tas o sabbadM, daa 14 áa 16 horaa. CASA ]
MERINO — Ouvidor n. 183.

MASSAGENS SCIENTIFICAS
Mme. TAYL0R

.•njbõíii".". corporal o obesidade, como
pars o rosio (imbelloiH. AUcndc-íc a cha-
inailos a dsmtcilto. Tel. C, íéCi.

RI II BHnlEI ¦ I Puramente vegetal — Para I

Ml88 luli8811 Al tos*e*' bronehit*«' ¦**h-1
^fi 8 Ul*.8w80llflL ma * d*M^*s pulmonares B

|B EM CA808 OE TUBERCULOSE INCIPIENTE H
1 como fiípocialista om inolcslla-i du corac-âo c broncho-çiulinonarea. ¦
Mg tenho mnmneris ucca-ílíea dc verlllcai' a notai cl erltcacla do PULMO- ¦: **

, Mt NAL, nejlc ultimo ramo da minha ciiicrlalidadc. I \ _
, WÊ 1'anto ha clintra ho*Tlt3lar. como na parlicular. tonho susUdo coin mm;

jH enurme c.\itu casos d" tuberculose Incipiente, unteamento com o em- ¦|
I pr«*ro de tio prèetcnò ínedlcimcnto. H
WÊ Dn. AZUREM FURTADO. — S. Paulo, rua da Libcrdado n. 10!. H

. §8 Kni ioda.i ss droranas c pharmiciaí — AgeiitCõ: Silva, Gome? i C. ¦

il i' dc Mar.-. li?-l-.| - IUO. W

ESTA' GRIPPAOO ? Use a

NAGRIPPE
dt Aítolpho Waaíoncalloa

27 — RUA OA QUITANDA — 37

EM 15 MINUTOS
A PASSAOEIRA IDEAL

EaUrlIIra e pa«» com perfeita» TERNOS,
VESTIDOS, ato., palas proceaaoa AMEM-

CANOS maia modernoa.
Conforta»*» CAB1NE8 do otoer-

8ETE DE SETEMBRO, 69, 1*



O JORNAL — Verç+fdtx, 30 de Setemt-.ro de 1924

Mapacaacgroiaq bpb «naot

•B ao
o-cao O GOVERNO DA REPUBLICA E O GOVERN

¦30BU1KI

NO CONGRESSO

SENADO
A SESSXO »B nOXTEM

• Aoeusava a lista da. porta a -pro-
BOiiçíi do 29 senadores, quando o pre-
eldente declarou uberu a neaiiio,
•tendo approvada, sonT observações,
a acta da, anterior,

O expediente constou de remessa
de autotrraphoH, de projectos, ofti-
«iio do ministro da Justiça, remotton-
do ns lnformaç5en prestadas polo dl-
rector da Escola Nacional do Bellas
Artes sobro o "quantum" a ser de."-
pendido com a erecç:"io de uni monu-
mento A memória do autor do Hy-
nino Nacional Brasileiro.

Pol lido c mandado Imprimir o
parecer da Commissao de Justiça i-
legislação sobre as emendas apro"-
sentadas ao projecto quu modifica a
lei «obre accidentes no trabalho.

AS ORGANIZAÇÕES PARTI-
DARIAS

Na hora destinada ao expe-
diente o senhor Lauro Sodré
tratou das organizações partida-
rias que temos tido no regi-
meu republicano, fazendo a proposl-

, to deste assumpto varias considera*
,'cõés, Disse «íue fora convidado, por
oceasião da £unda«;ilo do Partido Re-
publlcano Conservador, conuposto de
políticos de responsabilidades, a cuja
írente se achava o general Pinheiro
Machado, pat» dello fazer parte,
convite quo não aceitara porque o
programma adoptado se afastava das
suaa id-í-a« e dos seus princípios. Te-
ve opportunidade de declarar ao sau-
doiao senador gaúcho «íue o program-
ma adoptado, redigido aliás por um
dos actuaes secretários de Estudo.
Impedia eiue fizessem parte daquelle
ipaitido o orador c seus amigos por
•motivo dc princípios e mesmo por
motivos pessoaes, tanto niaici quan-
lo so di7.ia que sua organização era
unlcajn.ontc paro dar ei:polo ao gover-
no, contando para crescer e subir
com o amparo que esse governo lhe
havia de dar.

Continuando, asseverou que no
regimen republicano se tem pratl-
cado o menino que se fazia no Ini-
perio, dando-se aos partidos nomes
com quo essas agremiações eram ro-
tuladas, sem se cogitar, de princípios
ou de uma causa determinante. Re-
cordou aa varias tentativas que se
têm feito entre nõs para a criação e'arregimentação de partidos, lem-
bro ndo que uma dessas tentativas
partiu do saudoso senador Ruy Bar-
bosa, criando o partido liberal oom
um programma na altura do seu me-
reclmento e da superioridade do seu
espirito.

Criticando a criação do piei ilido *¦
entro nôs, affirmou quo estes não

podem ser folto.i por. netos declara*
toilos, poiiiue.- -'Ho nhonòmonoB hia-
torleo.i, factos eoclaos quo hio do
surgir om oceasião própria, hilo do
appnrocer iiotoi-mlmidos pola olr-
oumutanólas do momento, maa ar-
instados pnr alguma colou quo vale
como umn tiudlcflo.

O mal que so nota no quo «b tem
folio, na orlaçüp do agrupamentos
penHoaes é quo nüo temos partidos
políticos na uecepção larga do ter-
mo, como 6 notório.

O orador disso que a sua não on-
trada pura 0 partido consorvador foi
devido a haver o seu programma fo-
chado a qth-tfão' de revisão constl-
tuolonal. Pertencendo ao griípo dos
que se cdnfef.j-nvam adeptos da Idéa,
não porlla enfllelrar-so em um par-
tido que a abolia do sou program-
ma. Todos sabem que mesmo no
momento-'em 'quo a. Constitui-lo foi
asslgwida, o nr. Leopoldo «le Bu-
llifliu doclurnvu que elln neoessltain
dc uma revisão, o quo prova que h'i
revlelnnltilaa anteriores A sua pro-
mulgnção,

O orador, J.1 om 190-1 tentou re-
unir hoiiien-e políticos com o fim de,
entro outros objectivos culdei.r da re-
visão constitucional, tentativa qu?
vale pnra provar a sua eoherenclei.

Passou «lepols a fazer eonrmenta-
rios nn livro rio sr. Castro Araujo
declaranVeO-EO de acordo com o que
foi publicado no "Jornal do Com-
mercio", : drtnzlndo a propósito va-
rins considerações.

Recordando conceitos que emlttl-
ro hn tempos, o orador terminou de-
durando que o Reu fim era nOr em
evidencia-a condueta dos nossos ho-
menu políticos para delxnr bem ela-
ro que a questão do revisão constl-
tuolonal 6 hoje um ossun-.ipto victo-
rloeão.

FALTA DE NUMERO
Passando-se ,1 ordom do dia, não

havendo numero parn. as votações,
foram encorifad&s as discussões o le-
vantada a sessão.

C03DISSAO DE jrSTIÇA
Presentes os sns. Adolpho Gordo,

Eu-eiebio de Andrade, Cunha Macha-
do e Aristides Rocha, foi aberta a
seRSão. ¦

-O presidente devolveu os papeis,
do que se achava oom vista, refe-
rentes ao iiroje'ctei n. 95, do 1923,
determinando a abertura do oredlto
necessário para cumprir, na parte
relativa á venc-imente*, o estabeleci-
do no art. 12" do Regulamento que
baixou com o decreto n. 4.680, de
14 de novembro de 1902, deede 30
de julho de 1909 até 21 de dezembro
d-j 1920. Communica que deixava de
submetler a matéria A discussão por
não se achar presente o respectivo
relator, ar. Jeronymo Monteiro.

,Fol lido, approvado c assignado o
parecer do sr. Cunha Machado, fa-
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voravol á propoalçSo n. 37, do 1634,
quo doclar.i entender-se com todoa
os contribuintes civis ou militares do
montepio dos funecionarios públicos
a deposição do art, 2°, ixiragraplioj
1" o 2" da lei n. 1.569, dü 11)22.
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j-3 SO' JOUAM 6.000 BILHETES — DISTRIBUE 75. % '•'I.i 843 PRÊMIOS |£
VENDE-SE EM TODA PARTE ^ . -

Concessionários: Theodoro dá Silva &C. -^r Victoria
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É este o unico alimento completo para crianças ou
velhos. '.*¦;'"¦ *. •/." ¦

Quaker Oats fornece no orcanlamqtodos oa deresela
elementos que enriquecem ó sangue.'fortalece pa mui*-
culoe, revigora o cérebro e recalciflca oa ou bois. É o
alimento ideal para crianças.' •-'

Parn os mães que estao criando nad» ha que se lhe
compare. '.-,'.*'

Constitue a.maia perfeita olipientaçío pera pessfiaa
convalescentcs, edosus e de estômago delicado.

Pela manha, á merenda ou á cela mlngráu de QuakmrOate é delicioso.
Tome pois -Quaker Oaía

todos os dias c sentir-se—
ba forte o sadio.

¦;^^^^
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COFRES
l!

CÂMARA
BI/OGIO 013 UMA .IDJriMS.
TRAÇÃO — A V.*U/OIU/.AfJAO
JK> CAFE' _ o QU13 FOI VO*

TADO
Presentes 67 deputados, ,fol a uea-

nflo do hontcm Iniciada sob a presl-
donclit do'ar. Arnolpho Azevedo, so-
crctarla d o pelos «rs. Heitor do Sou-
za e Üociiyuvn Cunha. Approvnda.
sem observações a acta da sessão du
véspera, foram lidou os sogulntos ip:i-
poln do expediente: offlcloB, dei Ml-
nlHtei-lo dá'MaVlnha, «ohre a neces-
fikleiile da, abertura dos crcdltoa es-
pcclaes, 'de 4:42Sf340,' porá paea-
incuto dc despesas eom íi himiuIhIijho
de tres limpadas "Aldla"; e de rela
159:141$, pnra oecorrer a pugamen-
tos por diversas verbas do ore-euucii-
to do exercício' passado; c, do Minis-
terio da Justiça, romottendo, san-
cclonados, os autoern!:*.hos da reeo-
luçeio legislativa «íue declara üetlado
nacional o dia 1° de inalo,
¦DEFESA DE UM GO.VERXA0OR

O w. Solldonlò Leite foi o unlco
orador da hora do expediente, tendo
tratado do governo do sr. Sérgio
Loreto om Pernambuco,

O orador recordou a situação po-
lltlca de que resultou a ascenção ao
poder do sr. Sérgio Eoreto, salien-
tando oa serv-iyos que, desde o Ini-
cio, aoõlgnalam a sua ailmlnlstraejão
no Kstadu.

Ao tratar, minuciosamente, deesses
serviços, o orador teve opportunlda-
dea varias de tecer os maiores elo-
Sios ao sr. Sérgio Loreto.
IXEOHMAÇõES SOBRE A VALO-

lUZAÇAO DO CAFE'
O sr, Adolpho Bergamlni apre-

sentou requerimento, .pedindo infor-•mações 6o'bre:
*"a) quaos os motivos que deter-

minaram a «suspensão da responsahl-
lidado do governo da União na exe-cucão do plano da "Defesa do Caré";
b) qual o debito do Thesouro auBanco do Brasil, descriminando n
destino das quantias descontadas nuBanco pelo Thesouro; c) se o Tho-
souro assumiu a responsabilidade dedebitoa particulares ao Banco doBrasil; e, em caso afffrmativo, a im-
portancla desses débitos, os nomesdos devedores e as autorizações om
quo se baseou para assumir essa re-sponsabilidade. . , • ,

A VOTAÇÃO -
A ordem do dia foi a-nnunciadíi

com a presença do 124 deputados,
sendo a'pprovados os seguintes pro-jectos, depois do encerradas as rea-
pectivas discussões: 2", do projecto,estabelecendo que o "Prêmio Alini-'rante Jaceguay" deve constar dos
assentamentos dos officiaes ipremia-
dos; tendo 'parecer da Coiremissão doMarinha e Guerra, favorável ao pro-jecto; e .2", do projecto, autorizando
a abrir, pelo Ministério da Viae;ão, ocredito especial de 19:«,2S$515, paraliquidar reclamações <ie perdas oavarias de mercadorias na Central
do Brasil, em 1923.

PAI/TA DE NUMERO 
*?

'Dado como approvado tambem o
projecto autorizando a a*rh*, peloMinistério da Guerra, o credito os-
peclal do 7:591$, para pagamento ACoirtpanhia Brasileira dc Bleotricida-
*lo "Siemens Schuckert", o sr. Aze-
v«?do Lima requereu verífioa«*ao, sen-
do o resultado do 71 votos a favor
e ,uin contra. A' chamada, respon-
deram apenas 95 deputados.

Sem dcbale, ti.iou. em seguida, en-cerrada, a discussão única do pare-cer indeferindo o requerimento de
Carlos Homem de Siqueira, .pedindo
augmento de vencimentos. .

EXPDÍCAÇÕRS PE-8SOA13.S
Esgotadas as matérias ejon6tante<i

da ordem do dia. tres deputados oc-
cuparaw, aueces-ivamente, a tribu-
na — os srs. João de 'Faria, que re-
quereu a publicarão em os "Annaes",
da entrevista concedida A imprensa
de S. Paulo, pelo senador Sampaio
Corrêa, 6obro(a valorização do café:
Adolpho Bergamlni c Azevedo Li-
ma, que commentarám o caeo da
valorização do café paulista c trata-
ram de aspectos politlcos da actua-
lidade.

Presidência da Republica
JJO CATTETE

'Os..ministros João Luiz Alves, Ale-
xaiidrino do Alencar, Setembrino áe
Carvalho e Miguel Calmon estivo-
ram, hontem, ã tarde, conferenciau-
do com o presidente da Republica
sobre, assumiptos que se relacionam
com a administração dos departa-
men-tos a seus cargos, i
AUDIEXOIAS 

'M-íffiOADAS

O chefe do Estado recebeu, hon-
tom, A tarde, 'em audiências previa-mente mareadas, o dr. Arnolpho
Azevedo, presidente da Câmara dosDeputados, o bispo da Barra, depu-
tado Carvalho Britto, marechal Al-buquerque Sousa, dr. Pacheco Dan-
tas, dr. Caio de M*eIlo Franco, dr.P-. do Castro MBia e dr. Alexandre
Maekenzie. ,, .-,, ...
VISITAS 

''.'.','

O professor Roqu.etti Pinto este-
ve, hontem, íi, tarde, em visita ao
dr. Ar-thur Bernara'es, por ter re-
gressado dn Europa, onde represen-
tou o Brasil nos Congressos Ameri-
canistas quo t-e reuniram na Hol-
Uin-da e Suécia.'- -

saosass^irj

LECLERC & C

I Cofres de aço a prova de fogo, queda e arrombameato
FECHADURA CENTRAL DE TRANSMISSÃO

GRANDE PRÊMIO NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO DE 1922
PATENTI7 *M. 19409 — FABRlCfiNTES:

1 Wallig* ê& CJ- - Forto Alegre
I Filial; Rua Mareühai Floriano Peixola 5 — Rio de Janeiro
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o.
AGENTES DE PRIVILÉGIOS E MARCA8

DE FABRICA E COMMERCIO
Rua do Rosário n. 1SS

Encarregam-se,' juntamente, com GI0R-
01, PICOS.SK 6: cia!! esslabclecldos ú ru
ilo Thesouro 11. 3, Estado de Selo Paulo,
eie, contratar e promover o .fornecimento
dej óleo de edeo pui*it"li*eie!o, para rins ali-
iiienlares' fabricado segundo o novo pro-cesso privilegiado pela Patente de invon-
çao 11. 7.001, do ii.üc setembro dc lou.
"^•^¦»^*>»^A»AAA^A^<*>^^iWSAA»«»^*iJMSA^MSi^

DR. MONTEIRO DE CASTRO
Avisa os seus clientes que mudou

sou consultório para a rua doa Ou-•riyes, 67, 3.» — elevador. Consultas
ás segundas, quartas o sextas, ás 16horas.

H Q. tf
PI!BlPJÊ^i§ií*W-ÍB=>**{<* nusss /neza defino gosío

OS deJicãdos^^fers"(Sisceràosàhcrème).
da NOVA SAEH.CÂ MACIONAL

PEÇAM NAS PRINCIPAES CASAS
ACEHTE BXCiU»IVO: A.VALLSTTA.
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HTDSIm\i'x2 ip -K-V&8 mTEr Saí- ViW ¦
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Dr. LUIZ SODRÉ1
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.

LEGITIMA DEFESA
£' COMPRAR NA PHARMACIA E DROGA

RIA CAMPOS HEITOR, DE HEITOR
GOMES A C.
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AGIUüiaiíUCNTOS
O et-tiHeinr Affonso Camargo e o

dr. Leopoldo de UullieV-M nunideieo-
ram, liuntem, uo presidente du
Republica uu folloltaqSfl. nue lhos
enviou por motivo doa oeua mini-
lorsarlou natullelos.

O sr, AfMtlnho U. •"*•'• dWlmol-
«lu. vleo-iiivieldi-iito cm exercício da
l.lífa 'elo Au.\,Jios Mmures dos Ccuos
no Brasil, arrad<«ou, hontem, i'i se-
nhora d. CleHa Var Mello Bernardes,
esposa do chefe do Estado, o ter
comparecido A ceremonia Inauarural
du lilxiposli^o «loa Trabalhos do
Ceiios. '
IU-1PRESEXTAÇAO *

O dl*. Arthur Bcrnurdca tez-so re-
presentar pe'l0 «apltüo Fausto
D'Klly, seu ajudante de ordens, nu
sessüe* solemne du Assocloijilu dus
Operários da Fabrica de Tecidos
Corcovado, -dc st In 11 il a á recepção do
embaixador Cruchaga Tooomal, pie-
iilpotomeiurlo do Chllo Juntu uo go-
verno brasileiro, o ã ontrega iieiu
Intendente Ernesto Gurcez du taça
iiue os operai-los andinos enviaram
A referida sociedade.
No Ministério da Fazenda

Attendendo ao que expoz o Inspe-
ctor da Alfândega detjta capital, o
ministro autorlzou-o a fazer o em-
penlio das despesas dc ucqultiigtto dc
material u serem effectuadau pelu
guarda-moria no interesse da fisca-
llzat-ão uduanelra, visto achar-se ce-
Botada a verba 18, rubrica ti' —
acqulsiijilo de material.

O dlrector da Receita -Publica
expediu ue necessárias providencias
110 sentido do serem remettidas no
3o procurador da Republica, as cer-
tidôcts do divida.-) da firma Gustuvo
Plnflldl, na Importância de 8:688$,
de impostos de Industrias e profis-
sOes du anno dc 1!»22.

O ministro autorizou <i conces-
são de IsençHÓ de dlrelteis na Alfaii-
deg.-i desta caipitai, solicitada por
José Augusto I'r«v<eti, piira as obras
do arte: uma estatua ,do mármore
de I..ai«sseur e um busto du bronze,
de Mysbolch.

O dlrector da Despesa Publica
autorizou a Collectoria das Rendas
Federacs em Rezende, listado do
Rio, a effectuar o pagamento du
pensão «íue compete a d. Corlna
Paes da tiilva Rocha.
No Ministério da Marinha *'''•

Segundo determinação do cheio ,o
Estado-Malor da Armada, devem
zarpar, hoje, do porto de Belém, do
Para, o'cruzador "Barroso", do com-
mando do capitão de fragata Adal-
berto Nunes, o us contra-torpedeiros"Matto-Grosso" e "Sergipe", respectl-
vãmente, commandados pelos capi-
tães de corveta. Pacheco de Araujo e
Plmentel Duarte.

Esses vasos de guerra regressam do
porto de Manáos, com escalas por
aquelle portu e virão para esta ca-
pitai.

O ministro da Marinha solicitou
do presidente do Tribunal de Contas
que .seja paga pelo Thesouro >.*acio-
nal a quantia de 100:000$UOO, eia
qual é credora a 'firma Vicente dos
Santos Caneco & C, e relativa á 3*
prestação dos reparos feitos no con-
tra-torpedeiro "Parahyba", que tem
estado em concertos nos estaleiros
•daquella firma.

O ministro da Marinha autori-
zou ao chefe do Estado-Malor da Ar*
mada que determino ao cominando
geral do Corpo do Marinheiros Na-
cionaes, que fai-am aceitar, para ser-
virem, por tros annos como pratican-•tes foguistas de a* classe, addidos A
companhia correspondente, os civis
que o desejarem até que fique com-
pleto o effectivu de "00 praças mar-
cado no orçamento em vigor.

1— Por ter deitado de servir no
couraçado "Minas rieraes", apresen-
tou-se, hontem. ás altas autoridades
navaes. o 2° tenente dentisla. e*ontra-
tado, Francisco Pinheiro da Cruz.
No Ministério da Guerra

Serviço nara hoje: official dc dia â
região, capitAo Gastão Pimentel; au-
xillar, sargento Francisco de Oliveira.

Foi mandado addir ao 3o R. I. o
-° tenente Djalma José Alvares da
Fonseca.

Depois de louvar em boletim a
vários officiaes, o general Ferreira
o Amaral, ex-direc-tor ele Saude da
Guerra, assim se expressou:"Grato a todos, principalmente
áquelles que desde o-H. C. E., servi-
ram commigo. diz-me a consciência
que devo destacar dentre os que col-
laborara 111 na ingente obra do reer-
gulmento do Corpo de Saude, o sr.
general dr. Sebastião Ivo Soares, co-
roneis médicos drs. Arthur Lobo da
Silva, Álvaro Carlos Tourlnho, tenen-
tes-coroneis médicos drs. Getulio
Florentino dos Santos, Manoel de
Marslllac Motta, e Alarico Damazio,
majores médicos drs. Carlos Eugênio
Guimarães o pharmaceutlco Augusto
Manoel de Aguiar Filho, capitães mo-
dicos drs. Alcides Romeiro da Rosa,
Paulino Barcellos e o Io tenente me-
dico dr. Arthur Luiz Augusto de Al*
cantara.

No Ministério du Justlijí.
O ministro da Justiça, cm aviso

uo ministro presidente du Tribunal
do Contas, p«-dl.i providencias afim
dn nue, pelu consignação — Distrl*
elu federali Llun dc .Uygleno Men-
ul, du verba n. 37, do »u-t. 2" du lei
n. 4.7U3, do 7 dõ janeiro ultimo, —
«lejii piigii, nu Thesouro Nacional, íi
referida Liga, u qumillu, de «lUinzc-
contos de reis, correspondente A
quota re.-iiiinto da subvenção qu»
compete neste unno aquella Institui-
ção, tendo sido feita a necessária
deducçüo no respectivo credito,

O ministro da Justiça, hullcltou
uo ministro da Fazenda, provldeiv
cias afim du que, pelu consignação
— "No Maranhão": Maternidade
Benedicto Leito, da verba n. 37, «Io
art, 2" do decreto n. •I.,5f>5. de 10 de
agosto de l!tl!2 ti de accordo com u
n. lt!!) da relação de depósitos que
acompanhou u officio n, 081, da is
de Junho de 1023, dirigido no contei-
dor geral ela Republica, seja «iisírl-
buldo ii delegacia fiscal do TIlCSOU*
ro Nacional, n.-eeiuelle Estudei, o crc-
dito de "quatro contos e quinhentos
mil réis", pura pagamento «la sub-
venção de 1922 quo compete ú refe-
lida Instituição, tendu sido deduzi-
da u despesa do credito respectivo.

O mlnlstro du Justiça communl-
cou ao ministro presidente elo Tri-
bunal de Contas para os devidos ef*
feitos, que nos termos da letra b do
paragrapho unlco do art. 232, do
regulamento ido Código de Conta-
bllldade, foi empenhada na verba
n. 38 do art. 2" da lei n. 4.71)3, de
7 de Janeiro ultimo, a quantia ele
iB:400$, necessário;") para oci<orrciv
e'is ultimas despesas com os direi-
tos de transmissão, transporte e
embarque dos objectos ele arto c 11-
vros, legados á Escola Nacional dc
Bellas Artes e ao Instituto Histórico
c Geographico da Bahia, pbr Luiz
José Fernandes, fallecido om Paris.

Forani naturalizados brasiici-
ros:

José Thomaz Moreira, natural dc
Portugal, nascido a 3 de setembro
dc 1894, filho de Joaquim Thomaz
Moreira e Anna Nunes Llu/s, casado,
residente nesta capital,

Manoel José de Barros, natural
ele Portugal, nascido a 28 do outu-
bro de 1S74, filho dc Antônio José
de Barros c Angelina Plntu Ribeiro,
casado, resldento no Estado de S.
Paulo.

-7 Por terem sido postos á dispo-
sie;ão do Ministério da Justiça, afim
do servirem na Policia Militar, apre-
sentaram-se hoje ao dr. João I^uiz
Alves, o tenente coronel Oscar Guul-
berto Dias Moura, quo vae comman-
dar o ó" batalhão de infantaria; eu-
pltã&s Augusto Telles Parreira, dl-
rector 'du electricldadA, o Mano--'
Henrique Gomes o 1° tenente Fabrl-
cio Ferreira Parga, como ajudante
de ordens do general Carlos Arlin-
«.*)o, commaneiflntc daquella yor,-iu-
rae-ão.

Estiveram hoje no gabinete do
ministro da Justiça, afim de tíe apre-
sentarem-o agradecer ao dr. João
Luiz Alves, sua.s recentes promoções,
os officiaea abaixo mencionados, o.»
quaes foram levados ei presença do
reteridu titular pelo coronel João Lo-
pes «rOlivelra Lyriu, offlclal supe-
rlor do Exercito, que multo dignu-
mente commanda o Corpo do Bom-
belroe da Capital Federal,

Os officiaes do Corpu de Bom-
Oeiroa recemtemcnte promovidos,
são os seguinte.--: Tenente! coronel
Affonso Nunes da Silva; majores:
Ernesto dc Andrade, D- Manoel Fer-
reira Correia; capitães: Manoel Hon-
calves dos "Santos, José Augusto du
Carvalho c Frederico da CoStii.No-
gueira; primeiros tenentes: Tiraulio
d'Azevedo 0 Jullo- de Moirra Bastos:
segundos tenentes: Dli-igenes Cezftl*
Coutinho. Joelo Atanaziu Baptista.
Antônio dos Santos Silveira o Cezaii-
no do Couto.

O ministro da Justiça resolveu,
nos terinoi* dn art. 12. paragrapho
4", da lei n. 221, de 20 dc novembro
ele 1S!)4, concedei* "exequatur", afim
do que possa ser cumprida a carta
•rogatória expedida pelas justiças dc
Portugal ás desta capital, para lll-
quirição do testemunhas cni accão
de nullldade do contrato simulado,
movida por Marcellina da Silvei e
seu marido José Maria de Souza
contra José Pereira do Rio, sua mu-
lher o outros.

O ministro ela Justiça solicitou
ao ministro presidente do Tribunal
de Contas, providencias afim de
que, pela consignação, a Escola ele
Engenharia de Juiz de Fora — Mi-
nas Geraes. de n. 37 do art. 2o ela
lei dc orçamento do exercicio de
1924. pague no Thesouro Nacional,
a quantia ele "clncocnta contos dc
¦réis", importância da subvenção que
no corrente, anno compete aquelle
estabelecimento, tendo sido feita n
-necessária deduvção no respectivo
•credito.
POLICIA ---....*.

Está de dia á Policia. Central a 2*
Delegacia Auxiliar.

GUARDA CIVIL
Sen! n pata liuje:
Oiu ft mio central: fincai Domin-

sus u ujuüun'e Soar-xi; ronda geral:
fiscaes A, Almeida, ..ivldlo, Santos
Netto e Nlconoi' 0 jJuduMea Noro-
nha e Siqueira,

Uniformo, il*,
Por t:iinsgri»ssíícs dl«s«'lpl!nn-

reti, foreini suspenso* por quatro dias
os guardas 972 e 1. JOil.

Foi feita, carga de um revól*
ver "Nagant" uo guarda 972,

Aprcsentara-m-se promptos pa*
ra o Serviço u« guardas 1.327 e 885.

Devem comparecei* hoje, ii sc-1
oretarla, As 11 horas, o« guardas
261, 431, 940, 7Õ3 D 1.343.

Ficou sem effeito u dispensa
| concedlel i ,io guarda 420,

Foram clls|ien6ae1ou do serviço,
sem vencimentos; hontem, os guar-
dns 4,",j, 1.242 e l.oiil e por tre**
dias, o guarda 1.190,

Perderam a gratificação corre-
spondente no dia dc ante-hontem, o-i
guardas 1.2C3, 1.297 e 564 c corre-
spondento ao dia de hontem. o guar-
da 1.349,

Foram transferidos os seguiu-
tes guardas: de 3* clafiso 001, da 3"
secção parei a 5'; de reserva 1.32:',.
da 14" para a Central; de 2" 449, «Ia
5' para u 14'; de 1" 91, da 4- pa-
ri\ a 12': de 2' 868, da 1* para a
13": de 1* 353, da Central para
a 3'.

POLICIA MILITAR
Serviço para hoje:
Superior de dia, major Silveira;

offlclal ele dia ao Quurtel-Gencral,
l" tenente Mario: médicos: de dia.
civil llvo; de promptidão, 2" tenen-
to Cunha Rodrigues; pharmaceuti-
co ele dia, 2" tenente Adhemar; den-
tlsta de dia, 1" tenente Olodomir;
interno elo dia, acadêmico Samuel:
ronda cutn o superior de dia, 2° te-
nente Azevedo: guarda: do Quartel-
General, 2° tenente Mattos; da Moe-
da, 1° tenente Waldemar; do Thc-
souro, 2° tenente AndTade; proin'pti-
dão: no Quartel-General, 2" tenente
Nobrega e capitão Meira Lima; no
regimento de cavaliaria, 2° tenente
Ary; auxiliar do offlclal dc dia ao
Quartel-Cíeneral, sargento Hermes;

dia nos corpos: no 1" batalhão, te-
nente Aífonso; no 2°, capitão Faus-
tino; no 3", capitão Hilário; no 4o,
cipitão Izidro; no 5", 1" tenente Me!-
lo Moraes; uu regimento de cavalla-
ria, capitão Pereira de Mello; no
Corpo do Serviços Auxiliares, 1" te-
nente Manfredo: musica de promptl-
dão, a banda du 5" batalhão; pique-
to ao Quartel-General, dois cometei-
•ros do 2" batalhão; oixiens á Assis-
tencia do Pessoal, duas praças da
companhia de metralhadoras.

Uniforme, 4" (kaki).

No Ministério da Agricultura
Pur portarias de liuntem. o minis-

tru resulvcu: nomear o auxiliar agro-
nomo «Io Patronato Agrícola Wenccs-
lão Braz. Sidney Américo Pacca, parei
exercer u e-argu de chefe da commis-
sãu fundadora do Núcleo Colonial
Ruy 'Barbosa, uri Estado da Bahia;
declarar sem effeito a portaria do 22
«le agosto ultimo, que exonerou João
ParanhOa ela Costa do e.-argo de escri-
pturario,interino, do Patronato Agri-
cola Visconde da Graça: exonerar, a
pedido, Francisco Dolato, do cargo
de conti-a-mestre, Interino, de offlcl-
na, da Escola de Aprendizes Artlfl-
ces do Paraná.

Tendo a Intendencia Municipal
da cidaele da Parra elo Rio Grande,
Bahia, doado ei União, terras no lo-
gar denominado Pão d'Arco, pari
iiclla.-e ser installada uma estação de
munia, o ministro solicitou providen-
cias aei da Fazenda., no sentido ele ser
n delegade, elo Thesouro. naquelle
Kstado, autorizado a representar a
Uiiiãn, Ti" acto de ser lavrada a com-
potente escriptura.

O director do Serviço de Indu;;-
tria Pastoril foi autorizado pelo ml-
nistro a vender, cm hasta publi«*a.
em S. Paulo, vários reproduetores
bovinos de raça. adquiridos no sul.

Por intermédio do Ministério
das Relações Exteriores, o ministro
foi informado dc que o.s governos dos
Estados Unidos c de Cuba, prohibl-
ram a entrada, nos territórios de.-;-
ses paizes. das frutas procedentes da
Hespanha, devido ao apa-rtrecimento,
ali, da "ceratitls capltata", ou mosca
mediterrânea.

Foi dispensado da commissao
em que se achava, no Ministério ela
Agricultura, «i Inspector da Reparti-
ção Geral dos. Telegraphos, José dc
Oliveira Brandão.

No Ministério da Viação
Por portarias de hontem, o sr.

Francisco SA removeu, a pedido, o
3." official da administração dos Cor-
reios do Amazonas, Roberto Mon-
teiro Lopes Guimarães, para a do
Pari e, desta para aquella, o fun-
eclonario do egual categoria, Ed-
gard Nelson Serra Freire..

O ministro pediu ao procura-
dor da Republica que lhe informas-
se se já íoi julgado pelo Supremo

Tribuna! 1'eeli'r.il, .. reciirio Intui-,
ponto elu sentençn. quo deu sunliu .«o
causei a 1'nláo, na acção que moveu
contra us ocuupautes ile n utwas, «I*
lundus a tnoiuunttj du riu Carno.
rim.

Foi liieloiVrlilii pelo ministro o
requerimento da Companhia Geral
do Melhoramentos no Maranhão
pedindo quu u Estrada ,1»- Kern-
são Lulu ,i Thoretlnu, ««-ja appare-
Ihuelti com u material rodante ile
que careço, OU quo se auturtee a
requoronte a Importar a locomotiva
o us 10 eiirros-prancha a que m- re*
fere a cláusula xxx dei se»u contra,
to, visto como o governo u esti
cogitando dessa providencia,

Ao Inspector dus estradeis re-
metteu o ministro, cm duas vias, o
projecto c orçamento «lc uniu va*
rluntc para travessia do riu ttnrnro,
na linha Itaruré-Urugtiuy, de qua t
concessionária u lustrada iiu Perro
Sãei Paulo-Rlo Grande.
.No Conselho Municipal

A sessão fui Iniciada sub a prr.sl-
dencia du sr. Lagden, pre-sentes üm-
ze intendentes.

A ac;a anterior foi approvada o
«lu expediente escripto constaram
varias indicações sobra melhora-
mentos do ruas — Inclusive uma do
sr. Gurccz, alvltrando o nome ii<
"Commandunto Villar" paru as an*
tigas docas do Mercado Velho.

O sr, Alves de Carvalho apresen-
tou, e foi rejeitada, uma Indicação'embrando A mesu a conveniência
elos theatros, ás scgundas-felreis, da-
rem espectaculo completo, numa
sessão.

Tudo o tempo destinado uo expe-
dlente, decorreu tumultuosamente
na discussão de um requerimento
do sr, Cândido Pessoa, pedindo uo
prefeito cópia do contrato celebra-
do penei exploração dus açougues <lf
emergência. Falaram, além du uu-
lor, o.s mais íivòsoiUce, uucarundu
O aetítliupto soli aspecto favorável c
desfavorável — até que. posto a vo-
los pelo methodo nominal, foi ap-
provado pur onze votus contra um.

Depois o sr. l&vptlut-a Pereira cs-
traiiliou não ter, aluda, o Conselho
retribuído a visita feita no dia 20
do corrente, pela Câmara dos Depu-
tados. o, passando-so á urdem rio
diu, apôs largos dobaies, foi adiada.
pur IS horus a vratação do projecto
23, criando o cargo do dlrector do
Theatro Municipal. i ¦ ¦' , . • ,

Na Prefeitura ' ,,!,'I',I,Í«V'
Pelo prefeito, foi nomeada lnteri-

uumente parn o logar Jo lnspectorit
do Instituto Ferreira Vianna, d. Es-
tephania Werncck Guarlnello, tor-
nado sem effeito o actei quo nomea-
ra para egual cargo d. Irene Lago
Penedo.

O prefeito recebeu o seguinte
telegramma du presidente da Cama-
ra dos Deputados:

"Rio, 2S — Muito lho agradeço,
pela Canjara dos Deputados e por
mim, a iniciativa de vossa, excellon-
eia, pedindo ao Conselho Munia-
pai um credito «le cem contos d<"
réis afim do attender A iiolidtação
que tive a honra de dirigir a todas
as unidades da Fedarração, no sen-
tido de colla-borarcm ta e**>,r*otr"n-
cção do palácio daquella <2"-aBa do
Congresso Nacional. So vossa enxl-
lencia não determinar outro desdno,

•sorá. essa quantia applteada om
obras de cantaria do gr-utUo, <J«>rma>-
cedcneMa local, executadas nas e*y-
tradas c-cternas o no «unbaaoneBfo
do edifício. Com aa mtsinorea exgmaa-
sSen de alto apreço, upr-e*aerato at ufa*-
sa excellencla, minhas 8ainla««5«*»
muito cordiais. — Amolpho Aae-
vedo, presidente da Câmara, «toe
Deputados."

Está sendo intimado -a «nino*
para os cofres municipaes catn a
quantia de 500$. no prazo de cinco
«lias, a firma Chuoralla «fc C

O prefeito licenciou por sete
mezes o professor da etaoela npctrrr-
na Henrique Canelo Pontos STfhav

Foi iniciado IWDtíem, peto 1*
clrcuniscripção de "v"ii»«**ão, o calça-
monto da rua Barata Ribeiro.

—Bm virtude do faUea-Jmcnto dí
professor Alfredo Gomee, não *mc
çlonarám, hontem, as aulas da Ea
cola Normal.

il 0 PEOR SURDO E' 0 QUE NÍO
QUER OUVIR,,

*•* Dizem os sábios da escripíun
e assim é. Ora, sabidos os graves in-
convenientes que pro-ituz, no QUP-
nismo u uso de unalgeeeícoe «reasoribe-
cidamonto tóxicos, ninguém debaatm
senso lKide deixar de ler A mão oa.
modernos comprimidos Kafy. nMC*»
que, segundo a opinião dos ma»
acatados clínicos, combatem com
efficacia e rapidez qualquer irnüB-
posição, dor de e-abeça, grippe, etc,
sem atacar o coração.

Nas pharmacias -ha Kaiy «sm **•
bos a 2Ç500; em carteiras a 1Í0W",
e em enveloppes a $500 ¦"•
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AN.viviartsAatios ••••; .
Fazem annos hojo: I
O menino Joaquim Vlctorlno, fl»

-lho tio dr. Aí.lhou Portella Fcrrol-
ra AlVMi (Urcctor du, .Kscola do Hu-
uiiinltbtiMü»

O nr. João NaVolI,' noiíoclnnto,
"U vo-ronol Severlano Ribeiro,

coinmiiiicluuie do 2a batalhão do ca»«ti do res. '•
O dr. Altlno A rs n ten, doputndo

federal por S. 1'iuiio * ex-prcsldcn-
10 tlui|iit>llo Estado,

O dr, JotíS IJonlfJclo do An-
ilnide e Silva, doputado federal por
Minas o "leadcr" «ia, maioria na Ca-
mura.

A sra. d. Elvlra Cloníll Ramos
dn Souza, esposa do sr. César Viel-
ru d." Souza, funccionarlo publico.O conego Antônio Jeronymo do
Carvalho Rodrigues, vigário da pa-
rociliu do Engenho do Dentro.

—• D, Clotlldc Soutello, ospo.-a do
onroiifl da, 2* linha do exercito sr.
Manool Houtollo.

O dr, Plínio do Castro Casado,
Je pu tado fcdoral pelo Klo Grande
du .Sul.
CIfAS-DANSANTES '

Um beneficio das crianças tuber-
CtilostiH o dos eetudunles allemães
reallza-so a 4 do mez próximo, no
Club dos Diários, uni eleganto chi»
dansante, patrocinado por uma com-
nilrsfio dc senhoras da nosaa "éllte"
social.

Tambem em beneficio da Liga
do Auxílios uos Oígos, um outro
lírupu dc senhoras promovo um chá-
dansanto no mesmo Club, devendo
ser brevo marcado o dia dessa festa
benefleento e elegante.

A 11 de outubro próximo, o Club
dü Regatas iG-uuiiubara realiza 'um
rliú-dansante, <iue e«tá sendo propu-
rado "pur senhoritas e cavalheiros
dus bairros do Flamengo o Uotafojro.
UOSPlilU-BS E VIAJANTES

Dentro |le breves .tllas dcverüo os-
tar nesta cidade, fixando residência,
no Hotel Avenida, o 'dr. Washin-
p.on Vaz de Mello, 1" curador de
jrpliãt.ti do Rio, o sua esposa -d. Do-
rothildtn AtÀtni Vaz de Mello, que
procodom de Porto Alegre, onde iíc
uniram pelos lat;os matrimonial?.*».

Aclm-se no Rio, 'hospedado no
3'lorl-Ji il-lotol, o dr. -Mello ,'V'iunna,
cuturo prctsldento do Estado dc i.'U-
»as.

Embarca, "hoje p.-.ra Santa Ca-
íhnrlna o advogado dr. .Gilberto
Paiva do Lacerda.

Regressou hontom, a bordo do"Caxias", do Maranhüo, o -dr. Bento
do Souza Dltna, clinico c prefeito na-
quclla cidade.

No "Cap iPolonlo", 'chegou lion-
lem da Europa o commendador Fran-
risco José Rodrigues, presidente da.
Companlila do iSeguros "Alllança da
Bahia".

Seguiu para 'S. .Paulo, o dr.
Auguisto 'César 'Lobo. -officiul de gá-
blnete 'do tnlnffltro ida JuBtifi,

Está no 'Rio o nr. 1,1. Nas-
cimento Junior, deputado estadual
paulista e director d""A Tribuna",
dc Santos.

—Brevo parte para o seu palz o dr.
Tb. IB. "Peyto, ministro plenlpoten-
ciai-lo da Hollanda, sondo "provável
a sua remoção, em idêntico carso,
ipura ouüro 'paiz.

Eni carro especial, ligado ao
nocturno mineiro, seguiu, bontem,
pura. Minas Geraos, a familia tio
tlr. Daniel de Carvalho, secretario da
Agricultura do governo do Estado do
Minas.

Chegou, hontom. de São Pau»
Io, o sr. Armando Pamplona, nosso
collega de Imprensa paulista, o- diro-
ctor da Independência Omnia Film.

FORMOSINHO
LUVAS, LEQUES, CHAPÉOS,

GRAVATAS, liTC.
II. Ouvidor MB - Aí-. 1*1. nr-meo 171

ENFERMOS
Tom experimentado grando» rno-lhoriiH o dr. ' Ff-rnandea Fluuelra,<|uo fora accommottldo do súbita en-termldadü,

ENTEniRiCiS
Com urn numeroso acompanna-monto, reallzou-so hontem o enterrodo .dr. Manoel fcurlpodes "da SilvaO-llvolra, engenheiro civil, fallecldo¦repentinamente na ponto dos Baroaudo Cá-cH 1'h-iroUx, quando regressavade '.Nictheroy.

Nn cemitério S. João Baptlstafoi hontem «cpultado o capitão Con-rado Nlemeyer, comparecendo aeme acto numeresce nnilgos o cama-radau do oxtineto offlciai
MISSAS

•Riezam-se as seguintes'Hoje:
Na egroja de S. Francisco tePaula:
A's D horas, em suffroglo da almado d. Allno Jordfio tia Rosa;
A's 10 lvoiMs, peio trepouso -da

alma do d. Maria Adelia Rlbolro;
A's X jl2 horas, uo altar-mor, em

sutfraglo da alma de Justlno ida Sil-
va Lopos;

No altar de Nossa Senhora dasVictoria-,, i"ik !i horas, por alma ded. Maria Anrclla Clareia do Freitas;
No altar-mór, ás IO horas, pelorepouso du, alma do dr, Duarte Pe-

res de Rogo Monteiro;"No altar-mór, ás 9 horas, em suf-
fragio da alma .do Francisco Can-
dido Porelra;

A's '9 1|2 horas, em suffraglo da
alma tle d. Maxlmiami Agostlnha do
Andrade;

Na Cathedral Metropolitana, as
9 112 horas, no altar-mór, em suffra-
gio da alma de d. Florlnda Coelho
Maciel;

Na .matriz de N. S. da Cando-
lnrlu, ás 9 horas, em suffrugio da
ulma do d. Thcodora Canallnl;

Na mesma matriz, ás lü horas,
cm suffraglo da alma de João Ba-
ptlslu. Stittnnilnl;

Na matriz de N. Sonhora ida Gio-
riu, ás 9 lioras, om suffraglo das
almas de dd. Georglna e Maria B.
Tiivum;

Nti matriz de S. João Baptlsta da
Lu£,'óa, ás 7 J Jii lioias, por alma do
J ii lio Rosa;

Na mesma matriz, as 9 horas em
sutiVaglo da ulma >de Antônio de
Soutxi Bustos;

Na matriz dc Santa Rita, âs 9 1|2
horas, cm sutírogio .da alma do
d. Julla Fontes Monteiro;

Xa matriz de S. José, ás 9 1|2
liorus, por alma do monsenhor Mo-
reira;

Xa matriz do Santíssimo Sacra-
mento, ás '!) horas, em suffraglo da
alma de Antônio Jullo da Silva
1'tirln;

Na mesma matriz no altar do X.
S. das Dôrcs, ás fl 1|2 horas, em
suifrogio da alma do dr. Orlando
Corri-a Vusques;

Na matriz de SanfAnna, ás 8 ho-
ras, em suffraglo da alma de Fran-
cisco da Costa Corroa;

Na matriz de N. S. da Salette,
ás 9 horas, em suffraglo da alma do
d. Amélia rA'ugustu Cordeiro;

Na matriz do Engenho Novo, ás
9 horas, em sutfraglo da alma de
Daniel Blattcr; t

Na egreja de N. Senhora do Car-
mo, ás 9 horas, ern suffraglo da
alma- ide d. Piedade Figueiredo
Mattos;

Na mesma egreja ás 9 1|2 horas,
et-.i suf fragio Ida alma de Joaquim
A. Pinto da Silva;

Na capclla dó Collegio da' I. Con-
coiçãio, ás 9 horae, por alma de
d. Maria Francisca Alvares de Azo-
vedo Amaral;

No Santuário do Coração de Ma-
ria, no Mcycr, ás 8 horas, om suf-
fiaglo da alma de d. Thereza Bar»
bosa do Oliveira;

L RELIGIÃO
CATHOIJCISMO

S. JJBRONYMO

CLINICA DE SENHORAS
.Iodemos tratíinientos, sem operação,

das IicmoiThaglas, corrlmcnios, titrazos,
faltas c Irregularidades mcnsti-iiacs, vo-

nercas. Tratamento aborllvo.
Or. Bartoll, rua S. José, 27, de 1 is 6

TEL. 1ií!7 G.
'¦•«•••¦•'•-'**"»»'**»*''»»»ll»-*t»»»1*'*-^ *.(*¦ ¦**¦ r--V»»i-S»»lli»V»V,V**ij*\AtA/V\fV< '

Dr. Renato Paes Leme
(Do Hospital da Gamboa)

Operações, partos o moléstias
das scnliorus

(CONSULTÓRIO.* 7 de Setembro, l}3
Telcphc.no: Central mg

RESIDÊNCIA: BarSo do Uba, 3J
Talephone. Vllla 2503

— Amanhã:
Nu altar-niór Ca egreja de São

Francisco dc Paulu, ás 10 1|2 !ho-
raa, em suffrugio da alma do coro-
nel Francisco Cardoso Itangel;

Na mesma egreja, ás 9 horas e
no mosmo altar cm suffraglo da
alma do Francisco -Condido Pereira;

Na matriz da Candelerla, ás 9 1J2
hoics, por a.lma ido tt. Maria Lacer-
dtt do Nascimento;

Na matriz do Santa Rita, ás 8 1J2
horas, om suffrasio da alma de
Joaquim Cruz;

Xa egreja do N1. Senhora do Car-
mo, á.s 10 horas, por alma de An-
tonlo Luiz das Noves; ;

Na egreja. de N. Sonhora da Con-
coição, em 'Cttt.unihy, ãs 9 1|2 horas,
por ulma do João Rodrigues.

E' dever de todo homem
assegurar õ futuro de sua família.

Assegure-o V., adquirindo a torra
omlo localizar o seu lar, a qual ti
vendida com as maiores facilidades
polu
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DB JANEIRO
Uua da Assembléa, VJ—Central 2331
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GLYCEROPHOSPHATO
íWmm^lLml\*J^Sm^riS*&X^ ^C*^J^¦4' *&__ _£« '

Gp€íS^S/IÇ€s
das cjnecuttçaa

ptUON.S./'

Laboratório» M.ROBIN, IS.rue d« Poias
NM»*s aup.trfftiriiiaai ¦ mr
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i
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BcirescaliBtt ewlnsiTO e respousuel : H. AÜBEBTEt, Ctjn 1344, RIO OE JANSUO''

EIOS FORMOSOS
As Senhoras o Senhoritas que dosejarom possuir KFFBCTI»'

VÃMENTE., .'solos rijos c. formosos, não so iloveni flíudlr comVASTAS, cremes o pomadas quo nada adiantam, mas DEVEM
USAR SEM DEJIORA o inimitável TÔNICO IiOVEKSO.

Esto poderoso medicamento, usado do accordo com asrespectivas instrucções, é o unieo quo GABANTE o exito do
tratamento o que rcstitúe o dinheiro ús seuhoras quo não obtl-
verem resultados! Cada vidro vae acompanhado destu ga-rantiu !... Senhoras c Senhoritas, conièçue a usar hojo mesmo
o iitconiparavel .

TÔNICO LOVERSO

GDfflPAfTHIA RACIONAL DE SEGOROS OPERÁRIOS
A UXICA AUTORIZADA A OPERAR EjXCLÜSIV.-UUJEMTE EIS

SEGUROS 0£ ACCIDENTES N9 TRABALHO
mmm**Bm***m*m**BB***BB*m**mm^

tO. — UUA S. BENTO — (A.enlda Rio Branco); .
lEUBPHONE NORTS » Í5» -'

Neste tempo o paganismo obum-brava tm aluiu» desdo Ruma até o
Oriento, ondo felizmente o chrlstla-
nlamo contava oom a nua "elite".

Ji Iam os povos Idolatras o apo»
pletlco-i de luxurla e tlcmala vlojos,surdos íi* palavtus do Henhor, nu
camiiilio da totltii. us Isnomlnlus,
quando, nas refflOcg tiuasl barbaras
da Punnonln, nusct»» Jeronymo,
cuja santidade u cujo Kenlo m.-iU
tardo voaram du «eu torrão natal,
atravessaram continentes o se espa*
llurain piila facu da torra.

Depois de no educar na capital d»
eeu palz, participando das sedu»
cçõca ambientes, Jeronymo abalou
para o deserto e flxou-so nos atelaos
do Clialcis, onde viveu cm dura po*nltencla entro preces o a leitura quotidiu.na da Sagrada Escrlptura,

Antes desta digressão -pelos Evan-
eolhos dos apóstolos, Jeronymo lira
o ao apaixonara pelos uutores lati-
noa — Cícero o 1-Maulo — do quem
multo custou a aeparar-ne, uma vez
quo, fugindo da casa paterna parase Internar no deserto, não tivera
a coragem do deixar os livros doa
escrlptorce romanos.

B ello incnmo conta como conse
jruiu dcsfnz»r-».c do.i volumes dc

Clcei-o o do Plauto. Kobrll, delirante,
teve Jeronymo uma visão horrlpl-
lante. Fora levado ao tribunal do
Eterno o' Interrogado sobro nua
orenija, responde: "Sou chrlstão".
Mas uma voz Ignota rotruca: "Men-
tes: tu éa um -clcoroneano." E, cm
den-edor dc Jeronymo, açoites zu-
nom, e, elle, pro.strado, exclama:"'Senhor, tendo compaixão! Jamais
lerel códices pasão-t!" E • desperta
do seu pesadcüo. ¦ ¦

Explica depois o próprio S. Jo-
ronyniu as torturas que soffreu nes-
sa vlsio olarU do Tilbunal Supremo
o toma como testemunha de sua
aftiriiiatjão o próprio Uetia, ooneluln-
do: '"Praia aos ecus niinva malis ou
seja subníettldo a taes torturas!"
E dali por deante me dediquei com
afinco uos livros divinos mais Uo
que mo dedicara aos livros prof a-
nos, "et tanto delilnc studlo divina
leglsse quunto non ante mortallu le-
geram".

Pol no denerlo .dc Clialals onde
Jeronymo rea'lzou . o seu noviciado
nas torturas pelo amor dc* Deus.

E mosmo Ia, ao sol ardente, em
melo -dos jejuns, a.i tentatjões de Ro-
ma paga o assaltavam o ello so via
cm melo tias dansits das raparigas
romanas. E diz:"O jejum cmpallldocla a minha
face e o desejo incendiava a mlnhn
alma: neste corpo gelado, ncota car-
no morta, o foro das paixões ainda
se aocendla. Eu me lançava aos pés
de Christo, duplicava os jejuns, in
ternav.i-se no deserto sombrio,, atú
que, depois dc multas lagrima.-) o
multes olhares suppllees uo efio, eu
me viu transportado entre as pha-
langes angélicas e em júbilo canta-
va: "Nós corremos. Senhor, seguiu-
do o vosso rastro ao olor dos vossos
perfumes."

Do seu exílio voluntário foi Síio
Jeronymo ehamatlo a Roma pelo
papa Damaso, depois santitlcado,
que o queria consultar. Já então, o
grande eleito t-acerdoto, era o dl*
rector espiritual da "ellío" da fa-
mllia romana, o que lhe valeu ata
quês BOèzc.l e calumnias torpes.

Enfastiado do viver em melo dos
hvmanos, S. Jeronymo acabou oa
seus dias estudando, orando e escrt-
vendo em Bclím, junto a gruta do
Salvador.

Deixou S. Jeronymo, que foi um
profundo o subtll psychologo, prl-
moroso t-styllnta e poeta, uma vasta
obra c os seus trabalhos sobro a Sa-
grada Escrlptura. tnrnnm-ii'o auto-

j rldade em matéria de exegese.
Valeram-lhe estes o titulo do Dou-

tor da Eírro.la, quo o 'rememora a
30 de setembro.

I..U.S PERENNI3
A adoração perenne tloSS. Sacra-

mento do Altar serít folta, hoje, du-
rante o dia, fis horas tio costumo,
na matriz do Santo Chri.-,'.o dos Ml-¦lagres p durante n noite, começan-
do as 18 312 horas, na matriz do S.
Francisco Xtivie-r. terminando em
anihn.i com a benqão,

O Laus porenne nocturno í prl-vativo dos homens a partir das IM
horas.
CURSO DE REf-TGMn NO nOLLE-

GIO PAULA PREITAS
Realizn-se, boje, fis 14 lioras, a

12' conferência tio Curso de Religião
sob ,i direccão do conego dr. Olym-
pio dp Castro.

Assumpto—Thesc IU", da 1* serie
do programma — Últimos rimi ou
novíssimos; pasanirom desta vldn pa-ra a outra — Inferno — Purgatório— Céo — Relnqão entro os vivos e
os mortos — CniiAiitnniíicão dos se-
culos — Resurrclção, juizo unlvcr-
sal.

A conferência í publica.
:S. PEDRO GONÇALVES

A devoção de S. Pedro Gonçalves,
com.fiédc na egreja da Santa Cruz
dos Jlllltares, fani rezar, hoje, na
sede provisória, Catíiodral, missa
compioniis.ial com cânticos e com-
munhão em louvor de seu milagroso
praso. , - - - ..'-'¦

Offlolara no acto, quo terá Inicio
fts 1) lioras. o capcllão tia Irmatida-
dp,', iiiorjscnhor Augusto. Ferreira
dos Santos. -
PELA CONVERSÃO DOS PECCA-

DORES
Na egreja matriz de S. *»ão Ba-

ptlslu da Lagoa, será rezatS», hoje,
fis 7,30, missa com conirattaMão c
cânticos, eni''louvor do glori«*o pa-droeito, cm Intenção dos agonlzan*
tes o pela conversão dos peccadores.Finda a-missa, havei-ft cânticos,
précee c benção do": Santíssimo Sa-
cramento. - -^ •

Ml£à'ÀS DIVERSAS
Na mati-lz de Nossa'Senhora da

Gloriti. ti Associação da Doutrina
Chrlatã farã celebrar, hoje, ás S ho-
rns^ missa, 'conr cânticos o commu-
nhão geral do seus associados, ter-
minando com a. benção .do Suntlssl-
mo Sacramenlo.

A V. O. .T. de Nossa Senhora
do Terço celebra, hojo, ás 3 horas,
na sua egreja. missa patronlmlca,
com conanunhâo iiara os seus--'asso-
ciados. .

No Santuário do. Coração de
Maria, no Meyer, reza-âe, ás 7 lio-
ros, missa, com cânticos e commu-
nhão. em louvor du Nossa Senhora
das Dores.
COMMISSXÓ DAS VOCAÇÕES SA-

CBRDOTAES
No salío de 'conferências 

do Cir-
culo Cathollco, reune-se, hojé> ás
1*5 1|2 horas, a conimissão dao Vo-
cações Sacerdotacs da Acção Catho-
lica.
EGREJA DO DIVINO SALVADOR

NA PIEDADE
Realizou-se, domingo próximo«assado, a excursão promovida pelaLiga Catholica Jesus, Maria o José,

da Piedade, ao Sacco de S. Franeis-
co, em Nictheroy. Com extraordinu-
ria concorrência e na mais frater-
nal ordem, os excursionistas foram
entoando hvmuo e cânticos sacros,
durante a travessia da Guanabara e

5/WÇAO TERRESTRE E MARITIWA

pelas i-uaa da ítaplial fluminense até
á encantadora ormldu que su orsuo
no Sacco ds S. Francisco," AÍil che-
gudon ns sócios da l.lju, teve Ir.lt-lo
com toda a solemnldndo o Imponen»
ela n mltsa o communlulo geral, ten-
do ufflclado o blapo d. Agostinho
Bonaill, ucolytado ;ior vnrios sa--*ei-
dotes. Depois do um ligeiro deacan-
«o, teve logar uma conreronciu, sen-
do orador o lento cathedratloo o dl-
reotor da Eseola PolytechnlcR, rtr.
José Agostinho dos Rola que, an ter»
minar a conferência, foi acclaniado.
O progrnnimn foi observado tanto
na Itlit comu na volta.

O rovitio. padre Fileis Both, dl»
rector da Llgn da Piedade, ao dia-
solvci* a excursão, manIfes!ou o s.'U
contontsmento pelo feliz exito da
mesma.

° REUNIÕES ¦
Haverá, hoje, reunião das seguln-

tes conferências, vlcentlnasj
Do S. Vicente rto Paulo, fts 10 ho-

ras o ,10 mlnuto-i, na matriz de
SanfAnna,

De S. Vicente do Paulo, da 10 ho-
ras o 30 minutos, na matriz do Sa-
grado Coração rto .I^siis.

De Maria Auxiliadora; fts 20 lio-
ros, na matriz tio Engenho Novo.

ESPIRITISMO
UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA

No calio tia Unlíio Espirita Subur-
liana'offoctuou, domingo ultimo, o dr.
Carlos Inibasaahy, unia ooncorrldlii-
alma conferência que elle subordinou
no thenia ,—• "ps tempos sio che»
gados".

O üynipalhlco conferoncista passouom revista n desenvolvimento vortl*
glnofu do osplrltlsmo, tlesde os seus
prlmordloa na America rto Norte, de-
pois nn Europa e, finalmente, em
todo u mundo. Falou, tlcmornditineii.
te, da phonomènologla espirita o'em
gerttl e partlcliltirmento dos fuctos
ultlmamento verliílcado.l na Islândia,
todos elles em concordância com os
princípios doutrinários estabelecidos
por liardec, Segundo ás provisões lo
grande phljosophn tle Lyon. n Nova
Revílnção conquistaria o mundo to- jdo, om quatro gerações Huccesslvaa c
o augurlo dc Karflou se verificará,
certamente, pensa o orador, porquo
o surto admirável da phllusophia
kardoclana í fruto dn decurso iu
duas gírnçOfs apenas. Mais duna ge-
rações o :i eloqüência dos factos lorá
plantado cm tnílas iiíi almas a crêin.-.i
firme na Imniortallilarte, iia reincar-
nação, nít plu.-alitl.-irlo dus mundos,
em. summti, niis pontos capitães 'lo
osplrltlsmo. Fala, a propósito, d-i
conferência d« Coelho Netto, ha pou-
co realizada no Abrigo Thereza de
Jesus, nssliii como da tle Leal de Sou-
za, feita na sala principal da Fe-
floração Espirita Brasileira, para
concluir que o estudo do espiritismo
está seduzindo as Intolllgencins mais
cultas do -Brasil. O mesmo se observa
om todas aslatltuMos do globo, ondo
a Nova Ffi faz colheita triumphal ni
numero dos representantes da scien-
cia e da literatura.

li termina fazendo sentir que r.
onda da verdade. Invonclvei, a mais
e rrials se avoluma, não estando lon-
ge o dia em que a humanidade in-
teira, como verdadeiro rebanho do
Sofihor, caminhará, reunida, para os
seus destinos gloriosos.

THEOSOPHIA **
COMMEMORAÇÃO DE 1' DE

OUTUBRO
. Nesta data particularmente cara ao

coraçilo dos thedsophlstus, realizar-
ae-ô, no Centro Paulista, á praça TI-
radentes n. 12, sobrado, uma solo-
ninldado quo constará do concerto em
quo tomarão parte dlstlnctos artistas

c amadores, e um discurso celebrando
a homenageada, a dra. Annío Besant.
Presidente tia Sociedade Theosophlca,
quo completa 77 nnnos de proveitosa
existência, particularmente devotada
não .somente á Theosophla, de quo
fez o "plvot" tle toda ti sua vida do
missionária, como dc muitos outros
doa mais alcvanta.dos ltleaea huiii:-.-
nos. t.-ipsfomo: a rcsurrelçtto política
da índia, o reerguimento o restaura-
ção do antlíjos Ideaes cavalloIrPsens,
como a Ordem dos Cavallclros da Ta-
vola Redonda, a fundação da Ordem
da Estrella fio Oriento, oue espera a
Vinda de um Crando Instruetor do
Mundo c a defesa dos direitos poli-
ticos o sociaes tia Mulhor — ou seja
O DIREITO HUMANO. •'*"

A Iodas as pessoa.», que desejarem
participar da solcninldade, será fran-
queatlii a entrado.

Será oradora da solomnldadc a sra.
d. Maria Adelaide Soledade Lopes,
membro da Sociedade Theosophlca. e
dn Lo.lu Orphou, bom como tia Or-
¦dom Maçonlca Mixla Internacional,
do que a homenageada o gráo 33", c
soberana grã commondadora, mem-
bro do Supremo Conselho Universal
Mlxto rio Oriento do Paris.

A solentnlilado. começará ás 20 lio-
ras cm ponto.

LOJA ORPHEU. DA SOCIEDADE
THEOSOPHICA

Esta Loja agradeço penhorada a
todas as pessoas que tomaram parto
na excursão dc domingo ultimo.
- Hoje reállzar-se-â unia sessão pu-
bllca durante a qual orará o presi-
dento sobro "Riidlmcntos da Thcoso-
phia".

A's 20 lioras precisas. Todos são
convidados. Rua Rlachuelo 152.

E. P. C. do Brasil
A ostaçfto Central fornocou nestesdoía últimos dias, por conta doa dl-verãos mlslsterloa o outras reparti»Ç0ea publicas, 143 passageiia, na lm»portancia total de 3:20(1*500.O dr, Carvalho Araujo, directorfla Central do Brasil, submetteu 4conslilcrarjao do dr. Delamnre 8íoPaulo, sub-,.irector da 2* dlvlsflo, oprojecto dc regul-imonto p instru»cções, para os lugares rte Innpoctorosne conlatlorltt, propostos pelos enge-nhelros Hnuza Agulm-, contador d.it-iitradn. jiara omlttlr parecer.Despachos da dlrectoria: LuizCorrOa Vlllela, Bleusipo do SiqueiraCocillo, pedindo restituição dc Jo-cumentos — Rostluam-se. medianterecibo: Thomn:: Celestino tia Cosia,

pedindo cortldai,*—Certifique-se; JoftoXavier, pedindo-readmls.itlo! Joflo doiSantos, pedindo collocaçío —- Nilo hivaga; Clovis Guimarães Mascar.*-nh.is, fazendo proposta — Inrtoferitlo;Lincoln Tnlcntlno, pcdlntlo remoção;Azevedo Barros & C, pedindo restl»tulção do documentos; Antônio Ma»rla da Cruz. pedindo recnn-itrucçilodc um desvio; Margarida do SomtiSimões, pedindo pagamento tle ven-pimentos — Compareçam á serrota-riu. Compareçam ft sepretsrl.i «.s srs.Antônio Martins e Julião Au-;usio.
No Lloyd Brasileiro

ESPERADOS
Do noite:••.Manáos", hoje, rto Manáos e es-calas."Commandante Miranda", hoje, doParahyba e escalas. ,
Dn sul:"C. Vasconcellos", a 2, de PorteAlegre e escalas."Ba-rí", a 11, de Santos;.

A PARTIR
"Rodrigues Alves", a 10 de outu-

bro, pnra Manaus e escalai),"Commandante Alvlm", hoje, ipara
Porto Alegre c. escalas."Cubatão", a 0 de outubro, paraAmarração p escalas."Affonso Penna", a 3 dc outubro,
para Pará e escolas. "

"CiHiipod Salles", a 2 dc outubro,
para Montevidéu e escalas."Commandanto Miranda", a 2 dí
outubro, para Parahyba e escalas."Commandante Manoel Lourenço",
ti 5 dc outubro, para Laguna e esca-
la.1."Pyrlneüa", a 8 de outubro, paraPorto Alegro e cscolaa.

Parn. o estrangeiro:"Parnahyba", a 15 do outubro,
ipara o Havre o Antuérpia."Bagú", a 3 de outubro, paraHamburgo e escalas."Cabedelio". <i 3 de outubro, paraVictoria, Bnhia o Nova York."Atalaia", n 15 do outubro, paraVictorla c Nova 'Orleans.

"Guaratuba". ti 30, para Curdiff.
via Lisboa e Leixõ-eu,

O Lloyd tinha hontem 42 daa
suas unidades navegando nas dlffe-
rentes Unhns, sendo 21 om viagem
de Ida, para varioa pontos do ÍBrasIl
c do -estrangeiro, e 21 em viagem dc
regreíso a-o Rio.
JIOVIME3NTO DR VAPORFJS NO

IAjOI-D CRASníETRO
"João Alfredo", saiu a 28 do Ma-

nãos 'para Belém.
"Commandanto Vasconcellos"

saiu a 27 do Rio Grande para Flo-
rianoipoll-3. i

"Ruy Barbosa" saiu a 26 ,do
Havre para LelxBea.

"Comimandante Alcindo" saiu a
25 do Paranaguá para Florlanopo-
Us. i

"Miranda" «airá a 2 de outu-
bro de Laguna para o Rio de Ja»
noiro. ' '

"Campes Sallee" "chegou ;a 28
a Laguna.

".Taboatão" saiu a. 29 do Ceará,
"Macapá" saiu a 27 de Forta-

leza para Mossorô.
"Prudente de Moraes" saiu a

20 do -Ceará' para o Maranhão.
"Miranda" sa(u á 27 de Fiaria-

nopolis pnra Laguna,—- "Commandante Alcidlo" saiu a
20 para Victoria, de 1'lhéos.

."Santni-ím" saiu a 27 de Lisboa
(para Loixões.

"Alegrete" .cljegou a 28 a An-
tuerlpia. ,
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Como a voga das almofadas estft

longe do se estlngulr e, cada voz
mais, por torta parte se multiplica
a maciez destes coxins sem os tiutios
não coniprchentlerlamos a viria mo-
derna, 6 natural, quo toda gente se
porfle em variar-lhes o feitio o aInspiração.

A dlfflculdade eslá em achar re-
almetlto qualquer coisa de novo em
melo ao alluvISo dc .ilmo.'adaa pro-sentea, passadas c futuras.

Depois das almofadas com appll-"ftçôes de flores natuiacs, tlas nlmo-
fn-ílaa.bonecas, de todas as almofa-daa emfim nos divertem uu nos en-cantam os olhos exigentes, o grandechie em Paris 6 reproduzir em bor-dado o applicações a efflgle do a;-
suma artista celebre.

A que hoje reproduzimos o a dc
Riatiuei Meyer, a hospantiola quetanto suecesso vem fazendo nos bou-
levarda.

Duns almofadas, redonda e oblon-
ga, graciosamente demonstram u
partido que uc pode tirar desta lin-
da figurinha dc hespanhol,,. do ou-traH érus, com o elassiolsmo do seu

uão ipputp, a graça anachronlfft dacrlnallntilquo lhe .submerge o corno
grncil e ii Inaolcnclu toda modorna
do cigarro lão negligentemente fu»
iii.td.i.

Para executar ostu nlmofadn a
appllcnçfto 6 Iniiirest-indlvel, Sobr*um fundo dr tnffetá escuro, pnr ex*
omplo n grando sala será feita de
babados nniarcllos liordados de pon-
tas multieúros tio madeira, o jhale
vermelho, e as "'.lures bordadas ao"passe" o ao ponto de hasto amarei-
Ias.

Os cabsllos negros serào bordado»
tambem ao "passí", tuas em relevo,
o penti' marrou ou branco-marflni o
timarellas as duas rosas do penteadi*.Como guitrnlnão ho redor da -i'.-
mofada otl uma "rttciie" presa poruma dupla trança dourada o rema»
tada por um babadinho claro ou ain-
da o galão fantasia que rodela a ai-
mofada numero -'.

Se o fundo da almofadu fôr claro
a boneca poderá scr executada cm
cores escuras c vloe-vcrsa so o fuu»
do fôr escuro.

CmPTON'.

OASA MARESOA
25 - RUA CHILE - 25

Meias para homens, senhoras e crianças — Iodos os
typos e qualidades — Da Fabrica ao consumidor
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Dr. Hugo W. Laemmert
EX-ASSISTENTE DOS PRINCIPAES HOS»

PITAES DA ALLEMANHA
Cirurgia geral, Partes, Moléstia» dai se-

nhor». Tratamento o prcphylaxla post-
oporatorla das tumores bonifnoi e mall»

gnos. Raios X So profunSIdada.
Cons.: rua 7 dc Sclelnbro, 133 (sobrado),

das 3 tis 6 horas —•' Tel. C. 1776
R«s.: r. .'artllm Botânico, 71. Tel. S. 8J6

A CASA "ODEON" é a Casa da Victoria jl~
137 — AVENIDA RIO BRANCO — 137

Attentie a pedidos do Interior para todas a» lolerlus, os quaes devem acompanhar a respectiva importância e mais jauo para o porto do correio.
FRANCISCO LUCAS — CAIXA POSTAL 2080 — Rio do Janeiro
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Prata - Moeda — Brilhantes
CAUTELAS

Comentos, cordõoo, eastota, ouro que»
brado, platina, dentes, dontoduras, jolaa j
cam brilhantes, salvas de prata, appare- j
lhas da ohá, prata o moedas da Republl- !
ca o do Império. !

N. B. — NSo fazemos pr.*ooa a nio ger .-
á vieta, porquo nio queremos illudir o'
publico com offertas fantásticas.

Vojam a offortn dos annunciantao FAN-
TASTICOS o depois venham em nossa caaa.

SYNDICATO MORTE AMERICANO
Compram-so CAUTELAS DO MONTE SOS»

CORRO o do outras casas
RUA 7 DE SETEMBRO 182 — 1°

TÉLErilO.NE: CENThAL 50S3

G E

EDISON

FORTALECENDO
Restabtloca todas aa funcçSes

Vinho Tônico Phosphatade daa Tres
. Quinas Bltfenòoui-t

111 — RUA URUGUAVANA — 111
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I 1EÍTEG11 #J
^ CONTENDO 22 '
gr EXTRAHIDOI DE PHOSPHORO ASSIMILÁVEL, Í&

A VITALIDADE
"¦HOSPHORO ASSIMILi
SEMENTES VECtTAEí

Os neurasthenicos não devem vacillar 0
1

I

1
em tomar a PHVTINA; so algum dia um remédio
provou ti .-ua crilctcla, este retnctlio 6 a PHVTINA.
Em todo o mundo o.-s médicos tftm obtido os me-
Uiorcs. rosultadus. A' venda cm todas as drogarias

. .c .phartnaclas, cm comprliiiltlo.s c i-ranulados.
Únicos roprosenlantos no Brasil: HERM, SCHUBACK

A Cia. — Cal.\a Postal -127 — Ulu Uo Janeiro.
i-AlmíCAfíTES:"Socleló 

pour 1'Industrlo ciilmlquo c Salc — Lasl
16a — «tussa. I

NÃO SE ESQUEÇA
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Incluir hoje na sun nota do compras o
remédio necessário para ricos c pobras,
que devo existir cm todas as casa*. NaUa
superior para doenças da pello, cezeinas,
rrlelras, cmplngrns ou golpes, escoria-
ções, ulceras anlluas, etc, etc. .Nilo suja
a roupa nem se conhece a appllcaçüo. So
preza a saúde o quer poupar dinheiro

j compre hoje mesmo um vidro dc DERMOS.
I o leia o livro quo o acompanha, citando
I remédios para varias doenças dlfflcels de

curar. A' venda cm todas js pharmacias c
| drogarias Importantes. Exija DERMOL do
; pharmaceutlco Henrique E. N. Santos, e

nilo aceite Imitações baratas.

ERPINOL 
~~ S'"*aó 1"|uldó' "*? srintlo erflcacla — Contra as moléstia?v** da pelle, como Acne, üardas, Espinhas c feridas. Muito rc-commendado como Sabtlp tio toucador. conserva rresca e guavo a pelle, dan*do-lhe alvura e brilho, lira Manias' e Manchas. A' venda cm todas as' boisPharmacias e Drogarias.

DEPOSITO GERAL ADOLPHO VASCONCELLO*.

Quitanda, 27 — Boulevard 28 de Setembro, 262

GUARDA-LIVROS
POR 7Ç00O

Qucrels aprender a ser t*uarda-livros
sem auxilio de mestre o sem vos ser pre-
ciso consultar outra pessoa 1 Ndo' per*
caes tempo em escolher livros, ido ti LI-
vrarla Francisco Alves e outras boas II-
vrarias ou ao seu depositário A. Silva, a
rua Buenos Aires n, -;í8 e pedi um exem-
plar tio Escrlpturaçilo Mercantil por Do-
inlnços Carreira, pois 6 o tratado mais
simples e .ci3iú quo alé hoje lem app**
recldo sobre o abiunipvj.

**»>»)»»>«***^«'*»j»iji'*»i»>**»*^^

BIJOÜ DE LA MODE
Chegou o n. 25 com urn molde cor-

. Udo — RI. £600

CASA REYNAÜD • Rio ds Janeiro
\t*m*m*\r*m*o*m*o*m*m*m*m*m*m*^^

ESCOLA NAVAL
Desenho para examo vestibular. Curso

AuxlllBr do Preparatórios, nua 1» dc Mar*
ço n. i. Director, Commandante üaraa e
Silvn,

^IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIllIlIflIlIMIIIMIIIIIIIMMIIIIIIllllllliiiniiiiitmiiTiiiiliiiiiniiim,ipRYTANEU Ml LITAR 1
Praça da Republica 197 - Telephone: Norte 2405 E

Moderno estabelecimento de instrucção primaria e seeun- E
daria — Aulas praticas de inglez e francez, 3 vezes E

per semana 12S000 — Dactylographia, 3 vezes por se- E
mana ÍOÇOOO —-Continusn. abertas as inscripçCes E

_. para as poucas vagas existentes. _\
^IIIIIllllllllllillllllIllTT-lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir
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** lis

Mercado de Cambio
e do Títulos O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS Cotnmmcio, **t«tJ*rtic*,

.„_. Todos os «/terçado»

IlIO, 30 D13 «KTBMDRO DE 1024.

MERCADOS ESTRANGEIROS;,
..- Descontos, CamWos « Cotações

(CONDRKS, "0 dc .setembro. |

Do fhinco da Inglaterra, . -, v 7 v •*
Do iiajico da Franga ....-•• v »•• *
Tio Banco da Itnlln  ¦ ••
Do Bttnco cio Hespanha .-
Do Bnncii cia AHemaiilia (ouro) . .• -.i
Km JjomJreBi .1 morcifl •: »«¦
Em Nova Tork, 3 nicües. . ., .- . v cg

CAMBIO!
r/indros H/flrnxelIas, ft vlcita, £. v •.- v
Oenova H/Iionclrcs, li. vlcda, por C. . .
Madrid s/r.ondrcs, ft. vlfltn, por £ . . .
Lisboa s/IjonilreH, A vlsta (t/compra)

por 
Lisboa ü/Londrcs, fi. vista (t/vonda)

por 
Paris s.'l,oiiclr<«. ft vlstn. por £. . . .
Paris B/rtalla, ft vluta, por 100 Lr. . .
Pariu K/Ilonpaiiba, ft vlBlIl, por 100 P.
N*. Vorlc s/Londres, A vlstn, pnr £. . .
!*f. Ynrlc n/Purls, tol, bancário, por V. ,
N*. Tork «/Oenova, tel, bancário, por L.
X. York H/Mndrld, t. tcl. por 100 P. ,
X. York h/Amsterdam, por 100 \n
X. York S/Rulssn, til, bancário. porF. 8,
X. Ynrlc H/Tlerllm. t. tel. por,M. . . .
X. York H/Brur-ellat», por F. . ,- , , .

TÍTULOS BRASILEIROS- -r ¦*•*
Federaes:

Fundln-r, (i  ... „ W".T""JNovo Funding, mu. . -.- ... ... ... "• 
,ronvorsao, mio, 4 %•...•'..- ... ... iDc mos, i; % .:,. , ,, 
'

Estaduaes: -,
Dlstrlcto Federal, 15 %. . ;. ... v ... ...]
Bello Horizonte, 100.5, B <*!, . . -.- ,- ,.Kslrnlo «Ir, Tllo. bônus ouro. 5 % . . .1Estnno da Tiahla, emp. ouro, 1913, 5 %

TÍTULOS DIVERSOS;
Brasil-Rallway Common Stock . -.-*.-•.<
Brasília,, »r. Light & Power G. Ltd. Ord.S. Paulo Rallway Comp. Ltd. Ord. . .,Leopoldina Rallway Comp. tLd. Ord • .-Dumont Coff-jo !••>. Ltd. 7 *'.. Com. Pref.-St. .Tobn d'EI-Rcy Jllning Ord. . . .¦Rio Plour Mills ft Orannrles Ltd. -.- .¦ixin-ion & s. American Bank. . .. .Vil
Mala itcii ingleza. Ord . •-",»..'¦

x-n, 
TI,TULOS ESTRANGEraoS: 

" " '->

c5!Soto° Ç,u^rl,r,BrK:"'ni<-°. 5 %, 1027/47
Rente Francnise,, 4° "
Tw- S;,u»«aí<5<;. 3 % iBolsà do Paris)Rente FranqaiBe, 1918 dntegrallzado) ."¦into Françalee, D % (Bolsa de Paris)

L.
I'.

Ene,

F.
F. j
F. :
s
Cts.
Cls.
Cts.
Cts.
Cts.
Cts.
Cls.

IÍOIIÍCII*
•i %
o r,í

5 «' %
6 %

II '.*.
11/10

3 %

92.110
101,RO

33. UC

133.0C
"32.01

i.lfl.r.l
r.. *íh .r,í
4.30,00

13.42.00
38.lll.ii0
1!).0.*».00

0,000,00(1,024
•1.85.00

'¦" .Interio*

, < •*
%

C Vj %
li %
3 'li

íó

02. 02
101.80
33.20

131.50

133.50
80.07
8:i-.,*.h

367125
4.47.50
D.28.511
4.30.50

13,52,00
38.C2.00
10.03.00

0,00'l,000.02i
4.K7 uo

Mm egual data de 1923 .-
Sobre iirii.1. ...ia_

Exlsteiwia:
No dia do hoji . v -,- v
No dia anterior , . , .
Mm egual data dc 1023 ,

Emlxirqiuis:'"ara'os Estados Unidos.
dr cabotagem

35.213

1,851.700
1.824.010

048.407

44.856
3.301

48.157

Haja Ant.
, . ... 4(1*775 40*100
. . . 405250 301573
. .,• . 30*775 30*400

Saceas
. . .• v ... 50.000
. . . . 40.000

Total
SANTOS, 20 de «tembro
O mercado do café a termo para nova

buiic, nesta praça, abriu, boío, calmo,
colando-»'.» o typo 4, por 10 ltílos, por
parto dos compradores:

Pnra outubro .
Para. novembro.
1'ara dezembro.

Vcmlas
N"o dia de hoje
No dia anterior

S. PAULO, 20 do eetembro.
Entraram, hoje, nesta capital o em

Jundiahy, 49.000 saccas de enfí. con-
Ira 53.000 no dia anterior e 31.000 no
mesmo cila do nnno passado.

Em Jundialiy:
Boje Ant. A. pas.

Pola B. Paulista 30.000 31.000 21.000
Em N. Paulo:

Pela Sorocaba-
na. etc. ... 10.000 22.000 10.000
JUXDIAHY. 20 de setembro.
A« entradas-, hoje. do eafí, com des-

Uno a Sao Paulo o Santos, foram de
12.000 (.secas, contra 10.000 no dia an-
terior c 1.000 no mesmo dia do anno
passado,

i ¦" Bojo Ant. A. pas.
S, Paulo. .• —
Santos. . .- . 12.000 10.000 1.000

ALGODÃO
LIVERPOOL, 20 dc setembro.
O mercado de algodão disponível e

do termo, nesta praça, ás 1- lioras c
30 minutos, manlfcetava-se accessivei,
com baixa de 35 a 44 pontos, aslm dls-
crlmiiiiiiln:

No dlb-ponivol brasileiro, baixa do 30
pontutí.

Xo disponível americano, balia do 41
pontos.

No mericauo a termo, baixa de 35 a
30 pontos.

Cotações:
Pencc por libra: 7^

fi LONDRES. 23 dc setembro.
á.»ti_nfLm 

oamblaes que vigoraram neste mercado, por oceasião do fechamento«e hontem o aa correspondentes no dia anterior, eobro as acsuhites praças:
P/Berlim, fi vista, por £ M. . .¦ „ *, v•t-j/Aimcterdam, A vista, por £ F •. ZB/Oenova, â vlsta, por £ L -1- •s- i .S/Madrld, d vista,' por £ P , l bi]k.\S/Borna, á vista, por £ F vS/Paris, a, vlsta, por £ F.B/Bruxellaa, a vlsta, por £ TF. -.- . ., .. ..,...,.
gA^loboa. a vista, por £ d. . v .*¦%.- akj2-
k.i iBBRNA, 20 do setembro.

..in-Sto-TdtoSSÍISÍ:"e5t0 
laerCad°-«fechalncnt0J0.hontem

•'•*? '•¦ 
í •'

Soitícm ^.Hícrior'-\.*rv 'nom. nom.
.•»'.^w .1 1.1.56 11.57
¦14.W >» 101.80 101.75

•.*?.¦ :.» :.: 33.45 33.25
,.*.. -.»¦,¦.• 23,.|l> 23.4B
'.*•• -.í^ki 85.05 84.80
.{-.*.!*».í . 02.87 02.00
.»'.» ¦.- :.» 1 25/32 I 3/4
. -..- i.- ».» 4.46.011 '4.47.12

TTolci
15.78
15.70

Ant.
16.. 18
16.18

Pernainbur,-) "Fair". -r
Maceió "Fair". . . .
American "Fuliy" Mld-

dllng. ....... 14.39 14.83
Opções:

Para outubro v v -.- -.* 13.09 14.38
Para. janeiro . ».¦ ¦. -..- 13.86 14.21
Para .matreo. . . . t 13.00 14.26
Para maio  13.02 11.27

NOVA YORK, 29 de setembro.
O mercado dc algodão melhorou dc-

pois da abertura, mas afrouxou nova-
mente. Os operadores do sul vendem.
Baixa de 55 a 42 pontos para o "Ame-
rican Futures", que era ooírdo cm conta.

e as corres*

Paris s7Berna. A vista, por 100 frs.•-«larea e/Benra, ârevista, por £. .
v faess

i ffo*fem
•23.46

Anterior
361.50
23.50

Mercados dos principaes
produetos .

CAÍ TC'
.NOVA. YORK, 29 do setembro.
O mcrccwlo do café a termo, nesta

ipraça, hontem, fechou firme, com alta
do 49 a 63 pontos, cotando-ao om cents.
por libra:

¦ . flontein. Ant.
Para dezombro .., v v .,-, 17.13 16.60
Paru, marco. ., ;.. ... .. . 16.40 15.91
Para maio . •., . .., r., , K.oo 15.40
iPara julho ,: ,.. ,.. :.;.-.,r'w 15.30 14.90
Vendas Saccas

No dia de hoje .- •«• -, v 50.000
No dia a-nterloi* 50.000

NOVA YORK, 29 do setembro.
O mercado do cafó a termo, nesta

prac-a, âcs 10 horas c 30 minutos, mani-
f«\iUva-se firme, com alta dc 38 a 41•pontos, cotando-so cm ccrrts. por libra:

.Hoje Ant.
:.: -., ,.. 1.7.00 16.60
.. M -.- :I6.32 15.91
. . v 15.78 15.40
. . 

'. 
15.30 14.90

9 do setembro,
cate a termo, nesta

proca. ás 13 lioras o 30 minutos, mani-
festava-ee calmo, com alta do 33 a 40
pontos, cotando-se cm cents. por üibra:

Bojo Ant.
Para dci-embro . :.: v :. 17.00 16.60
Para março. .... v 16.26 15.111
Para. maio . ¦•¦ ,. v ,.» . 15.73 15.40
"ura, judio ,.*.». ..... . 15.25 14.90

.Para dezembro
IPara -março. .»
Para maio . .
Para julho . .

NOVA YORK,
O mercado do

NOVA YORK, 29 de setembro.
O mercado do café disponível, nesta

praça, fechou, hontem, com alta. de "i
para o café de Santos e alta de Í-* parao do Rio, vigorando, por parto doa
compradores, as cotações seguintes:

Do Rto: 
floníem.

W 19 Ant.
18 Vt
18 i,í

23 %
20 ai

N. 6. •.- .'
N*n7'c--,*J-'?''-^M,'M 18 mDe Sonto*/; '¦•..-*
N. 4. . . ,'fA,,- K 23
N. 7. . . ...... 21 14

H,WKB;"S9 do setembro.
O mercado do café a termo abriu,

hoje, estável, com alta de frs. 7,00 a
~>h. cotando-ae em francos, por 50

kilos:
Boje Ant.

Para de**emta*o. Wi>w r.» 412 405
P/rra raaTcso. ,. ..•;..,.*• 399 388
Para mak>> . y ... :.**v 378 *,;. 370
Pam julho»,¦»• w ;- K ,.- 363 355 ",'
Venda» Saccas

No dia dc. hoie <-*» v. !-# re ra -*' 6.000
No dia antErlor . . -. ,•. v 

' 5.000
SAíJTOS, 29 -de Bctemíbro.
O mercado do café disponivel, hoje,

mairitestiivarse estável, cotando-so por
10 kilos: .-

:-,' iBoje Ant. A. pas.
Tytpo 4 v.-.-j".V'v 3**500 38*000 23*000
Typo 7 .-. . . 36Í500 36*000 21*000

Entradas até ds 14 horas:
fíaoaas

T*o dia de tioje v »-.* w r.* 74.947
No <lra aaiterioi* 43.406

iíojo
,- v 25.40
- . 24.5(1
, v 24.75
. . 25.00
19 <1ív Éjcttimbro

por libra:

Para outubro ."rüi,-
Para janeiro . -. •
Para. março. . .:
Para maio . . .

PERNAMBUCO, !
O mercado de algodão, boje,

horas, manifestava -se calmo.
Entradas

No dia de hojo . v -.-
No dia, anterior . . v

Desde 1" de setembro:
No dia de liojo . . ,: -#
No dia anterior *. ¦¦¦•• :•>',« >] S*

Existência: ' .^. -»-_._¦ •;*;',
No dia de hojo .- v,r.- r.i;.r.» 

''¦¦
No dia anterior . .-v":fi.i \

Primeiras sortes: -•'
Preços por 15 kiios:

Hojo
tp*!*». v 1rf.tra.l1.
«A,'',.' 955000

Ant.
25.75
24.92
25.11

37

as 12

•A
Fardos

1.(100
300

7.500
1- =<10

jlllí.
retrah.
955000

Vendedores .-
Compradores.

Smòarqttes:
Não houve.¦ ASSUCAU
PERNIAMBUCO, 29 dc setembro.
O mercado dcaasocar, hoje, ao meio

dia. manifestava-so calmo.
Entradas '.",' Saccos

No dia de hojo,.- -, v v v -j 15.000
No dia anterior . . . .» m 

'..':- 10.000
Desde Io dc setembro: ' •'

No dia de hojo . .;. .¦ •.- >•' 101.000
í«'*-...wi m , 86.000

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
Kram, hontem, mais animadoras as

condlçftos do nosso mercado do ciiinblo,
oue abriu c funecionou pouco procurado
pelos tomadores o com maior offerta do
letras <Ie cobertura.

Iiltn vista dlciso, os saques foram Inl-
clado.s uom os bancos iieccsslvcls, co-
uunlo-sc; us lioras cm melhoria elgnlfl-
cativa.

Os trabalhos do mercado Inlolaram-sc
com os banco» operando a 5 5|8 o....
5 21132 d„ o comprando a 5 11|16 c
5 23|32 d.

Km seguida, melhorou o bancário a
5 43164 o depois, a 5 Itllii d., com
dinheiro a 5 3j4 d. para o particular.

Plissaram os bancos então 11 sacar a
5 23|*I*J d., dando nlguns a 5 3|4 d.,
mas, por ultimo, o mercado revelou-se
fraco, fechando, porém, estável, a,...
5 11|16 c» 6 23|32 d., contra o parti-
culnr a 5 25|32 cl.

Os soberanos regularam a 521000 c
a llbra-papel a 44(000,

O dollar cotou-nc: a prazo, dc 9$ 180
a 9J6I0, o A Vlsttt, de 05580 11 95070.

Os bnncos afílxurnm, hontem, as se-
gulntes taxas:

TABI3LL.V DE RANÇOS
Praçcis / 09 dias

Londres ..... v 5 5/8 a 5 11/16
Paris . ....-.• 5500 5507
Nova York. . . . 95480 a 95610
Praças A' vista

I/oudrcs . . , v •'
Paris . ......
Italia . ..... •. .-
Portugal
Nova York, . . .
Canadá, . . . -, .
Sulssa. . ; •• ,,• .-
Hespanha . . . .
.lapa.' -.
Suécia. . . , . ,.
ülnamarcc . . .• -,;
Noruega ....-*
Hollanda. ,..-•<
Syrla . ......
Bélgica ... . .
SloVaquIa ....
Allemanha (trlllião

do marcos). . .
Marco <i;t renda. .
Áustria (por 1.000

coroas) ....
Rumania ,

Vülcs-onro:
Por 15000, ouro. -.- '.

SobrC'ta.t'a;
Café, por franco .. 5507 a

Tfio da Prata:
Chile (peso ouro) .- —•
I'.. Aires (paiK-1) .• 35460 a
B; Aires (ouro) •• —
Montevldéo, - • ¦ S5220 a

I'or cabogramma:
Praças _ A'

Londres . . . •. v 5 17/32 1
Paris 5508 I
Italia 5124 SV»-»
Nova York. . . .• 95030 a 9S,20
Bélgica ..... 5466 546,
Hespanha .... 1S2S6 a 1Í29S
Sulssa. ..... 15844 a 1584.,
Hollanda 35il0

OS VAI.KS-OIRO
O Danço do Brasil colou o dollar: a

prazo, a 95640. e á vista, a 95670.
Kssc banco forneceu os ctrequcw-oura

pnra a Alfândega A razão de 55281 pa-
l»el por 15000 ouro.

Bolsa de Titulos
Regulou o mercado de titulos, hon-

tem, com um movimento mais ou me-
nos desenvolvido de negócios cobre um
numero regular clc ipapeis.

As apólices geraes uniformizadas re-
velaram-se fracas o as diversas emis-
soes estiverem melhor cotadas.

Os papeis de bancos c outros não
despertaram *-rando Interesse, mas func-
ctoiiaram quasi' todos bem Inspirados,
com alguma nas cotações. ~ —

a cotar o typo 7 í base de 401000 por
arroba, nprc-nontitndo oa preços, amlm,
uma elevação de 5300.

As vendas cffectuud&s na abertura,
paru exportação, forem do 6.064 sue-
cas.

Durante o dia o mercado esteve poncomovimentado. Foram vendidas maio
4,624 saocas, no total de 10.688 ditas.

Fechou o mercado bem Inspirado, mas
as suas perspectivas eram multo favo-ravcls.

Movimento estatístico
„ À NO DI.V 27
Enfiei cio.-,

• M V

H «a••• •»
M V

5 n/16
5505 a
S422 a
$325 a

95580 a

15835 a
15290 a
35934 a
25370 a

15349 a
35710 a

5464 a
5294 a

5139
5055

5/8
551H
5425
5332

95670
osunn
1585»
15300
rijico
2S60H
1 íbso
13::sn
35755

S505
set;*.
5305

7SII00
25300

S160
50G0

$3281

5510

1S160
35505
750011
85344

Dista
5 37/61

5515
542

Pela Leopoldina
Pela Central. .
I'or cabotagem .

Total . ,• ... a v
Desde o dia 1» . , ..- y
Média ,..'-,
Desdo 1» do Julho .» v v
W-ilUi ..!¦.¦

Embarques:
Para a Ruropa. .-,.*,»
Para os Estados Unidos.
Para o Rio da Prata . ,
Parn o Cabo ,
Por cabotagem . » v y -,-
Para o Pacifico 4 m---*) 

'm

Total . r ... ,., ...
Desde o dia 1» . , -,• -,-
Desde 1" do julho . . ,
Em ecual dala de 1923 .

/J.fiíitciitici:
No mercado .-
Em egual data de 1923 .

COTAÇÕES
Typos

Typo ** v v v v k
Typo , • :•• . ¦¦• v
Typo •, '•.-. r.i 

. •. •.; v
T>-po .. ,» TV. . v
Typo .- v . •• . v
Typo . -.

Saceas
15.458
2.020

17.478
408.070
15.114

.294.809
14.883

20.181
2.875

150

2.620

nner & u, v^ij .-
& o. . . hlT*.

nrl & C. . ;•«}* ,1
Blookhohnoi V.:

Alfredo Slnner
V. Bsarw
Hurd. Hanrt

Pura
Theodor WlUe & C. .
B. Jolinslon Si C, Ltd,

Para a Nomeia:
Mo, Klnlay & C. . v
Castro Silva & O. , y
Martins Wrtglil & C. v

Para Cop*»nhaeu<>: .
Cohen Arritn»n1 & C. m

Para Oenova:
Hard. Il.in 1 K C, . .•.Para o Havre:
E. G. Fonte» & C. u

I 500
500
750

1.625
760

1.000
125

1 250

485
1

175

1.125

25.906

FARINHA DK TRIGO
Por sacco:

Tlnurilelrn. . . . v 425000 .1
nuila Nacional, . . 455000 11
Nacional 135000 .1

TOUCINHO
isi:**
135:00

Tor lcllo:
Communi .
Do fumelro

Vendas (Euccas) .'Mercado firme.

Pauta .

Vemtiis
Pela manhã.
A' tarde . .

NO DIA 29

x '.'

25.826
453.812

1.268.094
1.238.133

231.S85
.016.904

.4 rroba
535600
525600
51560(1
505600* 495600
485600

í 11.717

3.390

Xticcnn
11.064
4.621

10.688

condi-

Total . . .
Preços pela arroba:

Typo ,- v *.* 495900
Typo 7 em 1923 ...••. 305100

Mercado firme.
MERCADO A TERMO

O mercado dc café a termo, regulou,
hontem. da seguinte fôrma:

Opções,

Total
AIcGODAO

Esse mercado regulou, hontem, em
condições c«tavela, com um movimento
bastanu» activo dc entregas c sem maio-
res entradns.

Os preços necusaram alguma melho-
ria. ficando o mercado com tendências
para te firmar.

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços por 10 lcllos:

ScrtfK-s 725000 11 79SOOO
Primeiras sortes. . . 695000 a 755O00
Medianos • . 675000 11 725000
Paulista 615000 ti 7250U0

•Mercado catavel.
MOVIMENTO DO DIA 27

Entrada,-, Pardas
No dia du honlem. . . . 2S4
Saldas »j 370
Exlstenola ¦ 6.9:11

ASSUCAR
Continuava esso mercai!-- cm

ções paralisadas e tiomlnacs.
Não havia negix-ios do Interesse eo-

bre O disponível • luas, a. prazo, sempre
!?•? vcrlfluavHTti tilRuns trabiUIio.s com ua
opções da Uolsa, porím, em declínio o
frouxas.

COTAÇÕES DE HONTEM
Pregos por 60 Kilos, cif,:

Rranco crystal . . .VominHi
Torcí-íra sorte. . .• Nominal
Segundo imito, . .• IXoniInal
Terceiro jacto. . . Nominal
n^nipraraM ..... Nominal
Msscnvlnlio Nominal
MaMpavo Kominal

Mercado paraiv^atlo. -
MOVIMENTO DO DIA 27

Entradas Saccos
No dia du hontem. . v . 7.308
Saldas 3.155
Existência  3Ú.6Go

MERCADO A TERMO
Reerularam, hontem, 110 mercado de

assucar, as opções seguintes:
Na 1' Coisa:

•¦ . 25100 a '.'S-.iii
. . 35100 ti llocj

MILHO
Por 60 lcllos:

Vermelho superior . 30500a 11 -i.'|*»M

Misturada c regular 'JSJiiOO a •.•íi»-,,,,

FARINHA DE MANDIOCA
Por 50 kllos:

De 1» qualidade . . 305000 ,1 !H|n*-
De 2* qualidade . . 39*000 .1 sotiiiH
De 3« qualidade , . 26JOiin ,c 265300
Gro-rsil  22500" a 22}5Õ0

AI.COOI,
Por pipa de <90 litros:

Do 40 grnos . . . onojnno „ o:,o|ivm
Do 38 grilos . . . 87050O0 n SS0in,.,i
Do 36 grüos . . . 84OIO00 a S505000

KF.R07.ENM
A cotaçilo desse artigo, na Texan Cnm.

pauv. na Standr.nl Oil o na Anglo Mr.
c xlcan, caixa com duas latas do "T.S.l

litros:
Por caixa 36(000

GAZOLINA
A cotaçílo desso artigo, na Texas cVnv.

punv, na Standard Oil c na Am:'..-» Me.
xlcán, caixa com duas latas do 37.S.*,
litros:
Por caixa 3,!*'*0

AGUARDENTE
Por pipa dc 4S0 litros:

Do Campos .... 4005000 a 440J.-i.ir
Ho Angra doa Reis 4505000 11 1601(101
Du l-anclv 4705000 a 1505901

XARQV11
Por lcllo:

l u ns vjjr h K^j wj I

No dia anterior
/»a*!te*i<*io.-

!N*o dia de hojo vír.»)'v f
No dia anterior vr-.-i*».! -.

jBtn bangues:
Não houve.

COTAÇÕES'Usina superior^o. 1»
Hojo .... Vj, .
Dia anterior . .-»i'v-i

Segujida: %r'--í^
Hoje . ... v «5v*
Dia anterior -.- v"»'».-

Crystaes:
Hoje . . . . v v
Dia. anterior ¦: >; «-

Demeraras:
Hoje . ...TV
Din anterior . . .

Terceira sorte:
Hoje .- v nlcot.
Dia anterior , y .¦ -.- nlcot.

Somenos:
Hoje . . . -. v v v nlcot
Dia. anterior . . .,- v n|cot.

Brutos seccos:
Hojo .'*»•¦¦ . . .:•••- v nlcot
Dia anterior .... n|cot.

Vendas fechadas hontem: »\ '

RWAL
•STLW4WCKET€«i

¦ -i' »í
¦MALA REALi
"JNCLEZA,

¦_____)

84.000
69.000

kilos
13530O a 145300
335300 a 145300

135(100 a 13530O
135000 a 135300

115600 a 125100
125000 a 125000

105000 a 105400
105000 a 105400

nlcot
njeot.

nlcot
n|coL.

nlcot
n|cot.

_. n-t-if» ni.lK.ju>

\ /COMRÁNHIA no

PRÓXIMAS SAÍDAS PARA EUROPA
DÉMEMRA :..:
DARRO .. ..
ALMANZORA,.

üif.rii tnuanhíl,
vigo o Liverpool.

i de Out.
20 de Out.

2 de Nov.

ARLANZA.
DESEADO
AVON ..

O RÁPIDO PAQUETE DE LUXO

,RARA
1 de outubro, dlrectamente, para Lisboa, Lei.\0cs,

PRÓXIMAS SAÍDAS PARA RIO DA PRATA
HIGMLAND LfiODIE
AVON
DARRO .. .... .
HIGHLAND PRIDE .
ALMANZORA ... ..

30 de Setembro
4 de Outubro
O de Outubro

14 de Outubro
18 de Outubro

..:,%-.: 5505000

..¦ .. 540SO00

.. ., 5555ÚÚ0

.. .. 5I5J000

080S00C

TERCEIRA CLASSE
Para.Portugal, nos vapores tia-sério "A"

Para Portugal, nos vapores da sórlc "D"

Para Hespanha, nos vapores cia sòrle "A"

Para Hespanha, nus vapores da sOrlo "D" ¦.. ..
par» Cherburgo, Soutliamplon o Liverpool, pelos vapores

das sórlcs "A" o "D"

Nos proços acima não estão incluidos os Impostos

SERVIÇOS DE CARGAS
para Marre, Antuérpia, P.o tterdum, Hamburgo, T-ondrea e LI*
verpool,
SAf.BRE  1» quiiuana do Outubro
SARTHE  2> quiniona de Outubro

Para cargas trata-se oom o correotor 13. de Sampaio, no os*»
criptorio da Companhia »

PARA PASSAGENS E" MAIS m
INFORMAÇÕES COM S'MALA REAL INGLEZA1

AVENIDA Riô BRANCO Ns 51-55
CAIXA DO CORREIO Z\

TELEPHONE N.'8000.
f*?ÍORTE

BWÍÍÍION 8TEAM8HIP LlNE
AdminlotradoFM dos vupor-s

UNITED STATES SHIPHNG
BOARD FLEET HORPORATION

A rota mais rapld-t para l
America do Norte

4b próximas unidnit do RIc
üe Janeiro parn Novn Yorli

nOos

WESTERN WORLD, Outubro, 1
SOUTHERN CROSS, Outubro, 16
AMERICAN LEGION, Outubro, 29
PAN AMERICA . . . Novem. 12

1'nrii o Rio d.i Prata
AMERICAN LEGION, Outub., 10
PAN AMERICA. .. Outubro, 24
WESTERN WORLD.
SOUTHERN CROSS .
E qulnzcnnlniente

Nov. 7
Nov. 21
seguir

O PAQUETE

Esperado do Rio da Prata
sairá no dia 1° da Outubro oro-
xl*-»» nara:

NOVA YORK

"freços especiaes paru vit-
gens do ida e volta aos Ea-
tados Unidos da Àtnericn, via
costa do Taciflco, e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
de Buenos Aires a V»'*— '-a

pelo Trans-Andlno»

ArOLIOES
Federaes:

Uniformizadas. . .-;.-,
Emp. l!)0:i, port. .'.-•

Diversa.-! Emissões:'.
Do 1 -.000J, nom. . <
l>e 1 iilllO*. nom. . >»
Dc 1:000J, port. . .-.•
Ue 1:0(I0J, port. . ....
Ue 1:0005, port. VJ».'.
Dc íMNioí, rvjrt. .';••¦
Dd 1 :0O0J, caut..-1.),.:
De 1:000$, caut. '. «.
Obrip. do Theoouro .

.l/líMicipOÍS.' .lfjj"á
Emp. 1014, port..)'..?-.»
F^np. 1S14. port.-tV.-l
Emp. 1917, port.. 

". .'•¦'•.
Dec. 1 .5Í5, 8 % . v.
Ilec. 1.533, »%.-.-',
Deo. 1.048. 7 % . v,
Nictheroy, 2* «írlc. . •

Eata*HSH<uss:
K. <lo Itio 100Í, 4 %
E. »lo Itio 100», 4 7o

Companhias:
Docas da Bahra. . v
1»ec. Ccrcovado , ••• ,•
Tec. .Mliancja. . . .
«cg. CVJP.fia-oca

- 7 ,a'788$0ítfl
,14.a,720í000

Safca i65*óoo•106' a 766*000
17'tt 646*000

107 a «48*000•.'7 a 64!)*00li
2 a S50JOOO

1ÕII a 64OJ0H0
100 a'641f000
105 a 90õ?O00

I r» a. 149*000' *, a 150*000 I
. 15 a lóiscmo' 

13 a 170*500
76 a 171SO"0
f.fla 156*000
¦10 a 70*000.

lii a 08*000
2 a 00*000 (

2041 a tlOSO-C-O
150 a 190*000

26 :c 220*000
25 a 220*000

Abertura Vend.
Outubro . , .• v 50*000
Novembro ..... 50*000
Dezembro . , . 50Sino •
.lunclr.i . , ... v ".I)í2iin
Fevereiro . . . -. 50*400
Março 50J600

Mercado estável.
Fechamento:

Outubro ...... 49*950
Novembro . . . .- 49*800
Dezembro .... 4IH9B0
.lunciro .... 50*nnn
Kevcrclro . . . 50$'J00
Mürçe :.t»S400

Mercado calmo.
Vendas

Xa l - Bolsa. , j ¦.- ... v ¥
Na 2» 'Coisa ..,-.- -.- . ¦.,

Tetal
flMBARQUBS NO DIA

para Rotterdam:
Ornstein & C. . . , . v .-
Orro.-telii & , •.
Theodor Wille & C. . . .
(Jruc & 

IPara I lamburso:
Lage & Irmão. ....¦•¦

Paru Buenos Aires:
F. Soaree & -.-

Para Nova Orleans:
Orr.üteirr & t

Para Trieste:
Theodor Willle & C. . . .
Ornsteln & 
Vj. Johnríon & c. Ltd. . •
íYaf-a Irmio & C. . . , ,-

Para Amsterdam:
Pinto & v -v
aiatro Silva & <
K. Johnston & C. Utd. , .-
Cohen Arrlsonl & C. , .- v
Pinto Lopes & 

Ponipr.
49*850
495850
49S90H
50*00»
50*050
50*150

49*75(1
49*5011
49J8nn
495900
505000
505100

Sacco.-!
5,000
1 .000

ei ooo
)

Saecas

3.17
\ .500
2.2011
1.150

142

1.163

n.ooo
2.054

250
875

000
750
SOO
750

1.300

/.'io da 1'raln: -.-
Paloti v iimnlaa —
Puras muiitas. . -Í700 a I

Fronteira;
Patos e mantas .• Nominal
Puras umnUB. .' 25400 a I

/."In t7rcnidc*.'
Pulos e nirinlaa . 2*200 a
Puras mantas. Nominal

^fntl» llroFSo:
Patos o manl.-m —
Puras mantas. . 2*000 a

Minas r í>*. Pautoí
Patos c manta» 2*200 a

1Vi»ií.
Outubro . . . .- v 015700
Novembro . . . -. 5SS3O0
Dezombro .... I>"í«nn
.lanelro . . . . v 575100
Fevereiro .... 575300
Marco  575400

Mí rüa do frwuxo.
Na 2* Bolta:

Outubro  -i2*2H0
Novembro .... 58SO0O
Dezembro .... 57*500
.lanelro  575500
Fevereiro .... 57J800
Marco 57 5600

Mor pado paralysado",
Venda*

Na I - Rolsa. . » . ..¦..¦
IX-a -J ilülc^a ...*•_.

Tolal

Preços correntes
MANTEIGA

Por hil-»-
Fina ile. Minas . .- 8*200 a
Superior  75600 a
Regular  C$700 a

BANHA
nr. Porto Alegrei
Por Uilo:

I.ata ile 2 kllos. . 35600 a
Lata de 1 kü-i . . 35500 a
Lata (le 20 kllos. . 35500 a

Dc Eapuna:
Por kilo:

Lata dc 20 kiios.
Dr ltnjahy: ....
Por kilo:

raia fíc. 2 kllos. .¦ 35500
Lata de 10 kllos. . 35500
Lata rie 20 kilos. . 3*500

De Minas a S. Paulo:
Por kilo:

T.ala dn 20 kilos. . 35000
Lata de 2 kllos. . 3$000

Compr.
«15300
575800
r." !t'*t>(í
07*000
BOSflOO
5GÍ000

60*800
575800
56*700
5K5900
5657U0
565S00

Saccas
1 .miei
2.000

3.000

85500
85000
7*200

3*800
35R0O
3*800

3*300 a 3*500

3*800
35800
3*800

3*200
3*200

}500

1)800

25500

:*iíi»»i

Movimento do Porto
PJNWtADAS NO DIA 29

Uc Oenova o «calas, o pac|uotc lia»
llano "Europa",

De Hamburgo o escalas, o paqueo
allemão -Bllbíco".

De Nova York »• escalas, o vapor ame»
ricano "Liberty Cllo".

Do Pelotas <» escalas, o parjuele na-
cloiuil "ltapacy".

De Nova Vork e escalas, o vapor ln-
glea "Wellston".

De 1'nrdlff e escalas, o vapor Inglez
"Fresoneül".

ix- Porto Alegro o escalas, o panuole
nacional "('ampeir.'".

SAÍDAS NO OlA '-9

Para lítiencd Atre-s »' escalas, o pu-
quete ltallu.no "Europa",

Para Duciioa Aires 1 escalas, o l>a-
iludiu iL.W'-mão " DltbioM.

Para Nova York c oscalaK, O var»1"
ainerlcano "Caetilllau Prrnce".

Para Porlo Alegre e esculus, o pa-
quete nacional " llatinga".

Para Recife a »»scalas. o p.ique.le ...-
cional "Itaguassfi".

Para Belém o cs-ialas, o paquete aa-
cional "ltapuhy". .

VAPORES 1.-STBKADOS
Gênova -- "Ré d'talla" . . . . . 30
I/indres e cscu. — "Kigh. I>a<ldic . -m
Itio da Prata — "Cap Norte ... y
Ttio da Prata — "Koeln 30
Ilio da Prata —- "Part"

VAPORES A SAIR
Rio da Prata — "Ré d'Halia" . . ;0
CaravelhiH -- "lcaraby ¦>"
Finlândia o eses. — "J"»"*" •„ » • í!
Aracaju e e«-s. — "ltacolomy . , 30
1». Alegre e esc.?. — "Cto, Alvim 30
Bremen c eses. — "Koeln . . . . :;"
p Alegre e oscs. -— "Pyrlneus" . . 30
Cardiff e esca. — "OuaratiibaJ . ^
Hamburgo c csc.i. — "CaP -^y.
Porto Alegre o efcs — '.rammiii...

Rio rta Prata •- "Hlglilancl Laddlc
Hamburgo o eses. — "Alucira" . .

Outubro: ....
Liverpool — "Hcrech«l" .... .
Itajahy c <«cs. — "Etha' ....

10

DEREENTURES
Docas de Santos. . 5 a 187*000
Doca« do Santos. . . . 235 a 1'*8SO«0
Mercado ...... 12 a 200*000

ALFÂNDEGA
Nau petições de 4 e 21 de dezembro

de. 1923, solicitaram os srs. N. Gui-
marães & C. que foaeeni vistoriada*) o
conferido o peso de 1.528 crozats de.
agulhão para. mae.brlnas, que oa mesmos
•negociantes pretendiam enviar a Alie-
manha, afim de serem ali repolidas e
.iiickeladas. '..,.

Ach.rado-BO impossibilitada a Alfan-
clega de assignalar casaa agulhas, para
recoiihecel-as «m tou rcíresso, depois de
submettldas aos iirocesscm dc repoli-
mento e iiicke1a*rem. não attendeu a In-
spectoria aquelle pedido, para n fim que
tinha em vista a mencionada firma;
gosar du Isenção de direitos facultada
110 !í !)" do art. 2" das Preliminares da
Tarifa, visto como etisa disposição, aléni
do exigir o prazo ds um anno, para o
regresso das mercadorias qiic desejam
gosar daquelle favor, exige ainda.o cor-
tifir.ado da Alfândega <3o porto' -le re-
lorno o a identificac-ão do taes merca*
dorias.

E como tal identificação não é pos-
sivel. iquelle-; negociantes interpuzerain
recurso para o ministro da Fazenda, do
acto da Inspectoria quc. por esse mo-
tivo. ciue lhe não •aUoudou ao pedido.

— Ao inspector de Fiscalização do •
Exercicio cia -Medicina foram solicitadas .
providencias no sentido do serem exami- |
lindas as drogas contidas em uma caixa
marca W K-S9-J & É, sem numero,
vinda pelo vapor allemão "Madryn", cn-
trado em lu (le outubro do anno pas- i
sado c depositada no armazém n. 0 do 1
Cáes do Porto. .'•"•'. . í

Manifestos distribuídos — Nr. 1.381,
vapor inglez "Euclydes". de ("lasgow, '

ao escripturarlo Bulhões Costa ; n. 1.382.
var.ir allemão "Cai> Polônio", dc Ham-
burgo, ao escripturario Lyra: ii. 1.383.
vapor Italiano "Europa", de Gênova, ao
escripturarlo Milton Barbosa: n. 1.384,
vanor americano "Otlio". de Phihirtel-
phia. ao escripturarlo Salvador Soares:
n. 1.383. vapor inglez "Treconell", de
Cardiff, ao escripturarlo .losetti; nu-
mero 1.386, vapor americano "Liberty
Cllo". de Buenos Aires, ao escripturario
Milton Barbosa; n, 1.387. vapor Inglez
"Castillian Prince". dc Buenos Aires, ao
escripturario Bulhões Costa; n. 1.388,

| vapor allemão "Bilbao", de Hamburco,
i uo escripturarlo Bulhões Costa; n. 1,389»

vapor inglez "Willaeton". de Norfolk, ao
escripturario Penna Botto.

RENDAS riSCAES
ALFÂNDEGA DO P.IO DE JANEIRO

Renda arrecadada honlem, 20:

Simplesmente
6 HP a

A MACHINA IMPRIME AS PARCELLAS £ DA'
AUTOMATICAMENTE OS RESULTADOS

Esta é a maneira moderna de fazer e verificar facturas, tòta-

lizar as vendas, as compras, preparar folhas de pagamentos;
relações de fabricação, listas de mercadorias despachadas,

estatísticas, etc, etc. A BURROUGHSi.BÓde ser verdaílei-

ramente um surji-contaxler em'íua«casv

Em ouro .
I Em papol ..... v.

Total
' Rendi arrecüdiida. do t
! a "1> do corrente . .
: Em egual periodo do
• 1023

172:0995004
235:1965863

407:2965767

0.691:0135063

6.774:616?34C

AGENTES:

The Federal Express co.
Avenida Ilio Bronco, 87

RIO DS JANEIRO

1 Differença a maior eni •
I 1024 2.916:306$716' 

DELEGACIA DO THESOURO DO
I ESTADO DE MINAS GERAES NO

DISTRICTO FEDERAL
Arrecadação do dia 29 176:4225900
De 1 a 20 dc. corrente. 2.018:6685200
Eir. offual periodo do

anno passado. . .***•• 1.622:5843300

SACCOS PARA CAFE' E CEREAES
DO COUTTO & C.

13 — RUA MUNICIPAL — 13

Dr. Paulo Cezar de Andrade
Clrurg. Vias Urinaria» —- Assembléa 41

Differença para mais em
1024 1.296:2835900

Gêneros de consumo
CAFE'

Tornaram-se as condiçO-câ do nosso
mercado de café. liotrtem. mais anima-
dora-s, não eó porque continuaram ani-
mado-i os embarques, como porque ha-
via animado movimento de procura para
a realização àc- novos nepocios, ieeo, a
par de entradns pouco volumosas.

Em taes condições, o mercado revê-firme e os possuidores nassaram

fê-akm*

Peça uma demonstração
sem obrigação

Xfe, amr
¦—Corte este—•

COMPANHIA BURROUGHS RO &RASIL S. A.
Rua 1° <*e Março 10C • Rio rie Janeiro — Praça da Sé 15-1* - Sao Paulo

Sem ekris-açao quero safcer oomo a Burroughs pede simplificar nosso
serviço de contabilidade: ..-—-...¦_

NomC •• •• •• •• ••••:•*: (•;•( •• •. •• ¦ tfMICreÇO ••))••••• • • "•*•£, • •¦ •» «• *• •;
O JORNAL a* 30 I 9 | 924.
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QTHEATRO
" 

iNjas i^dedba
Xioverá, orabatoür. hojo o» Ma»-

«nu, 0111 Bucno. Aln*:., u burdo do
"ITlliolpo «II 1'illmi", ootn ii_.ill.io
ao rtlo du .lunelru, u «ratido compa-
iililu ltt_.liu.nu Uo oporotiiH l.ombarilo-
ijaraiiilw, nuo vem occupur o tlioa-
tro .'I. 1'cil.u, ilu Km premi Pauchoul
í.ei:r«to.

> oMr.a da Lumbardo-Caramba,

Ttiea-trd, Musica e Cinema M0mMaaa%mmÍ*a*mm,

h souDreue ira. Ins» Lldelba

_.-ir-_u-a, no dia -1, cora u opereta dl1
i:arlo;i .Lombardo o Virgílio Ransato
— "II pa_so dei tampanclll", intol-
ramente nova, para a America do
Sul.

Kin Buenos Aires, a oporeta. do
Mrsilio Rair/nto foi niaenlflcanion-
te bem fecebida o, om Milão o Tio-
tua, respectivamente, conto o cln-
coeula o duzontaa representações
consecutivas.

A .sua representação, está á. cargo
doa melhores artistas do genoro,
outro os quaes so destacam a "sou-
l.rotlo". sra. Ines Lddolba, o tenor
»—-__pMi^****•**•••••**•••••¦

sr. Arturo M»«l o ob buffon um. Or-
clni a .l.minu. ,'iVfttundo flu. ponoaúlldaile da sra.
Lldelba, escreveu mu Jornnl por-ten boi"Inc.i Udelba ou Ia uatrolla, Ia"vodotte" do. Ia oompanln. Hu dobut
ha sido afortunado. Po.ec vou her-
monu, «rii.ola. cuquetorlu, vlvaoldad
y "oaprll". Impret-slonó íavoiutilo-,
monto y so hlzo aplaudir u lo largo
du toda su uutuaclôn ou "JI passodei cainpanolU". )__ slcnorlna, LI-
delba te, e__li»ainonto, una "eou-
bretto" not__bIc, dotada dei sexto
sentido quo dobo tonei* una tlplo do
opereta: oi do agradar on lua mil y
una tonterla.1 de Ia opereta, on lou
pasltos, en loa ballables, cn Ias ovo-
luoiones, on cl modo de declr y de
cantar. Viva y ll*.nu do ânimos, su-
bo Ilonar Ia escona con du presen-
cia. ?Qu6 más so puodo podlr para
unn EoUbretto?"

A PIUMEiat i>k Hcvns NO
TIUANON

Na elegante "holtr." da avonlda,
serã dada hoje om "premléro" n.
peça cm versos do ar. Paulo (lr.ii-
«ialvcu, "1830", qno osli montara a
rigor."1830" foi distribuída entro os
principaes eloruentOB da companhia,
e, sendo como é, uma peca do cx-
celientea quadidades, ualiirarmeiilo
so demorará no «¦artus do Trianon.

A PRUCETRA DR AMANHA, NO
RKORElfl

Serão dadan amanhã, no Recreio,'
as primeiras reprcsehtaijões da nova
burleta "O IiOincni mosca", trefl
actos, ao quo sabemos, cheios dn ei-
UiaçSeo do espirito, da aulorla do
si*. Oaatâo Tojelro, com niUBcla ori-.
Sinal do -maestro sr. Sá Perolra. .

A. peça, itiforrrtiirn-nos, cota mòn-J,
Inda oom apuro pela tlmpreza. Ran-
«ei & Cia.

No mu desempenho tomam parto
os principaes elementos da pompa*
nhia.

O "DIA UO ARTISTA". H _,ll_, NO
CARXiOS GOM_S

A companhia Loupoldo Frôes com-
memora liojc, no Carlos Gomes, o
"Dia do artista", será lc«.*ada á, sec-
na íi comedia dc Kuc-lia Gui-try."«.Irão Duque", alóm do um aoto va-
rlado, cm «iuo tomma parto o sr.
Leopoldo Fróes e artistas do sua.
companhia. Para Kcxla-felra, está,
annunciada a primeira representa-
«;_.o da po«;a norlc-amorlcana — "O
clcrno don Juan".

_ a 11 do outubro encerrará a
companhia 1_eopoldo _*rócs. naitiicl-
lo theatro, partindo para tí. Paulo.

A LONDON COMEI)X OOMPANX
NO MUNICIPAL

Polo vapor "Ocmerara". uliojará
uo itio du Janeiro, . provavelmente.
depois dn iimanliu. u London Ooniedy
Company, atamada oompanltlu in-
Kloza do comédias quo vem de fazer
brllhunto temporada em Buenos AJ-
reu o qua ao nlo de Janoiro vem pula
primeira vc/, realizar uma curta nC-
rio do espectaculos, oom aa iioniedlus
de maior nnccesao noa theatros ln-

Restitate a Saude da Mocidade,
Como por Magia

Sio aoa suDiarea w ptwu qoe soffrem de má.
digestão, falta da energia aartoeo • pada de vigor,
nado a cauaa ehmdeMoento a f alu da phoaphatoa
no orgujumo. Una» voka ttãttpoto. do vigore uma
rMi-teacin tg__ í da mocidade. acompanham um
nntp e rapido üatameato pelo PHOSPHATO
ÁCIDO DE HORSFORD.

Ha - 1 .rai t ..hrn minww. psaan n_nmi
VId-o n.oh». preoo ili_n«_u

Este famoso medicamento restaura a votae saudei
força o vitalidade, com a máxima rapidez e aegu-
ranja. Compra-o na Drogaria que voa coaduna
fornecer, hoje meamo M }

Pfecsphato Ácido de H.RSFORD

aoter Lloyd Da.ldsan, primeira o*» da
"London Comedy Compiny", do "Court

Thaalre", de Londres

glezes c norte-americanos. p_«;hs os-
colhidas c que contiun, ua sua
maioria aleurnliu centenas do repro-
_H.ritauf.ea,

•0 elenco, informam-nos. . lorina-
d ii pelos elementos artísticos do
maior déstaduo o recrutado do oli-
tro õs í-iélhoreB theatros ii. __on-
dres, avultamlo entre o.s íiomes dos
artistas os dc Ircna Kelly, notável
act-íü do Court Thoàtre, l_loyd Da.-
vliisún, priniciro galiin do niO-ino
theatro e nilss Kllty Üarllns, nctrlü
quo tambem pertence ao mesmo
elenco o i-ujo nome nSo íi estranho
para os freqüentadores «le cinema,
pois quo tem tomado parto na tll-
rnagom tle Pattíé W6rèa o do outras
importan tes companhias.

Miss Adah 1-lok e mr. Sponuor
Oeacli fazem pari- da companhia
permanente do Haymarket Theatro
de Londres o cm varias comeillas
como em "Plus fours", do reporto-
rio exclusivo daquelle theatro tem
soberbas criaijões. Klma Royton, do
Majestlc; Norman Cannon do Crite-

i riuni u Apploby do London. são ar-
tlstas de nome feito o prestigiados

; em toda. a parte como elemenlos do
principal importância, t .ndo tanto
estes, como os artistas acima, deno-
minados sido escolhidos varias ve-
zes para criar obras suas. Artistas
finíssimos o com o perfeito sentido
das responsabilidades quo assum pin.
atravessando os marca, paru virem á
America do Sul dar uma amostra da
arto theatral inf-leza, os intérpretes
quo vamos ver no sabbado pela pri-
meira vez, são todos olles artistas
de cathegorla. E quero co"riheco o
repertório, seja do leitura, seja por
tel-o visto na interpretaijuo do outros
artistas, declara quo todas as peças
são Interessantíssimas o das melho-

ros quo ultimamente tem i.ido escri-
nus. lano mesmo su p6do avaliar
polo peija do estrêa que <*¦ "1»ck'o'
my lieart". «le Munner., p que Ji no
Municipal ii|M>liiudlmos cm trancei;
o om hespanhol.

A usslmiulurii qu*o continua multo
concorrida deverá sor encerrada dc-
pois do amanha, «itilntu-feira, estan-
do a primeira "matinéo" da curta
temporada, marcada para domingo
próximo.

DESPEDIDA DA COMPANHIA
VIOTORIA SOARES

Despode-to, hoje, a companhia
Vlctorla aoarcn, dirigida pelo iictor
sr, rírandão táobrlnho. quo vinha
trabalhando no João Caetano. Le-
var-NO-A, í_ scena a opereta do L.on
Bard, "A duqueía do Ual-Tabarln",
na qual os srs. Vlconte Celestino,
Mngonlo Noronha, sras. t^als Aro-
da, Carmen Dora. o o futuroso lia-
rytono, sr. Roberto Vllnmr lèm
os principaes papeis.

A companhia Victoria tíoaros «io-
verá embarcar, amanhã, para tíão
Titulo.
"AliMA FORTE" COSTTNCARA'

XO CARTA/!
A companhia porlurue/.a do ilc-

Olamucilò «ilie tmliÁlhs. no Palácio
'riioatro, llnh- deliberado dar spo-
nas niaJs uma representação da emo-
clonaute peca dc. Dario Nlocodonll,
"Alma forle". que seria a. d« hontom.
COntra o resolvido, no cintanto. tu-
\o do manter aquella peca em soct
na mais alguns dias, pois ós podidos
neíso sentido foram em grande nu-
mero. !\t6 qulnla-felra, pob, 

"Alma

forte", a vibrante criac_o uo sr.
Alvos da Cunha, ficará no «_artar_,
sendo, enlão. sexta-feira, dadas us
"premlêres" do acto do dr. nsphael
Pinheiro, "Resurroição'' e dos dois
actos do Llnares Rlvas "Cobardiss''.

U1REITOS ACTORAES

Bois csor(p<orcs rocorperam á

pôllclâ

O _.° delegado auxiliar tol pro-
curado pelo escriptor Renato Alan-

na, que solicitou aa necessárias pro-
vidonclus, no sentdlo dc impedir a

rcpfésentaçáo, pela companhia Leo-

poldo FrOcs, do sua pega, Intitulada
"tilgolô'.

AllOgoU- o queixoso ter o actor
Leopoldo l:'r«*io.i, violado o contraio
que firmara cornslso.

— A mesma autoridade lol apro-
sintadu, queixa pelo sr. Paulo Ma-
gUlhlèf!. contra o mesmo sr. l,eo-
polilo Frôes. apontado como. tendo
sc apropriado indevidamente do ovi-
glnal daquella, Intitulado "ü impe-
rio do c<*o". «"orno testemunhas fo-
ram apresentadas na petl«;ão: o om-
prc.arlo J. lt. títaffa, os escripto-
res Renato Vlanna o Jarbas Andréa
e o sr. Mario Roberto do Castro o
Silva.

Para ns necessárias cxpllcaçOes, o
dr. Azurem Furtado mandou lnti-
mar o aceusado.

MUSICA
AUDIÇÃO DE CANTO

Roall-.ir.*--_. «iopoin dn aniaiili., iii:
Iii liorns, uo limtliutn _ Nacional (lu
Musloii. o 1'OOltal de ctinfo da »ra. )'c-
pita OII\*elnt Pinto.

O p-ng.anima esta assim organi-
zado:

Primeira parlo —- I —- Oonaudy:"Como 1'allodoletta"; II — Porgolesl:"«o tu m'aini"i IIt — Lígretr/.i: "Che
floro costume": IV — üluki Iphl-
geule en Taurldo".

Segunda parle — V e VI — Üebuv
«y: "Arloltoa oubllos" (us. II e III);
VII, Vil o IX — Faurí;: "Poêmc
d'un Jour" ("Rcncontro", "Toujour_
o "Adiou"): X — Debussy: "L'on-
fant prodigue" (Ali* do Lia).

Terceira parto — XI — Rey Col-
lano: "CanoAo do ¦ Ber«.o": XII ¦—
Villa Lobos: "Viola": XIII o XIV --
Nopomuceno: "Trovas" o "Soneto".

Os acompanhamentos serio 1'ollos
pelo professor sr. Carlos de Carva-
lho.

O CONCERTO DA CANTORA LIA
STUART

Com um programma brilhante e
acompanhada! no plano, pelo conho-
cido maestro tr. Glannettl, realiza-
ni, no próximo dlu " dc outubro, seu
concerto lyrlco no theatro Municipal,
a cantora sra. Ma Suart, cujos me-
ritos artísticos tèni sido apregoados
nos principaes theatros da ICuropu c
da America, e quo iieahu de conse-
qulr grande suecesso tio Colon, do
Buenos Aires.

A era. Stuart cantará os mais
uppluudldos lréc!-6s de Petretln. Bel-
llnl, tjtrauss. Rosslhl, Carlos de Cam-
pos. Tosti, Mascàgnl, Cllea, ülordano
u (írlcg.

Üa hlliietes estão _ venda no ea-
orlptorlO «ia empresa dò tlicatro Mu-
nlcipsl liado ila Avenida), desdo as
lü atft ;is 17 horas.

RECITAL DE VIOLINO
Reitllzar-He-H a 'J de outubro pro-

ximo. no salão do Instituto Nacio-
nal de Musicn. o recital de violino
da menina Almlra Silveira, do curso
do professor sr. Francisco Chiaffll-
telll, quo prestará ao mesmo o scu
concurso.

somente n cucada em ul. Além do
todos o.s ili':nl»irr, nio podiam ser es-
quecldti. i:_ n/ilMg. ns miiruvllhd. ns
desse rOCMlto «iuii.I Ignorado da torra
do» l*aiiilr|.u*il.s".

O (|uo ii li i fica (• um Iraoho do Be-
littorio da oxoiirsJo tllrrtada sob o tl-
lulo "Nos BarlÔDHide Avmthiiiidava",
que o 1 .'ogr.imnia Mataraxio vue
exhlhlr, no Cl no Rlnlto, quando fizer,
na próxima ..numa, n reabertura
dessa confortável vaca do «_lversfi-_.

IM ITLM TODO FETrO DB SEN-
SAVÕES

Raramciito se verá ana (lim as-
sim, em que todo elle seja como que
uma sú emooio, quo n. nos dctipertu
no corai.io. "Sacrifício paterno" e
desses íllms quo uüo sSo vistos sem-
pie. Ua uollo o trabalho do um mu-
nino. Andro Roltin, que í perfeilo, u
verdadeira crlucio dô "Petlt Ja-
cques", conformo o romance dc .lulu.
Clarotie. do qual foi extraído o ílini.
Nesse fllm vemos ainda a Iluda Vio-
lette Jyll, sendo que ha ou papeis do
Baudln o Schulss, um como o pae que
So Haori-iêa', o o outro como o nicill-
co honesto e honi, dois papeis qu_
sáo duas maravilhas,

No mesmo progranmia que hon-
tem comci.ou a ser o*lbldo, da o
Odcon unia comediu dé lod» a uotua-
lidado, da Fox — "Para que pugar
Ulllguel". a melhor que aquella fa-
br leu, tem Coito atft lioje.

BM m:oüerno ROCAMBOLE
O einlliontu artlstn Viue í- Thomili1

MelgliQll. lão querido o prOeurndo
pelo publico carioca, conquistou,
honlein. coln a formosa, Virgínia
Valli, uo Cinema Avenlds. mais um
triumpho, com ot_tia dui_ai.lado.fi
pellicula que (• "Cm moderno Réciini
bole", fllrti que «llla aò nelitlmento
anioro«o que o envolve, uni bom e
tão humorismo que deixe, no c*q.e-
—¦———_r«_M Iii

.'indoi* impressão iigradablIlKrtni.i.
li' uni tlliii IranqUlHo u o.-i .rltuo.<..''Uni moderno Rooainbolc'' repe-
te-se hoje com um ivtrn: ou d.se
nhna anlfnadna da Paramount, «-'oni
o faiiiò!*) "tato F**.l.v".
Informações c boalos ,

Com lt e.niedln "Hlingtie njrul" o
vim acto do "cabaret", realizará, »
3 dc Milubro, a sua recita tirlUlioi-
no Carlos Oémos, o u«or sr. (i\A-
tnariiea Braz&o.

• •• circulou dabhndo ultimo mala
um interenaanto numero do popular
semanário "Theatro & _port",••• Herào «ladas. hoje. no RJ-
creio, na ullimaa rt-prearotasSea 4_l
revisto. "X Ia Oan.oiiuo',

Espectaculos para hoje
PAIjACÍO — "Alma forte",
CARLOS COMES — "Gisolí".
TRIANON «— *'l_-0".
,IOAO CAKTANO — "A d'jqu_-

do »«•< "'•¦, n".
REPUBLICA "PlpatOto".
HttJUUiUiO — "¦* •¦ ua. .ntlMO",
S. JOSlil' — "Ülha o Cuides!"

CinemHB '

ODBON — "tínoTificlo palortio".
AVENIDA — "Um moderno Ro-

vambolo".
PARtSIBNBE — "Mio verdatlci*

ra".
O0NTRAL — "I-nliul ti;ii-ool.*o".
PVTHE' — "CulvArlu d*; amor".
mis — "0 garoto'".
IlitlAL -- "O renegado".
a.meRica — "Searainoutí-io.
TIJUCA — "Nnvlo pliantaMiia".
RRArilL «»- "Sangue o sombra:.".
HADDOÔK LOBO —¦ "O problt •

ma. da. felicidade".
AMHltH"ANO — "A odade daa

loucuras".

Cinematographia

LM DOS M_VIS BMPOLOAV*
TES FIL. IS. ATE' H0.1K EDITA-

DOS NO BRASIL !
"A' noite, quando a cipediçad

acanipaviii acceiKliam-so as Eoguel-
ras ,e. a alegria entro os ea«;a'Jorcsi
quu os peores Incidentes da, viagem
nâo conseguiam extinguir, brotava
mais \ Iva. E, á roda das fogueiras, os
volhos cáijadciráa relembravam us
suas aventuras. Depois do jantar, os
expedicionários o-nBrulha,vuni-se nas
grossas palas, c o silencio cala sobr.i
o acampamento, upenus perturbado,
de quando em quando, peloa vozes
singulares e Inexplicáveis que bo ou-
vem á noite nos grandes sertões 'dc-
sortos c polo lugubro c conhecido
ululo das on«;as pintadas o Jag*ua-
ros. Nosto filin, não ae teve em mira,

HHBjHBBfASSUCAR
níi-ídu pirirtiii s

Par_earantiada sna legitinidaSt, ds?« ai^Í__»-HQLCISO
IE PAPEL AZUL COM CIBTl VBRMBLUl.t ai a ttihsi
• una «Stnfi d» CQMPAÜHU lfflUUBIBUB

EMPRESA
PONCE, IRMÃO * Cia,D PARISIENSE

mrm

Aluda esta ttemana:
Rcapparoclnioulo do

PETIT
ENCANTO

o moaino prodígio
om iiovos numerou
estupendos,

HOJE
VIVIAN
MARTIN

x\o coiiitnovcntf: o bello drama
MAE VEROADEIttA

IS mais u comediu
O FILHO DE 8IMA0
^.-Yiarihâ í

A faocUiania '

D

i mwm

I ___F __r

___H'm

f__^«;
mBWii-i1 _

___/*«_^_____L

A6NESç
AYRES

num fllm adorável

AUAE-TQS dns
AOS OUTROS

§»-

THEATRO RECREIO
A'S 7 3|4 — HOJE — A'8 8 8|4

Feitlvil artlatloo doa aoterea NOeUEI-
RA SOBRINHO e PASCHOAL AM CRI-
CO, dedicado ao trl-eamp.ío C. tl.

VASCO DA GAMA
1» parto — i» acto da revista

A' La Garçonne
_¦ parte — Primeiras representações
du opereta cnt um acto, original do

Olympio Nogueira
Caboclo de Raça

_• parte — Grandioso
ACTO VARIADO

AMANHA — Primeiras representações
ilu burleta — O HOMEM MOSCA

ELECTRO-BALL CINEMA
EMPRESA BRASILEIRA DE DIVERS4ES —-

6i -— RUA VISCONDE DO RIO BRANCO — 51
A MAIS POPULAR E QUERIDA CASA DE DIVER84ES DE8TA CAPITAL

6-M-._ olnamitographleat oom filma doa melhores fabrlcantei nacionaes
e estrangeiros

— HCME — HOJE —

OS TRES MOSQUETEIROS
 3» CAPITULO 

Hoje a todas aa noites, is 8 e is 10 horas — Sensaolonaes torneies duplos,
disputados pelos melhoras artistas do Eleclro-Ball.

— Veneadoraa do partida do dia 27 —. NILO e GABRIEL 
QUINTA-FEIRA, is 14 horaa — Extraordinária..matinie oom um tõrnüõ em

20 pontos, disputado pelos in»enoiveis ctmpedes do Eleetro-Ball
AO ELECTRO-BALL CINEMA — 61, Roa Visconde do Rio Bran», BI

THEATRO MUNICIPAL
^^^^^^^y^^^M^MlMMAAM^^iW *

Concessionário: WALTEft MOCCHI

COMPANHIA INGLEZA DE COMÉDIAS
ESTA' ABERTA UMA ASSIGNATURA PARA

8 ESPECTACULOS 8
HERA' ENCERRADA NA _• l'EIRA, DEPOIS

DE AMANHA, A'S . HORAS DA TARDE

ESTRPA — 4 DE OUTUBRO"Peg ó ray heart"
Protagonista - IRENE KELLY

O MAIOR 8UCCES80 LONDRINO

EMPRESA THEATRAL JOSÉ LOUREIRO
THEATRO REPUBLICA

COMPANHIA PORTUGUEZA DE REVISTAS
HOJE A'8 7 3|4 a 8 3|4 — HOJE

A revista do grando Buccesso

PIPAR mn
..D

Amanha, ás 7 !l|. o 0 3|t

PIPAROTE

THEATRO LYRICO
TEMPORADA PARISIENSE DE 1824

GRANDE COMPANHIA FRANCEZA DE OPERETAS
SABBADO, 4 DE OUTUBRO

lg_

STREIA
Enoerrar-ee-á depois de amsnhá, ás 17

horas, a assignatura para 15 recitas
Seita-feira,- venda avulsa.

oom a linda
opersta

LA

MASCOTTE

PALÁCIO THEATRO
liO-fl-A-ilUA PORTUGUEZA

ALVES DA CUNHA-BERTHA BIVAR
HOJE — As 8 3|4 — HOJE

nepre,scntjriio rja cnipolfirantc pera do
NICODEMUS

lli Forte
Notsvel Int-rpreWção de ALVES OA

CUNHA
Amanha — alma forte.
A SEGUI lli

Cobsrriias e Resurreição

- QUER SENTIR SENSAÇÕES ?! '
VENHA HOJE VÊR ESTE _T_._1 ADMIRÁVEL

SACRIFÍCIO de pae
E tarais opportunidsde de vir o trabalho ds uma das maiores fabricas franos-

zas a — PHOCE'A FILM — repraaentada pela jránd» marea.— 6AUM0NT

Adaptação do romance de Jutes Claretis LE PETIT JACQUES
Interpretação de VIOLETTE JYL, de André Rolaíie e Schutz

NAO NA PERGUNTA DE MAIS AGTUALIDADE:

PARA QUE PAGAR ALUGUEL ?
ESPLENDIDA E IMPAGÁVEL COMEDIA DA "FOX FILM"

Para a proilma semana — Um film que fidos querem c tudo. dòverSo
vOr — AS 0LVMPIA0A8 OE PARIS. - Fiim completo, cm 7 partea — To-
iln.« o. detaineí, loilus os joio.-. ¦- Corrida., patinario, skis, rsvallus, p-jlo,
fOOtbàll. —- 'ItiUO !

PASSEIO AO

PÃO OE ASSUCAR
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADO* E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Os oa.ro.
aaraaa fuiNetanam oom .raqueriela, dia-
rismsnts, dssda aata haraa da inaitM.

A'a ss«undsi, quartas • witss-fwrai
o ultimo csrra sabs da Praia Vsmwlna
ps»a o Pio da Aaauoar As 8 hera* da
Urda a as tsroaa, «umUs, aàtiliidaa a
dsn*ni«a ás 1» haras da nella. Sa oha*ar,
forrcelanari aomanta aU ia 6 heras ala

TELEPHONE: SUL 7SS

CINERflA AV£MIOA s
— HOJE —-HOJE

Thomas Meighan
O ARTISTA MAIS QUCKIDO E MAIS PO-
PULAR DA PARAMOUNT, DCLICUWt-VOft-
A' COM O SEU ADMIRÁVEL TRABALHO

FILM DE SCENAS SENTIMENTAES E EN-
CANTAD0RA8 DE VERDADE, EM QUE O

APPLAUDIDO ARTISTA TRABALHA A
PAR DE

VIRGÍNIA VALLI
EXTRA- Daaatdws animadoa da P&-ameum

com o flsto Felix

CINEMA CENTRAL
Empresa Plnflldl - Av. nio Branco, 16 _

Tel. Central íiHS

O PRIMEIRO MUSIC HALL FAMILIAR
DO BRASIL

HOJE HOJE

NO MAGNÍFICO-FILM"QPONHáL DE DOIS GOMES"
NO PALCO
A's 3 horas —6 1|2'— 8 horas

8 1|2 e 10 3|4
ALBERT GUY, gymnasta aéreo. O cir-
culo da morte — LYDIA BOSSI, a atei-
Ia dei bel oanto."'—'KII.IZ,' cantante
UToleia. — rofix and pariner,
acrobatas coihlcos. — THE TAVti-
MERs, equlllbiistas orislnaes. — bil-
I.Y CARPO AND JACK; cycílstü- e.tcen-
trlco.. — LES FALBNES; iallados do
rantasU. — GIÔVANNI FIÓRINI, o ce-

lebro tenor Italiano,
DEL.' k SOSOf. _ fAYA BOY —.
MARUSU — MARIA FALI — ARACE-
LY DOFkE' — LA TURQUEZA — LUi_

IMPÉRIO
2S ARTISTAS NO PALCO

ENTRADA, _?00U

AMANHA — FRANCI8C BUSHMAN,
no colossal rilm da "METRO"

UlIOBE IMEEICiNO"

"THEATROS 
DA EMPRESA PASCHOAL SEG.REÍTO

CARLOS GOMES-ÍI Theatro
HOJE — A's 8 % — HOJE DIA DO ARTISTA

ÚNICA representação de

DUQUE
3 actos de Sacha Gui .ry

ACTO VARIADO em que tomam parte LEOPOLDO FRO'ES e os artistas
;; da sua Companhia,

amaniu> ynlça Uo« o càfj_' oo rstisBERTo.
ouiiitAffoirai Unlca (io signal pe alarme.

JOAO CAETANO [:x-S. Pedro)
^¦**1***'¦*»¦*** ¦*•*¦¦***¦¦**¦*¦***'¦*¦¦¦¦*»¦*¦¦¦¦**'¦*****•*****•¦'**¦¦. .** __|_^______->->->-*--*l-i-»^_l»*-»WP«PM

Companhia Brasileira de Oparslas VICTORIA SOARES

HOJE, ás 8 % -:- E M P O N T O -:- A's 8 %, HOJE
Despedida da Companhia

A diipeza do bal Tabarin
GRANDE SIJCCESSO DE TODA COMPANHIA!

it^*._^»»^M*v*ir_- nm pa* r

3 A O
V--iiA/_ru»-*'*ij-V.-*V-Jw*_r_^^ ¦** ¦ti*' -**«¦ - ¦ a_ a» an * o si ra _s__»_a>^_»A^._M*V____^.

! - HOJE
J03EI'

HOJE A's 7 % e 9 % — Duas imponentes sessões
mu-lca «io maestroA _upcr-.cvl_la da parceria BITTkni.OURT-VKNEZEí. com

ilenneii-e hans DiERHHAMMEn

OI MAR f I ¦ Il M_BI & 11 1 __-¦__
^t% *OW iMmi awÊBt Bul 99 _

que ali bohtèfll, srfJnd" a machlfta refirlstradorit oo S, Jo.-*-, unha üdo -i_u «
applauflifla per t*..3l'_ PESSOAS !

O vendem GUEDES, encarnado paio aeter AUGUSTO COSTA, centinút tu mal!
plena e.idenela cam a aus erlthmeticc ,. originei.

OI NE RIALTO
Sabbado 4 âe Outubro!

NOS SERTÕE
Senscicional Reabertura

Com a victoriosa producção da INDEPENDENCIA-OMNIA-FM

DO AVANHADAVA
O film que empolga e extasiai A maior caçada filmada no Brasil! Os mais recônditos e bellos recessos de nossas florestas virgens passarão no ecran do RIALTO !

n_nhooT-Q rio 9Í1 riünfooòníino I ExGC1_âo de musica original, expressamente composta para o film pelo maestro Tupinambá! NaUH-MUd LU (.U gUlfJbbUlBb! sala tle espera, "THE VICTOR JAZZ BAND" o melhor JAZZ BAND brasileiro, sob a regência do maestro

1

mr\ <a
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YL O JORNAL — Terça-feira, 30 de Setembro ae 1924

excelentíssimas
famílias

leiloeiro AQKNOR, tom • honra de per-
tlclpir-lh«a que vende hoje, em lelllo, A

hora di Urdo, lodo o megnifloo etook
de Iooçoj, trene de cozinha, ferragen»,
metas» e oryeUei da

SEGUNDA CASA AZAMUR
A'

Rua da Carioca n, 31

Ultimas Noticias
INFORMAÇÕES ÚTEIS sa-Ksãkásaii
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ADVOGADO
Dr, Jullo de Ollvolra Sobrinho

ESCRIPTORIO I

RUA DO ROSÁRIO 58-1* and.
Telephóne i Norte 1B07

;trTdigestivo"crüz"
Assegura uma boa dlgestllo.
13 6 o remédio mais efficaz par» do-

bcllar as doenças do EntomaRo e In-
tmilno». Aos velhos, convalescentes o
pessoas fraoav, a todos 6 útil. Em dro-
ganas o phartuaoias.

Pelo Correio, 3J600.
R. do Livramento, 72 - nlo do Janeira

RIAIM
B AUTO-rlANOS ALLEMAES DE

pniHElKA aUAJ.IOADE
Visitem a permanente o grando
ExposIçiXo da CASA ADOLFO BEN-
GELL. Rua do Passeio n. 42, ioía
_ Tolophone Central 2336. Von-
de-ao a dinheiro o a prestação.

OR. ESTE1I1 REZENDE
GARGANTA
NAR-iS E
OUVIDOS

Ex-adjunta doe prore. Welnuncrtnei,
Uro-umnnn, Paeaoir, em Ilerllm «

Numnann, em Vlenna
TnACHEO-nRONCHO-ESOPHA-

GOSCOPIA
-tratamento cirúrgico da ozona (to.
cbnlca do prof. Solffert) e das da-
cryocystltos (operação de West.)

Consultório: Rua do Carmo, 5, esq. Ska
José. de 2 ás B. Tel. C. 2652. Resi-

dencia: Rogina Hotel, Ferreira Vlan-
tia, 29. Tel. B. M. 3752.

Moléstias de senhoras
UTERO C OVARIOS

Tratamento medico moderno som ope-
racSo das lnflammaçdes do utero o
OVariOS. DR. ALTAMIRO OLIVEIRA,
adjunto da Pollcllnlca deral. — Espe-
clalista em moléstias das senhoras, cor-
rlmentos, hemorrhaglas e vias urinarias.
Consultório: rua Üruguayana, 35, so-

brado, das 3 is 5.

Dr. RAUL PACHECO
PARTEIRO E GYNECOLOGISTA

Explendldee ImUllaçfie* para partoe o cl-
rurflia gyneoolofllca; enfermeiras especia-
lieadas o apparelhagem unica no Bras'1.
Partoa deade 450$000 (enfermaria) ata
1:2001000, com 10 dlaa de estadia, In-
clusive serviço medico < medicamentos.
Sanatório Guanabara, Morro da Graça,
Beira Mar 877.

'ASSASSINO DE JJM
JORNALISTA ;

. , ,,» ¦¦¦¦-.

0 julgamento do criminoso 
~

BAHIA, 29. (A.) — O Fórum des-
ita cldado assistiu, hoje, a um Jul-
gramonto sensacional. Entrou nova-
mente om Julgamento o engenheiro
Aristóteles Góes, accusado do ter as-
sassinado o Jornalista Arthur For-
rolra, faoto <iuo Jâ. foi noticiado com
todos os pormenores.

A's 11 horas, presente o Juiz dr.
Horaclldos Ferreira, foram declara-
dos abertos os trabalhos do tribunal,
sendo annunciado o sorteio dos Ju-
rados a tomarem parto nos debates.

E.ssa formalidade teve do ser ro-
tardada um tanto, em virtude de
não ao achar presente o promotor
publico quo vao sustentar a aceusa-
(.iio, dr. Affonso do Castro Rebello
Filho.

Afinal ficou assim constituído o
conselho do sentença: Joaquim de
Souza Pinto, Porphirlo Rocha Leal,
José Telles do Carvalho, engenheiro
José Portella Passos, Fábio Carva-
lho, Toreldlo Sepulveda, Rodolpho
Soares Dourado o Conxlo do Mono-
zes.

A dofev.a Tecusou quatro nomes o
a aceusação oito.

lÍJm seguida o escrivão Sá Barreto
deu comoço ii. leitura do volumoso
proeeaso, a 1111111 contlnu'a á hora
em quo lelcgraçlio.

A sala do Tribunal e as galerias
estão repletas, vendo-se lnnumeras
famílias, entro as quaes a do aceu-
sado. que 6 assistido por seu prose-
nltor, engenheiro Alexandro Góes. O
criminoso está abatidissimo o veiu
acompanhado por um tenente, eobrl-
nho de um dos advogados da aecu-
sação, bacharel Constantino do Sou-
za,.

Acatando a recente decisão do
Tribunal Superior de Justiça, o réo
compareceu envergando as vestes
talarcs, o quo veiu emprestar ainda
mais solemnidade ao aoto.

•m*\0**O**m*ê*********Á*+**************'

VIDA DIPLOMÁTICA
Bm coso de -férias e na companhia

do sua exma esposa o filha, deve
partir om dezembro próximo .para
a Europa o sr. Georg Plehn, minis-
tro da Allemanha.

E' provável . que, terminadas as
suas férias, seja o ministro Plehn
designado para outro posto, depois
do haver exercido entre nós quatro
annos de actividaido diplomática.

lLfUVVV*U*>iV*tAi"*i*i**t'* ***** __i-_,_>_»

D Congresso da Juventude da
'America

BUENOS ABRES, 29 (A.) — O
sr. Marcelo Alvear, presidente da
Republica, aceitou o convite feito
pela Com-missão Organizadora do
Congresso da Juventude da Ameri-
ca, afim de presidir esse certameni

LOCATELLI NA ITÁLIA POLÍTICA italiana
COMO FOI KBOE-BIDO

OBNOVA, 23 (U. P.) — Chogou,
hoje, sondo multo cumprimentado o
uvlador l-ocatolll. Achavam-no no por-
to para rocobel-o a sua profonltora e
irml, o sub-secretarlo Suardl, senado-
res, deputados, officiaes do exercito e
da armada, milhares de camisas pre-
tas quo traziam bandeiras, bandas de
musica o ovacionaram enthuslastica-
monte o Intrépido piloto.

O prefeito do Bergamo cldado natal
de Locatelll, apresentou-lhe saudações
em nomo dos seus concidadãos. O
aviador foi levado aos hombros dos
fascistas até um restauram ondo se
offereceu um lunoh pago pela Munlcl-
palidade.

0 embaixador do México
NOVA YORK, 29 (U. P.) — A

bordo do "Pan-American", chegou,
hoje, o sr. Álvaro Torrez Diaz, em-
baixador do México Junto ao governo
dp Brasil,

IAAAISAIVSAMNAAAAAAAMA/»'*

Immigração italiana para o Brasil
.ROMA, 29 (A.) — O presidente

do Conselho do Ministros, sr. Mus-
sollnl, recebeu em audiência o vleo-
cam missario geral do Emigração, sr-
Wtostro-Mattlol, -quo a 1G do outubro
próximo partirá para o Brasil, eni
missão especial sobro a. emigração
italiana Junto ao governo brasileiro.

A LIGA DAS NAÇÕES
O BT.ÓOO LATINO-Aail-JUCANO
¦GENEBRA. 29 (A.) — Foi admit-

tida á Liga das Nações o. Republica
de 8. Domingos.

— Foi aceita pela Assem-Méa, da
Ligia. das Nações a indicação feita
pela Quarta Commissao, para que
seja reorganizada a secretaria do bló-
co latino-americano.

0 canal de irrigação de Lode
MILÃO, 29 (LT. P.) — Foi inaugu-

rado, hoje, cm Casettl Landi, um 011-
uai de irrigação destinado ás obras
de aproveitamento do districto infe-
rlor de Lode. A ceremonia. realizou-
se com «, presença do sub-secretario
Fegllon c autoridades locaes.

Dr. Crissinma Filho
Tratamento de moléstias clrurgl-

cas em geral. Especialidade: turno-
res do ventre, selos o testículos: he-
xlga, próstata e rins; vaglna, utero
e ovarios: vias blliares, estômago o
intestinos; liemorrhoWos. Cura ra-
dlcal dos estreitamentos de urethra
e hydrocele. — Rua Rodrigo Sllva, 7
(ás 14 horas).

Mlle. DUARTE
Ilabll modlsta, confecciona com esme

rado gosto e arte lindas tollettes de pas-
•seios, theatro, etc., por preços módicos,
-celta fazendas, sendo os feltlos a come-
;ar de 35$000. Rua Chile n. 25, i" andar,
lolephone Central 4.108.

que se inaugurará em
do proxiimo anno.

25 de maio

Apanhou com a própria arma
Tendo uma deslntelligencia com o

indivíduo Anthero Ferreira de OU-
veira, o soldado n. 211, da Policia
Militar, José Lygla Filho, quando
passava pela ladeira do Escorrega,
foi pelo indivíduo referido aggredi-
do a soecos. Reagindo, o policial
sacou da sua pistola, o que, en-
tretanto, não intimidou Anthero,
que lh'a tomou e com -ella o aggre-
diu, vibrando-lhe vários golpes com
a coronha na cabeça.

Acto continuo, o aggressor se póz
em fuga, sendo mais tarde o policial
levado ao posto Central de Assisten-
cia, onde foi medicado.

A policia do 2.° dlstricto abriu ln-
querito a respeito.
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I DOENÇAS DO PULMÃO
Dr. F. Catão, do Hospital dos Tu-

borculosos. Docente da Faculdado do
Medicina do Rio do Janeiro. Consultório,
rua Primeiro de Março, 10, das 13 ho-
ras em deante. Teleph. Norte, 4133.
consultas 4s terças, quintas e sab-

bados.
jy-UV\AfW*N**V*i**—***•¦¦***•* ************..»-»..¦

LENHA
A metros cúbicos, talhas, achas e em tA-
cos, para casas de familia, a preços ra-
zoaveis. — Aceitam-se pedidos pelo tele-
phone V. 625 — R. Alegria, 30 — Fonae-

ca, Mendes & C.

0 ensino do italiano em Amsterdam
HATA, 29 (U. P.) — Sua majesta-

de a rainha Gullhermlna, asslgnou,
hoje, um decreto Instituindo uma ca-
delra do literatura italiana, na Uni-
versfdade de Amsterdam,

CONTRA 0 SOVIET
ATHENAS, 29 (-U. P.) — Tele-

grammas recebidos nesta capital di-
zem que, segundo fora noticiado, re-
gistram-se levantes. anti-bolchevis-
tas em Sebastopol, Odessa e -em al-
guns pontos da Criméa.

Accrescentam esses despachos quo
os bolchevistas procuram -esmagar
os revoltosos.

GHANDI INICIOU A "PAREDE,, DA
FOME m.

CALCUTTA, 29 (TJ. P.) —- O fa-
moso "leader" indiano Ghandi, acti-
vo agitador contra o domínio bri-
tannlco na índia, communicou a in-
tencão de suspender a greve da fome
quando os médicos Julgarem que a
sua vida está em perigo.

Ghandi começou o Jejum recente
mente ao ser preso.

0 CASO AN6L0-IRLANDEZ
LONDRES, 29 (U. P.) — O ml-

| nistro das Colônias, sr. Thomas, fa-
lando na reunião de hoje, do gabi-
nete sobre o "meeting" irlandez, de-
clarou: "Estou prompto para o com-
bate".

OPINIÕES DO SOOIAMOTA
TU-IATI

MILÃO, 29 (U. P.) — O "leader"
socialista ar. Tur-itl falando numa
reunião do» Unitários Loinbardos
disso que o partido deveria conti-
nuar a sua política de oppobíçÍo ao
fascismo cooperando contra as ou-
trae organizações que sustentu-m sor
a violência um meio Impróprio pa-
ra reoolver os problemas sociaes.

E' necessário abandonar os exces-
soa que provocam as reacçBes fas-
•c latas.

Concluindo afflrmou quo oo Uni-
tarloa deveriam encarar a ovoluçáo
como os maximalistas encaram o
equivoco du. utojpla communista.,'

A Allemanha e a Liga das Nações
PARIS, 29 (A.) — O embaixador

allemão nesta capital, fez entrega ao
sr. Herriot, presidente do Conselho
de Ministros, da nota em que a Alie-
manha solicita a sua Inclusão na as-
sembléa da Liga das Nações, sem
comtudo mencionar quaes as condi-
Coes em que a deseja.

Jornalistas presos na Hespanha
MADRID, 29 (A.) — Foram detl-

dos os correspondentes dos jornaes"lia Prensa" o "La Naclon", do Bue-
nos AIros, aceusados do transmittir
Informações inoxactas sobro a via-
gem do general Primo do Rlvcra,
chefo do dlrectorlo militar, a Marro-
cos.

Os referidos correspondentes serão
Julgados pelo Tribunal Militar.

m**^*******^****************************

UM SUICÍDIO EM S, PAULO
fí. PAULO, 29 (A.) — Contrata-

do por uma firma desta capital, veiu,
ha tempos, da Italla para trabalhar
em sua profissão, o mecânico Vicen-
zo Brasillsco, do 61 unnos do edade,
e que se hospedou na casa de seu
genro, Sylvio Lorenzo, á rua Araujo
n. 444.

Sylvio Lorenzo, aproveitando o do-
mingo, foi fazer Iiontem uma excur-
são, em companhia 'de sua família,
deixando Vicenzo sozinho em casa.

Aproveitando a ausência dos seus
parentes, o velho mecânico recolheu-
se a um dos seus aposentos, desfe-
chando uni tiro de revólver no ou-
vido.

Somente hoje pela manhã é que
seu genro e filha, ao -entrar no quar-
to do tresloucado velho, depararam
com elle morto, tendo ao seu lado a
arma de que se servira para a pra-
tica do seu desatino.

Communicado o facto á policia, ao
local compareceu o dr. Soaros Caiu-
by, delegado de serviço, acompanha-
do do dr. Juvenal Udson Ferreira,
medico leglsta, quo procedeu ao exa-
me cadaverico.

¦Sobre urn movei do quarto, foram
encontradas pela autoridade diversas
cartas de Vincenzo, dirigidas ã sua
familia, nas quaes pedia desculpa
pelo seu acto de desespero.

A morte de um deputado fascista
TURIM, 29 (U. P.) — Falleceu

hoje, o deputado fascista Gioda.

Falleceu o editor da Encyclopedia
Britannica

LONDRES, 29 (U. P.) — Falleceu,
hoje.r o sr. Hugh . Chisholm, edito
da Encyclopedia 'Britannica, depois
de uma operação de appendicite.

A fRANÇA E A POLÍTICA INTERNA
ALLEMÃ

OS ÚLTIMOS
ACONTECIMENTOS.

20:000*000
LOTKniA DA VICTORIA

•9' JOGAM fl ¦ILHMttS
AMANHA — i* DK OUTüBhO

Regressa ao Rio o capitão Diler-
mando de Assis

S. PAULO, 29 (A.) — Em trem
especial seguiram pana o Rio de Ja-
neiro, o eapitilo Dllormando de Assis,
o tenente Januário Marlsi e José
de Almeida Mourão.

— Procedente de Preeldente EpI-
taoio, onde esteve aggregado 6. co-
lumna em operações no sul, sob o
commando do general Azevedo C03-
ta, chegou hoje á tarde a. esta capi-
tal em especial da Sorocabana, o ba-
talhão da Força Publica, composto
de diversos destacamentos do inte-
rior.

Estiveram na estação afim de as-
sli*lr a Chegada da tropa, oe* srs.
dr. Carlos Franco; dr. Bento Bue-
no, secretario da Justiça, e seu aju-
dante. de ordens, capitão Mlarinho
Sobrinho; coronel Pedro Dias de
Camipos, conrmandante geral da
Força Publica, e «eu Estado-Malor;
officlalldade da Força Publica o ou-
trás pessoas.

Jackie Coogan recebido pelo Papa
1ROM--, 29 (U. P.) — Sua santi-

dado o papa Pio NI recebeu (hojo em
audiência particular o pequeno actor
cinomatogruphteo Jacklo Coogan que
vae uo Oriento Próximo levando um
Tnlttião de dollares para distribuir cn-
tre us criancinhas refugiadas em con-
seqüência das ultimas lutas politl-
cas.

0 Centenário de Segneri
NETTUNO, 2D (U. P.l — Inaugu-

rou-se na casa ondo nasceu o faino-
so pregador jesuíta Paolo Segneri uma
placa conimemoratlva da passagem do
terceiro centenário do seu nascimento.
•A. ceremonia foi multo solemne e teve
a presença do sub-secretario Giullanu,
diversos deputados o autoridades ec-
cleslasticas civis e militares, além da
•grande multidão.

A conferência italo-yugo-slava
ROMA, 29 (U. P.) — Foi trans-

.ferido para o dia 9 do outubro a con-
ferencla italo-yugo-slava que se de-
veria realizar a primeiro desse mes-
¦mo mez.

O TEMPO
Previsões do Boletim da Dlrectoria

do Meteorologia pan o periodo do
18 horas do (Ua 29 ato 18 lioras
do dia 30:
Dlstricto I>ederal o N-OtJberor —

Tempo: ameaçador com chuvas.
Temperatura: ainda em declínio, com
máxima entro 20°,0 e 32\0. Ventos:
do quadrante sul, frescos.

Estados do IUo — Tempo: oeste
e centro: Instável cem chuvas; litto-
ral e serra: em geral ameaçador com
chuvas; lésto: bom, passando a ln-
stavel com chuvas. Temperatura: em
declínio.

Estados do Snl — Tempo: pertur-
bado com chuvas em S. Paulo e Pa-
raníl: melhorará em Santa Catharina
o continuará bom no Rio Grande do
Sul. Temperatura: om declínio em
S. Paulo o Paraná e estável nos de-
mnls Estados. Ventos: do suéste a
sudoeste em S. Paulo, Paraná o San-
ta Catharina; variáveis c fracos no
Rio Grando do Sul
PAGAMENTOS

Prefeitura — Pagam-se hoje as
seguintes folhas:

Matadouro (pessoal administra-
tlvo): Tnspeetorlas Technicas da As-
sistencia; Hospital Veterinário; Ne- I
croterlo c Cemitérios.. I
CORREIO j

Esta repartição expedo hoje ma-
las pólos seguintes paquetes:"Cap Norte", para a Europa via
Lisboa, recebendo impressos até fts
7 horas o cartas até ás 8.

"Ré d'ltalla", para Santos o Rio
da Prata, recebendo objectos para
registrar até ás 10 horas, Impressos.
Sté ás 11, cartas para o Interior até
ás 11.30, com porte duplo o para o
exterior até ás 12."Tomaso di Savoia", para Las Pai-
mas, Barcelona o Gênova, recebendo
objectos para registrar atê âs 10 ho-
ras, Impressos até ás 11 o cartas
até ás 12."Koln", para Bahia, Madeira o Eu-
ropa via Lisboa, recebendo impres-
sos até fts 8 horas, cartas para o
intorior até ás 8.30, com porto du-
pio e para o exterior até ás 9.

"Itacolomy", para Uhéos, ahla e
Aracaju, recebendo' impressos até ás
7 horas, cartas para o interior até
ás 7,30 o com porto duplo até as 8.
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Dr. Arnaldo Cavalcanti
Operador o partclro — Tratnnipn.

lo rápido c garantido das suspeu.
sòcs corrlmeiitos, faltas do ivisru
c outras uífecçôrs du mulher — Oon.
saltas dc N!_ ás 1(»S 0 du 4 ás .Vj
— Avenida Mem de Sú 335 - tsob. —
Próximo a Frei Caneca — Toleplio.
no: Norte 5233.

Raios X Exames o
photogra-
pliias das

doenças do estômago, intestinos,
pulmões, coração, rins, etc. — pelo
DR. RENATO DE SOUZA LOPES,
prof. da Faculdade. Preços módicos.
Kua S. José 30 — De 2 ás 5.

CLINICA DE DOENÇAS DO RE.
CTUM E ANXJS

Tratamento cHpecinl lndolor daa

HEMORRHOIDÂS
bciu üperaçfto.

DR. nAUL PITANGA SANTOS
PaNBflo, íííí» Nob., df! 1 âs 4

LAVOLINA
PRODUCTO INDISPENSÁVEL EM TO-
DOS OS HOTÉIS, CASAS DE SAÚDE.

HOSPITAES. ETC.
a' VENDA EM TODOS 08 ARMAZÉNS

0 inimitável Elecfrico
Querels renovar o vosso calcado 1
Id« á rua Senador Euzebio, 107. E'

o mats barateiro, perfeito e rápido em
remontes, solas o n.eias solas e oal-
tos. Applioam-se solas do borracha, so-
laa Neolin e saltos Wingfoot. Pregos
sem competidor — Rua Senador Eu.
zebio n. 107.

DR. REGO LINS
VIAS ritlNAKIAS, PARTOS, OPEHA-
COES. KES.i BAMIIINA 37. TEL. SM,
S-l. CONS.l AV. KIO BRANCO, 175,

DAS 3 A'S S.

SER FELIZ nos negócios, amores, ter
saúde, realizar tudo que

desejar; cartas com sei-
los para a resposta a P. S>, li-t-.-O do
Mesquita, E. do Ilio.

DR. I. MALAGUETA
Medico — Rua do Carmo 5

Tel. 2652

PENSÃO AVENIDA
343 — AVENIDA MEM DE SA' — 343

Dons eoniniodos com água corrente, ele-
vador c optlma cozinha. Exclusivamente
familiar.

Dr. A. F. da Costa Júnior
. Assistento I*'ac. Med. — Pello — Syphl-
lis — Tumores — nadluintlierapla — nua

Chile 17 (í íls 0).

DR. JÚLIO VIEIRA
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Assembléa d! — Central 4803 — 2 íls fl
Praia do Botafogo, _6_ — sul 7fl0
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Azeite

THERMOMETROS CLÍNICOS
só confiem no

Casella-London

IIANOS 

— novos, allemaes, de primei-
ra classe, 3 pedaes, em ricas caixas,
sú na casa FREITAS, nüo comprem
sem uma visita a nossa casa, vendas
a prazo o a dinheiro, troca-se por
usados; rua Arcliias Cordeiro, 236,
Meyer.
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TEM TOSSE ? 0 PEITO DOE ? j
TOME

IMPULSOS
o electricos para Ma-jj
Ü chinas de Costura g
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j fí
I oDr. JOÃO COIMBRA

CIRURGIA GERAL — VIAS URINARIAS
Cura rápida das blenorrhagias. — S. Josó

n. 33, ás 3 horas.

Vias urinarias
Cura rápida e garantida da ftonorrhea

c suas compllruçiles. DUS. JOio A&rtEU
c BRAND1.NO CORRÊA. Rua hão Podro ti-l,
dis 8 íls 19 horas. Tclcpbonc: .Norte ÜS03.

ríSjk
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lüomçanhia Bi-asileira de Electr icidaae;

SCHttGIEHT í L
ESCKli-TOHlO, DEP.OSITO

13 VENDAS

SS Hua Primeiro do Margo 88
lilu DU JANEIRO

-S-SsaocáOE ioE30-_=-*

FALLECEU UM SÓCIO DA FIRMA
BANCARIA J, P, MORGAN

NOVA TORK, 28 (U. P.) — Fal-
leceu. aqui o sr. T. E. C. Bacon, um
dos membros da poderosa firma
bancaria J. P. Morgan, victima de
uma embolia cerebral.

0 ANNIVERSARIO NATALICIO DO
MARECHAL FRENCH

LONDRES, 29 (U. P.) — O ma-
rechal de campo conde de Ypres,
anteriormente sir John French, an-
tigo commandante chefe dos exerci-
tos 'britannicos, na Franga, comple-
tou o seu 72 anniversario, recebendo
felicitações de todus as ipartes do
mundo.

O celebre soldado não tem flgu-
rado na vida publica desde que dei-
xou o cargo de vice-rei da Irlanda,
ha tres annos, mas emprega parte do
seu tempo em ceremonlas patrloti-
cas, como inaugurações de monu-
mentos, eommemorações das bata-
lhas da grande guerra, a que elle
deseja assistir.

O conde de Ypres, lutou em todas
as partes do mundo e jã possuia o
grão de marechal antes da confia-
gração européa, sendo um dos pou-
cos conimandantes que adquiriram
reputação na guerra sul-africana.
French em sua mocidade era con-1
siderado um dos melhores offleiaes
de cavallaria.

INCIDENTE YUGO-SLAVO-ALBANEZ
TIRANA, 29 (U. P.) — Quatrocen-

tos-yugo-slavos, urinados, invadiram
o terriloriü albanez do Vormora, pi-

i lhando as villas de Sclzu c Evullti. O
govornu albanez ordenou logo a mo-
bílIzuçSo do todas as forças dispom-
veis do districto do Sc-utarl o protes-
tou, energicamente, contra o facto.
deante da Liga das Nações, da Confe-
renda dos Embaixadores e das po-
tencias, Individualmente, declinando
de qualquer responsabilidade hos r -
sultndos dessa violação das frontei-
ras.

Realizou-se no Montenogro uni"meeting" que approvou unia resolu-
ção ameaçando empregar meios vio-
lentos se a decisão da commissao in-
tef-alllada de limites não fôr favo-
ravel á Yugo-Slavia.

ROMA, 29 (ü. P.) — O ministro
albanez, nesta capital, apresentou an
governo italiano uma nota protestan-
do contra a invasão do território da
Albânia, por bandos armados de
yugo-slavos. O governo albanez pede
á Itália que Interveiiha para aconse-
lhar moderação ;i Yugo-Slavla, lem-
brando que esse incidente pôde pro-
vocar uma situação muito grave para
toda a península balhanica.

Sabe-se aqui que as mulheres dn
rogião albanezã, invadida, lutaram
heroicamente, na defesa.dos seus la-
res.

PARIS, 20 (U. P.) — A resposta
dada hontem, pelo ministro das Re
lações Exteriores, sr. Stressemann ü
entrevista do presidente do Conse-
lho de Ministros da França, sr. Her-
rlot ao correspondente do jornal" Vorwaerts", causou uma tempesta-
de de commentarios desfavoráveis,
por parte da imprensa parisiense.

O sr. Stresseann declarou que a
Allemanha não deseja a Interfercn-
cia do chefe do governo francez,. nos
negócios internos do Reich.

BERLIM, 28 (U. P.) — Respon-
dendo ao artigo publicado pelo prl-
meiro ministro da França, sr. Her-
rlot, no jornal "Vowaerts", o sr.
Gustavo Stressemann, ministro do
Exterior, disse não desejar a inter-
ferencla do chefe do governo da
França, nos negócios internos da
Allemanha. O sr. Stressemann ne-
gou que o seu partido soja monar-
chista, aíflrmando quo a questão da
forma de governo não tem nenhu-
ma. importância, o quo é essencial é
o bem estar e a grandeza da Pátria.

Ultimas noticias da
ítalk

DR. ARNALDO DE MORAES
IDA MATERNIDADE)

PARTOS E GYNECOLOGIA
Cons. nua Carioca, 30, das 4 as 6. nes.
Trav. Umbellna, 13, Dotarogo. Tel. Beira
Mar 1815.

COQUELUCHE
Trata-se com a Coqueluchina

CENTENAS DE ATTEGTADOS

ECZEMAS
(DAimn-tos)

ompingens, horpes, prurido íu
comlchões, escoriações da pelle,
feridas, ulceras. tratam-se com a
Vasta anti-eezeniatosa do Dr. Sil-
va Araujo — o conhecido espe-
cialista do moléstias da pello e
syphilis. Deposito: Drogurla üif-
fonl. —:—
IUIA PRIMEIRO 1113 MAHÇO 17
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VIAS URINARIAS '
DR. D. LINHARES — Assbt. da Tacul-

il-ide _ cirurgia geral — Jjynecologla —
Tratamento da Ulenorrhagla o suas com-
pllcaçõcs — Rua Chile, 9, das 4 is 8
lioras.

DOENÇAS DA PELLE E SYPHILIS
t

Dr. Werneck Machado
Largo dn Carioca 11 — 1° andar

(SO otúnde n doente» üe»».
___ie_iiillillliJc_>

Dr. ARMANDO GUEDES
Operações — Doenças das senhoras
Aflonso Penna 131 — Villa: 1158

Uruijuayana SI — Central: .0

Nariz, garganta e ouvidos
Dr. Sebastlüo nesar da silva, e.t-assis-

tente dns Profs. Klllan Itrulil, com pratl-
ca nos hospitaes dt- Paris, Berlim c vion-
na. CoiiíUltas, do i is 6. Ouvidor, 189.
1» .andar.

CASA ROCHA
Grando sortimento d. óculo» o pinco-
noz com vidros especiaes, por preços

reduzidos.
66 — RUA DA ASSEMBLÉA S6

VIAS URINARIAS
Dr. Emillo Sil — Munltor do Ilosp. No-

cker. Paris, longa pratica ein hospitaes di
Londres, Ueiilni o Vlenna. rar, t-oni pre
clstto tratamentos urethroscopieos da rói-
ta o prostatltes. Das cystites: blenorrha-
glcus, tuberculosas, neoplaslcas, calculo,
sas e prostaticas. Das retenções. Das p.ve
iltes pelo ealheteilsmo urelcral. Deternii
nai;!io do valor fuucclotial dos rins pel.
dosagem da urila do iansuc-azotcmla; di
urda do sangue o da urina stmultaneamcn
le. — Constante de Ambard. Consultório-
Avenida Hlo Branco, 138, Tel. C. 1191
nes. Conde de Doniflni, -179, T. Villa D6I6.

TRATAMENTO DA OZENA

ROMA. 29 (U. P.) — Um _rupo
de fascistas exaltados no dia 20 ul-
timo, data da Unificação Italiana, di-
rigiu-se íi villa -papal de Castelgran-
dolpho, qne .gosa de privilegio de ex-
traterrltorialida-de o intimou o respe-
ctivo mordomo Bultrinl a hastear a
tricolor.

O mordomo recusou-se a attendel-os
dizendo ser isso impossível em vista
dos motivos de todos conhecidos. Os
fascistas deante da recusa penetraram
a força na Villa o levantaram o pavi-
.hão da Itália no mastro principal do
castello.

Bultrlni immediatamente communl-
cou o utitentadô ao Vaticano que e-n-
viou uma nota de protesto ao primei-
ro ministro sr. Mussolini.

Fstc mandou o comniadanto Sechl,
alto funecionario do Ministério do In-
terior apresentar desculpas ao sr. Bul-
trini, ficando assim terminado o incl-
dente.

— Consta cm meios fidedignos que
o secretario do lüsitado do Vaticano,
cardeal Clasparri enviou uma circular
confidencial ao clero regular prohi-
blndo-lhc qualquer Intervenção em no-
sócios políticos c ordenando-lhe quo
nào faça parlo de facções nem colia-
bore em jornaes combatentes.

FLORENÇA, 29 (U. P.l — O bi-
bliophilista sr. Giuse.ppc Martlnl offe •
receu aos archivòs do Estado a esta-
tua florentina "D..1 Podesta", que
data do anno de 13'21i T.Uta-se de
uma obra de arte de valor inestima-
vel.

MILÃO, 29 (L*. P.) — A Companhia
de Produetos Pharmaceuticos e Chi-
ndeos Bartulii annunelou a distribu.-
ção de um dividendo de quinhentas'.iras por acção.

TURIM, 29 (ü. P.) — A Compa-
nhla Monteponi, decidiu augmentar o -
seu capital de doze para d.zoito ml- I
Ihõe-s de liras. i

A'APOl_ES. 29 CL". P.) — Em tran-|
sito para Gênova, chegou a esta cl- I
dade a bordo do vapor "(jiu'.ljo Cc-'
sare", o aviador italiano tenente Lo»'
catelli, procedente dos Estados Uni-
dos.

Dr. Sebastião César da Sllva trouxe c
applica us vacclnas do llorcr, dc Vienna.
Nariz, Garganta e Ouvidos. Ouvidor, 189,
dai s ás 5.

CONCURSO CENTRAL DO BRASIL
APPROVAÇÁO GARANTIDA

Funecionario Idôneo prepara cândida-
tos ao próximo cuneurso dc conrerentes c
conduetores. M. Cunha. Hua D. Sophia, íi,
nocha, das 18 ils 21,

u auto-pla nos
allemaes — Pe-
çani preços e
catálogos a B.
Ferreira 4: C.
nua S. n-anets-
co Xavier, 388.
Telephóne Villa

Dá-se grandes prazos.

'pios

CARTOMANTE
D. Maria Emilia. a calebro e 1" do

Brasi! e Portugal, consagrada pelo po-
vo a muis perita, a intima palavra da
cartomancia e em scienclftfi oceultaa,
ãs pessoas do interior consultas por
carta; seriedade o rigoroso slglllo; rc-
sidencia a rua de S. João ti. 6», em Ni-
othorpy o caixa postal 1688, Rio de Ja-
neiro.

I CREME INFANTIL 1
_t i

(cm pfi dexlrlnisado, 12 variedades
Uni dos melhores alimentos para

crKinçn.6 e doentes.)
Pttcute no Tlio, Ks. lí-00 c no In-

terior. ÍS.IOO.
Prevenimos ao publico que nlo au-
ementamos o preço deste nosso po-
pular produeto, que continua o mes-

mo de 1919.
SerA Indevido o que cobrarem a

ItlftfN.

Dr. Raul Leite & Cia.
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300S.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS E NUTRIÇ10

DR. ERNESTO CARNEIRO, COM LONGA
PRATICA NOS HOSPITAES DA EUROPA.

S. JOSE', 69. C. S1S. DIARIAMENTE, DAS
3 A'S 6 HORAS — RES. S. 2344

VIAS URINARIAS
Cura radical da blenorrhagla. Exame

dlrecto dá urethra. Tratamento das mo-
lostlas venorcao pelo Or. Belmiro Valver-
dc. — Largo da Carioca, 10. — De 1
ás 6.
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o<) | hoje jS
**° io contos | J{)j) COHTOS^^^y

(M^'B«í*fc mf \^\Y"^ J^ -___-______-—
4$ s^^S&b j^ Jogam apenas
^ fc$\ ^y 18 milhares

yjifk ^*ls n-
<fjj^V^ DistrikB INTEIRO o
\^\y^ 75 op em premios I 0*°° 1
jS Vende-se em toda parte | ^ 100 contos |•**vs---_-HB-___--__-g-n-«

ESTÔMAGOS^dirrioela —
dôr c po-

o do o.itoiii-igu — vômitos, prisüo do ven-
tre. axlas, etc, tiata-?c eom ElUIr linpc-
ptlco do dr. Bcniclo de Abreu — I call-
ne rim dc cada relcirSo. A' vcuda em to-
rta^ ai pharmacias dó Brasil o no Depo-
Kitailo: Drogaria Baptlsta — Hua Io de
Marco, io — nio de .lanetro.
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COMPANHIA OE LOTERIAS NACIOKAES 00 BRASIL

Extracçôeo publicas sob a fiscalização do Governo Federal, ás 2 1;2 a
aos sabbados, ia 3 horas

"US VISCONDE DE 1TABOBAIIY, 67 o PMMElIlO DE MARÇO, IIO
(Edifieio próprio)

HOJE —:— PLANO NOVO PLANO. 34-14» — >— HOJE

20:OOOSOOO
i-on ijcoo em meios

SABBADO, 4 DE OUTUBRO — A'sY3~Ho"rÃS DA TARDE — PLANO 30-12'

200:OOSOOOO
Clinica só de Senhoras

Tratamento í-em dôr das eólicas uterl-
nai, lalta dc regra;, corrimentos; nos ea-
sos Indicados applica tratamento teguro
para regularizar os alrazo.-. ineiiítruacs
sem operaçüo. Dr. césar Esteves, rua 7
de Setembro n. iMü. Tel. Central 1591,
do 0 ds 11 o de 1-âs ...

Leilão de Penhores
Em 8 de Outubro próximo

J. G. LIMA
206 — RUA BUENOS AIRES — 206

POR 10Ç000 EM VIGÉSIMOS £
 80' JOGAM 30.000 BILHETES p

Este Importante plano, além do premio maior, distribuo mais 1 de IOíOOO?,
5 ''o 5:000S, 5 de ü:0Ü0Çl, ao de 1:000? e -iü dc liOOÍOOO.

é«ABBADO, 11 DE OUTUBRO — PLANO 16-46»

lOO:OOOSOO
POU 8S0U0 EM DÉCIMOS •£

Os bilhetes para estas loterias acham-se á venda na séde da Companhia 5
á rua 1° de Março, 110 (edifieio próprio), quo aceita e despacha com prom- £
ptidão os pedidos do Interior acompanhados de maia $900 para o porte do —

¦9 Correio. ~•iiiTTiiiniiiTrmnniimnTTiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii1

NAZARETH & C. ANTIGA CASA DE LOTERIAS
94 — RUA DO OUVIDOR — 94

deve-Os pedidos do Interior serão rcmeltldos com antecedência c
tir acompanhados dc mais 900 reis para o porto do correio.

PAGAM-SE TODOS OS UJiEMlOS DA LOTERIA FEDERAI»


