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lí continente a continente!
!1 Os gloriosos aviadores1 Costes e te Brlx nos
(trouxeram preciosa cor-
1 respondéncla

Uma mensagem de Paulo Bittencourt
Paulo) Bittencourt, nosso querido e .brilhante'''com-

jÍDanhelro, que ae encontra eni Paris, mandou aó "Corrfelo
*. da Manhã", por intermédio doa dois gjorlosbs aviadores«Costes e Le Brlx, a mensagem, que nos foi entregue hontem¦ o quo adeante reproduzimos. '' '" '

Nas palavras ardentes.de fé -que Paulo Bittencourt es-
j creveu, o idealismo' emmoldura o mesmo pensamento que
I' aqui tivemos, quando: soubemos que, do outro lodo. do. Atlah-
j tico, unindo tres continentes, o VUngesser-CoU levantara ¦

ij seu vôo histórico.. A sombra negra Sã morte acompanha to- 1
idoso., grandes ernprehendédores. E' à triste realidade. An- J

lll tes, rondando a Sainf-Rõmon, entre, as vagas e as estrel- j
,j Ias, apanhpu-o e abateuro pira sempre. 1'j Mas, admirada è respeitosa, ella teve, afinal, de recuar I<i . deixar passar Gostes c Le Brlx; portadores da, gloria èteV- •
I, na da França heróica de todos os-tempos. r
I A mensagem «de «Páulò Bittencourt; redigida com' um ça- 1i "Mnho encantador, ê a seguinte: I
. 

,...¦¦«,.'.-¦ 
. 

'¦-,"«" i

\ "De Portugal, da Hespanha, da Italia — de todas as ter- |
j ras latinas; já pousou em nossa terra um desses pássaros ma- ¦

Tgwoi, guiados pelo heroisntoe. pela vontade inflexível dos ho- J
j mens que são verdadeiros cavalleiros andantes do nosso se- 1

¦j.Cfll*).. .-.:¦¦},. ; 
'..'¦'•' -,' . .fi..,-,}.,. ,í.}':.''''¦¦. f .-. J

i ^üp_«ç>.;%âsijjSjfc(Ml des^jrej^ndo o perigo çpmo.Bó.-opp.,.',!
j dem desprezar moços animados pelo mais alto patrioTismó, 1
l tentaram e venceram" ã"grande etapa. Até agora, porém, sq j
j uma equipe franceza, se havia lançado na grande aventara: 1
1 Saint Roman e os seus companheiros, num "raffinement" de |
j coragem, haviam lançado ao destino um desafio-tão ousado 1
1 o.ue a morte os ceifou em caminho. Elles repousam no fun- J
j do azul do Atlântico.. .¦*' .',',. 1

Noticias telegrapMcas
de Portugal

1 Os seus compatriotas/que agora tentam a travessia do !
I Oceano — uma travessia dis duzentos kilometros mais longa 1
j do que a da epopéa de Lindbergh — vão inspirados pelo exem- J
| pio daquelles que-souberam morrer... 

.1

1 A sombra negra da morte acompanha todos os grandes J
j ernprehendédores. Do Senegal a Natal, lima pequena ¦
1 mancha escura marcará nas vagas o reflexo rápido e inquieto {
| do avião pilotado por Costes e Le Brix* Horas e horas, sem 1
1 escala, sem descanso, vae durar a luta, que é um verdadeiro J
j corpo a corpo com a eterna Inimiga. Se essas linhas chega- 1
1 rem a ser publicadas, a bella missão terá sido coroada de exi- *
J to! Um sentimento curioso, mixto de admiração e de res-. 1
1 peito, nos invade deante deste pedaço de papel, que leva um j
| pequeno tributo á- gloria dos dois-aviadores, e que vae fazer 1
1 com elles a viagem terrível. Basta um nada, um pequeno' j
| acaso, um simples capricho da sorte contraria, para que ama- 1
1 nhã tudo não seja mais que a sombra de uma sombra, re- }
| pousando no fundo azul do Atlântico...' f! '
I Temos, no entanto, profunda fé de que o suecesso coroe |
} a gloriosa empresa de Costes e Le Brix. Um rasto invisível ¦
1 no ar, e pela primeira vez terá,sido coberta a immensa dis- j
J tancia de continente a continente. 1
1 E a audácia do sonho do homem não conhecerá mais li- {
J mites. "Muito breve, quem sabe, o progresso technico da avia- 1
1 (ão tornará corrente o feito com que são hoje inscriptos nos j
l livros da Gloria mais dois nomes de filhos da grande nação 1

j franceza. .... ~'\
«I Esses nomes, porém, hão serão esquecidos, como não j

J serão os dc Sacadura e Gago e os de todos os outros que ,
1 chegaram ao Brasil pela fascinante via; dos ares. Elles serão •
• lembrados, sobretudo, como sempre será lembrado no mundo ,
1 b nome desse grande brasileiro que realizou antes de todos __

J feito formidável de dominar e de guiar á matéria nos ares': J
1 Santos Dumont. 1
J 0 frêmito de enthusiasmo que acompanhou o dirigivel de J
l nosso patrício em seu vôo em vóíta dá Torre Effel, merece ser 1

J lembrado durante as festas com que o povo carioca vae com- J
1 memorar mais esse passo gigantesco da aviação* s

PAULO BITTENCOURT"

.Estlá, «Agonizante o sub-secre-
, tario das Finanças

Lisboa, 19 (Associated Press)
Está agonizante o sr. Silvino

Câmara; sub-sderetario do Mi-
nisterio das Finanças.
A agencia do Banco Ultra-

marino cm Paris está dando
. prejuízo

Li»boa, .19 (Associated. Press)
Sabemos de fonto segura que

o Banco Ultramarino tenciona
supprimir a sua agencia em Pa-
ris e vetlder 6 respectivo .edifício
devido ao__ prejuízos considera"-
veisv que lhe tem causado. í

"* Assassinou o sogro

, Lisboa. 19; (Associated Press)
Noticias de Bantarém dizem

que o proprietário Antônio Ca-
tharina foi assassinado a-tiros
na freguezia' de Alcanede- pêlo
seu; genro*; afim de se apoderar
dos seus bens. Ò assassino fez
constar que a victima ficara sob
um carro que estava carregando
matto. 6 qUe esto lhe esmagara
a' cabeça'; 1 

'. .
Feita a autópsia, esta demons-

trou qin* a morte de Catharino
fora em conseqüência de um
tiro. Ò criminoso, então, decla-
rou que-estava;caçando perdizes,

lq.'tiitnâfr:fi attlngíuv. involuntária-
•mente*» -.-o*' sogro, 

'..qüe.. 
se-achava,

sobre o carro..
. A' vlctiriiá tem um. filho, cha-

mado Manoel, ; que. se-encontra
na America do Norte.

Um desfalque nã Municipal!-

dade de Lisboa
Lisboa, 19 (Associated ' Press)

.— Foi descoberto um importán-
te desfalque na Câmara Munici
pai desta capital; Muitos empre-
gados foram presos/ e postos In-
-communicavels, Continuam as
diligencias , pollciaes, que estão
sendo conduzidas cm slglllo.

O ministro da Guerra em
Vendas Novas-

Vendas Novas, 19 (Associated
Press) — Ò ministro da Querra
foi ' recebido na Escola Pratica
de Artilheria e, revistou as tro-
pas aqui concentradas e que vão'récolher-se aòs respectivos quar-
tels*;'
Atropelada pelo auto do mi»

nistro da Instrucção
Lisboa, 19 (Associated Press)

—- O automóvel do Ministério da
Instrucção, colheu uma mulher
desconhecida, que morreu instan-
taneamente.j ¦

Unia missão official allemã
.Lisboa* 19 (Associated Press)

— Chegou a missão official alie-
mão que vem estudar a cultura
e commercio do vinhos portu-
guezea. ...

Visitas aos túmulos de
.'•'_): republicanos

Lisboa, 19 (Associated Press)'i— 
Foram _ muito visitadas as

campas de 
"Machado 

dos Santos
e de Carlos da Maia.

NOTICIAS DO MÉXICO
COMMISSÃO JAPOKffiZ&. E-BE

COMMBHCIOi
ifezico, lí — A EegaiijíiD fin

Mexieo em TokiOk arranjaria, sl
próxima viagem de- uma. anmi-
missão composta, dfl' seite mane-
bros que representemi a> comi-
mereto e âa indüatriaiü «fi». Jfit-
pão, na sua visito. .10 3-fegann,
onde organizarão umui uauuirit- jj
ção dos seua produetos; <8nsmíspl|
15 dias- Posteriormente arartü- jj
niiará a commissão' pdin ClnttSmn
ou Sul-Americai comi o. msmnni
fim.' (B. I. EL»
GOMEZ E ALMADA ES-B-S-

DEDOS
México, IT — O) EsfttdiTi Jteün.

Presidencial informai dtp qpn-
não obstante a, activa "junsa--
guiçâo emprehendida; petoi Bte-
cuttvo contra oa nebeffibs tSttt-
mez e Almada., estes Iharam-tm
esconder-se, nãa' sendii» pmüBí-iít!
locallzal-os no momento,. IIUtBa
a região de Vera. Cw*r„ ranfe sn*
presume estejam aacultasi, anBut-
se em completai coltmtv. sancür)
percorrida, continuamente buu*
fortes patrulhas de canailliiriia.
(B. r. E)

MISSÕES SUFBIK\nS!?B_4S* EDUCAIETAS;
México, - IT — A Ssensteffui

de Educação, informai de *nia
cinco Missões culturaes; estou-
drdlnarias, integradas; Bm*" omts
professores cada. umai,. serãm aa-
tabelecldas stamltanfiamenteemi
diversas regiflffit do, paiír,, aonn m
fim de cobrir um Brossamma
educativo de- surreríüsS» <p arai-
entação. Estas IHssffHs; njae ffiip-
mam. corpos á& tecitnüiQJS. ssnS»
de griiide ajuda, para taii'»« <s
professorado rural c_u*í BmHiÇ1"

li golpe de visla
isnacional nos nossos

03 ttrfigo que se segue é firmado por ttma das fi-
guras representativas do moderno theatro hes-
faiihol, Joaquim Alvares Quintcro, um dos
" hèrmanos" que cèlebrisaram o nome de fa-
milia, consoante fizera»!,.na. França, os Gon-
eourt. Autores de varias'desatas de, comedias
íccidas com poesia e sentimento, os.Quintero

.fossaram rapidamente a fronteira ;e são hoje
applaudidos cm iodos os poises onde ha.thea-
iw. For ima genlüesa particular dos directo-

yfil res des "Grandes johtaes ibero-americanos",
¦ esle artigo foi enviado ao "Corriio da Ma-

- ¦'"¦ .-mT-ã*", por intermédio dòs, bravos. aviadores
franceses Costes e Le BrU'' ,-¦.-¦:

Biritara seja anoda em Paris,
us -nossos «autores e as nossas
aiíttizEs sintla «ão escrevem co-
nnsBias, «coisa bastante chocante
mam spaiz onde lodo o OTunâo as
asmsswc, jja Sárda entre nòs, ná
"-rasfiaSE, *a -enquète aiá -qual se
nus grágunte, -como se estivesse-
mus imcOTrenflo -em «alguma falta,
tc «rano mão üia rmuito perguntaram
sí «sen^aons ;quE ^brilham cm ou—
0»s «sjihErais jdas -letras: Porquç
1» sr.'. mão «ísoreve jara -o thea-

consultal-as- para,, efe acotroíli) tOD? — Ã ii»ungunta seria, ao con
Com. ellas;, intensif-car- o*^? asnân, anais-'__iip-_mmar:C .-íázoa-
So" r^SS-í "SC ****** «b aos muitos qui
vo far-se-3. notar espe«ifitoii*-?*7T «sraTO*nm üiaim -elle,
nos Estados de Jaliscm. Hiffldlim, Sc a. annüa (üo wrtor-iactor cbm-
Baja, Califórnia e São Lui:: Fu-
tosl. (B- Z. El)

¦ ¦«¦¦

COMEÇOU O JULGAMENTO
DO ASSASSINO DO GENERAL

-PETLÜRA-

Dma scena dramática provo-
caía por ura dos advogados

da defesa
Paris, 19 (Associated Press) -

O ussasslnio do chefe ukranlanc
general Peílura resurgiu hoje, no
«enão do tribunal, com o Julga-
mento do seu assassino, Sch-wart*!
Bard.

No correr da stssão, o si*> H?nn"urres, 
principal advogado dí-.

Miwartz Baid, em attitude dra-
Batica, puxou de um revólver
íe èob a sua veste talar, percor-
'eu com a boca da arma o loca)
onde Be achavam sentados vários
collegas c apontou-a, finalmente
sobre uma das testemunhas du
tomsavão, o dr. Paul, que esta*

;ya procurando demonstrar que*, ultimo tiro houvera sido dis-
l^rado pelo criminoso quando já
o Beneral Petlura se achava cal-
*> ao solo, ferido, e pedindo mi-
«ericordla.

zenove cerimonias differentes e
sendo applaudldo por multidõç-;
que aqui so têm reunido, vindas
de logares vizinhos.

A POLÍTICA INTERNACIONAL
DO BALTICO EM EBULIÇÃO

Um protesto da Iithnania coa*
tra as ameaças da Polônia

á soa independência

«3RAVISSIM0S PBS_Kn_n__G!"S
OCCASIONADOS: PEEA ESC-
CHENTE DO- HIO tBBSBMu.

TA
afeitcOi. IT — A CEesciaiii Utas

águas do rio GrijaEwu. na E&ttii--
do de Tanascoi. estát animai__-
nando «gravíssimos pneil-üansSD-
bre todo o- mnnfiâljfiB 3b- Ptento
Fronteira, cuíos povoaifiis; *
fazendas sa acham- iiuiffifitâbs.

O governo db> EStaSn. atssiTi)
como tambem o« EfederaU, pBmjip-
zeram medidas de proísaíREii'
aos prejudicadas cum. eãtu
inundação que fia maünrqins »«•
deu nesta regiãoi. durante os; uü-
timos t*ita amtoa. ((B;. E. TLt'»

OS SPORT» FELfil
TELEGRAPHO

Higgs e miss ESeen'victoriosas nos caa^eisDE-
tos de tennis em cxnisra
coberto
Londres, 19 ("GurtmiP (Bs. SBfi-

nhã") — Edwac* Big»»; waniauí
o oampeonato> dí tsnniif emi countt
coberto, hoje., mt> (ilJt"**""ní*E <_n_ít>
derrotando Ctofe- Baes naa 

*B-a

6-3 e 6-4.
Miss Eileen Bennett nenuam i

campeonato feminino.
Higgs e Qrale fiifann unauBini»

do team britannicoi vir -Binjuttnu
_ laça Davis- Higgs, qjut ctnnítB
apenas vinte- e cincn> annuis, Srif
elogiado por Lacaato.. a, camBBSc
mundial, e ainda nfí"_c;i:a mtBT-
gem' para novas ccnii;ii.*íti».

Mias Bennet t. _ve uma. v&tnnüu
tanto mais notável, quanto- oõto
era, consicj_ra_>. umat tmim&Sfi
bastante forte,, embora BDira-waB*
sido incluída no- team. taritanmh*"
e houvesse gan&m, jiiirtnii». fi-
par com Cochet,, as dbuflitei mün-
tos jogados nos Estados Cítiiw-i.

' Miss Bennet irá a F-iria mu
próxima semana paes dbânrtinr

O PRÍNCIPE DE GALLES
. EM BOURNEMOUTH

^ourneiKx.uth, 19 (Associate.Prc8s) — O príncipe de Galle,
^ »H*i grandemente visltadç
^i. tendo tomado parte em de»

¦ •'¦._JÉ|lj&.. v

UM DRAMA NAS CHAMMAS
Morrem em Londres tres pes-
soas pando tentavam

uma creança, qne
-rmorreu —

Londres, 19 (Associated Press)
— O major "Richard Bazley Wlii-
te, sua esposa, seu filhinho John
de quatro annos e a ama secea
dt-ste, morreram queimados, em
conseqüência de um incêndio na
residência do major. Á'creada foi
ancóntrada junto da- creança,
ambos horrivelmente carboniza-
dos, o que Indica que o fogo a
apanhou quando procurava sal-
var O menino. Mais adeante, em
um outro canto, foram encontra-
dos òs corpos do major o sud ea-
poso, «ue tambeni haviam per-
manecido na casa com o fim do
salvar John. "•

O cozinhqlro e duas creadas
conseguiram escapar. Desperta-
ram logo depois da meia-noite
acs gritos da patroa, annunclan-
do que havia incép_dlo na casa.

O major Bazley White era ve-
terano da guerra, tendo sorvido
como general dc brigada no com-
mando das forças em operações
no campo de batalha occidental
arabe, ***• r»°"*f"r* «"-ovincla do
Sudào.

'...

Genebra, 19 (Associated Press)
— A Lithuania appellou para a
Liga das Nações, contra as atti-
tudes da Po)bnia, declarando que
o governo líthuano foi Informa-
do dft que o governo polaco es-
java pondo em execução um pia-
no de grande alcance, ameaçan-
do a verdadeira existência inde-
pendçiite da Lithuania.

UM PODEROSO
AMPIIEIf A!M)D' ami uu tviii/ui.

Vinte milhões de vezes an-
ementado o ruido de um

dourado nadando
Ntnia, York, 19 (Associated

Press) — Foi demonstrado com
exito um apparelho ampllficador
de recente- Invenção e exhfbido
na Exposição de Electricidade,
aqui.

Com elle, o ruído natural í**
um dourado nadando parece i
rlbombar de «mHrovão distante,
sendo o som ampliado vinte mi-
ihões de vezes.

Do mesmo modo amplificado, o
bater do coração se torna seme-
llyinto a fortes martelladas, em-
quanto que o simples estalar de
um sacco de papel se torna egual
aos successlvos -«i o lidou dus
grandes lncendloí.

o seu titulo noi tocneÜT tte ttmniii-
em court coberto-

Chicago, 1S« (AMOciataifi Btras»)
— O ex-campeãio*. ife pesn ussamE
Kid Kaplan foi posta »m !tnin'U. -
out por Jímmy McLarmn, (fe- TLtaí
Angeles, ao oitavo- raundl <fe; umni
luta em der-

Kaplan fali atirada at» tnjiuitu
tres vezes ante» ife e^ir dhffhitfi-
vãmente para ser àniitr sair tou-
cido depois da contag(9ir_

Lo« Antrefe*,. IS- {(lkssaètot&&
Press) — 0« pese. rs*ea? Büligr TlaK
d* MínriPí%nniÍ!_ vnm:píi nm- UHin*
tos o seu adveraatím cflüten» ILíd-
ayza em um matefc de; dte üouniite
hontem á noite-"Wm-o TíJrft-- IS (£âl--EsisiitítsB
Press» —* Sabe-se- q*m: EtaiünD
Uzcudum não* sa- enrpmrftacS. ma
luta com PhiE Scott,. mane
para o dia 4 <fe nn*Kaniten, tpnr
haver dado um; mSsr gaito im> gmi?-
coco o.uandn trennvau

Espera-ae que- 13n!-!U-_unri asnpis-
reça perante a comrmsõiT) cüe tbm;
amanhã. aíim« ie- solliátan- oi 3*Sin-
mento do matefc-

O MAIOR CRUZ» áBS3wwmm
Marselha,, 13- í :-.=-;;'-.:n :¦; B*^sf)

— A esquadrilha taüa-müna qfOE
está fazendo- a ctuzeíIot <fin uns-
perio britannico,,"* amBnüBKnn «Bm)
B?rre, ãs 12 horas * -IS ariimtíDE';
da tarde de- hojae

tato wütDtpegoua-jui.a do autor-
umipresariD solineu nm periodo úe
rfãnr*«sccnáa,'[ine felizmente vae
a: «Etíhnanflo.H-fizcmos felizmente,
IjwitgnÉ «o ascriptoT -qne ouve da
asa 'harca cantarem as sereias do
aHgKÜD tüicàteal, e procura-as e
gansEgns-as * €cnca-se abraçar
•por aulas, jioflerà, 

"talvez,. prospe--
nar «konuniicàinente e conseguir
guilguís gsBrihos,-"Hias isso sempre
siBrià «an *pr*:jnizo "das musas.

(JJiBism "duvida, por exemplo, que
* ãiUcrassa-ttc Martinez Sierra
nStçja anais -attento i «marcha e
gna^purjâafle >da sua -companhia
qjflc *a gjmsçgtiir o esquisito labor
ãriirBado <com aquellas deliciosas
(BBmetíiBs 'de '"•Cancion de Cunar,
*E» ^mitaa ââ Padre", " ?rl-
mm-mia <rai 'OlsfiD'", ""El ama -de
Ha "casa""., que aromatizaram um
áíia a) _xmpo -âa uossa arte dra-
insítina -com a fragrancia de uma
ama «fleHcada c suave? Ao con-
Kwiud — * asso abona o que dizia-
antas — Seterico Oliver, longo
ttmnpD afljsjirvJflo pdos cuidados
áa sna ifitnpresa theatral e qnasi
gror icmnplcto csqueddo das tiras
ee <fla gjnnna, üelxa 3iojc os nega-
(rins ee toma i .palestra com novos
Bnüns <e «Dia suas rotas persona-
lissimas «Ie vjrlfidade e de paixão.
©ateei aaitor-^Empresario, «para ci-
tto tmn exemplo de excepção aa
nasfia, 3%3rpe Sassone, escriptor
annnrismo, suas jí considerado
amam arespanhol, ipossue actividade'
-srtffiiciantc para dirigir a sua
(cnnflBrrifâi >e «dar ao publico fre-
•quentES iprm-as da sua cultura e
(fio seu 'engenho *nnm labor sem-
ame icnn<»o «e alegre.

© samete, j-enero anui hespa-
•nteil « anui agradável, anda um
pnuco <flEo.iflo_ Apenas existe

umi engenho qne :o -cultiva na sua
ffnmia .castii-a e «aripnal, unica tia
cgtsQ [intlc «e Beve viver. Antônio
ifennns Martin, por exemplo, es-
tmrwe -sainütes, ipoucos na verdade,
unas àfe (excollente ionte. O sai-
üHtte alcançou d seu máximo gráo
«üe |papaki3dade e o seu apogeo
mtsannns triumphaes do.chamado
SgstuirD «chie ou o theatro; por ho-
nas- ErnSo foram escriptos ver-
(Baüriiros anodétes do gênero por
JIsOTBr «ile Burgos, Tomás Luceno.
BSicaiio -de Ta Vcga, José Estrc-
mffia. Emilio «&ntihez. Pastor,
Shnsii) iDélgadn. José Lopez SiU
¦va, Csnilos Arnuâies e mais ai-
Sans. Mudadas, porém, a estru-
citara *e as condições dos especta-
<__ÜD5 íheatraes. transformado o
áhEütrD jor horas, cm vão sc ten-
Ba "dilatar o sainete -dando-lhe
arais amplas iproporções: a sua
ji^.^:**^ imlííT**^^ ?f *°t!*!hr-?. ?
(desvirtua e o que se dá conunum-
•monte sob o «nome de sainete é
mm fprtifluctD 

"híbrido. Assim.
•pr-jtsslBm jjudinnsamente A sen j o
ee literais Üel ATamo, autores tam-
Bsnn (üe «excellentes sainetes, não
(netranfinando *com tal nome as
"saas apgilaudiãas farças popula-
mts, sane são =de iacto pinturas de
oíhsEpraJíãD sdirecta e dc briosa em-
tanaçãD- O sainete está para o
tfhsatrí) comn para a pintura está
ir> iquaflrhiho de -cavallete ou de
gjaiErn, mo «qual fizeram primores
Wfcriano Becqucr, Jimenez
átoanfia, Garcàa y Ramos, etc."Ohawav sainete a todo estudo de
aastanjes, -que só pode ser fundo
-ae-ílinimas -obras, perspectiva, c%
[pnüfe, ambiente, luz e colorido, se
nSo* «üclnarc soffrer uma febre
tfle -qusartita grãos e décimos, com
a "qi-al gá Tão ^: -vi nada claro.

E to miracão? Ah, o astracão
naensx por si só nm paragrapho.

drid uma zárzuelà, • cremos que
era zarzuela (foi coisa anterior
aos nossos tempos de aprendizes),
cuja acção se 'passava justamente
cm Astrakan. Ella era sen*« duvi-
da.. um verdadeiro . ayortão. e
recebeu uma pateada.gué-fez épp-
ca. Desde então, nà giriadós ba"s-
tidores, deu-se o qualificativo 

'dc
astracanada "a toda obrassem pés
nem cabeça. Tal é a origem do
estranho I honie disso, gencrp 

'que

hoje,'.anipliado cm-dèíri-fiições. di-
versas,- ás Vezes;místur-í* doS-elè-
mentos òs mais heterogêneos, más
sempre fieis ao conteúdo absurdo
ou arbitrário, se estende por es-
ses scenarios'de .Dêus^eiitrc ap7

j paz continental
ameaçada

Confirma-se qne esta b tensas
as relações do Equador
com q Peru e a Colômbia

BBIiÉM, 19 (A. li.)
— Informações ' 

prestadas
por pessoas, chegadas agora
de Iquitos confirmam que
estão. realmente tensas as
relações do Equador com o
PerÚ o-a Colònibia, 'por mo»
tivo do Tratado- Salomãd--
Lozano, entre estes dois ul-
timos paizes, pelo. qual. 6
feita á Colômbia uma con-.
cessão. de terras qúe 

'pé-'

cupam uma. área superior a
10.000 kilometros-quadra»
dos. '. ... .'.v.«:

Os ânimos do; Bepartã»
mento de, Loreto,. qne.serla
re talhado com a «Míeottção
do Tratado, estão excitsdis-
simos contra o governo; de.
Iilma, que já concentrou cm

, iquitos 1.200, homens. Es-
su força é tanto de artilha-
ria como de infantaria, tén»:
do sido ao mesmo' tempo'
creada na mesma cidade
«ma guàrda-clvil militarizii-
da, constituída pòr elemen-
tos de absoluta confiança.
Sabe-se tambem quo o Mi»
nisterio da Guerra do-Perú
tem feito movimento de tro-
pos para as 'fronteiras do
Equador.

As informações dão co»
mo certo que o governo
equatoriano pegará em ar-
mas logo que se procure
pòr, em execução o Tratado
Salomão-Lozano. - -> ¦'-. -¦ ''¦-,

Para maior jloria da
aviação franceza

¦ "- ¦ '*-¦ ¦ i ¦ _¦*¦«*¦"¦_¦« '¦ - "" —'¦¦-

Quasi concluído o maravilhoso vôo
de Costes e Le Brix

Devido ao máo tempo, o «Nun*
g-esser Coll» foi forçado a

!: descer em Pelotas ¦¦''$£

¦;'!¦

"-(^.^¦^s/S-íV^ «•

Joaquim Alvurez Quintero

plausos, assobios c barafunda, pa-
ra alguns como gafanhotos pelos
campos,- e para nãp poucos como
saborosíssimo divertimento. O
seu mais ardente conservador,
Pedro Münoz Seca, ora recebe
frenéticas cxcpmmutihões, ora
absolvições enthusiasticas, seiji
que se tenha podido explicar, nem
elle nem ninguém, por que razão
úm dos seus partos obtêm o ap-
plauso incondicional c outros a
mais enérgica repulsa, quando em
rigor sao todos elles caricaturas
da mesma mão — caricaturas da
concepção e da linguagem, traça-
das com pressa de terminar uma
para começar outra, com egual
desenvoltura, despreoccúpãção e
gracejo com idêntico lápis... é
com o mesmo fim. Miuioz Seca
algumas" vezes intenta produzir
obras de distineta e mais elegante
qualidade que as astracanadas, po-
rém, embora a sorte o acompanhe
nellas, o publico, o seu publico,
chama-o á ordem e pede-lhe pa-
ra voltar ás suas divertidas pi-
íuetás. O seu collaborador e
grande amigo, Pedro Perez Fer-
nandez, fiomem tambem de fe-
cunda veia e de indubitavel cen-
telha, acha-se em uma posição um
tanto descgual, que elle salva com
a sua sympathica modéstia, a sa-
bcr: quando o applauso proclama
um triumpho, elle vê o seu nome
mm pouco obscurecido, com noto-
ria injustiça, e sorri bondoso;
ws quando vê as coisas mal pa-
radas e observa que os*crucificam
mente comp se qúizesse reclamar
os dois egualmente, sorri friste-
para si a maior.parte da culpa.

Vo. mundinho das mascaras ale-
gres, mais ou menos contaminadas
pelo astracão, seguem trábalhan-
do, como irmãos majores da com-
fraria, Joaquim Abati, cem vezes
applaudido pela' sua graça mge-
nua e bonachona, Antônio Paso c
Enrique Garcia Alvarez, vetera-
nos já na arte de fazer rir; e à
ella chegam como neophitos An-
tonio Paso Filho c Antônio Es-
tremera, vantajoso disctpulo dc
Arniches.

Deixando dc parte os esforços
isolados de homens de muito dis-
tkictas actividades e procedências,

-os quaes, não obstante a sua valia,
ainda não podem figurar no .qua-
dro geral dó theatro, como Luis
Ataquistain, Marcellino Domin-

33a amritos annos estreou cm Ma- go, Alejandro Mac-Kinlav, etc,

^V'i/VVV*WS^i^SAA^VVV^<>^_V^A^^VVV%AAA^

e o caso singular de Jacinto Grau,
que tampouco consegue a estima
e a confiança que pelo talento me-
rccèí vamos falar.das tentativas
dramáticas de Aiorjn,- o escri-
ptpr insigne de " Lps Pueblos *.

que se jacta do seu proposto re-
novador. Elle pretende rehioçar
o vettió tronco da arte dramática.^
cpm nova seiva, fecunda e redem-
ptora. Em boa hora. Que espiri-.
to, se'nãò for mesquinho, estreito-
e pobre, não receberá com enthu-;
siasmo,-. é alegria todo nobre*; in-
tento oji ensaio de. perfeição, de
melhora, de renascimento, maxime
se empréhendido por tão éxcelso
e delicado- artista, honra singular
das letras do scu'paiz? Venha,
pois, o super-realismo, ou o qut
seja, e illumine com a luz de uma
nova aurora os nossos palcos sce-
nicos; porém faça-se observar de
ante-mão que se o super-realismo
é a modo de realismo poético óu
dc expressão dramática do sobre-**
natural ou do suprasensivel,- não
é a primeira vez que essa aurora'
brilha em nosso céo. E, tampouco
conseguirá esta salvação. Não pá-
rece razoável nem licito pretender
que um só leito novo aspire re-
colher em si todas as águas do
immenso mar da scena, sem fun-
do nem margens; bem podem vi-
ver juntas' num mesmo periodo,
sem sc estorvarem, ás producções
mais antitheticas. E finalmente:
nenhum dramático do mundo, se-
ja qual for a sua tempera pu o
seu vôo, ficará sentado de braços
cruzados ante o tear á espera
qüe chegüerh as novidades de Pa-
ris ou de Londres, para ajustar ou
converter á ultima moda a sua vi-
são da vida e o seu intimo concei-
to da arte.

O theatro na Hespanha nãopo-
de ser aceusado de; mhospitaleirP.
Todos os annos aqui estrea uma
infinidade de traducções, altas
c baixas, de diversas qualidade» e
categorias. Desde o "Avaro" de
Moliére e a "Joanna dArc" dc
Bernardo Shaw, até as varredu-
ras de alguns theatros parisienses,
passam por Madrid múltiplas no-
vidades ou vcihices de vanguarda
e de retaguarda, que são acolhidas'pela 

nossa critica e pelo nclsso
publico cpm uma cortezia e' ás
vezes com um alvoroço que os au-
tores de casa quereriam para si.
Este lamento nãó é uma phrase
feita; é uma desconsoladora reali-
dade.

(Communicado . pela * Agencia
dos Grandes Jornaes Iberp-Ame-
ricanos)¦Uí Escoriai, 1927 — JI S. Al-
vares Quintero — Do Rral Aca-
demia Hcstanhola. -.;-.*,

. Os gloriosos aviadores Costes o
Lo Brlx, que, embora rápida a
aua passagem por cata capital,
tão' arraigadas sympathlas. con-
quistaram em,. nossa"populasttO,
roéncetkram, hontem, pela ma-
nhã, u seu maravilhoso vôo. Be-
tardando por um. dia a conclusão
de, seu magnifico feito, para ex.
prensar a sua admiração e á sua
profunda saudade á momorla dos
trcs bravos brasileiros que en-
coritraram tragicamente a morte,
quando, entre testas, lhe realga-
vam a grande empresa aerèà rea-
llzuda, ua dois azes, francezes, ape-
zar dc sabidas as - mas condições
do tempo pela rota que tinham de
percorrer; atiraram-ae, afoitos, e
galhardos, ao espaço, no áfan de'conquistar novoa trlümphos para
». já tantas vezes gloriosa aviação
franceza.

Não puderam, hontem mesmo,
como desejavam,-é como almeja-
vam, de coração, todos os brasi-
lelros, pela circumstancia do mao
.tempo, ultimar; a grande etapa 0.
descer, entre enthusiasmos o ju-
bilos, na capital platina. Foram
fprçadoB a Interromper o voo em
Pelotas; mda o perourso a.,-p'ei-'
correr, jâ agorá,^ se pode cònsl-
derar vencido, não sendo neeeS'
sarlas.mais do que poucas'horas
para ganhar o ponto visado. Aa-
sim,-ainda hoje, concluindo á ma*
ravllhoaa jornada, Costes e Le
Brix poderão receber as sáuda.
ções ruidosas do povo irmão, que,
ancloso, os espera para render
lhes aa suas homenagens since
ras. •

Ò ADEUS DOS CARIOCAS'

Òs valorosos aviadores délxa-
ram, como adeantâmos na nosaa
edição de hontem, o Hotel Olo-
ria pouco'depois dps 2 e mela da
madrugada. Acompanharam-n'os
vários officiaès do Exercito e da
Missão, Franceza, além de - nume-
rosai famílias. Passava, pouco, das
3 horas quando chegaram ao Cam-
po dbs-Aífopsos. X>lrlglram-so im.
medlatamente áp hangar^ "Santos
bumónt", onde o póderoiioa-vião"Nungesser-Coli" ficou, descle o
primeiro momento, guardado.

Apôs ligeira inspecção, o appa-
relho era retirado do hangar, sen-
do levado para o campo. .

Seriam 4 1|2 horas. Breve expe-
rlencia constatou a perfeita ídr-
ma do motor, que, sem maior dif-
fióuldade, -entrou a funecionar..

As despedidas foram rápidas.' Senhoras e senhoritas da colo-
nia franceza aqui domiciliada of-
fereceram café e biscoutos aos
dois bravos aviadores. Estes sor-
ridontes, iam: recebendo abraços
dps presentes, que lhes auneja-
vam votos ardentes de félicida-
àev E, ás 5,20, já, Çostese Le Brix
estavam, dentro do avião, em
seus postos. *

A decollagem foi., rápida.¦ Npm. sô arranco .0 apparelho
se^elevou 

'á. cerca.de 300 metrôs
de distancia do poritò inicial. Ap-
plausos' enthusiastlcos.ae ouvi-
ram. O "Nungesser-CPU"; sua-
vemente, fazia uma evolução so-
bre o campo. Uma esquadrilha
.brasileira, que antes erguera vOo,
acompanhava-o. t

E, rapidamente, feita a volta,
o > apparelho, seguido de perto pe-
los aviões nacionaes, dcsapparcct-u
ao longe, no horizonte, rumo ao
sul.

0 SERVIÇO aiETEOROIJGO
PREVIU A IMP0S8IBILI-

DADE DA CONCLUSÃO
DO VÔO

Infelizmente não recebemos ail:;
Informações de ultima hora, de/
quatro horas da. madrug-jda-.dj" li
Florianópolis, São Franclsoío e fiemranagufi,,que talvez desse)ni,o/q»M
pensar aba aviadores, cónflrmao»
do Inteiramente os «nossos pro» :,
gnostlyos. *:,"'..*.

E' poaslvel, egualmente, que aa
previsões argentinas,', tambem
transrnlttidas ,- aos iávlador_e;':"^,;;
obtidua de Buenos .^Ires a nosso
pedido, por muito optlmlstas t-»'^
vessem animado Le Brix a partir. -
O tempo no. Rio grande, ulti»
ma hora .(4 horas da "madrugada) '
estava bom, e o do Rita, por:uma*
fatalidade, na hora Ali partida,-
tendia a melhorar. Tudo ^toncon.
correu para animar ps avlaoJót-Sât;.
o fecharem-se os ' olhos quatqto |
Oos'nossos prognpsticos para-wK;.;"
trechos intermediários., ' ;

Pessoalmente, influído pela ,au, ¦
dacia e pela perícia de Costes e de
seu sympathico companheiro, çon-
venol-mo' de; que"'o ,.aviã'o lógrorl^
átrav*8sar ° m*^° t6111?0 J>revüt0i>
Máa,ágóra*ü8'factos vêm ifemons-
_trar"que';ine*srtd pora.t» mandes
azes francezes o máo tempo rei»
naittéfíoitiiuu impossível .0 avanço
até 

'Büjãij-js Aires. Acrèaitp que
as tròvoadas previstas è a vislbl,
lidade saorifièàda. pelas chuvas
tenham aldo"òà maiores óbice? pi»
rá Ó Hndo võo do "Nungesser- ;
Coll",.

OS AVIADLORES« DEIXARAM
CAIK, EM, ' VLOR-ANOPOUB,

UMA BANDEIRA FRANCEZA,

O ministro da Viação recebeu do
dr. Adolpho Konder, governador
do Estado de -Santa Catharina, o
seguinte telegramma:"Avladorea francezes passaram
sobre Florianópolis deixando com
fita cores bandeira franceza cair '
bilhete em qüe avisam que'por
causa do máu tempo não podem
attingir ' hoje Buenos Aires."

0 RECORD DE DISTANCIA
-EMBAU-d^--

Darmstadtú 19 t(jA_*-pja_e4'
Press) — Noticias do Moscou di-
zem que cata sendo ,all prbcl^-
mado o estabelecimento de nm
novo rácor-Z de vôo em balão,,:
eom a vlagein/do balão "L,elpsp|

ge«.* Messe", que, partindo daqui*'
domingo ultimo, com dois pilotos
á sua barqulnha, deSceu em«Bo-
noff, depois de haver percorrido
2.000 kilometroa pu.p dobro «da
distancia coberta,' pelo vencedor
da Taça Gordon Bennett'  ,
A EMBAIXADA DO SOVIEI

EM PARIS
Paris, 19 (Associated Press) -rr

O governo francez Informou ;0
Ministério dos Estrangeiros Ü*
Sovlet, em Moscou, de que a ho-
meação dó sr. Dovgalcsky, para
embaixador russo nesta capita.,
serft. acceita.

O, sr. Sampaio Ferraz, director
do Serviço Meteorológico, sollcl-
ta-noa a publicação da seguinte
nota:"Na véspera da partida dos
aviadores francezes, consegui dea-
cobrir onde se achavam ás oito. e
meia da noite, apôs uma procura
intensa pelo telepjfcone. Acabavam
de entrar no Polaco Hotel, "onde
pude-me entender, ainda ".pelo
telephone, com o tenente Henri-
que Fontenelle, .0 dlatlncto avia-
dor patrício junto aos ars; Coste e
Le Brbt. Fiz vêr aò mesmo que
as condições meteorológicas da
costa,-lio dia 1», entre íjoo fauio
e Rio Grande dó Sul não Berlain
favoráveis ao vôo marcado para-essa data.

- Expliquei que a visibilidade se-
ria má em virtude de plafond
multo bn>_o e das chuvas espar.
sas do percurso. O referido of-
ficial retrucou-nos que os áyladp-
res francezes estavam decididos a
sair com.qualquer tempo deade
que não houvesse probabilidades
de grandes temporãos, pensava
que hão seria adiada a viagem.

. Deante de tão peremptória af-
flrmátiva que sô teve o dom dc
augmentar-me a admirà*jão peloa
valoroBos azes francezes, ficou re-
solvido.todo o serviço meteorolòl
gleo a ser feito pela madrugada
seguinte. '

A' uma e mela elaborei o bole-
tim abaixo e o entreguei ás cinco
horas, pessoalmente, ao sr. Le
Brlx, que mais uma vez me tran
qulllizou, não parecendo dar multa
importancia ás previsões pesaimls-
tos para largo trecho da rota en-
tre Rio e Buenos Aires

ESTADOS UNIDOS E CUBA
LIGADOSJELA AYIAÇAO

Inaugurou-se hontem a primei-
ra. link postal entre'p.

Keywest e Havana _
Key West, Florido, 19 , (Asso»i:

ciated Press) — Foi hoje Inau»'
gurado o serviço de. malas pos.-;
taes aéreas,- diárias, pára.Cuba,
com a partida para pavana áç
primeiro doa hyâro-áviões que
nelle se empenharão.

Mais tarde começ;árá d serviço
de nasssffélroü ¦

AS PROVAS DE MROPLANO
< SEM MOTOR

Schultz, allemão, bate o cam-
peonato francez de altitude ,

"19 (Associated
piloto, Ferdinand,¦ y

llarfenburg{,
Pr*ess) ¦*- O
Schultz estabeleceu üm novo ré-
cord dn altitude era aeroplanp*i
sem motor, permanecendo no ar
quatro horas e um e meio minu-
tos, tendo attingido 652 metros
de altura no seu apparelho Prus,**
tia Occidental.

Esse (feito molhora o récori
mundial, do qual são detentores,
os francezes, pois Schultz conse*
guiu uma vxitncem de mais cem
metro»-
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Os governou, da Republica, dòs

testados e dos municípios gas-
tam annualmente mllhareB, de
contos, pollticando ou incremen-
tando a ociosidade.

São incontáveis os indivlduoB
que só são funcclonaHos para os
effeitos de recebimento do orde-
nado òu paira a aposentadoria
futura, não indo sequer âs re-

partições e os que, compareceu-
dò, gastam o tempo em conver-
sas, perturbando os que deveras
trabalham. '"'

O ideal de üm joven brasileiro
«ser funecionario publico e o do
funecionario ter o maxhrriò vei)-
cimento possivel e o minimo tra-
balho. •¦>¦, i ,¦¦>

Um moço bacharel, ,que inicia-
¦ va a advocacia, dlsse'numa roda

que almejava ter um emprego
èm que pudesse furtar bastante

paia enriquecer. Pobre moci-
dade!

Se na Republica não existissem
tantas facilidades em matéria
de honestidade, esse baoharelete
saberia que esse caminho o leva-
rlfc & cadela «V não ao bem estar
e á consideração publica.

O dlrellj» ft aposentadoria com
todos os vencimentos, Inclusive
a gratificação pr." Jttooi-e,. des-

perta om muitos .funecionarios,
com saude e relativa mocidade,
o desejo de ficarem em: .casa no
ócio com dignidade, ou procura-
rom outras oecupações. O mes-
mo se dá com as reformas mi-
litares. ....

Òs extinetos, addidos ou 'em

disponibilidade, consomem àvul-
tadas verbas. Falta-nos um go-
verno enérgico quo. cohlba -estes
abusos; não lance sobre os aetl-
vos o fardo- da indolencia.de
muitos; corte todas as despesas
inúteis e escandalosas (pois este

• é o paiz. dos grandes escândalos
impunes!) e destine ar"ecònomia
resultante ao amparo dá infan-
cia desvallda e á educação uri-
maria e profissional. Sô assim
o Brasil poderá, ser grando num
íuturo próximo.

No Japão, a proporção dos
analphabetos é de melo por cen-
to e no paiz existem dez mil es-
colas profisslonaes. Certamente,
se lá se seguisse a mesma po-
litica perdulária* dn Brasil, o paiz
viveria miseravelmente brutlfl-
Cado; _por annos e annos de ln-
cápacl-laSe' administrativa. '

.' "Quem. não trabalha não come"
diz a Co.istltuição dos Sovlots.

. 
"fiquem, 

pbrtanto, avisados ai-
guns pandagoa que entre nés
esperam o advento do commu-
nismo para (viverem sem traba-
lhar. )

Aquelle preceito é velho, pois
Adão- devia '«.amassar ó p£|o..com
o suor de t*eu rosto. No Brasil,
parece estaír esquecida a aenten-
ça bíblica. Os que nada fazem
querem, (tomei- de mais.,

""' Ai-' política e a administração
ca_tigam.ás vezes os que produ-

/á*m. Incentivam a preguiça com
nume-rosos feriados e;, estimulam
os áppellos fi. sorte, cpm ias varias
loterias concedidas.'.,
¦- O Juízo de menores, em boa
hora entregue'' _ ¦ dedicação do
illustré dr. }S.e\\o Mattos, luta
cpm enormes diffieuldades;"Para
a. Infância abandonada ha extre-
nia carência' de eàtabèl éeimentós
e in.erhat.s de educação.-

Os governos não vêem que a
preatura humana representa um
capital que deve eer aproveitado.
Se não o ê, os menores sem am
paro seguirão a estrada do crime
o além da perda da sua futura
actividade, haverá mais tarde o
ônus de policiar e punir delin
quentes '•'...

A sociedade será assim respon
savel pela- infelicidade desses se-
res e pelos "crimes que elles vle»
rem a praticar por falta de guia
np ihiclò da vida.'Uma 

senhora dè sentimentos
nobres fundou, ha alguns annos
na estação deTodps ps Santos,
Ãn abrigo • para -eíles, com p
nome 

"dè ' ''Òrphariâtò "Eyángell-

co". Inverteu .inffssa obrai todoa
ob seus recursos e o mantém
com èxjrremo sacrifício. Obteve
do Conselho Municipal isenção
do imposto predial, mas o' pre-
feito vetou essa resolução.
,,:O veto pende de deliberação do
Senado..
" Os poderes públicos não têm
e direito de taxar a caridade e
de tirar uma migalha do obolo
dos miseráveis! -Têm, pelo oon-
trario, o dever de prestar assis-
tencia ,á todos os infelizes. Este
principio é, na terra, tão absolu-
to quanto a Justiça. .'"•'

•, O ensino da mofcldade brasllel-
ra não tem preoecupado séria-
mente ps nossos governantes.

Ha no paiz cinco milhões de
creanças sem escolas. Apenas
um milhão recebe Instrucção pri-
marla. 

'"'

Contrastando com esse estado
de coisas, se tem creado muitas
Instituições de ensino superior,
ipal installadas, mal providas,
mas com a funeçao de formar
doutores, r ¦-
•'-Um lente de direito internado-
«ai, de uma dessas escolas, disse
em aula que Napoleão I havia
decretado o -Zoatieio continental
em Paris, mas, sendo multo ami-
go do rei da Prússia, mandou que
elle publicasse o decreto em Ber-
Ilm! Realmente, eram tãb ami-
(jos que o rei tinha abandonado
è.ua capital ás tropas- victoriosas
do imperador.

O preparo' é uma condição nãc
levada em centa.'Ó enalnp industrializado tem
enchido as cidades de Ignorantes
preteheloBos,) que 

"ee tornam ver-
dadelros parasitas do cerpo so-

i clã,.
Esses moços quasi incultos,

moral e lntellectuàlmente inca-
pazes de', grandes celsas, vão
sonstitulr a phalanRre dos çrover-
nantes futuros e dos legisladores
ou oecupar cargos publicos.
Como a carta de empenho sup-
pre o merecimento, elles estão
fadados a todos os triumphos.

Subirão de cócoras, de joelhos
ou'rastejando, mas subtrai); Al-
guns delles ficarão rondando o
Código Penal.

. <'. Antes de se empossar na pre-
sidenoia da Republica, o doutor
Affonso Penna fez uma excur-
eão ao norte, Em Aracaju, re-
cebeu uma manifestação do pre-
paratorlanos, cujo orador disse

, ser inconstitucional a frequen-
. cia obrigatória nos estabeleci-

| -mentos de ensino!
¦Cora o regulamento Rlvadavla,

j._ chamado impropriamente Lei do
Sntino, alguns espertalhBes crea-
ram faculdades que, por melo de
correspondência, formavam dou-
tares de todas as espécies.* O tra-
tamento de doutor generalizou-
se aos dentistas, pharmaceuticoa
veterinários e agrimensoree.

Uma dessas escolas aqui, exi-
giã apenas sessenta mil réis pelo
diploma.

n™.medico desse preço reque-

(Abílio, de Carvalho*)

reu em Bello Horizonte,'ã-repar-
tlção de Saude PubUda,"o regis-
tro da sua carta. O despacho
que obteve foi 

"este: "Indeferido./

Não sei o quo mais admirar, se
o cynlsmo, de quem vendeu o ti-
tulò se a imbecilidade de quem
o comprou." '

Logo depois dessa lei 'do en-
ttino, o presidente,, da ..República
vetou um .projecto relativo, a ai-
gUns funecionarios de èsíabele:
cimentos dessa natureza,.porque
la elle de encontro aquella lei.
Esta razão importava em des-
conhecer ao Congresso a com-
petencia çonstlíucional de legis-
lar.

Tendo havido em 1018 uma
epidemia de _*rippe,„o Congressí
Nacional permittlu que qualquer
pessoa requeresse, á escolha,
quatro certificados de exames de

preparatórios!...
Se foi estupenda a coragem, dp

proponente, excedeu a. todas as
medidas a das Câmaras que vor
taram tal projecto;

As faculdades superiores ro-
ceberam assim novos cpntlngen-
tes de não preparados. O regi-
men é de incapacidade.

Esses preparatorianos podiam
se achar na situação 

'daquelle fa-
zendelro que, tendo mandado
buscar nò -estrangeiro uma carta
de doutor'para"o seu primògeT
nítp, deu ufriá, festa para.solen-
nizar n acontecimento.

Estou com o..meu filho for-
mado! dizia o pobre homem sa-
tisfeito.

Formado em .gitef
Isto nôs ainda não sabemos,

porque a* carta está em latim,
respondia' elle. .'..'.

EV.fis vezes 'divertida a leitura
das peças officiaes.

O Diário Official de 22 de ju-
lho ultimo conténri vários pare-
cères do Conselho Nacional de
Ensino, dentre os quaes. desta-
camos ps seguintes:./

"Commissão de .Ensino., Secun-
dario.  .¦.•.'"¦ r, . _

Parecer n. 1 — A commissão
leu como era do seu dever o
synthetlco relatório do inspector
do Gymnasio Municipal Lemcís
Junior, dr. Joaquim Américo
Carneiro Pereira. Nelle nada ha
a considerar, d.e particular,, de-
terminando .quaesquer conalderar
ções, Rapidamente o relato é
feito, terminando o informe., offi-
ciai por affirmar que dos duzen-
toa e quatro alumnos do sexo
masculino, e trinta^'e um do fe-
minino nenhum ê de cor preta
e que sô dexeseis demonstraram}
leve mestiçagem,. Nos restantes,
naturalmente alguns serão de
mestiçagem mais duvidosa, mas,
certo, boa parte delles, mestiços,
máo grado ò desgosto quo isso
causa','a muita gente... A com-
missão entende que o relatório
deve ser archlvado. — 18 de ju-
lho de 1927."

O parecer n. 3 sobre o rela-
torlo do inspector da. Faculdade
de Pharmacia e Odontologia' de
Jaboticabal, depois de algumas
considerações, conclue:

"Do que ae colhe qüe esta
(como algumas outras congéne-
res derramadas pelo n,oss.p ter-
ritorio), arrasta já de st vida

precária, e sangue muito pobre.
Contra esta pathologia endeiini,-
ca nos diversos.EBtados, e. ac-
còmmettendo' varias instttuiçBeB
daquelle generó, parece á com-
missão necessária; provldehcia
normal, que venha remediar de
vez a situação, e que o exmo, sr-
director do D. N. E. e o me-
ritlsslmo Conselho dirão se deve
ser e qual seja. O relatório do
sr. inspector, apezar de magro,
traça 'o' .'astáJité': paraCCesboçar
um quadro clinico. Mas, de íu-
turo, e porque o estado naquella
Faculdade o exija, deve o senhor
Inspector ir, até a prolteidora
nas suas informações: tprogram-
mas de ensino", numero de aulas
dadas, recursos existentes nos
laboratórios e gabinetes, condi-

ç6es 
'financeiras, termos de Íris-

pecção, istp é, tudo quanto' po-
nha p exmo. Conselho ao cor-
rente 

'da 
vida dá Faculdade de

Phanpacia è Odontologia dé Ja-
botlcabal. .

Este pequeno relatório, a des-

peito do que fica dito, poderia
ser archlvado. Sala das sessOes,
18 de julho de 1927."

" 
Temos pu não professores mui-

to engraçados?.i» _r-- '

AUDIÊNCIAS NO CATTETE
O sr. 

"Washington Luis, pre-
sidente da Republica, recebeu
hontem no Palaoio do • Cattete,
em oonferencla. e despaoho, o se-
nhor dr. Getulio Vargas, mlpls-
tro da Fazenda.

Esteve hontem no Palácio
do Cattete o sr. Hubert Knlp-
ping, enviado extraordinário o
ministro Plenipotenciario da Al-
lemanha junto ao governo do
Brasil, para manifestar- ao se-
nhor presidente da Republica, os
seus sentimentos de pezar P0«P
accidente de avlaçae que vioti-
m0u os, tres ptOÇ.***" hrasllelros;

Tesouras Vitry 
'«gj» -.•¦£!

ESCAPELLOS, LIMAS e ALI-
CATES para unhas e pelles.
Casa Hermanny, G., Dlasj186845'

Vae exercer ás funeções de
auxiliar do consultor da

^ Fazenda-—
O ministro da'Fazenda, .des-

ignou o bacharel Senhorinho
Gurrite PessOa para exercer as
funççôes de auxiliar do cônsul-
tor da Fazenda Public-a, em
substituição ao dr. João Gon-
çalves Machado Netto, que en-
trou em gozoide.licença.

-gamento ao pessoal oa Ma-
rinha em commisS-0 no

Pará^ ler
'iiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

no bonde
((¦i,iiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ii>iiii>

MORCEGO

Eontem encontrei, o Morcego,
por acaso, Mais velho, mais gue-
brado, trás estampado no rosto
u/m mundo de aborrecimentos in-
timos. Dir-se-á que nelle a tris-
teza- é hoje a sua própria razão
de ser e foi picado de curiosiãa-
de por essa .chocante ir«*mía do
destino, qutTV,ie perguntei:

i*7if-o, Morcego, como lhe
vae a vida t Que Opinião tem você
desse fardo da vida t

O veterano das pugnas corna-
valescas, campeão, outróra, da
gargolliada e da galhofa, cuja re-
sistencia, a serviço do Deus Momo,
era um dos alicerces sobre os
quaes se apoiava a própria pa/ii-
dega dos quatro dias do anno.
sorriu. Um. sorriso amargo e
vago, nwstrando duas ou tres
ruínas de dentesi", devorados pelo
fumo o pela. oarlo, .rasgou-lhe a
careta de v/m, _ outro canto dos
lábios. J0 dU/se:.'.'' ,

''¦—• A. vidal Extraordinária coi-
sa I Nem paga o sacrifício de
supportal-a. Houve um tempo
em que eu sabia desfrutal-a. Era
alegre e- fcUx. Tudo' tio mundo,
o céo, o mar, as montanhas, as
cgrejtís, as casas, as ru\as, a gente
que sobe e desce, os discursos do
Lopes Gonçalves, os versos do
Xavier Pinheiro o os trocadillws
do Rmul Pederneiras, tudo, tudo
me divertia, ¦ 0 mundo dava-me
a Impressão de ser a confeitaria
e o "bar" mais deliciosos da JBú-
torta, onde toda a. gente se sentia
magnifioamente ^instaliada, co-
¦metido dôcesre bpbertoando llcô-
res. Nesse tenipo, eu era carna-
valesco. Só o Carnaval me pre-
oecupava.

—. B agoraT
Morcego baixou os olhos e oon-

fêssoui
Agora, náo sou inais carna.

vaXçsco, não sou mesmo coisa ai-
guma, sendo peor do que isso,
Sou político e faço eleições..

Despediu-se. Andando pela'rua
dò Carmo vi-o surtúr, oomo st
caminhasse para'o nada, volali-
•HCOMAa-su. '>,

ABAT-JOUR

Mal da montanha
'- V '"

Toaas as pessdas que têm vi-
ajado em paizes montanhosos e
áquellas quo so dedicam ás as-
censões ,perigosas conhecem
perfeitamente esse mâo estar,
que denominam o"mal da mon-
tahha" e cujos effeitos já fo-
ram descriptos tantas vezes pa-
ra que seja necessário reprodu-
zil-os aqui.

Mas não ha coisa alguma a
recelar. ¦¦¦*¦'.

Uma 'communicação . recente
do professor Bayeux ao Insti-
tuto de França affirma que não
ha nada mais bemfàzejo do que
o "mal da montanha". •

As perturbações que sentimos
não são mais do que o signal
evidente'de que peljuèirtóa' .s%Ió-
bulos /vermelhos lanfermos .ue
circulam no nosso prganismp, de
mtetura com òs bons.

Depois que o mao estar se dis-
siiía, os glóbulos fracos ou can-
sados ,são..mme_latamentesubtl-
tuldos pòr outros novps e vi-
gorosos. *'

O "mal da montanha" seria,
em summa, uma formula um
tanto penosa, no principio, : da
¦elsbre fonte de Juventa.

De São Paulo
Novo banco, nova sede,

festas novas, mas a la-
voura continua de espe-
ranças...
O Banco do Estado de São

Paulo, para onde foram,, final-
mente, canalizados os capitaeB
conseguidos no estrangeiro a pre-
texto de auxiliar a lavoura, con-
ta desde 18 do corrente uma nova
o luxuosa sede, â rua, 15 de No-
Vémbro, e de propriedade detesta-
belecimento. Houve festa'muito
barulhenta. Estiveram \ presentes
todos os secretários do governo,
o chefe de policia," lo prefeito o
numerosas outras pessoas que
não se fazem rogadas, quando ha
cheiro de cemes e bebes pela
zona.

O acto da Inauguração.foi de

uma solennidade fora de . com-
mum, em assemblêas que enten-
dem coni a vida dè estabeleci-

mentos bancários. O sr. Altlne
Arantes. discursou com eloquen^
cia e enthusiasmo —f porque o

sr. Altino não ê quàilinjer Mar;
collno Barreto —•. patenteando a
satisfação que lhe la nalina pela
Inequívoca prova" dè prasperlda>
do do estabelecimento de credito
entregue á sua pilotageh*,. O so-
nhor Altino vae fazendo o. mila-

gre de equiíibrar-sè dentro do

partido que já 
' 

lhe deu vários

pontapés'. Mais, foliz. ou mais ar-

guto do que seu ex-companheiro
de jornadas políticas faludas, o
sr. Olavo Egydlo, deflnltlvamèri-
te no ostracismo, o ex-presidente
de São Paulo parece pisar em
terreno multo firme.

O sr. Rollm. Telles, que era,
até ha pouco, o soldado desoo.
nhecldo do P. R. P.', assim cha-
mado quando appareceu numa
chapa de deputado, tambem fa-
lou com o calor que o assumptp
trensmittla ao fogo da sua. pala-
vra de chaveiro dp Thesouro.
Notou-se, porém, lima falta.que
a todos impressionou: não este-
ve" na solennidade o sr. Mario
Tavares, ex-secretarlo da Fazen-
da, pae do Instituto de Defesa
do Café e ainda não ha muito
pródigo manipulador dos dez mi-
lhOes de libras vindos da Ingla-
terra.... ptav,. u. lavoura. Um cl-
dadão, a bedelhar humorismo, fa.-
zia insinuações multo divertidas,
a propositp da ausência do se-
nhor Mario Tavares, dizendo:

Estão aqui dois Marios de
destaque, o Mario /'Rollm Telles,
que é o nosso actual chaveiro
das finanças, e o Mario Bastos
Cruz, qiie o Washington mandou
o Júlio Prestes promover a che-
fe de policia. O outro Mário, o
TavareB, deve estar chorando so-
bre as ruínas de Carthago...

O sr. Raphael de- Sampaio Vi-
dal, que estava ali a representar
a austeridade do Senado, não
pôde dissimular o riso e deu uma
cotovellada no outro Raphael, ò
Corrêa de Sampaio,, cochichando-
lhe com malícia:"''¦--, 

Você. iriãp, 
'acha 

que fáfta
aqui tambem um terceiro , _*í-
phaelfíi.x',-.*>'; a, .,,•-•¦¦'¦!¦ =.-."-.('¦''

Parece-me, Elle devia-es1
tar ahi. Foi descuido, cpm cer-
teza...

Assim foi a festa da inaugura-
çio da* nova sede do Banco do
Estado de São Paulo. Novo bah-
co, nova sede, festas novas, mas
a lavoura continua de eaperan-
ças... 

' '" 
,' ;

NA CÂMARA

OS OÜE ADQUIRI-
KAMIMMOVEIS

Agostinho da Cunha Soare», t-rrre-
no era Campo Grande, por 3:ooo$oo4.

Joaquim Ferreira Salvador, terreno
a rua Baronwa de Uruguayana, por
4:ooo$ooo. .' ..

Maria da Conceição Silva Novaes,
prédio á rua Garcia Pirea n. s8, por
ijsoooíooo. ' ".' '.- /.

Antonio' Gonçalves . Garcia, terreno
no Rio da Prata do Cabucu, por...
5 :ooo$ooo. ¦

.Antônio s Pires Coelho, terreno a
Avenida dò Exercito, por io:ooo$doo.

Manoel Alves da Silva, terreno em
Irajá, por 3:aoo$ooo.

Julia de Carvalho Ferreira, predio
á rua Carlos de Vasconcellòs n. 124,
por a7:.sõ$ooo,

Agostinho da Costa, .predio a-rua
Delphina Enhés n. 143, P.or 4:000^000.

José Nascimento; predio á travessa
Corinthia n.'. 55, jor, 4ioop$ooo.

To5o \da Suva pias, terreno a rua
Joíé Alves, por 4:000*600.

Aurells Barroso de VasconcelloB, ter-
reno 4 rua D. Anna, por 46:500^000.

Antônio Luii Fernandes, terreno ;
tua Theotonlo de Brito, pòr 6:ooo$ooo.

Carlos Fereira da Silva, predio i
rua Gonçalves, por ooiopoíooo.

Francisco Carcaido, terreno á Estra-
da da' Pavuna, por io:ooo$opo.

Clòtllde Macedo Magalhães, terreno
á rua Horitofí, por 34'ooojooo.

Olinda Monteiro 1 da -. Franca, predio
á rua João Pinheiro n. 107, por,...
!3:ooo$ooo.¦is . 1— ««*»» m

Caniyetes Rodgers, '«Csa
sortimento, CASA HBRMAN*
NY, Gonç. Dias, B4.

(1874)

Uma reclamação (jos commer-
dantes de Joinville sobre

o imposto de renda
Em resposta _a<3| telegramma

do presiáente da Assoelaçãd.
Commercial de Jolnvilléi recla-
mando contra o actor daDelega-
da do Imposto sobre a Renda
que mandou' oobrat-.sèra; o aba--;
timento de 76T o Imposto sobre
a renda devido pelos commer-,
dantes e industriaes que tive-
ram em 1926 rendimento in?
rior a 6:000$ e que deixaram de
fazer .opportunamente as suas
declaráçSes em virtude de uma
oiròular da Delegacia Fiscal do
Thesouro Naolonal no 

' 
mesmo

Estado, que os declarou isentòB
do pagamento do Imposto, o mi-
nistro da Fazenda "transmittiu,

por copia, ao alludido presiden-
te a informação prestada pela
referida Delegacia' do Imposto
sobre a Renda, pela qual se ve-
rifica que os mesmos commer-
cantes e . industriaes têm dl-
reito ao abatimento de que ae
trata.

>.««l»

¦ --- ir—- . __l .»-

A PRAGA DOS CAFEEIROS
PÃRAHYBANOS

O ministro da Fazenda decia-
rou ao da Marinha haver autori-
zado a Delegacia Fiscal no Ama-
zonas a ,'atterider. ab pagamento
dos vencimentos do pessoal da
Marinha ali -em commissão até
que o Congresso Nacional solu-
cione a rectificação da verba
16° — Offlciees — do orçamen-
to vigente. _. ^

Um sub-director da Recebedo-
ria afastado do cargo

Por ter sido .desligado o se-
nhor Fablo Bueno Brandão, do
logar de sub-director da 1" Sub-
.Directoria da Recebedoria do
Districto Federal, assumiu as
ttíncçOes de sub-director daquel-
la repartição o 1° escripturário
Manoel. Lobo Botelho.

UMA FESTA DE ARTE
S. Salvador, io (Do correspon-

dente) — A deolamadora Helena
-agalhães do. Castro dará ama-

nhã, no-club Bahiano de Tennis,
um recital, havendo, apôs, um
saráu em sua honra.

Não é o "vermelho e sim
a "lendéa" branca

Parahyba, 19 — (A. B.) — O
professor da Escola Superior de
Agricultura de 

' 
Tapera, frei D.

Bento pickel, estudando a praga
que estfi. destriundo os cafezaes
da Parahyba, constatou positiva-
mente nâo ser o "vermelho" o
principal agentt de destruição,
mas o piolho branco, que vive na
raiz dos cafezelros, e que é uma
espécie de pseudo.coccus, conhe-
eldo sob o nome geral de "Len-
dia".

Esse piolho *-**!s*e em avnün-
do numero nas raízes doa cafeei-
ros enfraquecidos o é o maior re-
sponsavel pelos effeitos cumula-
tlvos da doença.

Varias experiências effectuadas
em diversas fazendas de café pòr
frei D. Bento Pickel lhe permlt-
tiram convencer cabalmente os
proprietários e pessoas qúe os
acompanharam attentamente.

O piolho branco é propagado
e protegido pela formiga amarei,
la, a qual. constroe üip ninho em
cada cafeèiro. Esse piolho é no-
vo para a sciencia e será devi-
damente estudado.

Espera-se que agora será facll
descobrir o remédio neoessario á
debellaçâo do flagello, que já re-
duzlu de mais de dois terços a
producção do café na Parahyba.

Licenciados da Prefeitura
Fiòram hontem òoncedidaa as

seguintes licenças: de 4 mezes,
em prorogação, aos professore
adjunto, Octacilio Elysio dá SU-
veira; de 6 mezes, em proroga-
ção, ao continuo da Silva; de
2 mezes, em prorogação, á pro-
fessora adjunta >farla Thereza
Amaral do Valle, e á adjunta,
Maria de Lourdes Cunha.

EMPENHAR?
ai ______

Empresta o VALOR REAL
FILIAL . : 

'•;"

Sete Setembro, 195
Jóias o mercadorias

(6175)

TITULO DE EFFECTIVIDADE
O prefeito mandou hontem.'

«xpedir titulo de apontador ef-;
feotivo a Aniaio 

'¦. 
Affonso de

Castro, da Directoria de Arbo-
rização. '-— «*•> *****

RH II f V _ Raielns, era-
U U U ü O yon_, cosroe-

ticos, etc. e armlnhos, O maior
sortimento em: novidades,' na
Casa Hermanny. G. Dias, 54.

'_• 

._¦ (648)

As notas de 2U0$b00 da Cai-
xa ile EsiâbilisasãG „

O ministro da Fazenda auto-
rlzou o director da Caixa de Es-
tabillsação a emittir as notas
definitivas doB valorbs ' de • du-
zéntos mil réis, cem mil réis e
vinte mil réis, -npressas pelo
American Bank Note e ultima-
mente recebidas.

drTrodolpho JOSETn
Membro cilectlvo do Collegio .Ame-

rle«no dos Cirurgiões eja Sociedade
AlIemS de Cirurgi». , ¦

Ex-Ai»i5tente' dos Hospitaes de Ber-
lim e do Rio de Janeiro, Director te.
clinico e clrurjtfSo do Sanatório Gua-
natwra. ,

Especialidade: cirurgia tlioraxlca e
abdominal. Vias biliares e urinarias.
Appendlciles, hérnias, tumores, ete.

Consultório: Trete de Maio, 36, i .,
¦ ís 6 horas. Tel. 1.000 Central. Re-
sidencia: Domingos Ferreira, 3S2. —
Tel. 2.000 Ipanema.

(1»17>_-_¦

PASSOU EM 2o TURNO, O
PROJECTO RELATIVO

AO USO DE ARMAS
; PROHIBIDAS

Um voto de congratulações'
pelo magnífico feito

aéreo da França \
Houve sessão, hontem, na Ca-

mara. Os debates correram
frios.-.-- - ri''«i_. ¦

Tres foram òs oradores da pri.
meira phase'. dos trabalhos. O
primeiro, ,sr. Daniel .Carvalho,
fez considerações em torno do
Congresso das Municipalidades
do Nordeste Mineiro, chamando
a attenção dos poderes públicos
para as theses ahi estudadas.

¦ Recorda que úm dos represen-
tantes das municipalidades do
nordeste brasileiro levantou quês.
tão interessante," justamente a
que'o traz" á tribuna; da", con-
veniencia' do prolongamento. da
Central do Brasil, que 

'se 
acha

actualmente em Santa. Barbara,
ás portas do Rio Doce, até á re-
gião do nordeste mineiro, afim
de 'dar:se -èscoaméhto ás* rlque
zas dessa região. Entende que
é emprehendlmento dò maior va-
lor; uma vez folto- o prolonga,
mento da Central até essa zona
uberrlma; estaráresolvido o pro-
blema dos. deficits- dessa 'estrada
de ferro, com'. o volume" extraor.
dihariò ,.qüe; attlngrirá, a...exptir-
tação rdó paiz.

0¥sr. Machado-Coelho foi o ou
tro orador. Exaltou, em rapi-
das palavras, o valor dos 'avia-
dores Costes e Le Brix e justi
ficou um requerimento: no senti,
do da Câmara congratular-se
com a Câmara dos Deputados
Franceza pelo notável feito ae.
reo daquelles arrojados pilotos,
O requerimento foi àpprovado.

O sr. Azevedo Lima discursou
sobre a lei de férias, estranhan-
do que a mesma. não tenha sido
applicáda.

UM ROSÁRIO DE VOTAÇÕES

As votaçBes correram • calmas
e em silencio. Rapidamente, fo-
ram approvados: parecer indefe-
rindo o requerimento' de Manoel
Ferreira Pinto Garrido, pedindo
dois annos de licença (discussão
única); projectos revigorando o
credito, para construcção de es-
tradas de rodagem no Amazo-
nas; (3*. discussão); autorizan-
do a abrir, pelo Ministério da Fa-
zenda, o credito especial de ..
16B:72B$779, para pagar ao ba-
charel Justo' Rangel Mendes de
Moraes, em virtude de sentença
judiciaria (3".. discussão); alte-
rando o artigo 4°. da lei n...6156,
de 12.de janeiro de 1927, verba
30*. do orçamento da Marinha
(3 .discussão); do Senado, orga-
nizando o quadro effectivo doB
dentistas, do Gabinete Odontologi.
co da Policia Militar do Distri.
oto Federal; determinando qual
a contribuição de caridade, em
1928, sobre bebidas alcoólicas, e
dá-outras providencias; autori-
zando a abertura do credito de
3.709:500í000, para pagamento
de auxílios pela construcção de
estrada de rodagem; autorizando
a' abrir, pelp Ministério da Fa-
zenda, o credito especial¦• de...'.--
9:088(692, - para pagamento de
premios a José Alcides Leite (2*.
discussão); autorizando a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o
credito especial de 48:ti83$022,
para pagar a Moysés Allen (2*.
discussão) o autorizando a abrir,
pelo Ministério da- Fazenda, o
credito especial de 62:3771030,
para 

'pagar ' aò capitãò-tenen.B,
dá'Ariiiadá,' Ignàclirr Manoel 'Aze-
redo do Amaral, em virtude"'dè
sentença judioiaria (2*. discus
são). .

O USO DE ARMAS PRO-
HIBIDAS

("Tjegulu-sei a segunda votação
do ' 

projecto* dispondo sobre o
uso e fabrico der armas prohibi
daa.

Dé começo, foi àpprovado um
requerimento para . que os dl.
versos artigos do proj_cto'se'vo
tassem em globo. Encamlnhan
do a votação, falou o ar. Adol-
pho Bergamlnl. Chama a atten-
ção dos representantes dos Esta-
dos para o projecto, o qual con.
sidera de máxima importância,
mas de excessivo rigor, sobretu.
do para quem vive no Interior,
onde a deficiência de policia-
mento obriga a andar armado
para garantia da pessoa" e da
propriedade. Acha que o as-
surtptò merece 

"estudo 
detido na

Câmara, por isso que alguns ar
tlgros do projecto encerram in-
convenientes - què ' pneclsam ser
corrigidos, motivo pelo qual o
orador offèreceu emendas. En-
tre- acceitar . taes inconvenientes
e ¦ rejeitar . o que ha de bom no
projecto, prefere . recusar tudo,
pelo que declara sér contrario o
seu,veio. 

'

Eni seguida, o projecto foi ap-
provado, sendo as emendas vota.
das do conformidade com o pa-
recer da commissão.

Ainda foi àpprovado, em 2o,
turno,- o projecto regulando a or-
ganlzação das empresas de diver.
sões e a locação dos serviços
theatraes. . .

Faltou numero para a.votação
do requerimento do ar., Berga-
mini'pedindo informações sobre
consultas e emolumentos na Ins-
pectoria de Vehiculos. Encerra.
das as discussões, levantou-se a
sessão.

PROJECTOS NAO FALTAM...

Foram apresentados tres pro
jeçtos novos: ,

do sr. Mario PIragibe, con
cedendo honras .militares- aos
funcóiohários da Secretaria. do
Supremo Tribunal Militar;,

regulando a contagem de
tempo aos officiaes de terra e
mar, policia e bombeiros;

do sr. ThlerB Cardoso, auto-
rizando o governo a fazer novas
promoções de 3os. sargentos na
Brigada'Policial., 

'jj

NAS COMMISSÕES
Marinha e Guerra, —• A Cora-

missão da Marinha e Guerra're-
iiniu.se sob a presidência do sr.
Bloy ChaveB, pela primeira vez.
Eate agradeceu a dlstlhcção dos
seus. collegas, elegendo.o. De-
pois o sr. Chermont de. Mlran-
da.requereu se inserisse em acta
um voto de pezar pela morte dos
tres pilotos do exercito, no cam-
po dqg Afíonsos, o sr. Alfredo
Ruy pediu mais que a Commis-
são telegraphasse no ministro da
Guerra, significando i o .seu pezar.

Finança,? .— A. Commissão de
Finanças - limitou-se a asaignar
somente um parecer. Era do sr,
Aunlbai Freire, e apreciando as
emendas ao projecto dando o
credito de- dez mil contos para
pagamento de exercícios findos.

O sr. Oliveira Botelho cônsul,
tou os seus collegas sobre o pro-
jecto relativo ás fibras nacio-
naes. Ho.uve debate, ficando de-
liberado que o relator apresenta-
ria- um substitutivo, estabeleceu-
do premios.

Pincéis para barba —epm™hlí
sortimento. CASA HERMANNY,
Gonç. Dias, 54.

(1876)

um ferrameoteiro
Foi dispensado do ponto, du-

rante tres meara, com dois ter-
ços do que vence, o -ferramentei-
ro da Limpeza Publica e Parti-
ou br. José Antunes. Bruno.

Os cadáveres, pelo me-
nos, üGáriam garan-

tidos...
O moreno dos olhos languidoa

que o sr, Washington Luis.pOz
na chefatura de policia andou
abalado porque teve uns pruridos
de independência. Minaram-lho o
terreno e sô uma attitude máscula
definiria um homem: impOr-se
pelo seu valor. Mas o sr. Co-
rlolanò de Góes achou melhor
submetter-se inteiramente e. avan-
tajar-se até no preparo doa pra-
tinhos ao paladar governamental.

, A publicidade é o espantalho
da gente que domina. Na Ca-
mara fecharam-se as portas das
commisBõea á reportagem, a "lei

acelerada" foi o Índice da men-
falldadp washingtòneana, o slgillo
passou a ser a regra da admi-
nistração publica. B então o jo-
ven Corlolano encommendou a
alguém versado no assumpto,
uma circular vedando comple-
tamento, ao conhecimento da
imprensa òs factos e oceorren-
elas poltcidco. Bonito!

Na circular ha citações em-

phatlcas: Lombroso,- Carnignanl,
Stoos, Lee Sellyer, Von-LiBtz,
Obarrlo, Garraud, Hans, Helle e
até Leroy Beaulieu comparece-
ram.

O chefe foi vivamente oumprl-
mentado pelo. mundo official, me-
recendo um ¦ affavel sorriso do
sr. Vianna do Castello, que, mer-
cê da oontracção physionomica,
soltou o monoculo, salvo graças
á maciez do tapete sobre o qual
caiu.

O Incidente proporcionou mnls
uma curvatura ao Sr. Corlolano,
solicito em apanhar a "vidraça"

ministerial. Assanhado com o
aucçesso, contente e lampelro, não
ligou á perda 0o seu sincero au-
xiliar Cumplido de SanfAnna,
Mas, a.reportagem la furando o
chefe, noticiando os crlmea como
dantes. O moreno de olhos lan-
guldòs zangou-se, fez birra, ba-
teu o pé... e uma lagrima sen-
tida chegou mesmo a correr-lhe
pelas faces.

A rapaziada do gabinete, bene-
fictarla da verba secreta e da de
vehiculos, agitou-se om soccorro
de s. ex. O João Paulino acudlu
com agua de flOr de laranjeira e
o chefe voltou a si. Mais -calmo,

espetou o fura-bolos na fronte
(oom cautela para não desman-
char o penteado) ficou medi-
tabundo e ordenou uma provi-
dencia de morte.
¦ De morte ? Sim, prohlbiu o ln-
gresso dos repórteres no necrote-
rio. E voou para o ministro da
Justiça prestigiar a sua idéa...

Os cadáveres, pelo menos, es-
tavam garantidos...

DECRETOS HONTEM
ASSIGNADOS

Foram hontem assignados pelo pre*'
sidente «Ia Republica, os seguintes de-
cretós; '¦ ¦ V(,"'rNa pasta da Faienda ,— Dcclaran;
do "sem effeito o détíreto' qiiÈ^iionie&u
parar 6 logar de /." escripturário da
Alfândega de ** Maceió, o 2° oflicial
aduaneiro, extineto, da Alfândega do
Rio de Janeiro, Carlos Augusto Maia;
que nesta-data é nomeado para 4° es-
eripturario do Tribunal de Contas;- Promovendo a conferente da Alfan-
dega da Maceió, o i° escripturário
João Manoel da, Silva Netto;

Nomeando 2" escripturário da Al-
fandega, o 2" da Alfândega de Ara-
caju', Antonio Ferrer da Rosa;

Abrindo o credito especial de reis.,
69:129$380 para pagamento a D. Ma-
ria Surville Proença Gomes e" outros,
em virtude de sentença judiciaria,

O sr. presidente da Republica assi-
PTrou hontem uma mensagem ao
Congresso Nacional, sobre a necesslda-
de da abertura de um credito especial
de 590 :ooo$ooo para* solvcr compro-
missos pela Imprensa Nacional, cm
proveito do serviço publico.

PRÓ-EDIHCIO^DÂ ASSOCIA-
ÇÂO CHRISTiDE MOÇOS

A subscripção popular attingiu
hontem o total de 176 contos!

EstSo os membros da A, C« M.
no seu segundo dia de campanha e já
conseguiram arrecadar cerca de soo
cantos de reis.

Vaet assim, tendo suecesso a cam-
panha, cujo fim, entre outros maiores,
c dotar a nossa capital coni mais um
monumento architectonico' O grupo que mais se distinguiu foi
o constituido pelos rapazes da própria
Ansociaçáo, os quaes, sem prestigio
pessoal c sem grandes relações pes-soaes, por serem todos mocos e pri-
cipiantes - nas respectivas profissões,obtiveram cerca de io contos de reis
hontem. E' o testemunho mais valio-
so do apreço que tem a mocidade pelaobra da Associação.

Estes resultados são diariamente for-
necidos d hora do almoço dos compo-
nentes dos _ grupos em actividade. rea-
lizando-se o mesmo no Palace-Hotel,
ás xa horas.
. A somma arrecadada hontem foi de

89 contos. ' »

0 AVIADOR "MALANDRO"

NÓ SENADO
QUEREM MODIFICAR A

ARRUMAÇÃO DAS CA-
DEIRAS NO RECINTO

Toda a ordem do dia
foi votada

Começou a sessão de hontem
com um discurso dosr. Paulo
de Frontin. Q senador carioca
anda intrigado com a disposição
actual das cadeiras no recinto e
eptende que se deve voltar 6. ar-
rumação do tempo em que o se-
nado íunecionava na casa velha.
Mostra o sr. Frontin que, pre-
sontemente, os oradores são for-
çados a fallar de costas para a
mesa, ou de costas* para :oB col-
legas, o qúe -é uma. situação .'.in-.
commoda e desagradável, que
precisa ser remediada, ponclue
o senador catloca', promettdndo
apresentar; dentro :de poucos
dias, uma. indicação no sentido
do qué.suggere.

Presidiu os trabalhos o sr. An-
tonlo Azeredo,' que aproveitou o
ensejo para declarar que as, ob-
servações¦ qüe acabaram -de- aer
feitas polo sr. Frontin, ja tem
ouvido, rejfetldas vezes, de va-
rios.outros seriadores. ;.-.

O QUE HOUVE; NA OBDBM
DO DIA

Havendo'número, foi votada
toda a ordem, do dia, sendo ap-
provado,.,além. dè. vários 'pròje-

ctos de abertura dò credito, _ de
n°. 76, de 1927, determinando que
a percentagepj:'sobre a arrecada-
çâo- do imposto de . conB.umo , a
que téeiri .direito oa (agentes, fls-
caes ; no Estado' dò! Pará., seja
igual fi. percebida, pelos fiscaes.
no Apiazonas.

No íim da ordem do dia, conS-
tava a proposição da Câmara n°.
139, que regula a nomeação 

'dos

motoristas das embarcações das
alfândegas desta capital. Tendo
o sr, Frontin requerido o adia-
mento da discussão por 24 ho.'
ras, o pr.~Ii'lneu Machado ma'
nifestoú-se no sentido ,da nriesa
não poder acceitar o requerímen-
to. O orador tinha apresentado
uma emenda, o que. importaya
no adiamento, automático dò dè-
bate, 

"desde - que' nãor'houvesse
oradores, inscriptos... O-Br. Aze-
redo fa resolver'a questão,.' mas,
logo, vários senadores òomeçam'
a discutir o assumpto, estabele.
cèndo-se a confusão na reoln-,
to. Afinal, depois de fallarem
os srs. Bueno de Paiva e Antõ-
nio Moniz, a mesa . resolveu
acceitar o requerimento do Br.
Frontin, que, posto a votos, foi
àpprovado.

Assim correu mais um dia no
penado. ,'

DOIS PROJECTOS DE EQW
PARA.1AO DE VENCI-

MENTOS

O sr. Kíheu Machado apre-
sentou dois projectos de equi-
paração de vencimentos dos fo-
guistas do Serviço de Prophyla-
xla aos da Inspectoria dos Ser-
viços de Prophylaxia Marítima
dos distribuidores da -.xpedição
do "Dlarlo Official" aos dos Cor-
relos.

NA COMMISSÃO DE FINANÇAS

A Commissão de Finanças es-
teve reunida.

Foram - assignados parecereB
favoráveis á abertura dos se-
guintes créditos: de 2:358.000
para pagamento ao juiz federal
do Rio Grande do' Sul bacha-
rei - Luiz • José de Sampaio; de
51:500$000 para 

"Vicente dos San-
tos Caneco; dè 220:000$000 para
attender ás despezas resultantes
dos concertos e reparosído ma.
terial fluetuante da Directoria'dé"-Defesa Sanitária Marítima e
Fluvial; mantendo Bubstltutivo
da Commissão sobre os "venci
mentos dos officiaes de justiça
fldderal do 

"Districto Federal. e
dos Estados.

Suscitou animado debate o
parecer do sr. Felipe Schlmldt
favorável' â abertura do credito
de 1.002:876$553, para pagamen-
to, em virtude - de sentença ju-
diolarla, aos ministros Alexan-
drino de Alencar, Carlos Buge-
rilo, Paula Argollo, Marques
Porto, Júlio Fernandes de.Al-
meida, Vespasiánò de Albuquer-
que e Huet Bacellar. Flcòú re.
Bòlvldo que o parecer seria Ura
do em avulso para melhor es-
tudo da commissão, adiada assim
a solução Immediata do caso

O sr. Euricò Vallo solicitou
vista, do parecer do sr. Pedro La-
gò contrario ao projecto crlan-
do nas regiOes dos Tocantins e
Araguaya tres postos do prote-
cção e auxilio aos selvleolas ali
locallsados. O sr. Pedro Lago,
ppr sua vez, pediu vistas do pa-
recer do sr. Bueno Brandão so-
brè os vencimentos das dacty-
lographas 

"da 
Secretaria da Ca-

mara.
-¦ ¦

? _•

nyton LuisA critica e o sr. Wash
"O sr. Waslilngton não sab..o que fazer com o ouro
do e-__.preâtImo bí- parti do"

Naíuralizações
Por portaria de hontem foram

naturalizados cidadãos brasilel-
ros; Arsene Puttemans, natural
da Bélgica, Daniel Esplnosa Igle-
slas, natural de Hespanba, Ma-
noel Rodrigues e Bernardino Gon-
çalves Marques, naturaes de Por-
tugai, j-KKirip.ntps todos nesta ca-

LoltaJ-

A pirataria de um supposto vôo
sobre a America do Sul

Os jornaes . do Paris registra-'
ram'o caso com escândalo. E es-
dreviam: .

A 81 de maio ultimo, apnun-,
ciou-se aqui que dois officiaes de
Marinha, o capitão ' de fragat^
Bouchacourt Bloch e o capitão-,
tenente Demougeot iam tentar,;
em hydro-avlão, o rold Frejus-j
Buenos Aires, Ida e volta.

' O ministério da Marinha, po-,
rém, surprehendldo eom os dois'
nomes, verificou depois que elles,
não existiam nos seus quadros.,
Eram iptrujôes'e piratas.

A Segurança Geral da Policia
poz-se em campo. Apurou-se que
Bouchacourt Bloch,, a alma da
aventura, era' esçroç ja condem-
nado com os seguintes nomes:

Georges, áaiomâo e. Gíiberi-
Bioch. Nasceu em 5 de'junho de
.1897, em Nancy. Sem profissão
nem domicilio, fazia-se passar
por engenheiro, advogado, offi-
ciai aviador, etc, De 1920 a 1933,
eommetteu ohantages no valor
de melo milhão de francos.. Pre-
so, íoi condemnado a tres anpos;
de cárcere. Em 1926, cunWda
ti pena,' foi rèitltuido á liberdade.
Voltou á malandragem. •

Ultimamente, explorava os in-
genuos em Strasburgo e ém
Vichy...

Recebido sempre nos meios mP
litares, f&zia-se passar por filho
do prefeito do Baixo-Rheno. Far-
dava-se de qfflclal da Armada,
cuurià- O pôítc âs :n*.a™íri«i;*í;i:í
condecoraçtíes e... galanteava
com suecesso as damas nas
praias de banho por onde appa-
recia. Andou pela 

"Cote 
d'A2ur

planejando uma sociedade de na-
Vegação aérea pela America do
Sul. com escala pelo Rio de Ja-
neiro.

Afinal, foi detido em Paris, na
rua Ponthleu e enviado para a
cadeia publica de Nancy, onde
ajustará varias falcatruas que ali
eommetteu.

De que no.» H"rar_os, aceres-
centamos rnô»

HOJE

I CONTOS
Por _25$00O

_ D /T-

A Rainha das
Loterias

Existe""em toda a contenda de
intellecto ou do Interesses, a par-
te dos argumentos expandidos de
um e outro lado, um certo ponto
de vista elevado, que determina
sempre de antemão a que lado
cabe a.-razão

O povo, que flente sem raclocl-
nar, toma quasi que infalllvel-
mento,• por instineto, o lado do
cóntendor que, na llça, parece,
pela attitude, o mais nobre, o
mais digno. Eis como se explica
o phenomeno chamado em - lin-
guagem simples, a sympathia
popular.'

So estudarmos .a historia, ve-
remos rcomo . a sympathia jiopu-
lar sempre esteve.; ,dp lado. da
justiça contra a' tyrannla e nun-
ca errou, apoiando o fraco con-
tra o forte, perpetuando: muitas
vezes a prole do infortúnio, para
que os filhos dos martyrea e sen-
tenciados pudessem resgatar a
memória de seus antepassados
tratados com injustiça, victimas
da ingratidão humáriá.

Não precisamos èxemplijlcar.
Em nossa própria historia temos
ò 

"stolco Tiradentes, consagrado
hérée nacional depois de perecer
no- pátlbulo, victima imbelle da
legalidade, na época -colonial.

O -phenomeno a. que chama-
mos sympathia ¦ populari ¦ indicio
certo da verdade, tem-se mani
festado, há questão financeira, de
um, modo decidido'eni favor da
critica' imparcial é contra- o: sr.
Wáshingtori LuiB. ¦

Por que tanta popularidade dos
que combatem a establlisação, o
tanta impopularidade das idéas
do homem que èatà no pbdçr?

Existem motivos múltiplos, que
o Instineto de conservação do
povo percebeu desde o inicio.

O primeiro motivo, é sobrada
razão, é o modopelo qual Be tom
conduzido a critica deante do
plano'financeiro dò sr. Washlng-
ton. A critica se tem portado
com nobreza e altivez,, sacrlfi-
cando muitas vezes esplendidas.
pccaslSes de derrlbar de um sé
golpo- Idéas estapafúrdias de es-
tabillsação, para preferir o_ ca-
minho da sensatez e da razão,

A.critica tem revelado um ex-
cedente de confiança em seu
triumpho,. e é isto que lhe vale
a confiança do publico,- pois o
puoítco vê nessa attitude a eer-
teza de que, quando precisar de
alguém que- corrija os. males
oriundos do erro em que incidiu
o governo actual, terd no apoio
dos aetuaes críticos, a segurança
de um remédio effiòaz, correcti-
vo sincero e certeiro â politica
errônea da actual administração.

:¦ A critica' desde o primeiro dia,
pela voz doa órgãos mais con-
celtuados da "opinião nacional,
profligou o plano financeiro,
apontando em minucioso detalhe
um por um dos pontos falhos,
um por um dos males a evitar,
ujna por ,üma das;, conseqüências
nefaá(#s|> _as idéas .jnal-gérmin^-
dás ná.sub-cònsclençia dos aprè-
goadores da reforma a cambio
vil. i

Qual foi a, resposta do senhor
Washington Luis?.

Nenhuma. Apenas em feverei-
ro deste anno, uma riota decla-
rando' que a critica levantada
pela imprensa, não tinha funda-
mento. Mas essa 

"resposta não
envolvia contestação, 

"por 
isto

que não apontava porque a ori-
tica não tinha fundamento, e
serviu apenas pará provar a in-
intelligencia do "èoverno e a
orientação firme e patriótica da
critica, Reforçou--a no conceito
publico.

O govorno nunca respondeu a
uma só objecção, nunca deu uma
Informação Isii.cera, nunca ah-
nunciou as medidas propostas,
chegando a ponto dé negar á im-
prensa as cláusulas do contrato
recentemente firmado aobre o
empréstimo* bi-parüão, sem:. de-
clarar se .úer o destino a qúe, o
mesmo f«5rav proposto. \_

Como pôde inspirar confiança,
quem assim procede?

No entanto a critica se mail-
teve no terreno' respeitoso, abdl-
cando de direitos sagrados quo
lhe pertencem, como o de sus-
peitar da honorabilidade de pes
soas que praticam actos de du

(3043)

Uma decisão do ministro da
Fazenda sobre as accumula-

ções remuneradas 5
• O ministro da Fazenda decla-

rou ao seu collega da Marinha
haver ;resolvdo indiejterlr, pelos,
fundamentos do despacho pro-
ferido em idêntico processo, o
pedido do capitão de corveta
Paulo Emilio Pereira da Silva,
no sentido de lhe W pago o
soldo que deixou de receber
durante o tempo em que exer-
ceu o mandato de deputado es-
tadual pelo Amazonas.

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

PUA PK1 MEIRO DE MARÇO, 67
'Presidente, JoSo Ribeiro de OH«l.

ra e Soui»; director, Agenor Bar.
bo3_. -_ . .

Bnncode Déposltoa e Desconto».
. Fai todas as operações bancarias^

/ ¦¦ IO» ¦*«.,.—'- '

Novas agencias bancarias
O ministro da 

"Fazenda autori-
•sou o Banco Popular do Kio
Grande do Sul, com sede em-
Porto Alegre, naquelle Estado a
abrir uma agencia em Montene-
gr0 e outra em Taquara, no
mesmo Estado, e-bem assim a
Caixa de Li1u*t*a8ã?' sociedade
anonyma com sede em Santos,
para abrir uma filial ha cidade
ru-i Si?o Paulo, .

Noto fiel do thesoureirò da
Caixa de Estabilização

O ministro da Fazenda solici-
tou providencias ao da Agricul-
tura no sentido de ncr posto. fi.
disposição do seu Ministério o
auxiliar desenhista do Gabinete
daquelle Ministério, Antonio
Gomes de Mattos, afim de exer-
cer, em commissão o cargo de
fiel do thesoureirò da Caixa de
Estabilização, prcebendo o ven
cimento deste careo.
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{Campou ntj-nt**^)
bias interpretações, 0 nun • ,direito innegavel da ermu^
tretanto nao se serviu eHa'd"íí
prerogativa democrática, . Sca inquiriu sobre con-.mÍsecretas dos intermediário. .zangoes (que as ha 8em áuláOfi empréstimo da consolldaf
nada disto perguntou, Com w'dadeira, abnegação do 6eU Mde duvidar a critica tem Scomo modelar e proverblal tZnestidade dos executores do nbno- financeiro, embora almadelles por seus actos ant-rlZ
na vida, nao devessem estranha
se se lhes perguntasse fac. iface .quaes os seus propósitos emcertas questões de Interesso Ccional. *

Qulz a critica. p»ra ECU „-triumpho, que ao sr. Washington
nao faltasse sequer o prazer d.realizar todos os empréstimo,
que julgue necessários parar ef(.ctivar seu plano absurdo ío tt
forma: c tem tido s. ex, a «.tlsfação de não lhe faltar a m|.nima coc_ieração. Tanto maiorserá a gloria da opinião publi»livre, se, apôs todas as tenUtl.
vas, cercadas do todas as -.p.
postas e pretensas garantiu,
empréstimos, falsa propagani_
de apaniguados, o demais melo*
de illudlr a boa fé do publico, *
sr. Washington atinai encalha,
com .'seu programma financeiro,
como encalhou o "Uberaba"-m
costas do Maranhão.

O sr. Washington tem sido
tratado como um verdadeiro
mandarim chinez, com um res.
peito a que não faz jús a Inlelll.
gencia de s. ex. om mate*__
finanças, sem que sc puzesso su
honradez em litígio e Bem uma,
palavra, expressão ou acto quo
manifestasse duvidas aliás juj.
tlflcaveis deante da seriedade e
da Importância das transacçHes
que s. ex. tem realizado no silo
cargo de chefe do executivo sob
sua unlca responsabilidade pes.
soai. ás vezes, sob sua simplji
assignatüra!

A critica oonto-sa hoje mail
forte que nunca, certa da vicio.,
ria, que celebra para o bom jo
Brasil, e conta com o apoio l(.
condicional de todas as opiniões
livres desta Republica.

Não foi apontado um' unico
erro ou mio conceito da critica':
não foi questionada a honradez
e o caracter de um só dos qua
levantaram, sua voz contra ot
erros do sr. Washington LutSn
São todos homens de caracter
consagrado pela opinião publica,

O sr. Washington, ao contri-
rio da regra geral, recusou-se»
aprender, e esta hoje no mesmo
gráo de "establlisação" mental
em que se achava quando en
novembro de 1026 proferiu.ólm-
pensado discurso" do Automóvel
Club no Rio de .Janeiro. Julga
quç„ o BrasU. lhe pertence, e que
Rçrseverar: nò „èrro é prova de
força de caracter. Ignora qüe a
critica possue ps meios de penei1
trar nos arcanos das personall*
dades e qtie não se engana quan-
do affirma que a s. ex. lhe fal*
tam exactamente as qualidades
de que mais se jacta, como seja
a pertinácia e o tino financeiro,

Outro seria o resultado si
s. ex., ao envés do persistir ¦*.
papel de oráculo das finanças,
proourasse se esclarecer comas
pessoas, cuja experiência dos
assumptos para s. ex. virgens,
os recommehdam â attenção d»
timoneiro neste período critico to
travessia no mar das finança»
internacionaes.

O resultado é o que se vir
o sr. Washington obteve o em-
prestí/mo e não sabe o que ftatt ¦ \\___\-
com, élle, porque mal pensou eis ¦ mil,
díspar do ouro, o cambio cm» _W\ nem
suas artimanhas começou a Ifr
zer -caretas para a direcção /'•
nanceira do Brasil, e a amtçtt
o nosso intercâmbio com tu ou*
tros nações 1 Quando nos faltai*
o ouro, era porque não o tinha*
mos: tendo-o, é porque não «•
bemos que fazer com elle!

O cargo dá o nome mas ni»1
dâ as aptidões necessárias para
exercel-o. O Brasil de hoje cau-
sa a impressão de uma naçi»
de. coxos, conduzida por ao
cego...
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CORDEAUDADE BRASILEIRA-
ARGELINA -

Officio do embaixador ar-
gentino e telegrammas de
Buenos Aires ao Rotary
Club do Rio de Janeiro,
com referencia á offerta
da. bandeira aurUverde

O embaixador da Republica
Argentina, exmo. sr. A. Mora y
Araújo, dirigiu â directoria do
Rotary Club o seguinte officio,
com relação á offerta da Bandei-
ra Brasileira feita aos rotarianos
argentinos pela associação cpn-
genere desta capital."Senhor presidente —* Tenho"
a satisfação de aceusar recebi-
mento da attenciosa communl-
cação de v. ex., de 11 do corren-
te, pela qual houve por bem com-
munlear-me que a-instituição sob
sua digna presidência, interpre-
tando os sinceros sentimentos dc
confraternidade.,. existentes entre
os rotarianos'brasileiros e seus ca-
maradas argentinos, 

'resolveu of-
ferecer a estes uma bandeira na-
cional como o mais eloqüente
symbolo de amizade deste gran.
de paiz para com a rnipha pà-
tria, enviando para esse fim a
Buenos AireB o rotarlano sr. Pe.
dro Benjamin de. Cerqueira Ll-
ma,

Aprecio em toda sua alta si-
gniâcação a altitude uuufi-Ur-
nal e amistosa do Rotary Club
do Rio de Janeiro,. e espero que
meus compatriotas receberão o
illustré portador da symbollcá
lembrança, coni as manifestações
de cordealidade de que- sempre
se revestem ob actos em que os
dois povos amigos so têm aper-
tado a mão para reaffirmar os
tradioionaes vínculos que os
unem.

Queira acceitar, sr. presidente,
com motivo'tão plauslvel,'os sen-
timenton de minha distineta con.
slderação e particular apreço.

(a) Antonio Moray Araújo.
A s. ex. dr. Edmundo de Mi-

randa Jordão — Presidente do
Rotary Club — Rio de ' Janei-
ro."

De Buenos Aires recebeu tam-
bem a directoria do Rotary Club
os seguintes telegrammas:"Cumpri honrosa missão. Ban.
deira recebida viva satisfação.
Affectuosas saudações — Cer-
queira Lima.""Rotary Club de Buenos Al.
res intensamente emocionado
agradece nos irmãos brasileiros
a entrega dè sua gloriosa bandei-
ra cujas cores, trazidas pelo emi-

i nonta delegado Cerqueira Lima Catw»

se unem indissoluvelmente com
as nossas no coração dos argen-
tinos. Viva o BraBll — Abra,
ços. Del. Campo — President»
Trios — Seoretorio."

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

PAGAMENTOS NO THESO.Bi.
Na i« Pagadoria do Tliesouro Ni;

cional serão pagas hoje as segmn™
folhas: (olhas atrazadaj.
PAGAMENTOS NA rREFEl-

TtJKA ,,(. ••
Pagam.se hoje as seguintes íomas »

vencimentos: adjuntas dc 3" Çla!,se' f.
J a Zj e i». ,e 3» circumscnpço-a m
ViaçSò. ..

SERVIÇO TOSTAIi,
O Correio expedir» malas ps»! «*

guintes paquetes:
HOJE:
"IUguassú", para Bahia, M?«16.'

Recife, recebendo impressos, ale J »»
ras; objectos para registrar, ate » w
ras; cartas para o interior da K"P"
blica, até.9 ll»! *&'<«• ,im> cm ^
duplo, ate io horas. _ -IM

"itapacy", para S. Sebastião Sal*»
e mais portos do sul, reebe*ido irapr"
sos, até ás s no-as; «¦'"" Ç?..o interior da . Republica, ale 5 jl':idem, idem, com porte duplo, aie ,«¦
horas. „ .. .,."foconé", para Victoria, Bania, »
cife, Europa via Liaboa, ruüam.M
pressos, ate ás 4 ""'a8'. "/'" Bi?
o interior da Republica, até 4 '!'•
idem, idem, com porte duplo, ate )
"-Duo. 

iiegii Abre-.!-.?--.* &&s
e Rio. da Prata, recebendo 'mP""fr'
até 13 horas; objectos para ren-WJ-
até 13 horas; cartas P»ra. o m ««w
da Republica, até 1» i|3; idem, '«»
com porte duplo, até 14 -horas <J™»
nara o interior da Republica, ate 14-
horas.

y>MANHA: _ , ,,,.."Saturnia". para Ut ™ml.S,
selha, Nápoles e Tricstc, rec*be"io
impressos, até 11 horas; objectos para
registrar, até io; cartas para o ""*
rior da Republica, até i* h.0."8',....." "Itajubá", para Santos. Rio Gra»
de, Pelotas e Porto Alegre, re«benJo
impressos, até 7 horas; objeeto! para
registrar, até 18 horas de a., •"•J.
para o interior da Republla,',W
7 i|2; idem, idem, com po'le ""P1"
814 

CORPO DE BOMBEIROS
Serviço para hoje: .j.i.
Director do servi-n: capitão Afloi

P_hOfficial 
de dia: ,* tenente Gota»

"Auxiliar 
de dia: a» tenente Ju""»''

¦ <• soccorro: ." tenente EdnuinJJ
2' soccorro: sargento Anaximanilro
,-» soccorro: sargento Vel oso.
knobras:. 1» tenente Octavo.
Ronda geral: *» tenente Serj 10.
Media- dc dia: i* tenente dr Ug
Medico dc emergência: capitlo

%ia1%harmacia:,najnrller«tar.
Interno ao hospital: acad. «»*».
Foiça: o commandante da csUíao
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CORRETO DA MANHÃ — Quinta-feira, 20 de Outubro de 11)27
V***I incêndio i nia Marechal Floriu

lllllllllllllHIIIII.il •**" - •>;

I afffiícção de uma mãe com
§ete creanças e a acçãovalorosa dos bombeiros

¦ .II.IIIUIIIIIIIIIIIIII*-

Como procuram respeitar a "circular"
do chefe de policia

-IUIIH1IIIIII1IIIINH..

Ò Incêndio que motiva esta no-
ffiaáfoccorreu num pon.o bas-
ante movimentado Ua oldaae,
Se existo, tambem, um grande
Mm, o Popular. ,, _1 j

íoi na i'«a Marechal Floriano
Pdxoto, entro a Avenida Pas-
ÍS „ rua doa Andradas.

ks casas coinmerciaes estavam
ú fechada», maa eram numero-
_*, ou transeuntes e vehicuola,
Lella hera, pouco depois dus
I horas da noite.

Ouviu-se, em dad_i momento,
ditos seguidos de alarme, cor-
rendo para a rua os moradores
Joi sobrados vizinhos e, algunB
•H,mme'clantes e * empregados,
nue se preparavam pnra dolxa-
L, os estabelecimentos.
¦!' üe Sido, do sobrado do predio
numero 91, pelas janelías, saiam
nossas nuvens de turno, que,
l principio, era negro, prenden-
jd por issu, a attenção dos
Bombeiros," que 

' 
desconfiavam

iratar-se te algum explosivo.
Algumas pessoas, • entre as

mães de coronel reformado do
Jor!» de Bombeiros, Affonso
Rginano, achavam que a policia
devia ter muito cuidado quanto
io exame dos escombros, no-
meando uma commissão de pe-
tltos capaz de apurar suffiçlen-
leniente as causas do sinistro,
Xf isso que a fumaça devia
Ser Isto . podia ser de kerose-
ie,' ou do outra matéria tam-
¦em Inflammavel.

B lembravam, então, que te-
¦_a ultimamente quando ae
ípproxlnm o lim do anno, di-
TerSos incêndios, sendo que o
jccorrldo antes deste foi em Mu-
jurelra, conforme divulgámos
im outro logar...

0 FOGO TKVE INICIO NO
SOBRADO

0 predio numero 91, da rua
Marechal Floriano é constituído
de dois pavimentos, somente, ter-
¦to e superior.

Na loja 6 estabelecido com
irmarlnho o negociante syrio
_?sad Callld & Companhia e, no
tobrado, residem uma senhora,
(luva, com duos filhas tendo ei-

ali uma pequena fabrica de
[írmas* para chapéus.

Pouca mercadoria e dois ou
Ires motores movidos a oleçtrt-r
cidade.

Uma officina modesta.
Junto a essa officina, mais

próximo de uma claraboia quo
(Ica ao centro do pavimento, é
que teve inicio o fogo.

As tres moradoras dali, que
no momento trabalhavam,' sai-
ram a correr, gritando por soo-
corros, não se sabendo, se fo-
nm "Has avisadas de que ha-
vil fogo na casa, ou se foram os
tirinhos, por isso que alguns
destes deram alarme, de casa
ini casa, que estavam todos
ameaçados.

UMA FAMÍLIA, ONDE HA
SETE CREANÇAS, EM IM*

ÍRESSIONANTE AFFLICÇ£0

A loja do.predio numero"91,
ílssemos linhas acimái é oecuça-
ilo pelo syrio Assad Callld,'qi/o
H\' tem um negocio' de -arma*-*
ttóho. " 

* '¦¦''¦""• "'' ¦•'

Nos fundos reside elle com
tuà família constituída de.,,.es-

, d. Martha Callld e ..sete
filhos menores, José, de 3 an-

— Julieta, dè cinco — Es*:
fneralda, de oito — Olga, de nove
- Jamll, de onze — Victoria,
de quatorze — Nazareth, dé 16
annos de edade.

Fechada a loja, depois das .7
horas, a família Callid. encami-
nhou-so para os fundos, onde
reside, para o jantar.

Terminada a refeição, o chefe
_ familia, como S de costume
!éu, poz-se a brincar' com o fl-
lho menor, de nome José, que
constituo a alegria da casa, por
«r o menor e multo activo e In-
leressante.

A criança, entre os Irmãos,
(azla gracinhas, ao lado de Ja-
mil, que dizendo-se' actor de ci-
nema, reproduzia, a seu modo,
para os demais, scenas que cos-
tomava apreciar, na tela, diver-
ns cômicos.

Quando maior era a. alegria da
Iamllla humilde, urri vizinho o'
negociante M. F. Ferreira dos
Santos, bateu a • porta, affllcto,
para avisar de que havia fogo
no. sobrado.

A família, ao int«!r*r*-se do
que se passayn. ficou apavorada,
reni saber se ficava nò logar em
qúe'se encontrava ou se fugia
para a frente, tendo, assim, de
passar sob o fogo.

As crianças gritavam, aterro-
rimdas, ao passo que* o senhor'.-'lid dizia á d. Martha que ti-
vesse calma e o auxiliasse a cai*-
regar os filhos para a rua;

0 quadro era o mais impres-
liónante que se podia imaginai*.
Pouco depois, com auxilio de
diversas pessoas, foram todos
trazidos para a rua, sempre
aõs gritos, sendo todos ¦ reco-
lhldos ao lar do negociante Jo.
sé de Souza, da firma Miguel de
Souza _ Cia., no. sobrado da-
quella mesma rua' n° 81, em
cuja loja funeciona um negocio
de calçados e tamaricaria.¦D. Martha queria levar uma
trouxa de roupa para as crean-
(as, que estavam om trages ca-
selros, mas com' isso não con-
wdou seu esposo, que desejava
«ímente, dizia elle, fossem sal-
vos 'seus filhlnhos.

OS PRE.ICISOS SOFFBIDOS
PELOS PRÉDIOS VIZINHOS

Em conseqüência dese Incen-
ilo, muito soffreram os prédios
vizinhos, com a agua, que jor-
nu em abundância. •

A "Casa Rochedo", que fica
"o numero 93, estabelecimento
Je ferragens, louças, etc. ficou
bastante inundada. Mais lamen-
iavel, porém, foi o susto por-
que passou a familia do seu
Proprietário, sr. A. B. Gomes,
flue reside no sobrado, s que é
constituída do casal e cinco
creanças. Fugiram todos para
Jma casa da vizinhança, vol-
«ndo, mais tarde, quando jâMo havia mais perigo.

.(N'o numero 89, funeciona a'Casa 
Athayde", de proprleda-'•«'da 
flrmn Ricardo J. Athay-¦*¦' cujo chefe, o foi chama-

¦*> em sua casa, A ladeira doFaria n° 44, por um amigo. Es-
9. senhor, ali chegando, -. verifi-
j*j>» num ligeiro exame proce-™o na loja e no sobrado,, quoOT negocio havia soffrido sôrmente em conseqüência da"•pia, que caiu sobre a papela-l,™; artigos de alfaiate e arma-¦ Unho.
.Todos têm seus negócios
jcautelados, inclusive o nogoci-

ij'» Callil. A fabrica de cas.
fflttes, que se dizia ser de Ar-'"?r de tal, não se sabia, aPrincipio, se estava no seguro.No sobrado em que teve ini-

ffl? o fogo, ficou um compartl-"totó Intacto, estando, porém,'' Peças de roupas que nesse«.encontravam atiradas para o
l> ?j ° 'lue demonstrava ' ter
JgWo grande confusão ao serWo o alarme.
**¦ ACÇAO DOS BOMBEIROS

FOI ENÉRGICA E
DECISIVA

h8? Bombeiros da estação«ntrai, que nâo se fizeram de-

.©'. predio incendiado, Photo graphia tirada contra a von-
tade dos auxiliares do sr. Corlolano que.estiveram no local

morar, ao ohegar ao local Ini.
ciou immediatamente o ataque,
quo foi formidável e dlcislvo,
sendo cinco linhas de manguei-
ras levadas, ao ponto em qüe
oram mais intensas as * cham-
mas, sendo, desse modo, clr-
cumscripto o fogo no pavimon^
to em que teve inicio. Quando
faltavam 15 minutos para as
10 libras da noite, era dado o
signal de retirada, ficando po.
rêm, no local, uma turma para
refrescar o entulho..

O trabalho de extinção . foi
feito com o primeiro soecorro,
sob o commando do tenente Leão,
estando a manobra a cargo do
tenente Atatiasio.

Ficou ferido o cabo n" 7, que
foi soccorrldo pela -ambulância
do Corpo.

FOI SALVO UM LINDO CAO
•

Os bombeiros, quando comba-
tiam as chammas, encontrarm,
no fundo da casa Incendiada,
a latir de maneira impresslo-
nante, um iindo cão, de cOr
branca. 0(anlmal foi salvo e Ie;
vado 'para o' restaurante Chlhezv
de propriedade'dè 

'Josê./ÍSri.èidá,5
onde estavam, tambem,' tres se-
nhoras do predio n° 95, Maria
Cupertlna, Josêphina Caldas e
Aurora Gomes. .

O SERVIÇO DE ISOLAMENTO
¦ O serviço de isolamento foi

estabelecido pela promptidão do
incêndios, composta de 14 pra-
ças da Policia Militar, sob o i
commando do cabo n° 54, Age-
miro Gomes da. Silva. .¦

COMO SE CONDUZIU ¦
A POLICIA

Á policia local, que ê a do. 3o
districto, cojnpareceu represen-
tado pelo commissario Quirlno.
Quirino, que procurou. respeitar,
da maneira que lhe era poslvel,
a "circular"* de seu chefe.'Pre-
tendeu impedir a acção da - re-
portagem chegando, mepmo, a
ameaças de prisão. Os' photo-
graphos muito trabalho ' tive*,
ram, tambem, para dar conta
da árdua tarefa, que tinha de
ser cumprida, nesse momento,
sob uma chuva impertinente.

Essa autoridade mandou pa-
ra o districto o proprietário do
armarinho Callld, e um parente
deste,' de nome Arnaldo, domi-
cilládo â rua Souza Neves.

O proprietário do predio, Au-
gusto.'Maia da Motta, está sen-
do procurado para depor ..no
Inquérito instaurado na delega-
cia.da rua Senhor dos Passos.
.,0 WBgooiante Ferreira,-, estar
beleoldo- com úma , támancaria,
e que muito auxiliou as-fami-
lias ¦ affllotas, foi .intimado a
comparecer a delegacia. 

" 
.

0 CINEMA PELO
TELEGRÀPHO

Adolphe Menjou recolheu-se
ao hospital

Los Angeles, 19 (Associated
Press) — O conhecido astro do
cinema Adolpho Menjou reco-
llieú-se ao hospital, sentindo-se
doente do estômago e dos rins.
Quando filmava uma scena da
sua ultima producção para a Pa-
ramount, foi accommettido de

CYM
relógio/'
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ADOLPHE MENJOU in
uma syncopc, sendo immedlata-
mente soucorrido pelos collegas
c transportado pura um dos hos-

pitaes desta cidade. Os médicos
acham, que o seu estado requer
tres semanas de completo des-
canso, devendo Menjou evitar o
trabalho durante o tempo deter-
minado pelos facultativos.

Londres, 19 (Associated Press)
— Chegou hoje a esta cidade o
Industrial qtnematogjraphlco se-
nhor Joseph M. Schenck, doa
BstadOB Unidos, afim de discutir
as possibilidades de conseguir
flliács aqui-, para a producção dé
lilms. Deste modo, elle convocou
uma conferência entre as auto-
lidadas cinematographicas bri-
tannicas, afim de planejar com
ellas.a producção de films po^
-¦'arts âíis coínpanhists -norte oxc*'-*
. Icanas na Grã-Bretanha e de
trazer para aqui, doa Estados
Unidos, artistas clnematographi-
cos e directores de scena.

Sortes grandes
- CENTRO LOTERICO

Travessa do Ouvidor, 4
(C 27222)

0 'JEQÜITINHONHA"

CONTINUA EM PERIGO

Depois do naufrágio, expio-
diram as caldeiras!

Bahia. 19 (A. B.) — Depois
do seu naufrágio, nos baixios
de Cannavleiras, o vapor "Je-

quitinhonha", da Navegação
Bahiana,.teve as suas caldeiras
rebentadas por uma explosão._

O navio continua em posição
extremamente perigosa.

Temporada portugueza
de comedia, tio Municipal

Vimos, hontem, no Municipal, uma
interessante.¦ comedia hespanhola, "E'

preciso viver", de Luiz Oliva. NSo era
nova para o Rio de Janeiro, pois jà
aqui* tinha', sido representada no Rialto
e depois no Trianon, por Iracema de
Alencar, que. fania muito bem a figura

principal, aquella elegante Maria Lul-
za. Coppcrfieltl. . -

Cpmo sc. record.m os que conhecem
a peça, Maria Luiza,* se íaz passai
pela cozinheira do sr. Jack Krause,
para que o millionario americano
oecupe por algum tempo a casa dos

'Copperfield, em Virgínia, e possam «
filhÓ3, com o dinheiro da feiída, eus-
tear as despesas* que o chefe da fami-
lia fazia num sanaforid de Viennai .

O papel 
'coube, hontem a;sra. Re>

Çolaço e a illustre artista portugueza
o conduziu excelentemente atê 0 des-
fecho, isto "t; ate o momento em que
Krassc, que descobre logo o ardil c
sc apaixona pela creaturinha graciosa,
offerece a Maria Luiza a mâo de es*
poso. ' . '' '

Com que naturalidade foi representa*
do o 2" acto, passado numa cozinha
authentica, onde as panellas ferviam,
os legumes soffriam limpeza e uma
gallinha entrava no forno uutada coii>
manteiga! .*..; ¦* ¦ ¦', ¦'.,'

O sr. Robles Monteiro foi o ameri*
cano Krassc, distineto, com linha, a
linha que não perdia mesmo nas sue*
cessivas oceasiões em que d cavalhèl-
ro fino, < que era 6 inquillino dos Cop*
perfield, deixava os' logares conforta*
veis da casa para passar grande 

' par*
te do dia na cozinha. O sr. João de
Almeida, fez o "Carlos, que coube na
Trianon ao nosso Procopio. O inter*
prete de * hontem, sc não tirou o effei*
to cômico -que o seu collega brasileira
conseguiu, fez, todavia* rir bastante.

•No» restantes papeis foram dignoij
de louvor as aras, Maria Clementina.
Maria Taveira, Maria • Reis e os srs
Ahilio Alves, Assis Pacheco, Luiz Lei*
tão e Victal dos Santos.

" Mise-en-scené" cuidadosissima.

Donas de casa
' 

Não ha dona de casa no
nosso paiz que não' Bnihu l~!
pfurinar remédios 6 curativos
nos -casos de. necessidade. To-
das ellas preparam, com desem-
baraço, um châ de herva cidrel-
ra ou de herva df.ee, como ma-
nlpuiam uma cataplasma de
farinha de linhaça. "Ha, 

porém,
remédios indispensáveis em to-*"
dos os lares e que se não im-
provisam, como, por 

"exemplo, 
a

Fricção Bayer de Esplrosal.
Bis porque', não, se eomprehep-
de mãe de familia previdente
som este medicamento em ca-
sa.. Elle atalha as/dores i-heti-
niaticas com presteza, sem o
Inconveniente de apresentar
cheiro forte e desagradável ou
de sujar a roupa, como acontece
com as' fricçSes commumente
usadas para esse fim.

Qualquer dona de casa, com
esse remédio, que se emprega
sob a íórma de fricção, estfl, ar-
mada para resolver os casos
freqüentes de nevralglas, lum-
bago, dôr de ouvidos e, sobre-
tudo, dores rheumaticas, isto é,
de todos esses pequenos males
que, embora banaes, são peno-
sos e multas vezes, cacetes.

C6281)

0 assassinio de Conra-
do Niemeyer

Proseguiu, hontem, na Pri-
meira Vara, o summario
dos réos Francisco Cha-

: gas, Moreira Machado,
Mandovani e "26" *-

Sob a presidência do dr. 011-
veira Figueiredo, Juiz da Ia. va*
ra criminal, proseguiu, hontem,
3 summario de culpa dos réoi.
Francisco Chagas, , Moreira Ma-
chado, Mandovani, e "26", ac-
.usados do bárbaro assassinato
Jo negociante Conrado Nie*
meyer;

Esteve presente o promotor
Toscano Splndola, assim como
tambem, os advogados dos réot
j os representantes da lamlllú
dr. victima.

A audiência foi aberta a 1 hora
da tarde, estando a sala cheia de
curiosos, advogados', e jornalistas.

0 QUE DISSE O CAPITÃO
BIJUCA, FILHO DO MA-

RECUAI, FONTOURA

A primeira testemunha apre-
gpada. foi o capitão João Lopes
..-,.ii_iru tu Fontoura, mais co*>-
nhecido pelo' appelido de "BIJÚ;
ca", que declarou o seguinte:.."que relativamente a referèn-
cia de fis. 649 feita pela teste-
munha Viriato Schomacker ella
0 falsa porque o depoente não
presenciou o dr, Chagas interro:
gar essa testemunha quando, es*
tava presa nã presença do pre-
so Niemeyer pois que'* elle de*
poente, quando veiu a saber da
prisão de. Niemeyer, foi _ noite
Uo dia em que este se suicidou;
qüe tambem é falsa a refèren-
ola de fis. 654 da mesma teste*
munha pbrque elle, depoente
não presenciou ser a dita teste*
rhunha aggredida pelo aceusado
Costa. Lima nem presenciou a
acena referida simulando cadeira
electrica; que o depoente,* á noi*
te, véspera da morte dè Nie*
meyer, pernoitou na ilha' dò Go*
vernador, onde-então morava,e
no dia seguinte, pela manhã;
cerca de 1 ¦ e pouco, regressou
daquella ilha para a cidade, indo
directamente para a Policia Cen-
trai; que, em sua presença, o
chefe de policia, marechal Fon:
toura, perguntou se tinham cha*
mado o dr. Chagas, digo, se o
depoorite sabia se já haviam .cha*
mado , o . dr. Chagas, visto. que.
elie, marechal, tinha urgência
em falar ao dr. Chagas que pre-
cisava* ir cedo a palácio; que esse
facto devia ter oceorrido' mais
ou menos, entro 7,30 ..e 8 horas,
que fói quando chegou â Chefu-
tura de Policia e falou com o
marechal, que estava em com-
panhia do dr. Lambert; que da
Chefatura de Policia foi para a
casa do marechal visitar a espo*
sa deste, mãe do depoente, qüe
estava doente, e da.casa do ma-
recital retlrou*se, cerca de 11 i|2
e o marechal ainda não havia
chegado em casa." -

0 QUE DECLAROU A TESTE-
MUNHA ANTÔNIO DE

ANDRADE

A segunda testemunha a depor
foi o sr. Antônio de Andrade,
cujas declarações foram as se*
guintes:"Antônio de. Andrade, natural
do Estado do Rio, -.6* annos,
commercio, Henrique Costa 273,
aos costumes respondeu, negatl*
vãmente e lhe sendo dito que o
tenente Nadyr citara seu -nome
como o de pessoa que assistira a
tentativa de suborno de. Chagas
sobre ello depoente -e que relatl*
vãmente á referencia de folhas
604 feita pela testemunha José

| Nadyr ¦ Machado ella é vérdâdSi*
ra, isto 6, o depoente se. achava,*
na...çasa,..da..*rua Ceará n. 63,
quando lâ foi ter o dr. Chagas
em companhia do dr. Medrado,
advogado- delle, tendo,.sido'rece*
bldo pelo tenente Adalberto Coe*
lho da Silva^e levado para üm
commodo da parte baixa-dò pre*
lio' porque òs visitantes nâo
nuizèram subir para o sobrado
3 naquella parte do .predio esti*
veram se entendendo com o te*
neritie Nadyr e por este veiu' á
saber que o motivo- da visita do
dr... Chagas fpi para que, elle te-
tiénte Nadyr, modificasse ' 

q de-
poitnentò que havia prestado na
policia em inquérito aberto."

COMO DEPOZ'A TERCEIRA
TESTEMUNHA I

p*M»a"ggy";;g

«Tenha os dentes limpos»
... diz-lhe o dentista á salda
do .consultório. Nada mais u
dizer. A não ser pelo trato
profissional quo dá á bocca
e dentes, elle sabe que só ha
tima cousa de que elles pro*
cisam — a limpeza que ii
COLGATE lhes dá.

Além dn limpeza, a COL-
GATE torna os dentes sau-
dáveis, . brancos e limpos. É
uma limpeza que as drogas
não podem dar. É uma lim*
peza que remove as causas
dos estragos nos dentes.

CREME DENTAL
COLGATE

Peça. o novo tubo grande
Brasileiro — mais pasta por
preço commodo —- da COL-
GATE & Co. OF BRASIL.

Rua Haddock Lobo n. 30
RIO

Vem em dois,
tamanhos.

(374)

A VINGANÇAJOO MAJOR

Prosegue hoje o inquérito na
T delegacia auxiliar

fluminense
o

Em terceiro logar prestou de*
clarações.òsrT; Virigilíb Androplco
de -Négrelrps, rios seguintes'ter*
mos:* "que de facto foi testemu*
nha do |.auto. de reconhecimento,
de fis. 223 em que a testemunha
Helvio Fernandes "Couto de An-¦irade reconhecia o aceusado Mb-
rèlra Machado como estando no
gabinete do dr. Chagas pòr-oc-
casião da morte de Niemeyerj.e
tendo tomado parte na luta con*
tra esto o a elle depoente não
pareceu quo' naquelle momento
o dito Helvio Couto estivesse
sendo coagido a' prestar declara-
ções lembràndo-se, até, que Mo-
•reira Machado attrlbuia' essa at*
tltude de Helvio*, Couto a uma
vingança originada de uma dill-
genclá policial e que assistiu esse
referido ¦ depoimento como curió*
so, quando foi & policia a pròctt-
ra-de um amigo". ..*

A seguir foram suspejisos osi
trabalhos, faltando * ainda depfir,
tres testemunhas \ dos 

' 
arrolladás

pela, aceusação. '
Q Juiz nãp designou dia certo'

•larã o proseguimento dó , sum*.
mario.. .

copitão Eurico Peixoto
foi exonerado da Força

Publica do Estado do Rio
Ainda! não • sé" dissipou do és-

piritò -publico a impressão do
bárbaro "fuzilamento oceorrido
orii S-. Gonçalo, onde caíram va-
rados por balas assassinas; se*
gundo temos noticiado, Aracy
Daniel Peixoto"e seu amante
Edgard Rezende,* unico sobrevi-
vente da revoltante tragédia, cri*
me esse em que se acham envol*
vidos ò capitão Eurico Peixoto,
um* civil e duas praças da Força
Fluminense.• Embora tivessem chegado hon-
tem. á Policia'Central os autos
do inquérito Taberto riá delegacia
do 8. Gonçalo para apurar a
covarde.emboscada, só hoje o dr.
Oswaldo Orlandin, 2o. delegado
auxiliar, que o vae presidir, pro*
seguirá .nas investigações em
torno do crlmoi, que tem mereci-
do geral repulsa, por parte da
população fluminense.

— .0 presidente. do Estado ,do
Rio. exonerou hontem o capitão
'Eurico Rodrigues Peixoto do'cargo, que vinha exercendo, em
^commissão, na Força Militar
Fluminense, em fa.ee das aceusa-
ções que pesam sobre esse offl-
ciai. „-..->-,

Em officio dirigido hontem ao
chefe de policia do vlslnho Esta-
¦do relaj.iyamente .a uma, noticia
divulgada pela imprensa de que
o còriimandánte da Força Militar
Informara, àp dr., Oscar Fonte-
nelíé que. a...déntenção .dp^oldadq
Ulysses. Ramos, da' Silvârfpra. por
determinação .do delegado ,dè „S*
Gonçalo, .Oèmary, Mastrangelò,
esta autoridade declarou "qüe
jamais fez semelhante solicitação
em relação . ao. alludido soldado,
porque não. se justificaria de
fôrma alguma essa ¦ medida."

A quem-.cabe, pois, a respon-
sabilidade de semelhante arbitra-
riedade, em face das declarações
acima, quando aquella praça
saiu a campo para falar a ver-
dade,'do qüe conhecia sòbré os,
antecedentes, da tragédia? A',' po-
licia ,cábe. apural-p, devidamente.' — O ' delegado regional *dé S.
Gonçalo, antes de remetter o in-
querito avocado pelo sr.' Oswal-
do Oríandim tonjòú tambem os
depoimentos do iejteiro Antônio
Lyra e de püa mulher, I*eonor
dê Almeida Lyra, bem como o do
commissario ARozendo Monteiro
dô Carvalho..) ,

As declarações dessas testemu»
nhas vêm apenas robustecer os
provas já ' colhidas np. processo
sobre o trama em, qué foram hor*
ròrbsamente apanhados Aracy e
Edgard e corroborar tudo quan*
to já foi divulgado detalhada*
mente pela imprensa.

— Hoje á' tarde terá prosegul*
mento o* inquérito na 2". delega*
cia auxiliar, tendo sido designa-
jio para, servir de escrivão do
:mesmo n sr.. Mario Continentino,
qüe vem servindo na delegacia
de capturas', ¦'•'.. *;"

Por- essa oceasião"'serão toma-
dos os depoimentos da mãe de
Aracy e de dois irmãos desta*n, é

•o do capitão Eurico Peixoto.* *

Em favor da cinema-
toppiiia nacional

UMA IDÉA 
"QÜÉ 

MERECIA
TER SIDO ACOLHIDA

PELO CONSELHO
MUNICIPAL^

Os poderes públicos, contraria-
mente ao - que têni feito os. de
outros paizes, mostram-se indíf-
ferentes á industria do cinema
entre nõs.

Na Itália, na França, na Alie-
manha, na Inglaterra, e. mes-
mo na Argentina,. os rospeticvos
governos mostrom-se empenhados
no desenvolvimento da cine-
•riatogrnphia, ' tornando : obrigatò-
ria a exhiblçãq de.cintas produ-
/idas por fabricas nacionaes e
tomando outras medidas de ab-
•oluta protecção à referida in-
dustrla. '

No Brasil, lamentavelmente,'odas aB iniciativas particulares,
tentadas para a creação defiriitl-
va dé uma cinematographia nos-
•i. têm' fracassado. E por qué?
Por falta, apenas; de um pouco
le boa vontade por parte dos
iue 'nos governam, e que fazem
"ividos de mercador ás sugges-
ões que lhe são apresentadas
>or um grupo de abnegados, que
'Inda acredita toriiar-sé rcalida-
le o sonho de vêr nascer e prós-
ierar uma industria' que ê urna
das Krandes fontes de riqueza
dos Estados Unidos,
. Ainda ha dias, numa dàs ré*
uniões da commissão de orça-
mento do Conselho Municipal, o
sr. Vital Ramos de Castro, flgu-
ra de destaque entre os nossos
íxhibidores e delles o mais via-
>odo, talvez, tendo já fejto gran-
des sacrifícios para a divulgação
das coisas brasileiras no estran-
'íeiro, como aconteceu com' o
bello film "Viagem ao Brasil
•:*xhibido em Paris, Madrid e òu-
trás cidades da Europa, antes dè
o ser no Rio de Janeiro, fllm que
lhe custou muitos contos de reis,
d sr. Vital Ramos de Castro sug-
sserla um abatimento de quaren-
ta por cento nos impostos para
todos os cinemas que tivessem no
seu. 'programma uma pellicula
feita no Brasil. A industria na*
cional entraria em immedlata
actividade, os capitães retraídos
apparecerlám e teriam os nossos
¦irtistas, actualmente em situa-
ção precária, collocação imme-
diata e remuneràdora, O cine-
ma os ampararia, > com maiores
vantagens, talvez, que o próprio
theatro. Não sõ essa classe lu-
crarla com isso, mas outras, co-
mo as dos operadores, carpintei-
ros scenographos, comparsas, etc.

Tambem os nossos escriptores,
que não tentam o gênero, actual-
mente, podefiam applicar o seu
talento a esse ramo de arte que
tão grandes proventos dá. aos
chamados "scenarlsts" america-
nos.. Aptidão para isso não falta'
uos nossos homens dé:letras.

No momento, os edis acharam
a suggestão magnífica, mas...
onco'heramtse, fugindo á pro-
messa de tpmal-a em considera-
ção, e quando interrogados a res-
peito, vieram com umas allega-
ções absolutamente infantis,
achando que ainda não estamos
em condições de prod-izir obras
Iguaes ás que os Estados Unidos

,nos mandam! Para exhibir films
de uma* e duas partes não con-
vinha I ,

E' boa! Os homens do Conse-
lho acham, sem duvida, que o
Brasil deve começar , pelo^ fim.
Proteger para estimular, nâo va-
le á pena!... ,;

0 IMPRESSIONANTE DESAS-
TRE DO CAMPO DOS
-AFFONSOS-

-.-a

Expressivas homenagens á me-
moria dos tres bravos offi-

ciaes tragicamente
— recidos —

Succed.eram-se, ainda hontem,
nesta capital e nos Estados, us
manifestações de pezar pelo tra-
gleo desapparecimento dos tres
bravos aviadores brasileiros vi-
ctlmados no Campo dòs Affonsos.

Expressando a dôr. da mais al-
ta corte de justiça dé paiz, o mi-
nistro Godofredo Cunha enviou,
hontem, ao ministro da Guerra
o seguinte telegramma

"Exmo. Sr. ministro da Güer-
ra — Apresento a v. ex. o glo-
rioso Exercito, em meu-nome o
do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, sinceros pezames . peln
dolorosa fatalidade, que victimou
os tres illústres'' é àbengad-s of-
flcláes aviadores. — Godofredo
Cunha, presidente do , Supremo
Tribunal, Federal."
MANIFESTAÇÃO DE PEZAR

DO CLUB MILITAR
Rounida, a directoria do Clúb

Militar i-esolveu prestar ds se-
guintes homenagens á memória
dos tres desventurados officiaes.
a (tomar luto por tres dias.; .b)
hastear a bandeira 'em funeral:
c) fazer-se representar1' nós fu-
neraes por uma commissão com-
posta" dos directores tenente-co-
ronel Carlos. Autran Dourado e
major Alberto Pequeno; d) tele-
phonàr* ás' famílias dòs -fállecidotj,
apresentando pezames: e c)
mandar depositar tres lindas co-
rOas. , . ',.,':,*.

. CONDOLÊNCIAS. DO EM-
..BAIXADOR DO MÉXICO
l O,ministro da Guerra recebeu
lnals os seguintes telclgrammas
de condolências pelo desastre de
aviação oceorrido no Campo dos
Affonso:! embaixador "do Maxlco,
embaixador. Argentino e ministro
Ramos Monteiro.

0 DESENROLAR DA GUERRA
-CIVIL-

POR CAUSA DE UMA RIXA
ANTIGA, UM HOMEM FOI

NO OUVIDO
A policia do 20*, por ordem de Corlolano,

nada sabe, mas o ferido está a morrer
* no Prompto Soecorro..

Já estavam escrlptas ns linhas
acima, quando tivemos noticia
que..o Circuito Nacional ,dé!Exhi;
liidores o vários interessados ha
producção de films nacionaes
vão se dirigir ao Conselho, pe-
dindo-lhe tome em consideração
a idéa do sr. Vital Ramos de
Castro c mostrando-lhe a vantá.
gem que traria a varias classes
a adopção dç uma medida que
grandemente contribuiria para o
desenvolvimento de uma ..indus-
tria cinematographlca exclusiva-
mente nacional.'

Victorias dos nortistas e a
scisão entre os sulistas

Pekin, 19*; ("Correio da Ma-
nhã") .-—Embora continuem os
combates nos arredores desta.ca-
pitai, a campanha está tomando
o caracter de umá caçada contra
os corpos de .tropas de Shan-si
alguns representando uma força
considerável.

Emquanto . isto, vae-sé desen-
volvendo a, luta contra a espio-
nagem, com. freqüentes exe-
ctições.

Se por um lado a situação aqui
se desenha fa\ cravei aos nortis-
tos, por,outro não parece boa a
dos sulistas, visto como as no-
tidas vindas de fonte sem sus-
polção de. partidarismo dizem que
os nacionalistas estão irremedia-
velmenté scindidps. A situação
que existe nos territórios do sul
é de verdadeiro chãos, havehdp
numerosas f-içções independentes
dos governos-de Nankin ou-de
Hankow, que já por-si são intei-
ramentó'desligados um do otàtro.

É como ,demonstraçã,o da des-
harmonia, pode apontar-se o^íBt
cto de -continuarem' ps combates
sangrentos eptre as facções, em
Honan e Chlhli. ,.:-.

AMANHÃ I
LOTERIA
..¦" ] i- DE - 'ii.'7'Í"

SãoPanla
CONTOS

- .'OK SUSOOO -
JOGAM 14 MILHARES

¦38 *!• fem prêmios
Coiiccssionarioe:

itardeiro. Demarchi & G.
PROPÜZERAM CONCORDATA

Propuseram concordata, no*-
juizo da 4 vara civil, Silva &
Waquer. com um passivo de •
2.054:8335545, e um acttvo; de.
1.291:461 J709.

Louças, porceüatias, crys-
taes, metaes, chrlstofle e
objectos de fantasia. Quei-
ram nos visitar que os vos-
sos lucros serão de 40 a 60%

Casa Amaral
Rua 7 de Setembro, 51
¦**.— (Esquina de Quitanda)

(1471)

CRIMINOSO INFAME
CONDEMNADO

* O juiz da 8* vara criminal
condèmnou a um anno de pri-
são, o réo João Ribeiro de Sou-
za, aceusado de ter violentado
uma creança de quatro annos.

'lm____t_rW /J—,
__________ m

Red^Siytr
Chama a attenção do res*

peitavel publico pára as np*
vas Exposições de Mobília*
rios e Tapeçarias que acaba
de inaugurar .1

1
Preços

1
que não admlttem

concorrência

(29U)

A situação dos artistas thea-
traes e o presidente da

ca i,

"Receito' todos os dias, como
regulador dq ventre, nos casos.de
constlpação habitual e rebelde,
¦xa pastilhas intituladas "Minora*
tlvasVque, como. Indica o seu
nome," produzem um . leve effei-
to, sem eólicas e ordinariamente
unico.

MIGUEL COUTO"
(1980)

• —— . m ,m, *m :—¦—•,

s interinas
de agentes fiscaes

O ministro da Fazenda no-
meou o agente fiscal do iinposto
do consumo no interior de Matto
Grosso, Romeu Ribeiro, para
•sAoreer interinamente' idêntico
logar no.interior do Estado do
Rio de Janeiro; o agente fiscal
do lm ponto -de consumo ná capi-
tal de Pernambuco José , Rezen-
de' de Mello para exercer intert-
nàmente, idêntico logar no' Dis-
tricto Federal, .durante o Impedi-
mento.dos serventuários efíedtl-
vos. ;

Parece que terminou o vôo
de Koenneche

.BerXn.,,.'19 (Associated Ipress)
— Parece que terminou ó vôo
que o' aviador allemão Koenne-
cke estava tentando até aos Es-
tados Unidos, via Extremo Orien.
te — Essa supppsicão- vem da
noticia aqui recebida pelo minis-
terio dos Estrangeiros, vinda de
Bunder Abbas e segundo a qual
o conde, de Solms Laubach, pas-
sageiro e financiador do vOo, fO.
ra ferido e será transportado a
Bagdad, no próprio apparelho
de Koennecke, sendo depois tra-
zidos á Allemanha.

AS QUESTÕES DOS IMPOSTOS
THEATRAES E CINEMA-

TOGRAPHICOS

O presidente da -Jepublica re-
cebeu hontem em audiência no
Palaolo do Cattete uma grande
commissão de artistas e demais
empregados nas emprezas the*
atraes brasileiras, que foi fa-
zer entrega as. ex. de um

; memorial, solicitando o auxilio
: do governo rio sentido de serem

melhoradas as condições dos que
mourejam na profissão, com. as
medidas que apresentavam no
referido memorial.'O 

presidente da Republica re*: .. .
spondeu que o memorial Iria ser** *-»pre«ent_r-m num«ro?; de, variedades no
riiotlvo de estudo, e que o que_o
governo podesse fazer, elle não
se rtegaria, poi* isso que ò
actual presidente da Republica,
só teria satisfação,que todos po-
deséem viver felizes no Brasil,
sem distineção de classes, cas-
tas, nem profissões.

As .ultimas, palavras do Chefe.
do -Estado, foram abafadas por
-uma salva de*palmas.

0 substitutivo apresentado
ao projecto do Conselho

. Damos hoje, na integra, *.'o\ substitu-
tivo ao projecto. apresentado no Con-
sclho, sobre os impostos theatraes e
cinanatographicos. Assim, o projecto c
substitutivo voltam á commissão de Or-
çamento, para estudo definitivo do as-
sumpto:

Art. i» •¦$— O imposto de funcclo*
namento . dos t theatros c cínematogra-
pbos, a partir de i de janeiro de
1918, será cobrado da seguinte fôrma:

Companhias theatraes, de qualquer
espécie, funecionando com o preço ma-
ximo de 4$ooo 

'por espectàculo diurno
011 nocturnó as$boo
dè mais < de 4$ até 7I000 70S000
dc ¦ mais de 7$ até lojooo i2Ó|ooo
de mais dé 10$ até 13Í000 170Z000
de mais de 13$ até i6$ooo 2201000
de mais de' 16$ até i9$ooo 3709000
de mais dc 10$ até 20J000 320J000
de mais de ao$ até 25$ooo 370$ooo
de mais dc' 25$ até 30Í000 420(000
de mais de 30$ até 'jstooo 470S000
de mais de 35$ ale 40*000 620J000
de mais dè 40$ooò ' 77ÕJ000

Art, ' 2° ¦—,70a recitacs, concertos c
conferências, padrão o imposto fixo de
iooíooo.

¦ Art.í 3o — Os cincmatographos que
cobrarem entradas de preço superior a
2$ooo c até 3$ooo, pagarão, em qual-
quer districto, mais 50 % de imposto
diário, por. funeção diurna ou nocturna,
previsto na "tabeliã dc imposto sobre
theatros e outras diversões, annexo ao
orçamento em, vigor; de mais de j$ooo
ate stooo, mais 75 % o do mais de
5$ooo, mais 100 %.'¦

Art'.*'4* — Os cinematographos que

Proximbvá estação do Cascadu*
ra oceorreu .hontem, tardo da
nólte, uma scena sangrenta, em
conseqüência da qual um homem
se encontra no hospital, em esta*
do gravíssimo.

B*ol na. rua Nerval de. Gbuvêa.
Numerosas pessoas quo' ir? eneon-
travam nas, proximidades, ojivln-
õo um forte estampido, correram
ao local, afim de saberem o que
sc passava. Momentos apôs, jíi
quasi todos*diziam que um ho-
mom fora morto, a bala. -

NÃO BRA VM SUICÍDIO
Nó ponto de onde partiu o tiro,

havia um homem" tombado, sem
o uso da fala,, parecendo estar
morto.; Do.seu ouvido, .esquerdo
escorria.um filete de sangue que
lhe ensopava as vestes.

.— Um suicídio, diziam uris.
;— Não! Um assassinato, isso

sim! ., . 
" 

¦ ¦ •
— Não, vêem qúe do ouvido do

homem está saindo sangue?
li todos concluíam, ja*. que se

tratava, de facto, de' um suici-
dio, tanto fcnais que, conforme
linhas acima dissemos, o ferimen-
to que p infeliz apresentava era
justamente do lado esquerdo, pa-
recendo que elle, com a mão di-
reitá, levara a arma de que teria
se servido aquelle ouvido, danfto,
então, ao gatilho.

Conjectnravam. • os curiosos:
lembrando'cada um uma versão
quanto a» causas do gesto .tres-
loucado, quando outras pessoas,
que teriam corrido no encalço dt
alguém, informavam que o ho-
mem «que* ali se-achava", prostrá-
dó,'.f6ra baleado por um: outro,
que fugira. .
OS SOCOOBROS ao íperido

Ao mesmo tempo que. uns po-
pulares Fiocurayaín prestar A vi-
et'ma os soocorros que -estavam
uo seu alcancei outros procura-
vam um telephone, afim , de. ser
solicitada a Assistência Munici-
pai. Alguns minutos após, che-
gava uma ambulância do'Posto
do Meyer, que para ali levou o
ferido. O medico de plantão repu-
tou gravíssimo o seu estado, por
Isso que, depois de prestar-lhe
os soecorros mais urgentes de que
carecia,.,' fel-o remover*' pára o
l*rc_pital| de Pròmétó Soecorro,
onde fiaou internado, em trata-
m't*nto. 

 
.;¦ ,

O ÚRUtllNÕSO E A VICTIMA
O criminoso, contra a vontade

do sr. Corlolano de Góes, soube-
mos o seu nome. E nada ficámos
a dever n,o commissario Walde-
már, qüe se encontravade serviço
na delegacia dò 20° districto, • o
qual, por ordem de seu chefe, af-
firmava .. que 'a. zona estava em
paz. Aliás, essa autoridade soube
da occorrencla multo depois da
reportagem. E como tião' ha po-
liciamento no districto, o crlmlno-
so logrou füglr, logo apds o crime.

Este, que se chama Benjamin
de Souza,' está sendo procurado,
dizem, 1& por Cascadura, por um
investigador..... Mas, quando se
deu o, crime, e. até quando, es-
crevemos esta noticia, chovia' ré-
gularmente nos subúrbios...

Benjamin de Souza ê official
do 1" districto de águas, em Ja-
çarépàguá, onde 6 muito conhe-
cidd. '•' *" '

A victima chama-so João Ba-
ptlstã* Pereiraí 'Bayão Junior, de
85 annos de edade, casádoi.. fesi-
dentei A rua Bento Gonçalves nu-
mero 18.; Foi elle;attingido,.con-
forme. dissemos, nó .ouvido direi-
.to, por úm projectil de. arnia de
fOgO. '";.'
COMO OCCORREU O, CRIME

E AS CAUSAS DO M__8MO
Tanto quanto logramos apurai

I
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a despeito do adeantádo da hora,
o crime pçcòrreu dé' maneira tad
estúpida quanto sangrenta. '.

O infeliz homem'qúe ' esta a'
morrer, no hospital, foi alvejado
inesperadamente, quando se en-
contrava proximo a uma. esqui-
na da rui, alludlda.

Ha algum tempo, por motivos
que não se pôde saber, João Ba-
ptista teve com Benjamin uma
desintelligencla, em conseqüência
da qual, certa manhã, iam se en)-
penhando em luta corporal, .

Alguns mezes depois, om ou-
tro encontro que tiveram, alter-
caram* fortemente,' havendo, éri^
tão, ameaças terríveis, João Bar
ptista, mas enraivecido, disse ao
outro: 

.Vaes nie pagar. Na primei-
ra vez qüé, encontrármosvverás
o que acontece.

Voes• me"engullr, talvez...f
João, vendo que Benjamin zontr

bava de suas ameaças, prometteuí
• — Metto uma bala na tua ca-

beca! Vaes .ver. ' ,,
Deante disso, Benjamin, temeh-

do que o inimigo cumprisse a
promessa terrível, tratou de sé
praparar pára' ó primeiro encon-
tro. -Este -foi hontem, na' rua \
Nerval. de Gouvea. ¦¦_"-,

Joãb'se -encontrava parudoi
quando delle se approximou Ben-
jamin. Este calculava que serial*
alvejado por .aquelle, de modo
què tomou a resolução .depros.-
tal-o*"íantes que tal acontecesse'.
E assim fez. Quando estava bem
junto dó antagonista, -sacou do
bolso uma arma de fogo o, apon-
tandp-'a para elle, fez um disparo
certeiro! v.

A victima caiu, então, ensan-
guentada, perdendo, acto contir
nuo,' os sentidos. '

Ha quem af firme ter havido,
antes do disparo, uma troca dé
pesados insultos, entre ambos. O
inquérito, que certamente será
instaurado' na delegada' do4 20*.
districto,. voe apurar tudo muito
direltinho...

FORAM PEITOS QUATRO.
- DISPAROS-

A policia do 20° districto, oú-
vindo a respeito do'crime as tes-*,
teirtunhas. que appareceram. na
delegacia, apurou, que Benjamin,
fez contra sua.victima nada mer!
nos de quatro disparos, sendo qúe
semente um'delles não attinglu o
alvo.

Assim é que João Baptista sof
freu tres ferimentos',* todos
natureza grave, sendo um no ou-
vido esquerdo, conforme disse- .
mos ,e os outros nas costas e na,
nuca.

O, CRIMINOSO NAS1 GARRA|
DA POMCIA? ..

Os funecionarios do -O" distri?
cto dizem nada saber, ainda, a
respeito ,.do crime. Nãó sabem,
sequer, sè o criminoso foi preso.
E' caso raro, esse da policia dèi-,.
tar 'as'mãos â um criminoso;
Más o factb; porém, é que Ben*" •
jamin foi preso ©.levado para.*o:
districto, em cujo cartório pres-
tou decJaraçSes,*>que Jáífpram ref
du-ldàs.a^termçr***..',- I:
. Sabè-se, )k,. qúe,;toda a questão
em virtude dá, qiiRl se flèu oort^'
me^.^upldftj-íiraj^em^tprno dé
uiüa mulher, cujo 'nóiné "ninguem

sábé. Benjamin pretendia a uni-
lher amada por João Baptista
Pereira. .

Isso, entretanto, não está, ain-
da, suüficientemento apurado,'
visto que o íõrido, estando sem o
uso da fala, nada pôde declarar
quanto á verdadeira causa do oc-
corrido. ' •' ¦ '¦" H
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0 CAIWPEONATO^ MUNDIAL
^ DE XADREZ-

a.

EPIL-PSU
Contra os ataques de gotta o
unico remédio de real effei;*
to e resultado» immcáicttos

i è o ANTIEPIÍ.EPTICO BA-.
RASCH. Preço no Rio 35$.
Laboratório Av. Mém de Sá
t7t — Rio. Te! Cjsaot.

(17.048)

0 empréstimo brasileiro e um
í-ícgiauiina út»5 

'uauqiiêifüs

em Nova York
O . ministro da. Fazenda rece-

beu hontem o seguinte telegrâm-
ma dos banqueiros Dlllon Read
& Co., de Nova Tork: í*Muito
apreciaríamos a v. ex. transmit-
tisse ao sr. presidente'os .nossos
cumprimentos pelo exito alcan-
cado oom o empréstimo para o
Ooverno Brasileiro, e bem assim
a nossa confiança, de que, comas
medidas que esta tomando, elle
vera renovado o interesse por
parte dos industriaes estrangei-
ros, que procurarão- o Brasil co-
mo uma praça conveniente para
emprego dos seus capitães, espe-
cíalmeçte no desenvolvimento
das enormes riquezas náturaes
áo Brasil.

Estamos certos dé ,que elle jul-
garô. conveniente aúxlllai-os em
remover quaesquer obstáculos
existentes para desenvolvimento
da industria do aco brasileiro,
por isso que sentimos que quaes-
quer medidas serão de futuro
benéficas a realização do seu pia-
no de robustecnmento das finan-

•-.as do paiz.,V-*,

palco, com quatro ou mais artistas, na*
cionaes * ou nacionalizados, gozarão do
abatimento de 20 %, no imposto dia-
rio, por funeção diurna ou nocturna,,

Art., 5°'— Os cinematographos que
apresentarem troupes 011 companhias
theatraes,,com peças exclusivamente dt.
autores nacionaes, tendo pelo menos 8
artistas -nacionaes ou nacionalizados,
no seu elenco, gozarão do abatimento
de 30 <__, no imposto diário,' por {une-
ção diurna ou nocturna.

Art. 6o — Dç accôrdo com o que.'es-
ta-belecem os arts. "_tn _ 5* desta lei,
fica revogada a disposição do oreamen-
to vigente ,(dec. leg. n. 3.179, der
de Janeiro de 1937), relativa ao im-
posto diário de 50 %. constante da
respectiva tabeliã de impostos sobre
theatros e outras diversões, tributado
aos cinematographos que apresentarem
números de variedades .ou companhias
theatraes no" palco.1

Art. 7" — Ficam isentos de auaes*
quer impostos os letretros, luminosos
nas fachadas dos theatros e cinemas,
relativos ao seu negocio.
/Art. 8o — Revogam-se as disposi-

c6es em contrario.•Jti«tific»ndn o proiecto, dir a Coni-
misfião, constituída dos ars.' Vieira dc
Moura, Lourenço Meca e Oliveira Mc-
nezes, que o seu, intuito c attender á
•títuaeãii da.i rmorMiis tbeatfaf.q p CÍtlC-
nutoçraohicas com funeção nesta capital,
repulando equitatiyamente os impostos
devidos por nns c outros, sém pre-
juizo de qualquer dellas c, por con-
seicuinte, nem. nrivar a população ca-
rtoca do? beneficiou decorrentes, das di-
versões que ellas lhes proporcionam,

DOENÇAS VENEREAS — Trata-
menló gratuito nos seguintes dispensa-
rios; v' ;

Avenida Hem de Sá, 201: Hospital
Pró-Matre, (Si mulheres), Av. Venc-
mela, 150 (Cies. do Porto); Policli-
nica dc rBotafogo, rua Bambina. 141;
Dispeniario Viscondessa de Moraes,
Avenida Pedro Ivò,* 146;, Posto de Pro-
pbylaxia Rural da Penha: Ambutato-
rio Rivadavia Corrêa, rua Flora n. 17.
Engenho de Dentro e rua Paulo de
Frontin, 13, das 8 is 10 horas da
manhã.

(6825)
^ am* tm —

0 campeonato hespanhol
de peso leve

Barcelona, 19 (Associated
Press) — Nos jogos do campeo-
nato de peso leve, Rayo venceu
em quinze rounds, por pontos, o

sétima

Buenos Aitvs,; 19 (Associated
Press) —• Terminou empatada a
partida décima sétima dó cam-
peonato p-iundial de xadrez, què
ficara adiada de hontem,' em po-
slçâo que se afigurava 'apparen-

temente' egual. O facto 
'Sos 

jo*
gadores terem suspenso uma po-
sição em taes condições, despèr-
tou um grande interesse nos
meios enxadrlsticos, sobretudo
porque multas pessoas conside-
ravam melhor a situação dè Ca-
pablanca. O campeão mundial
procurou explorar dè todas as
maneiras o final, • vendo sé* lhe
era 'permittido forçar o ganho,
mas o dr. AJakhlne jogou Bem-
pré o lance justo em todos os
momentos, annullando qualquer
eventualidade e inutilizando as
manobras. sabtis que, Çápapíança
preparou. , i. "'7

A partida continuou*-, hoje fis
7 horas no lance 44,,i;poIs. que
ficara suspensa éxactamente no
lance 43 das pretas. A partida
seguiu: 44 R4C,'P4B seque; 45
R3C, R:3B; 46 C3B, B4B;, 47,
R2B, BÍ5C; 48 C5R, B3D; 49 C3B,
BBC; 60 E4TR,.' R3C;* 51 C2R,
BIBDi 62 C3C, B3R';.63 PBT xe-
que, R3T; 54 R2R, B2R;56 R2B,
B3B; 56 C4D, BID; 5T R2B, B4T;
58 R1D, B6C*,. 69 R_R, B2D..

Ambos concordaram em. consi-
derar empatada, mais esta par-
tida do match, jogando amanhã,
dia 20, ãs mesmas horas, a de-
cima oitava partida.

Prefira forrar á pintar
assim, terá, o interior de sua
habitação,.. mais confortável, e
o seu mobiliário e tapeçarias
apresentara outro valor e outro
realce..

ACASf DAVB)
'fluo (fo Ouvidor, -71 c 73

tem sempre novidades' beillssi*
mas,. e modelos dos principaes,
artistas francezes, americanos e
ingiezeà,

; -'_ ;¦•_.' (24BO)

^BjpMNOPE'
De um __rlmento,-.por bala.no

pe esquerdo, foi medicado, Jsbn-
tem, á noite, na Assistência Pe-
nelon de Souza Filho; viuvo, de
32 annos, funecionario publico,
residente em Asturias, no Estado
do Rio. .. -

Depois de E_cc.rrido Penelon
retlrou-se. A policia doW dia-
tricto não soube do facto. ,

UM FERIDO k PEDRA
EOÜÍKOAFACA

- No poato da Assistência do
Meyer foram medicados hontem,
tarde da noite, Aritonlb Barbosa,
residente á rua Lino Fonseca n.
8, que apresentava um ferimento
na cabeça produzido por pedrada
e o empregado da Central do
Brasil Alfredo Ramos, morador ã
rua Estacio Mirim n. 98. A, que
fOra ferido a faca na coxa e na
mão esquerda.

seu adversário Cola. dominando ,JQ^JX^n^TeS^
a partida desde o segundo round." ao local onde ..os dois foram apa-

nhados pela ambulância em Ma»- J
dureira, j_ não existia o roenor. -'.
vlstigio do que ali .houvera, o ça- ;.
so fOra o de um conflicto, no '

qual, com um terceiro indivíduo
que se evadiu quando terminou a
refrega, cerca ce 2 hora» antes*.*,,'
da sua chegada, Antônio e Alfre-,
do * tinham tomado parte.

OS IMTAS BRASIlEIRá;

Buenos Álres,"' 19 (Associated'v:
Press) — Òs jtennlstas brasilei-
ros que vão tomar parte nò cam* ,;.
peonato, ^til-americano, 

' dlspti-. •
tándo a Taça MUtre,' campeonato
que se iniciará na próxima «ex-',
ta-feira com o match entre o. :
Chile e a Argentina, trenaran-v í;
hojè^ demonstrando' achar-se. '.«j!3p

excellentes condlçÇes.

FOIÂIÃDÃÀTARTIDA 
"í

num y
Lisboa, 19' (Associated Press) I

O hydrqavlão 
*D-1.220 adlola

a suij. partida" para sabbado, dè«.
vido do estado do tempo. .

íO islaraismo vae deixar
de ser religião do Estado

Consfantinopft., 1? (Asw-iãtiíí.*..'
Press) — Mu8tapha Kemal,'rto'..
correr do seu discurso de ôitov
dias, affirmou qüe o artigo da, 7
carta orgânica, da Turquia dèjá
clarando o islamisto religião dò
Estado na Turquia ora um com- -

promi"s8o assumido para com;a
velha mentalidade, e. desàppare-
cera & primeira opportunidade.]

Declarou que a conspiração
contra a nação turca que vinha,
sendo conduzida a um século,
foi completamente posta em chèr
que em Lausannè, onde òs tur-
cos ''conseguiram Uma victoria
sem precedentes na historia otto-.
mana. . ...,,'/ ' .':_.;

Um desfalque em Colônia
Colônia, 19 (Associated Press) :

Um funecionario da Caixa
Econômica municipal, chamado,
Mueller, lesou a mesma em 60O-*
marcos.'

otorneio" mX/ÈRÊZ
ÉM LONDRES

Londres, 19 Associated Pre»..
Resultados do torneio de. xa? .

drw que está sendo jogado nes-
ta capital: Tartakower venceu
Tates, Winter venceu Nimzo--
witch, Buerger veneca Fairhurst,
Reti e Marshal e Vldmar e Thor
mas empataram, Colle e Bogpl'-,
Jubow adiaram. 'i-7r

Tartakower _ está em primeiro
logar, cabendo o segundo a Mar-
shãll e o terceiro a Nlmzovitch..

*mm*'*mi — „',--,-

II

UMA EXPLOSÃO NA PAVUNA
Pouco antes do 1 hora da mijr

drugada, a Assistência do Meyer
foi chamada a soecorrer victimas
de tuna explosão, que se deu na
Pavuna, Áté a hora em que en-
cerramos es nossos trabalhos, as
ambulâncias não. tinham voltado
do local.
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CORREIO DA MANHÃ— Ouinta-feira, 20 de Outubro de 192*

EXPEDIENTE
ASSIGÍÍíSlIRAS

l"

5ntefJor..j
.'Anuo

. Semestre.

60$000

358000

PAnvò....... 140$000
Exterior*.

I Semestre. 80$00o

Numero avulso .
(dem no interior,:.
ídoi atrazado .'.

300 rs.
300 «a.
400 rs,

TELEPHONESt
'Director. 1558 C. Redaeííe- JÍ9S.C.
Gerente 2072 C. Admlnirttmtío, 37 ç.'Endereço «clegraphico "Correomanhl

Y Percorrem, a serviço deste
Jornal, os Estados do Norte,

¦0$r. Julio A. de Idmàj o Es-
tado do Rio e Espirito Santo,

, o sr. Braulio Modesto e o Es-
tado de Minas, o sr. Eurico
Baeta de Faria.

aos nossos an-
nunciantes que só deverão pa-
gar suas contas aos cobrado-
res devidamente autorizados

c pela ferencia do "Correio da
Manhã" ou pelo chefe de nos-

pia- secção de publicidade se-
nhor Felippe E. de Lima.

»cantora ,0;:
§Y La Grange
Ss'-.

MM

X,. tíentrc os artistas que pisaram
.-.o palco do Provisório, nos pri-
vweiros annos do funcçionamento
' desse theatro, teve logar de gran-

de destaque a cantora franceza
iAnna de U Grange. .;,

*"¦ O Provisório, ou Lyrico Flu-
1 minense, como então se chamava,"era 

o Municipal dessa remota
época dos primordios da segunda

metade do século XIX.
.., Construído, como indicava o
'nome, 

para ter vida breve,, em-
.quanto não se íazia. outro, .con-
digno da cidade, que .progredia,
longos annos affrontou o hom

agosto urbano o theatro do Campo
' 4e SanfAtma.'Antes de sua exis-
...tencia as estações lyrica9 faziam-

se no São Januário, localizado na
antiga Praia de D. Manoel, no

V-tíão Pedro de Alcântara e no
-Theatro de São Francisco de

' Paula, que foi mais tarde o
íCynmasidDr.a«wtii:o.. Pouco, de-

pois de inaugurado, o Provisório
acolheu üma artista de renome
mundial, 'Rosina Stolz, que aqui

0'augmentou a sua fama..
Ém 1858 aportou ao Rio de Ja-

'''fieiro a La Grange, que tambem
extasiou os cariocas; 'Passageira

do 'paquete inglez "Tyne", aqui
chegou com duas Pias.a 2 de

•agosto. Contratando-* por, preço
elevado para-uma lotírnée á Aine-
riça do Siil,'--'áA Empresa- abriu

Vupara os espectaculos em que ella
.tomou parte assignatura especial

v-com májora'ção-dcpreçosi^ássa-"rám a sér "cobrados "quarenta (
ckicoenta, mil réis; pelos cámáro-

-t.teBíde ipritnéira•; e segunda^ classe,'e 
cinco mil réis 'pelas cadeiras.

.j,- Anna de La Grange trazia as
'iícredenciaes de cantora' brilhante,

"prima donna absoluta, de pri-
meiro cartello", como diziam os
annuncios publicados nos jornaeà,'..te espalhados pela cidade. Em,1845'

^ deixou o'seu páize'atravessou a
fronteira no interesse de aperfei-
coar a sua educação artística na
Italia. Foi por esse tempo que o
seu compatriota Joseph Mery,

- poeta e. romancista, lhe íez; a sc-
'guinte prdphccia: 

"Serás grande
%» dia!" ;E acerescentou: "A

. ítalia espera-te anciosa, e, quando'.sta 
vir chegar, RossinV radiante,

do alto de seu throno, poderá di-
.-ktr : " Emfim, - Malibran re-

. suscita". \ „, _
:.'. A apresentação no Theatro

. 
'Provisório 

da nova estrella rea-
,'lizou-se na noite de 17 de agosto.,

'¦Cantou a parte da'protagonista, da
¦ÜVonno, na qual, poucos dias

! antes, uma patrícia nossa, Carlota
YMilliet, se fizera applaudir muito.

òí;Póde dizer-se que., o theatro" 
guardava ainda, orgulhoso, os ul-

cintos ecos das acclamações a
'cantora brasileira, quando a La

; 'Grange surgiu no palco na figura
. da infeliz filha dos druidas.

V. :•. Escreveu-se que "trajando o
-:peplum e envolta no manto sa-

Yterdotal, tinha ella a majestade'imperiosa dc uma estatua.'.dc
Jtmo".

A Nxrrma era das operas
mais cantadas no Rio de Janeiro.
Sabia-se aqui da manifesta- pre-

-, ferencia que ,tinna ,por ella .0 pro-
prio' maestro-' que a escreverá.

¦.'... Conversando um dia còm a fa-
Vmosa cantora Giulia Grisi, disse-

•lhe Bellini: "ÉScrevi a Somnam-
bula para os namorados, Os
puritanos para os artistas...

— E a Norma? indagou,
cheia de ^curiosidade e com o

, olhar brilhante, a primeira inter-
prete da Adalgiza.

.- — A Norma, escyevia-a para
mim, respondeu, sorrindo, o com-
positor siciliano, comprehendcndo
o perigo a que se arriscava sc
confessasse que havia concluído a
opera para a Pasta, que era a
rival da Grisi.'"'%_ 

A Norma constituirá um gran-
de suecesso para a La Grange no

•¦velho mundo. Admirando-a em
vTaris, Adolphe Adam escreveu no' 

Siêcte: — "Depois de ouvil-a
% -.pa opera dc Bellini, ninguém dei-

xará de reconhecer que elia c
-grande entre as maiores, eminente

éntre-as primeiras. ._"'¦' A süa estréa tio Erovjsório to-
riiou foros de excepcionar aconte-

; ..cimento. Nunca se havia cantado
í ;aqui com tanta expressão 'a ária

famosa Casta Diva; e quando
a grande artista terminou o
duetto do segundo acto com a
rival (a Adalgiza era a Ida Edel
vira, que reunia aos dotes de bôa
cantora attrahentes predicados de
mulher), a ampla sala do theatro
Vibrou por longos e indescripti
veis íninutos. '

: Um jornal coévo registrou:
"Como actriz, La Grange domina
pelo gosto, impera pela expressão,
ibala, emfim, e subjuga o espe-
ctador pela nobre altivez de seu
porte, pela maneira sublime por
que traduz paixões e sentimentos

Como cantora, dispõe de uma
voz prodigiosa que vae das notas
mais graves do contralto ás notas
mais agudas do soprano sfogato."

Depois de comparai-a, a Stolz,
disse um chronista: "Ã sra. La
Grange é a mais bella personifi-
cação da arte lyrica que temos
visto na nossa scena".

A 20, cantou com egual exito, a

Traviataye, sete dias depois, o
Barbeiro ¦ de'.',' Seviílut- ¦'. Rossim
ouviu-a interpretar a" sua opera e
registr.Ütwió albuçi da artista que
agradecia aos deúsçs lhe haverem
proporcionado o prazer de ap-
plaudir üitia das mais interessai!-
tes Rosiiias. Tambem . Meyerbeer
lhe dirigiu expressivos, louvores,
depois dè ouvil-m cantar a parte
de Fides, no,scu Prophela. E
fez mais: exigiu para cila um
contrato especial.

Cantou • em seguida no Proviso-
rio a Lúcia/de Lammçrmoor.
iSomnambiila ( e era admirável
nóàdagiodorondó final)).o Ri-
goletto, o Moytès no Egypto,
de Rossini.

Falando, nas suas memórias, da
famosa Malibran, o autor do
"Genio do Christiánismo" escre-
veu que quando -.ella não se lem-
brava do nome dè um pássaro
imitáva-lhe o canto e todos logo
sabiam qual era. A garganta de
La Grange^ tinha .íámbem a pro-
priedade de reproduzir o trinado
das aves. ' • ¦ ¦

Na recita de gala de jí de se-
tembro cantou, com sua , collega
La"Grúa;, o ".ífymno da Inde-
pendência!'. Unia getitileza que
muit(i:;erite/neceü o coração, do
Imperador... ' '

! Di-.ia-.se que,D. Pedro; 11^tinha
por La Grange uma admiração
que não fora inspirada^ só pelos
grandès-jnèritòs da áttísta. Con-
corrçram para isso principalmen-
té 09 encantos naturaes da mu-
lher t-;êlègat1te,"gracioSa, bonita.' 

O meu .culto amigo .Alexandre
Haas, cuja erudição'tanto me tem
sido proveitosa, diz-me'que, con-
trariado. por ter. ó mágico Herr-'
man;'então teiribem nosso hospe-
de, agradado, á; cantora La Gran-
fee, Pedro II vingou-fiS deixando
de dar áo artista .allemão qual-
quer'ccondecòrçiçâo nacional. "•_ O
mágico, .dfjyiá.t^sòrrld'). á irrita-
ção .do mònarchá 'brasileiro... A
posse de, tnais um titulo h*xiori--
fico. não lhe augtt entaríaj certa-
mentei;.a;íama'e, todavia; para ter
a attençSo da cobiçada cantora
elle' até, dè * :bpm grado, séria
capaz de se'desfazer'de alguns...";j '"'¦ íi-t.áyèitè Silta

mento, a imprensa paga vinte e
cinco, réis, por. palavra'. O sena-
dor bahiano entendo que não se
devia alterar. Mas. Conhecedor da
blrra-UÍ governo com os Jornaes
independentes e vendo que lhe
ora inútil insistir, alvitrou uma
solução: intermediária. Nem a
taxa actiml, nem a exaggerada
àpprovada pela Câmara- Lem-
brou o augmento do dobro, o que
Jfl. èra o bastante. O sr. Vespu-
cio do Abreu,'porém, secundado
pela maioria do Senado, ropelliu.

O sr. Anionlo Monlz havia de
ter sorrido dp arremesso. Quer-
se o dinheiro para os príncipes
da Republica' esbanjarei em Pa-
ris, mas não será. íacil. As em-

presas jornalísticas jserão obri-

gadas a reduzir o noticiário te-
legràphico do interior do pai?
carecedor de informações e de
meios rápidos dá oõmmunicaçües.

Tópicos & Noticias:
O tempo

BOLETIM DA MRECTÒRIÀ DE
¦-:.*; METEOROLOGIA1,

Previs8eJ''l)!ira o perinao dis 6 Sor»»
ia-tár.déÁ«i(! lióiitem aíé 4 boria ia
tarde da..ÜoJe':' '.' 

„. ..
Dl. triclò',-" Federal. • Kictlieroj' —

Tempo: inatavel, com chuvas.'
Températurai estável. ..: Ventos: db «ul a liste, frescos.
Estado do Rio — Tempo: instável,

com chuvas, .• "•/
Temperatura: estável. . . ,(
Estados do aui - Xrerapo: pertur.

bado,-com .chuvas, melhorando no Kio
Grande do Sul. , ..

Temperatura: estável ati Paraná; 11-
«eira asCensSo nos demais Estados.

Ventos: de/sueste a nordeste.
Nota — Nüo recebemos as Iníorma-

-6es meteorológicas, expedidas entre
O horas e «o minutos e 10 horas da
manhã, de Matto Grosso, Goyaí e Rio
Grande do Sul. ¦ ', ... w-üynopse do temfo ' aicorrido — No
Districto Federal (da» '. S horas • da
tarde'de ant*.-honteirí até 3 liorn»_ da
tarde de dontem) — Segundo as obser.
vações do Observatório Meteorologie»
da Avenida An .Nações; o. tempo dc
correu ameaçador, com chuvas «acas
e chuviàcoS ánOÍte e instável de dia,
isto é, com alternativas' de tempo «a-
cerío''o bomVA temperatura foi esta-
vel a rtoite, tendo" aoffrido a» censao
'de dia; Ãs médias' daí temperaturas
extremas verificadas nos postos do Dis-
tricto Fedçral foram.: "*-?*«;>"•; 28»i e
minima i».0» e ,as verificadas no üb-
servatorio .Meteoriiogico foram _ 2513 ,e
-o°a, respectivamente as 11 horas e
55-.minutei, e ís 2 horas e 3» «»"*
tos. Os'ventos predominaram de »ui-
sueste 

'a 
.: este,.* frescos,, de '..dia,.,, .,,

Na policia há «írna^ dependência
onde se -cream 

^cargos,.{ixam-se

vencimentos,' aistrlbuem-se gratl-
ficas<5es, compram-sè; motooyclet-
tes, fazem-se, em summa, despe-
sas de toda ordeitj-pagas por ver-
ba .arrecadada elastioamente c
não escripturada irfem rio Thesou-
ro, nem na Píefeitura. E' a In-
spèctoría de Vehiculos. As.niul-
tas arrancadas aos motoristas
orçam por cent; contos mensaes,
o «jue auer diíer'' mil • e duzen-
tos- contos por anno. Essa verba
ê municipal ? E« íederal ?

A controvérsia, tem facilitado
o abuso de ser o dinheiro con-
sumido sem liscallsiaçâo alguma.

O escândalo repercutiu na Ca-
mara, onde o assumpto ,tem sido
longamente exposto, com argu-
mentos»soíidos e impressionantes.

Apresentado um -requerimento

de informações soBré.d montante
dá arrecadação o ea legalidade da
applicaçao.,da verba, ordenou o
leader áa. maioria qüe fosse .elle
rejeitado, X ¦.''-¦•;- ¦

- Constatado' a'íaltav de numero,
a CamaraHerâ..': de pròriunciár-se
hoje.' Ora, ç 

"sr. 
Vlllabolm, me-

lhor.raseÜSclnando sobre o- caso,
verificará, que o indeferimento do
pedido, dé informações implica a^
confissão da difficuldade, senão:
dá impossibill-la.ae do. chefti dè
poliola explicar Va verdad-j.; airèr
samente.- .,' . ;j' %. ,. t

Pároco'1 predominar o -propósito
de deixar mal o sr.. Coriolano de
OAes, què jâ não está bem, for-
çandb-se-lha: a saida do edlfieio
da rua-da Relação, ondo alias,
lhe têm" sido cerceados os mo-
vlmentos desde o -celebre inque-
rito*' Niemeyer, que já produ-
zlu a .demiasão voluntária e irre-
voga vel do delegado .que presi-
diu a investigação, sr. Cumplldo

,de SantfAnha;1' •. .
Decididamente o sr. Qfles. estft

em maré de-caiporlsmo. Até os
amlg(.s o deixam em difflcul-
dades... *.,

Poder-se-la eaperar tudo, me-
nos que os intóVessadoà no ar-
mamentismo culBassem, ainda tão
recente'o doloroso desastre- do
Campo dos Affonsos, em. apro-
Víftalr-o oomo pretexto para lem-
brar a conveniência de se com-

prár mals ferro-velho, a quem o
tenha para yender. t ,.

Pois- é o. que estão fazendo,
ainda , mal fechados os túmulos
do» mallogrados pilotos patrícios,
cujos parentes devem aos nego-
datas desalmados o luto.e a dor
que lhes cortam agora o coração.
.Lembram que, a una vpce, a

Imprensa salientou a imprestabi-
lidade do ipaterial, mas, não o
fazem para censurar os que, con-
sciontes dessa imprestabllldade,
ordenam ou consentem nossacrl-
ficio criminoso da bravura moça
dpc. nosaos 

'aviadores. Fazem-no
para suggerlr ás autoridades que
.substituam V os apparelhos des-
arranjados por outras * carangue-
jolas qué estejam á espera de
compradores... e vietinlas.

SomoB dos que acham que na
situação actual ern que o mundo
vive, as nações.não devem ficar
sem os indispensáveis elementos
de defesa contra a cobiça dos po-
derosos. Mas uma coisa ê a de-
fesa do nosso paiz tr coisas mui-
to differentes são os negócios de
armamentos imprestáveis e o es-
forço dòíj! agenoiodores dcesos n<s-
gocios pot atirar o Brasil na«
competições 'inúteis de hegemo-
alas 'èaílciJitaSí": " ......

tfql preéiÈafflente obra desses
negoéistasi nacionaes e ;estrarigel-
ros,,a acquisíção dos aviões que
nãose tornaram ferro-velho ago-
rá, porque já chegaram aqui nas
condições quásl em quo sé en-
.cokram 

'hoje.!.. A 
'nossa 

avia-
ção militar —"que devera ser a
melhor do sul da Amerlea, e é

por assim dizer inexistente —• Já
vinha soffrendo perdas vultosas
no ¦ seu. unico. elemento excellente
— o corpo de pilotos. Mas depois
do mvp. .material, suas pçrdas
cresceram de vulto ê os. Sféguetê
comprados, Deus sabe como e
porque, crearam para o Brasil
uma lista funèbrè»;' que nunca
mais.se fechará,' ernquáftto hou-
ver calhambeques noé hangar»
do8ÁÍf?onsos.Vv./ 

' '' ",

Isto é sabido, ê incontestável,
ê Incontestado. Mas os negocie-
tas fingem, que': atiram cinza aos
Ò1U#*'alheios, e querem mais nè-
gocios de material, ainda) que
rülm: ainda «íúô ab-.-.ndo tumbas,
arrancando lagrimas, enlutando
familias e a nação. ¦,.

tem, faltando mais de tres mezes
para o enccrramepjo do Con-
gresso;'porque; a, prorogação da
•sessão será fatal, apparecéram
nessa casa do parlamento, dois
requerimentos de votação em glo-
bo. De-nada valeu a advertência
do sr. Bergamini aos represen-
tantes, dos'"Estados. Estes, cm-
bora o projecto so revista da
maior importância para as cir-
cumscrlpções que dizem represen-
tar, por isso que, em muitos lo-
gares, á mingua de policiamento,
o cidadão 6 que tem de providen-
ciar sobre a sua defesa propria
o. da sua propriedade,, votaram,
Silenciosamente, o requerimento.
E o projecto sobre O uso de
armas pronlbidás passou sem que
o plenário conhecesse os seus
termos, outro ta.ito , succedcvicio
ao;relativó â; locação dos servi-
ços theatraes...
, A Câmara habituou- se a votar
no escuro; >forçal-a a «studar os
assumptos submettidos ao seu

Vexame, seria exigir muito dos re-
èresentantes da.nação. ^Mas, pelo
menos, poderiam permanecer ai-
gum tempo no recinto. Votando,
machlnalmente, artigo por artigo,
salvariam as apparencias...

PASSEIOS E
BANQUETES

••Está no Senado o projecto que
autoriza o executivo a; abrir o
credito de 1.022:876»563i para
pagamento a diversos juizes-ml-
nistros do Supremo Tribunal Ml-
lltar, em. virtude de sentença ju-
diciarla. ': -'

Nôs jáv examinamos esse caso,
pois que com elle ficou provado
perder a União uma causa avuj-

'tada em que não foi calculada-
mente- defendida. Condemnaãa
sem mais recurso, logrou o pedi-
do de crédito voto favorável da
Câmara e'logrará o do Seriado.
Que se lhe ha de objectar ?

Apenas, alguns deputados e se-
nadores tciriioBos lembraram a
conveniência ije se apurar, nova-
mente, s6 houve ou não desidla
dos procuradores da Fazenda,
nesse processo cheio de. ineiden-
tçs escandalosos. E.por causa
disâo, quasi o Monroe vem abai-
xo. Os srs. Eurico do Valle c
Vespucio de Abreu alarmaram-
se. Não podiam comprehender
que o Congresso,, onde se assen-
tam os ohamados representantes'
dó povo, fizesse-, qualquer coisa
no intuito de seacautelar os di-
nheiros desse' mesmo. povo...

O. tv'.~ Epitacio Pessoa, com
aquella' .semcerlmonla com que
esse egresso da justiça feria os
direitos de seus compatriotas,
quando se creou o Departamento
de Saude Publica, preteriu des-
abusadáirieritc utfia porção de
moços qüe tinham concurso para
o cargo de ,sub-lnspíétores sa-
nltarlos do Departamento. Con-
solos de seu «Jlrelto, apezar da es-
pollação. urdida por aqueile Juiz
do Supremo Tribunal, os lesados
recorreram aos'tribunaes, que
mandaram, o governo reintegrai-
os a partir do dia em que a auto-
cràcia epitaciana os abandonou
no, melo dá estrada... j

jpinalmente o dr. Ootavlo Kélly,
no despacho relativo â execução
da..sentença .q^e cphdemnou „a
União, mandou qué "na liquida-
ção da mesma se contassem aos
drs. Abelardo Marinho de\Albu-
querque Andrade e, Américo «la
Silva Pinto, nãq s6. os voneimen-
tos de sub-inspectores, como tam-
bem oa de inspectores sanitários,
correspondentes âs duas. promp-
ções por antigüidade,' feitas entre
a data da lesão ,e a da integra-
ção dòs exequentes. Anterior-
mente, o dr. Rodrigo Octayio,
consultor- geral da Republica, em
parecer, declarara qtie esses dois
médicos^ deveriam 'Sèr^nspécto-

res sanitários, invalidando, pois,
o acto do goyerno que promoveu
o «jj.. Hamilton Nogueira.

Esses reiterados desrespeitos fi
lcl costumam,, como se vê, acar-
retar; grandes prejuízos áo The-
souro. Agora . mesmo, . com a
morte do dr. Francisco Salema,
abre-se üma vaga de inspector
do Departamento. Vamos ver
como a preenche o governo,
quando o direito á. promoção Jfi
está perfeitamente definido pela
justiça!'

Ha dias accentuámos a indls-
clplina. que reina np" interpato
do Collegio Pedro II. Agora ella
ainda mais cresce, verlflcando-se
recentemente um pugilato entre
um servente e um alumno, em
pleno almoço. A algazarra ao re-
feltorio é cada vez maior e mals
parece uma • assembléa anarchi-
zada que uma sala onde comem
alumnos num estabelecimento de
educação. Não.ê de se estranhar,
porém, o. que se passa ali. O se-
nhor Pedro do Coutto SO cogita
de aecommodar os seua o òs aml-
gos*. dosSseus amigos.

Dlpjjfeásado o^dr. Chappt Pre:
vost'a^ínedico ?"«ío i-fternatb;pòr-
qüe o^jpsmo acçum^áya asiíúri-.
cçõési^ professor aái.escola de..
Odontologia, o' sfeP.édra dot.Oout-
ti.rhomeou sòri-átelrámente, em
disfarcado:. caracter do.; interino,
o dr. '.Israel França, qup ê re-
petldor de physica e chimica do
próprio collegio. Fez um. des-
aeeumular para que outro ac-
cumulasse. Úus, o riòfo, accUmtí-
ladôr 'iàz parte da numerosa e
felizardií íamilia. do director do
gabinete do ministro da Justiça,..

Serti (liividn. i> TtíéBQUroí pre-
cisa multo e muito de dirineiro.
Com a politica do cambio vil e
as rendas éscasseando 

'rias Al-
fandegas,. com os orçamentos
desequilibrados, claro que a si-
tuação é de angustlosa especta-
tiva. Como sé ha, por'exemplo,
de arranjar papeí-moeda para se
pagar ao', general Santa Cruz** e
ao senador Arthur da Silva Ber-
nardes, qüe parasitam na Euro
pa, recebendo, os dois, em ouro,
quasi duzentos mil francos por
mez ? E' ^necessário arranjar dl-
nheiro, seja lá como íòr. v

A propósito, temos o projecto
de lei mandando' abolir as isen-
ções e reducções de, direitos atê
agora concedidas pelo Congresso.
Nem os- telegrammas para a im-
prensa escaparam. Vão pagar
como *é sabe, cem réis por pala-
vra, sem taxa.

O sr. ^Antônio Monlz apresen-
tou, neste sentido, uma emenda,
reduzindo a tarifa para cincoenta
réis, por palavra, sem taxa fixa.
E argumentou com absoluta se-
renidade, justlficando-a. Actual-

Ainda a propósito do augmento
daa taxas .postfès,, nova extorsão
a' que temos feito mals de uma
referencia;'.!- opportuno.; pergun-
tar aos oppíesBoresdo povo se

ji pensaram em qualquer. so£fri-
vel compensado. O edifício, em
qué iuncclòriá o Trafego Postal,
além :de impróprio, por ser sujo,
estragado ,e escuro, não tem capa-
cidade para comportar ás tone-
ladas dé correspondência que ali
são recebídas-e devem ser expe-
didas diariamente.'

Resulta dahi'üma série dé-ir-
resiílaridades 'graves, dlzerido-se
mesmo que^ão é facto raro o
extravio da correspondência, por
falta de espaço para a manipula,
çâo. Gasta-se tanto dinheiro sein
proveito e nãò se' cogitou ainda
de construir armazéns-, para o
trabalho postal, cujo desenvolvi-
mento^aia a dia se' evidência.

Mas, em assumptos que mals
se relao|onam com o interesse
publico, tanto o Congresso como
o governo sõ pensam em aggra-
var a situação já afflictiva do

povo. E' a léi do pagar e não
bufar, primacial nesta caricata
democracia,*» ' ... . .;'-',,

MIGUEL BRAOA — Cjll»»í_.Q««J'
tanda 79, aob., .**_, OuvHor. «Meçh
Norte" SJM. («W>

Antes dò consulado beròárdes-
eo,.a Câmara sô se servia do_re-
curso regimental da votaçfto em
globo; nos Últimos dlaa .da ses-
são legislativa, quando, premida
pela alluvlão de emendas do Se-
nado, não seria, de outra, fôrma,
possível concluir a elaboração
das, leis orçamentarias. Na qua-
dra sinistra do execrado .de VI-
çoiu, a medida de; excepção tor-
nou-se, a bem dizer, regra ge-
ral. Para evitar debates em tor-
no dos desmandos do executivo,
e, nâo raro, das immoralidades
contidas em proposições de appa-
rencia innocente, as votações
quasi que sô se fizeram por esso
processo condemnavel. Basta ac*
crescentar, para ter-se a idéa do
des vario bernardesco, que até a
reforma constitucional se ultl-
mou, da mesma fôrma, em cinco
"almôndegas"...

No governo actual, a Câmara
havia abandonado a praxe absur-
da. Delia somente lançou mão,
á undeclm:*. hora, o anno passa-
do, para as Igls de meios. Não
foi, pois, Bem surpresa que, hon

màmàmtmr ?%Ê3BàWS

Houve, hontem, no gabinete do
riiinistro da Justiça, entre os se-
nhores Vianna do «Castello e Co-
riolano de Góes, o seguinte dia-
logp, por certo, bastante expres-
pivô: ;-- -" .,':' ¦•''

Já resolveu o <*aso da V
auxiliar, doutor? ,; — qonVi^ei o dr. Armando
Vldal. ;'—O sr. fez multo mal... .

Mas, elle não acceitou.
E sé acceltasse, teria, de fi;

car o convite sem effelW, pois
eu não poderia concordar que íi-
casse naquelle cargo um inimigo
meu!...

O Incidente foi presenciado por
-varias pessoas. Dahi a momen
tos, chegou a correr o boato de
que o chefe de policia solicitara
demissão. o\*r. Coriolano, entre-
tanto, não sairá. As palavras do
ministro da Justiça não o melln-
draram. Assim como não se de-
mittiria, antes se moBtrarla.exul-
tante, ancho de -contentamento,
o sr. Vianna do Castello, se a
Indicação do sr. Armando Vidal
partisse do presidente da Repu-
blica... Nesse caso, ao invés de
inimigo, elle passaria a ser o seu
maior amigo...

A dupla ê bem egual. Os dois
se completam. Nem. se compre-
(tenderia que um ministro da
Justiça como osr. Vianna do
Castello não tivesse um chefe de
policia que tão bem o compre-
hendesse como o joven technico
da rua da Relação...

Especialidades da casa»

, Já', se stAIa que o Brasil repp^
blicano tem feito uma excellente
demonstração du regiftiêp franco
de regabofes governamentaes,;
como tambem não se ignorava
que os cavalheiros que se entre--
ajudam, nos processos ttais ou.
menos ignóbeis «para á conquista,
do mando, fazm da politica o
melhor sport recreativo. Nem por
isso, porém, se devia admittir sem
estranheza' o extremo a qué levam,
essas agradáveis diversões, «iuma;
hora histórica de angustiosa crise
para o pàiz. O presidente da Re-
publica diariamente se delicia
com os seus pásseids, 

' como se
nâo tivesse ò-que.fazer t òs su-
perintendentes. _: regionaes yão
além, porque abandonam as sedes
dos respectivos governos 

" sem
transmittirem aos substitutos; o
exercício da funeção.-

. O sr. Antônio Carlos está-se
notabilizando como um chefe de
governo excessivamente passea-
dor. À pretexto de visitar uma
parte do território'do Estado, í,
presidente mineiro \foi a São
Paiílo" receber a honra 'do ' ban-
quete que lhe offcreceu o sr.
Júlio. Prestes, Ainda que a pro-
curetn dissimular com apparen-
cias, capazes de illüdir apenas os
papalvos, a visita do sr. Antônio
Carlos a São Paulo accentua um
caso politico..O general Nepomu-
ceno Costa, hermeneuta de espada
e esporas, desfeitèára. quixotesca-
mente a autoridade.do prtsidente
de Minas. Os paulistas, politicos
militantes,, assanhados com a va-
lentia dq., g«3>éral, ,-mandaram-lhe
calorosos applausos, qualificar.-'
do-o com umas palavras bonitas,
que io imprudente militar jamais
imaginara ouvir em sua vida,
.0 enthusiasmo. saiu-lhe todo

pelos poros, e o sr. -Nepomuceno,
suppondo talvez que encontrara- o
caminho por onde poderia chegar
.depressa a. iramortalidadé ou á
presidência da.Republica, hoje em
dia um dos çárgòsmais escalaveis
deste paiz, respondeu & mensagem

çongratúlatoria, .' acerescentando
mais alguma coisa ás suas primei-
ras bravatas. O caso fez escan- •
dalo. A imprensa salientou a in-
disciplina dó general, pondo si-
muitaneámente em relevo a situa-
ção deplorável do presidente mi-
neiro. O. sr. Antônio Carlos só
então percebeu que estava sendo
ludibriado, queimou-se e tratou de
curar.o arranhão que.soffreu...

Os paulistas, cúmplices moraes
na desfeita de que..foi..alvo o.re-
bentç-^ós , Andradas, "-'officiaes e.
soldadjíê.jdp íjartido^ue:^rou,'
pfjijticamfente,';^o sr. - -V\fajhhigton

'.ííBjis, 
|Íçiramr:sériámente.^ompro-

mettidoí, .arrastando na'..fede
desse córiipròmissó seus respeita-
veis majoraes. Era indispensável
coser a situação, Veiu, então,
aqueile discurso do leader José
Bonifácio, na Câmara.Oirrequier.
to sr. Mello Vianna foi a Bello
Horizonte como mensageiro de
protestos de consideração. O sr.
Antônio' Carlos, qué não esperava,
tanti, èxúltoit,, acceitando ó con-
vite para um passeio a São Paulo.

'Realizando agora a excursão, o
presidente de Minas foi recebido
com . manifeslaç 5 e s desusadas,
e, ante-hontem comeu o banquete
que o sr. Julio Prestes lhe offe-
receuí por encomriienda do ,, sr.
Washington tuis; E lá tomaram
logares á mesa, nos Campos Ely-
seo9, devidamente engalanadò pa-
ra òrepasto que soiennizava a

paz, fiiguras representativas da

politica paulista ,e da politica mi-
«èiíã. O.disçiiríio de.saudação do
sr. Prestes denunciou aos convi-
vas do farto regabofe p objectivo
da ¦ festa, porque o préposto do
sr. Washington^ no governo de
São Páülo':rei(ãribrOü os tradkio-
taes laços de sympathia: e cordia-
lidade _ue ligam Mintas .0 São
Paulo, sem outra, intenção que'
não seja a de promover p presti-
gio da autoridade, o progresso,, a

grandeza da pátria e ia Re-

publica. 
'

E o homenageado, que.é;c'omo
aquella cotovia astuta da fábula,
respondeu na mesma altura, le-
vando aos. pincaros a individuali-
«iade' do sr. Julio 

"Prííitès e ér-

guendo a sua taça em honra de
São Paulo... Commentarios?
Para que? O povo brasileiro está
farto de saber que os membros da
commandita que se apoderou das

posições, dispondo a seu talante
dèsté infprtunado paiz tão rico,
são, consummados farçantes. Em-
quanto a; nação se debate na crise
tremenda, que a anniquila aos
poucos, elles promovem passeios e
banquetes, pagos com o suor do
povo, e cultivam cynicamente o
elógirt ntiitiio,,-. ';¦

Gente feliz! .....
... - -1— íai w '——

A -ntüação política do Ceãrfi
não é de tranqulllldade. Ha no-

cia administrativa, como a desse
notável caso do fornecimento de
hydrometros,. denuncla,do, na as-
sembléa estadual; e ,deixa na,
impunidade os soldados assassi-
nos da sua policia, que no ser-
tão saqueiam e matam em nome
da autoridade constituída.. /.

E dizer-so que o sr. Moreira
da Rochftfnl tirado da mag!s«ra-
tu.*a pára o governo do Estado !

Assim, tambem é demais. De-
polà"de anarchizarem o ensino,
querem tornal-o impossível.;

O programma do Collegio-Pe-
dro II manda, no começo do anno,
adoptar taes e taes textos para
o curso e os exames. A procura
dos livros Indicados é, natural-
mente, 'enorme. O resultado •; 6

que, dentro de pouco tempo,;não
há mals compêndios, presorlptos
rio mercado, porque, as édiçOes
«limitadas, na proporsão dos ro-
cursqs dos editores, se esgotam.
Pica-se á espera dé novas edi-
ções.- Os mezes se escoam, che-
gam. os exames e os estudantes
passam pelas maiores angustias.

Vejam ás instrucções que aca-
ba de publicar, o "Diário Offi-
ciul" de 11 dotorrente. Todos os
livros mandados adoptar no exer-
cio vigente Já não servem para
nada. A' ultima hora, ás portas
dos. exames, 03 doutores do on-
sino secundário determinam que
as« provas sejam feitas por ou-
tros uompendios multo difíe-
rentes,

Preferimos acreditar que.seja
um disparate. Isto ' para não
avançarmos que seja arranjo
mercantlKá custa £p .ensino.

duos e auoteros deveres uma no-
ção tão solida, qüe-não vaciliá-
ria em praticar o feio acto agora
divulgado com escândalo...

, royal" club
Foi, é, e será sempre o cigar-

ro ' delicioso, suave e o de todos
preferido, não sõ pela qualidade
do «eu tabaco escolhido, como
pelo escrupuloso acabamento e
todas as condições hyglenlcas.

, Trazem as suas carteiras. che-
ques,de 5.,'a 100$.000, que habi-
litam o consumidor a fumar de-grraca... fumando bem.

(3049)
 um», ¦

O sr. Antônio Carlos é espe-
rado hoje, vindo de São, Paulo\
onde fez as pazes, naturalmente,
com o general Ataliba, sob os
auspícios do sr. Julio Prestes.
Em meios políticos, attribúe-se a
esta visita do presidente minei-
ro, no Rio, üm novo significado:
a necessidade dé ser negociada a
passagèri. do sr; Vianna dovCas-
tello para o velho palácio da
travessa das Bellas Artes.

Drs. Leopolilino de Oliveira
e Adolpho Bergamini

ADVOGADOS
E-criptorio!' Edifício-Cinema Gloria.

1» andar, aala 8. Tel. C; 210'-(4g77)
. ' 
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Ainda não ha multo a Loopol-

dlna Railway obtôvè mais uma
vez concessão para augmentar
seus grandes lucros com a eleva-
ção de suas. tarifas.; O-qué foi
.essa nova sangria em seus fre-

iguozes, temos por vezes dertun-
ííiádo, 'mostrando em "alguns

.casos que o augmento do frete
hãò obedeceu a outro critério se-
,'não o de arrancar a camisa do
;productòr... _ ''',.'¦'". 

Para mascarar òs seus ganan-
-elOBOs propósitos; o» directores
¦da Leopoldina fizeram, promes-"sas de melhorar o trafego ,e o
^material, de maneira que as. mer-
eadorlas não permanecessem nas
léstáções, fázendo-se o transporte
;em dia.. .•.." ;¦. .'X, y.Xi.. 

"'
'';'. 

Concedida a elevação, 'esquece-

)rám-se dos, compromissos.: wsu-
mi los, estando em Minas mriltas
estações repletas de mercadorias,

,nâo obtendo os interessados um
vagão a mais para. conduzll-as."..

Ném isso, nem tambem o au-.
gmento dos vencimentos de seu
pessoal do Tráfego, que tem yen-
cimentos reduzidíssimos, Insufíl-
cientes, sequer, para a sua ma-
nútenção'. ¦" .

Os" que se interessaram pela
concessão desaes noyos.favores á
Leopoldina,- que dirão, de tudo
isso?-.'** -V . „..

Ho^munda político
Impressões dá Câmara.

. O funecionalismo municipal vac
'tèrids seus-vencimentos augnien-
, tados de i de Janeiro pròxlinô em
-deante. •> .•¦-'•;''•• ^-.-sk-v^- •

Nesse sentido o &¦ Maggioli fez
declarações formaes ao Conselho.

A Justiça dessa resolução não
precisa ser encarecida. B se ai-
guma> coisa ha a dizer é que tar-
dou muito essa decisão, ; pois o
legislativo 'da cidade..ha- multo
que pretende deliberar a respel-
to, nãò ò tendo feito porque o
sr. Prado Júnior ficou de ela,-
borar uma tabeliã desses au-
gmentos. 1

Besta ver o que fará o gover-
no federal. Ha 

"na 
CJamaramui-

tos projectos, uns de augmentos
parciaes, outros de equiparação,
e alguns alhd^/estabéleeendO
uma. - elevação proporcional, se-
meihante ã chamada tabeliã Lyra.

Oppõe-sé o governo a que t^-
nham andamento taes projectos,
allegando que as condições do
Thesouro não pernilttem maiores
despesas, *• -,' '...;:.

Tal attitude «-contrasta com a
sua -opinião em fios do anno pas-
sado, quando",' pelo orgãO: do se-
nhor Julio Prestes,^ foram defen-
dldoè òs augmentos dos militares,
dós congressistas, dos ministros
sob o fundamento de que com o
programma ílnanoelro de fixação
do cambio tram imprescindíveis os
referidos açcresclmòs, alguns aliás
elevadíssimos.

^ Deixará 'o sr. Washington Luis
em abandono os servidores Xdo
Estado, cuja vida olie complicou
com a execução de seu infeliz
programma financeiro ?

A • «utistltuição (Ío «r. Getullo Var-
gas na pasta da,Fazenda i o aííiimpti
predilecto daa rodas politicas. De ou-
tra coisa «iáo ae (ala. Jaf agora, o
home do ar. Villaboim vae: passando
de moda. E O motivo dos quenSo
acreditam mais neata Indicação, é. que
o sr. Villaboim declara, a quem o
interroga, que • nio recebeu convite ai-
gum. E «im outro acerescenta que,
tanto o leader da mtlori» nio era o
indicado que, na vespera - da - divulga-
ç&o do' boato, convidara o sr. Collor
a jantar comsigo. -"

•¦* «'\ 

'.

Essas raifies sSo cotejadas. Quanto
á primeira, diaia o sr. Plínio Casado
que o sr. Washington Luis, nesi* par-
ticular, s« parece com, o sf. Borges
de Medeiros. E lembrava um caso il-
luátrativo. Havia em Porto Alegre um
jorhiílsta perverso. Este, vendo saif
do palácio do governo um conhecido,
contra o qual tinha, prevençio aécreta,
caindo o mesmo na' ingenuidade de
oommunlcar.lhe a alegria de ;uma no-
meaçSo que devia sair em dois dias —
resolveu pregar-lhe uma peça, notician-
dovno dia seguinte qtie p mesma ca-
vaiheiro estava nomeado jui» de tal
logar, somente faltando a publicidade
do ac(o do governo. E o resultado é
que o presidente Borges nunca mais
assignou a alludida nomeação.

Um deputado nortista commentava,
em particular, o jantar do sr. Villa-
boim com o sr. Collor. E ponderava;

— Esse dr. Manoel Pedro Villatoim
tem alma do selvagem. Ceva, a victi-
ma, todo riso, para depois ,engulil-a.

Um gaúcho interrompe: - ¦
¦ ^-«Masr é¦: demais fazer-se do" Col-
lóí.*.. um caperucito r(v'ó..«.'X.

e do Senado.'.

Corria hontem,,no Senado, esta no-
vidade: o recinto, vae ser desarrumado,
para voltar á disposição interna q»e
tinha anteriormente no casarão da rua
do Areai'. Como está, neste momento,
diz o sr. frontin, é um absurdo. Os
oradores/ficam neste dilemma: ou fa-
lam de costas viradas para os collc-
gas, - ou falam de costas para a Mesa.
Desde que' se possa dispor as cadei-
ras de fora a evitar-se esta falha, en-
tende o senador carioca que não deve
haver yacillações...

V * .1
Houve, na ordem do dia, um ligeiro

incidente. Quanto mais os csclarecedo-
res appareciam, mais a questão sc com-
plicavá.O, facto tra o seguinte: apre-
sentada uma emenda a um projecto e
não havendo oradores fica- i! discussão
adiada. Poderia então ser proposto o
adiamento de um debate já suspenso?
O sr.. Azeredo em vão explicava, e
tornava a*'explicar a situação e, ape-
zar da coisa ser claríssima, eram ra-
ros os senadores que entendiam...

ií.
Os trabalhos do orçamento . estão

sendo áctivados... O Senado cuida,
ainda, do Código Commercial, da revi-
são.dás tarifas e da reforma do Ré-
gimento. Só faltando dois mezes e
dez dias para o termino da presente
sessão legislativa, resta ver como se
vae achar tempo para tanta coisa," a
menos, que se faça tudo de afojadi-
lho,..

;. i- ,
A suecessão gaúcha

O Banco do Brasil, com aj, ul-
timas administrações republica-
nas, passou cada vez m^is a fa-
zer parte integrante do apparelho

governamental. Ao mesmo tem-

po, porém, que um instrumento
do poder publico, esse estabeleci-
mento de credito joga com inter-
esses respeitáveis da" industria
e do commercio. Essa duplicida-
de de funeções, e dizemos dupli-
cidade pór singeleza de lingua-

gem, quando o-que ali existe é
tima multiplicidade .quasi incon-
cebivel de interesses e directri-
zes, faz naturalmente com que a-
solidez do sè*. credito soffra re-
petidos desfallecimentos. Agora,
porém, qtie o presidente da Repu-
blica enveredou pelo caminho da
estabilização, custe ella o que eus-
tar, o Banco do Brasil, envolvido
¦nessa aventura íinanceira, preci-
za. como rtunca de equilibrar-se
«os seus alicerces, porque as os-
cillações' porventura observadas
ho seu credito podem novamente
ser-ihe fataes, como \ tambem
prejudicar interesses respeitáveis
da industria e do commercio,
que têm por alicerces esse mes-
mo credito.

Antes de estabilizar o cambio,
servindo-se .delle, o governo de-
veria procurar estabilizar o Ban-
co do Brasil. ¦•

Ora, as oceorrencias ultima-
mente passadas na alta adminis-
tração desse .estabelecimento, mos-
trám, desgraçadamente, que cm-
bora. destinado a servir de forte
esteio ao plano engendrado pelo
actual governo, elic ainda perma-
nece naquelle estado 

"de incerteza
estática a que as mathematicas
chairiâm equilíbrio instável. A
propósito de certos empréstimos
.levantados ali, particularmente na
praça.de Campos, surgiu séria di-.
yergencià entre a presidência da
casa e um de scus directores. A
crise esteve, em determinado mo-
mento, na imminencia. 'de provo-
car uma scena decisiva, mas o
espirito de concórdia, ao menos
apparente e temporário, voltou
a pairar no Banco do Brasil. Ha,
no • entretanto, symptomas que a
praça diariamente commenta, de-
nunciando que a crise não se xe-
solveu ainda de um modo deci-
sivo, existindo certa tensão de
espirito, capaz de estourar dé um
momento para outro, e cuja in-
fluencia sobre o, banco só'pode
ser desfavorável. Neste momen-
to, precisamente, os boatos pro-
paiam que a administração está
empenhada em uma t^rçfa . in-
gente, que se propõe naturalmen-
te-a esclarecer algumas1 duvidas:
que porventura tenham assalta-
do ó,espirito do seu presidente.

Circumstaricias como essas não

conferem ao r*nco .do Brasil
o equilibiio e a coníiant;-,. indls.
pensaveis ao papel que n,t i(j 

:
tinaram na estabilização do car
bio. Realmente, a duplicidade Japparelho regulador da nossa •, :'
lança financeira e de cofre À
creto do governo, que de sta
fundos dispõe discrecionirii.
mente, collocam-no em tó^,
de perigo sempre bm!-^
Basta lembrar o vulto das transi I
acções feitas durante a jdfcinij. |tração passada para tornar j».;
tente a ameaça perenne que ain. I
tervenção do governo offerece
para o Banco do Brasil. Collo.
cado fora da alçada do Tribunal I
de Contas, que o idealismo repu. I
blicano concebeu e realizou pai» I
moralizar as finanças publicas o
banco é um thesouro supplemen-1
tar, livre porém da intervenção j
do congresso c da fiscalização
dos juizes nomeados para esi.'
minar a legitimidade dos dispai. I
dios feitos pelo Executivo! Ora,!
é justamente essa intervenção d«*J
embara^da do governo que col-1
loca cm situação sempre critica *;l
suspeitosa aqueile estabelecimtii.f
to de credito.

Quando na Índia se fiz a te.
forma monetária, a commisiãi.
dc peritos incumbida de dar p_.;
recer sobre o importante proble-:
ma recommendava qiíe o "con.
trole da emissão e reservas tos.'
se transferido a um novo banco
central. O Banco Imperial da;
índia não pode se transformar
em banco central, sem prejuízo;
de sua capacidade e sem restri.
cções no desempenho de sua fia.
cção essencial de promover c oV
estender facilidades bancarias ao:
povo indiano". Foi o que sifrí
tentou,' nas columnas deste jor.
nal, o nosso illustre collaboradc»,
sr. Alceu J. de Azevedo, que,,
sob o pseudonymo de Swilt,,:
lembrou como tinham procedido!
outros paizes sul-amcricanós, p«.
inspiração da Missão Economia
Kemmerer, tornando paterlteja;
a politica monetária e dotam-
bio não devia ser conferida t
um banco commercial, sujeito 1
todos os riscos e tentações pr*.
prias a. esse gênero de actlvidí1
de bancaria.

Ora, se um estabelecimento íe;
credito, préposto para fa«r;
transacções bancarias coni ò Mrov
mèrpio, torna-se pouco,merecedor
dé confiança quando se quer iiis*
tituir um apparelho destinado a
regular o mecanismo do credito
de uni paiz, que não -.será .então
o Banco do Brasili quê, além dis-
so, é thesouro supplementar do,
gqyçrno ,e: sujeito aos botes -de
tão* notória publicidade no ultimo |
quadriennio?

ticlas de que em Novo Oriente,
povoação distante da cidade de
Cratheus oito léguas, tem havido
tiroteios entre os* partidários do
senador João Thomé, os accyo-
listas e a policia do sr. Moreira
da Rocha. O mesmo tem oceorri-
do em Cratheus e Independência,
fazendo-se aceusações á violência
com que age a policia, matando
e depredando com a maior sem-
cerimonia que se possa imaginar.

As populaçBes do interior cea-
rense eBtão sem garantias de vida
e de propriedade, fugindo muitas
famílias para o Piauhy, princi-
palmente para a cidade do Cam-
po Maior, na esperança de que
lá não sejam perseguidas.

O sr. Moreira da Rocha, como
se vê, está tendo um fim de go-
verno qUe nada o recommenda:
protege o banditismo, do que é
exempio a sua lnacção contra
(«Lampeão"; permltte a advoca-

O major Eurico Peixoto, da po-
llela fluminense, foi hontem exo-
nerado do cargo. Protagonista
numa das mais revoltantes tra-
gedias, esse' Indivíduo deve ajus-
tar contas com a justiça, como
indigltadoamandante e até certo

Co 
executor dó um crime bar-

; contra uma pobre mulher
e um homem indefesos.

A exoneração do criminoso,, de
üm cargo de confiança, do qual
perversamente abusou para in-
fluir sobre o animo de seus su-
bolternos e cúmplices; é apenat
o inicio da punição que elle me-
rece e que a sociedade exige que
seja appUcada .com severidade e
justiça.

Bem avisado andou o chefe de
policia do Estado do Rio, avo-
rando «> influerKo relativo fi. hor-
rivel-tragédia de São Gonçalo.
Certamente é o próprio governo
o mais empenhado em cólligir
as provas que deverão instruir o
libello contra o aceusado, até
hontem funecionario de confian-
ça da administração fluminense.

piz um telegramma de There-
sina que o governador do Plrfuhy
tontou subornar o desembargador
Cronwell Carvalho, e influiu na
decisão de uma causa avultada,
em julgamento no Tribunal de
Justiça, do Estado. .

Não admiraria que o sr. Ma-
th'as Olympio assim' procedesse.
Os políticos proflsslonaes pouco
ou nonhum apreço dão á dlgnl-
dade do poder judiciário. Quando
as circumstanclas não lhes per-
mittem córrompel-o, violentam-no,

No caso, porém, sempre ha
uma pequena margem para se
registrar uma parcella de estra-
nheza. O governador do Piauhy,
antes de ser o que é, era tam-
bem magistrado. Tinha dos ar

Í_-_:^__-.:^.'««'._..

N5o foi surpresa para, 09 que co.
nhecem bem os segredos dos bastidores
da política borgista o fracasso da can-
didatura ministerial do sr. Lindolpho

Collor.
. A' velharia castilhista - da bancada
gaúcha já previa e antegozava um
pouco o valente codilho que esperava,
no momento decisivo, o apressado pre-
tehdiente â vaga do sr. Çetulio Var-
gas. Comtudo, fugia & discussão dc
assumpto, limitando-se apenas a répe-
tlr, sob o disfarce de risos scepticos,
que não tinha .conhecimento de qual-
quer convite official do sr. Washington
Luis ao leader da sua bancada.

Isso, dava a entender que o proble-
ma da suecessão .. do actual ministro
da Fazenda não interessava sincera-
mente ã maioria dos representantes do
pensamento do sr. Borges de Medei-
ros. £ o motivo desse desinteresse era
obvio. 0__ presidente do Eio Grande
não amparava lealmente a ascensão do
seu novo correligionário á pasta da
Fazenda.

. O velho olygsrcha rio-grandense
anda a ver mouros na costa... Tetit
razão. A escolha do futuro preaidente
rio-grandense )ã nao »c fei ime'ua-
mente i sua vontade. .

' Contornando ' hauíímcníc üma situa-
(ão cheia de difficuldadés, elte conse-
giu manter ai apparencias de cohesão
nas .fileiras do partido republicano do-
rainante, fazendo inteiramente suas
dua* candidaturas surgidas do circulo
dos chamados jovens turcos dos Para*
pas.

No seio deste elemento tão velho
quanto o outro, mas que remoçou
pòr influencia tão somente da enxertlí
paiavresca Aos Voronoffs da politica
partidária, ha um homem cuja ambi-
ção desmedida se «ornou uma séria
ameaça a todos os seus eorreligiona-
rios: c o sr. Collor.

Este representante gaúcho quer ser
tudo e diz, francamente o que deseja
e espera ser. Antes de substituir o
sr, Getulio Vargas no ministério da
Fazenda, já se preparava para o sub-
stituir tambem no governo do Rio
Grande do Sul.

O sr. Borges de Medeiros já sabe
disso e, como tem pensamento] reser-
vados quanto á pessos do substituto
do sr. Getulio Vargas na presidência
do Estado, abandonou o ... Collor n
sua própria sorte, depois que o sr.
Washington Luis, na expressiva phrasr
Biúcli.1, 1 im . negou o estribo.. ¦

Dr, tóz Sodré d^pdt'Std.e.
tinos. Cura das hemorrhoides sem ope-
ração e «em dôr. Omivea 5. Sob^

AS NEGOCIATA^ ESTADUALS
O caso na Assembléa

UpsIaHwf K
Fortaletta, 19 .(A..B.) — Vp es-

candaloso caso, dos; hydrometros
adquiridos-. por preço . exorbitante
nò .ftlo de1 Janeiro para'o Bervlço
de águas ;désta capital contmu'a
ã>ser discutido.' X .

Sritre a documentação apresen-
tada fi. Assembléa Legislativa pelo
deputado Antônio Botelho figurou
a copia dô <|ima. consoilta feita
pelo sr., Welnberger,, 'a pedido do
presidente, do Estado, ao enge-
nheiro ;Saturnino de Brito, bem
comp a resposta'deste. Esses.do-
ouníentos são a aíflrmação de qüe
o assumpto era bènfdifferènte-dos
termos em que foi arranjadõpara
a negociata dos hydrometros.

Perguntava *Welnberg«r se era
inconveniente redualr o diâmetro
dos cántís'-. parti a distribuição de
agua no interior das casas; e o
engenheiro Saturnino de Brito
multo naturalmente respondeu
qué não. Mas era necessário ser
um technico e conhecedor do as-
sumpto para enxergar m& fé na
pergunta assim formulada".

Segundo a demonstração feita
na Assembléa, a negociata no
caso era que hydrometros meno-
res tiveram as bases alargadas
para canos de diametijps maiores.
Ademais, o parecer do engenhei-
ro Saturnino de Brito é posterior
6. compra dos' hydrometros, póls
a sua data é de 22 de setembro
de 1928 emquanto que a acqulst-
ção dos hydrometros "Emplre"
foi realizada a 30 de julho do
mesmo anno, nada Influindo, por-
tafito, na preferenia dada aos
mesmos. <

: Outro documento de informação
foi um parecer do engenheiro João
Felippe Pereira, cathedratlco da
Escola Polytechnica do Kto de
Janeiro. Esse documento, segun-
do a denuncia do deputado Bote-
lho, íoi um "desfarce", que o
mesmo deputado qualifica crua-
mente, e que disse ter sido obti-
dp pelo sr. Alberto Rocha, enge-
nheiro da Prefeitura do Rio e ir-
mão do presidente Moreira da
Rocha, sem caracter official
— sendo de notar que tal parecer
foi dado em Julho do n.r.r.o cor-

Todos esses documentos tive-
ram por fim apenas attestar a
boa qualidade dos hydrometros
comprados nas condições sabidas.

O deputado Botelho allegou a
propósito que o que ê preciso sa-
ber ê se os engenhs-iros João
Felippe e Saturnino de Brito fo-
ram ouvidos e acaso se manif es-
taram a respeito do alargamento
dos bocaes dos hydrometros de
menores para maiores; e se é se-
rio comprar hydrometros de ty.
pos determinados, tendo acertado
o seu preço, e depois receber hy-
drometros de outras medidas pe-
los preços que se tinham ajusta-
do para os primeiros. E aceres-
conta: "Nada' mais gracioso, mais
cynico ou mais ingênuo do que
pretender acobertar uma nego-
ciata indecente com procedfmen-
tos futels, adrede arranjados.

Segundo a denuncia do depu-
tado Botelho, o Estado do Cearfi.
foi lesado nessa transacção em
quantia superior a trezentos con-
toa de réis. "Trata-se, rio dizer
do deputado cearense de uma
negociata vergonhosa, feita sem
concorrência publica, por arbítrio
do presidente do Estado de par-
cerla com seu irmão, o engenhei-
ro Alberto Rocha, únicos res-
ponsavels pelos prejuízos causa-
dos â Fazenda do Ceará,".

AJÜSWTARDÂ!
Porque não despacha o pr*]

sidente do Supremo
— Tribunal ? —

O Monroe Club, de Nictheroy,
quando a .policia iniciou, ali,»
campanha contra o jogo, reque- |
reu ao Juiz federal substituto, '
dr. Ootavio Rodrigues, um in-
terdicto prohibitorio, que loi
deferido. ' .. ,Apezar, porém, da medida Ju-
diolal, a policia fluminense it.
antepoz ao Supremo Tribunal e
invadiu o referido club, prati-
oando seenas de degredacção e
vandalismo, não se limitando,
oomo seria de esperar, como |complemento da violência, m
carregamento dos apetrechw «
jogo. , ;,

Em face do oceorrido, o me*.
rido juiz, não quiz elle prop*,
tomar as providencias, para tt- ,
zer respeitar a sua decisão e,
offioiou, assim, ao presidenle
do Supremo Tribunal, para t»'
o mesmo decidisse sobre a con-
dueta da jus>_a.

O presidente lançou o primei- -
ro despaoho, em seguida, e..w*
pois diBSO,- requisitou as paten.
tesi que no caso não eilstlam,
visto tratar-se de sociedade a*
vil e não patenteada.

Agora, ha mais de um mel
que o presidente tem em mf-oi
o caso, sem proferir o despacno
definitivo, tratando-se de direi*
to de posse, que requer cert»
urgência. '

Deflra ou indifira, mas des-
pache. de accordo com o l"'
manda a lei, em taes casou.

Depois disso outra entwa«
ja funeciona, na propria oldade
de Niotheroy, allfis Be diga, cora
o consentimento da própria pa*
lloia fluminense, autora danas*
predações.

— «¦»> ** —.

Hemorrhoidas ccpuerâçióad««mS
Dr. R. Pitanga Santos. Passei; Sfc*

Pelas'razSes quo hontem e» '

ao Senado Federal, o pr*™
vetou hoje as sesulnU» rw»
çoes do poder legislativo inu»
pai: a que equipara paw. W»
hi effeitos os íeitpreB e on«uw
gados da Superlntendenctó «
Serviço da Limpeza /«»<*,,'
Particular aos apontadores x,
lados da Directoria Oe»l^
Obras e Viação; a oueJ-**
do pagamento dos impostos »»
nicipaes os predioa nOTc^ie"ro
da Estrada da Capenha; numerei
K01 a «17 rtn. Kstrau** O» 'lr--;*
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Providenciando sobre

O ministro providenciou »»•
os seguintes P***»^, geVeri-1:030$000, ao V- tenente w
no José da Costa -T%rJ;lr|((el
145-.607Í910. a Dan ÍWlr
Hvndlcat, dc1 Copenhague^^

Fóídispensado da comiww;
. Foi. dispensado da «*£™d-
cm que se achava, da.«^
2». tenente, o sargento JW^fc,
da Rocha Medrado JPVfâfrreveladores da lastimável « .civü <
laridade cie /ul!'.':ü""r'"'aba-idoiiomilitar, traduzida por w
de família, íalta de P«»™ „,.
de dividas, usar do nome to ,
dade respectiva para conU* _0
vidas e faltadsP^Scel*
cumprimento das ordens i*-
das.
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Oi enorme foaueira uni Madureira r"~* 
~coRkjeiü ITA MAmhâ — üuieta-ftíía. 20 de OtiftiTíPO de T02Í

lois preflios redazidos a escombros, sendo bem
sensíveis os prejnisos solfridos

|A acção prompta e enérgica dos bom*
beiros e a ausência de policiamento

Km Madureira, longínquo su-
buíblo da Central do Brasil, hou-
ve hontem, multo cedo ainda,
uma enorme fogueira que pro-
dúzia, nas proximidades da es-
lacão daquelle nome, ura gran-

, oVclarão, que foi apreciado du-' «nté longo tempo, e que come-
cou a perder a vida somente
Suando o sol vinha dando &
terra sua luz tão dlfferente.

Pe quando em quando, a um
sopro mais intenso do vento,
«russas nuvens de fumo negro
aue embaçavam os ares baixa,
vam até ' massa extraordina-
ria de curiosos, na sua maioria
moradores do logar, que, tendo
desde o alarme af fluido ao lo-
cal, ali se encontrava, admiran-
d(,'o raro espectacuio.

Mão orara, ainda, 6.30 da ma-
nhã, quando a população de
Madureira começou a ser des-
pertada com os gritos seguidos,
lio naturaes em ocçaslões como
BÜ' "incêndio!" "Incêndio!"

Onde?
AcoUü

E os que já haviam notado
j grande clarão, affllctos, apon-
tavam, indicando aos demais,
um ponto que ficava próximo 6.
estação. Todos, a despeito de
ser ainda multo cedo, saíram
para as ruas, de modo que, ai.
guns minutos apôs, encontrava?
se no local uma parte bem sen-
sivel da população do adeanta-
do subúrbio do Rio. Senhoras,
homens e creánças, emfim, era
um espectacuio bem concorrido.
Ha, com essa concorrência, um

facto que se torna digno de re-
gistro, e aqui vae elle, para que
o ohefe de policia fique mais
uma vez "tlririca": Ós poli-
claès que aquella hora"¦ esta-'
vem accordádos não chegaram
ao local a tempo de evitar, a
acçâu da reportagem! E tendo

, o incêndio oceorrido páde-se- dl-
zer, nas barbas da policia do
23" districto, esta não aceudiu
antes dos populares numerosos
e dos bombeiros, cuja estação
mais próxima fica èhi Cámpl--nho!

Pica, portanto, mais uma vez
evidenciado que a "circular"
com a qual o sr. Coriolano de
Góes pretende immortallzar-. seu
nome, outra episo não logrou
senão concorrter mais prompta-
mente para a divulgação das
Irregularidades dn. policia que
está, infelizmente, sob sua che-
(Ia.

PNDE TEVE INICIO O FOGO

Ninguém, dos presentes, sá-
bía, a principio, onde havia co-
meçado o fogo que' jft estava
alarmando os moradores mais
.próximos do local. Pouco de-
pois, havia já quem afflrmasse
ter o mesmo começado ia frente
de um deposito de . materiaes
para construcção, de proprièda-
dé do negociante Nadlh Iffuri,
o qual está situado.á rua; Anto-
nia Alexandrina n°, 197. Como
leve origem o sinistro, rilhguem
sabia-,- entretanto.: .. ;,,?¦-,.-:

DITAS LOJAS ALCANÇADAS
PELAS CHAMMAS

À fogueira que, conforme 11-
nhas acima dissemos, teve int-
cio no deposito de materiaes
para construcção, no numero
197, alguns minutos depois ai-
dançava o predio ao lado, de
numero 199, onde são estabe-
lecidos com duas lojas os ne-
goclantes -Miguel Mastalant e
Mustapha Falman, ; o primeiro
com negocio de roupas feitas e
chapéos e o segundo com ar-
marinho.' Falman, a despeito da rapl-
dez com que as labaredas' a van-
cavam pára a sua loja, pou.
de, com auxilio de outros,: prin-
cicálmente dos impávidos Ini-
migos do fogo; salvp.r grande
parte do stock ali existente,
foi trazida para a rua ficando
a outra parte completamente
destruída.

A ACÇAO DOS BOMBE1KOS

Conforme dissemos, anterior-
mente, a estação de Bombeiros
mais próxima fica no Campinho,
subúrbio bem distante de Madu-
reira, onde havia a fogueira.

Easa estação solicitada para
dar combate ás chammas, fez
immediatamente seguir para o
local os' seus soldados sob o
commando d0 tenente José da
Costa que ali chegando providen-
ciou para que o ataque fosse
iniciado incontinenti, o que foi
feito, . '

Estendidas as linhas de man-
gueiras, a agua jorrou logo,
preferindo os soldados produzir
um ataque mais intenso no pon-
to que liga o predio numero
197 com ó 199, pois esteia tendo
já a sorte do outro, que ficou
totalmente destruído.

Graças á energia dos denoda-
dos. Bombeiros, maiores prejui-
zòs foram evitados, pois, disse-
mos, as labaredas passavam pa-
ra O predio vizinho.

Os alcançados pelas chammas
ficaram reduzidos, a cinzas, ten-
ão sido preservados os demais.

UM REFORÇO DO QUARTEL
CENTRAL

Justamente quando a toguei-
ra era mais intensa, chegava ao
local um reforço mandado pelo
Quartel, Central.

Estava elle sob o commando do
tenente Hermllio e ali compare-
ceu afim de auxiliar os compa-
nhelrps do Campinho no traba-
lho de combate ao fogo, no sen-
tido de serem postos fora de pe-
rigo os , prédios vizinhos.

Cerca, de 8 horas da' manhã,
estava o incêndio abafado com-
pletamentc, . tendo ficado no lo-
cal somente os Bombeiros que
se faziam necessários para re-
frescar o entulho.

OS PREJUÍZOS SOFFRIDOS

foi

O predio em que funeciona o"Cinema Beija-Flôr". que 'ê vi-
zinho do incendiado,- graças.

ainda, aos Bombeiros, nao
reduzido a cinza.

O proprietário do deposito de
materiaes para construcção, ten-
do sido chamado em sua reslr
dencla, á rua Barão de Mesqul-
ta n. 474, compareceu lncontl-
nente ao local, onde declarou
estar seu estabelecimento segu-
ro por 150:QOO|000 na Compa-
nhia York Shir..

Os outros dois negociantes, os
proprietários do armarinho eda
loja de roupas feitas e.chapéos,
soííreram mais, por Isso que não
haviam acautelado seuB estabs-
tecimentos.

Oa prejuizos da loja de roupas
são totaes e estão avaliados em
cerca dè 11:OOOÍOOO e parciaes
os do armarinho por se ter sal-
vo uma grande parte, estando,
mesmo a»i»üu avaliada ».m cerca
de 2O:O00J0OO a mercadoria que.
não pOde ser salva.

Os dois prédios reduzidos a es-
combros estão ho seguro ,e são
de propriedade, dos , senhores
Arnaldo da Fonseca e Silva.
João Fonseca e JosÊ e Raul
Dias Martins.

O TRABALHO. DE ISOLA-
• MENTO,

O serviço de; Isolamento' du-
rante os trabalhos dos-Bombel-
••03 era uma medida, urgente e
indispensável, como. acontece em
casos dessa natureza.

Entretanto, a policia Ipcal nao
¦Adoptou a respeito as providen-
cias necessárias, de modo que o
policiamento « isolamento foi
feito Pòr vigilantes noctumose
populares.

QUATRO BOMBEIROS
FERIDOS

Os denodados Bombeiros, quan-
Io se encontram no árduo, ser-
viço de combate âs . chammas,
preoecupam-se mais com a,- sorte
•Ias pessoas, predios e objectos
ameaçados, não se incomtnO'
dando' com. as suas próprias vi-
las. ¦ .

No sinistro que motiva esta
noticia, quatro Bombefrps sof-
freram ferimentos.

São elles os de números 69S,
SÍ5, 512 e 639, os quaes tive-
ram os soecorros de que care-
ciam na ambulância da corbora-

QUEM PRIMEIRO VIU 0 FOGO

No deposito de materiaes onde
teve Inicio o incêndio, ninguém
pernoitava. Por isso, foi o guar-
la civil reserva n. 1.356, Alei-
ies Guimarães, que, no momen-
to, passava em um trem,de su-
burbio.: Verificando tratar-se de
um incêndio, saltou do trem e
e deu o alarme*.

Na delegacia do 23° districto,
foi instaurado. Inquérito, no qual
prestaram depoimentos diversas,
testemunhas, 'Inclusive' bs pro-
prietarios das casas reduzidas aescombros.

loteria ia Balia
AMANHÃ

li ÜUHIUS
por 30$000

DIVIDIDOS EM. DÉCIMOS

Jogam somente 18 milhares

EABILITAE-VOSI
(N. 8063)

PARECIA UMA FOGUEIRA
AMBULANTE!

/allecea a desventarada moça,
no Prompto Soecorro

Conforme hontem noticiámos,
i senhorita Helena de Siqueira,
brasileira, de cor branca, com 21
mnos de edade e moradora em
Petropolis, na vespera, recolfien-
do-se ao seu quarto, na casa em
que estava hospedada, & rua
Marquez de Abrantes n. 191, ten-
tou suicidar-se,... embebendo as
vestes em álcool e àteando-lhes
fogo'. ¦

A desventurada moça, que era,
segundo se dizia, sobrinha do dr.
Rocha Vaz, tendo recebido quet-
maduras de 1° c 2" gráos pelo
coipo todo, foi seccorrida pela
Assistência Municipal, e em se-
guida, internada no quarto n. 1
do Hospital de Prompto Soccgrro-

Não resistindo & natureza das
queimaduras, Helena veiu hon-'.em, pela manhã, a fallecer.

Pela Marinha faÉ
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CONSELHO MUNICIPAL
FOI APRESENTADO UM.

PROJECTO SU3STITU-
TIVO DO QUE ALTERA OS

IMPOSTOS THEATRAES
0 legislativo da cidade _r'eali-

2ou hontem a sua sessão do
costume, sobro a'presidência dp:
sr, J. J. Seabrai com o compa--
reclmento de todos: os intenden-
tes, .- •

0 expediente constou der offi
cios do prefeito, remettendo
sancclonadas as resoluções'_ do
Conselho que considera de utl-
lidade Publica Municipal- o Rio
Moto Club e manda calçar a
parallelepipedos e a macadame
diversas ruas om Campo Gran-
do e communlcando não ter po-
dido sanecionar a que torna
extensivas aos operários, ' dia-
tlstas, etc, não titulados da
Prefeitura, as vantagens do
decreto n° 1978, de 25 de agos-
to de 1818 e a que isenta de paga-
mento do imposto predial o
Immovel que menclqna, de pro-
priedade da Polycllnioa do' Kio;
df Janeiro.

Foram a Imprimir pareceres
sobre as emendas dos projéctos
ns. 36 e 155 de 1925, sobre os
projéctos ns. 18, 111 e 170; de
1326: parecer n° 22 do corrente,
extinguindo dois cargos de rç.
dactores de debates; projéctos
ns. 94 o 95 e redacção final do
n* 205, de 1926. Foi enviada 4
Commissão de Revisão dos. Qua-•dros dos Empregados Munici-¦paes os projéctos 104 è; 198, de
1926, equlparando vencimentos.
A Commissão de Justiça o se-
Bulnte projecto, que tomou o
»'. 103, do sr. Alberto Silvares,
tornando obrigatório -dos res-
itaurantes e demais casas dessa•natureza o uso do cardápio em
vernáculo, com os preços em
moeda nacional e o custo de
rada prato, sobre pena • de In-
çldlrem^na multa de 60$000e
100J000 nas reincidências, -os In-Iraotores.

Foram approvadas as. reda-' 
ÇW8 finaes dos projéctos ns.321, de 1923; 269, de 1926 e 18
8 34, do corrente anno;,

Foram apresentadas depois,e approvadns sem discussão, asindicações seguintes: do sr. H.Maggloli, pedindo para serem da-"o a tres ruas desta capital osnomes dos aviadores Attila' SU-
jelra, Salustlan'o Silva e Menna., «arreto o do sr. Mario Barbosa,
Pedindo terminação do calça-mento da estrada Rio da Pra-
ft noCabuçú o bem assim Iliu-minaçao electrica para a mès-wa estrada

Foi apresentada uma indica-«o ao ar. Costa Pinto, equi-parando os venolmentos dosauxiliares de porteiro aos de-
Jiale auxiliares da Secretaria

,ao Conselho, que ficou adiada'.ioi apresentado, cm seguida,«m roquerimente, que foi ap-
tL^Í0' d6 «"•' Miuriüio ds"fcerda, pedindo informações

Correto musical
UMA JUSTA HOMENAGEM

AO MAESTRO LORENZO

... FERNANDES

mmam^^BmaB^tKaa^BÊtÊBMBBUOÊKUMOi

de

wbre as providencias paraácau-wr os interesses municipaes,na arrecadação das multas deautomóveis.

rü° , mesm° senhor, outro
fequerimento sobre a Esco-
Lo 

vsPl Baptista. Sobre' a
S i tabella de vencimentosmunicpaeg do3 funocionariOSiciaram os srs. Vieira do Mou'¦ft, 

J MaB8ioH. Mauriciowcerda e Pelisdorio Gaia.wn seguida o Conselho pas-»u a discutir a matéria - cons-'aite da sua
ORDEM DO DIA

Síl.approvad03 °s seguintesProjéctos; n° 84, de 1927, auto-
cóm ° ° Prefelto a auxiliar
de « nnnq.uantia nao excedente
conl 00íoo° a organização do""curso hippico interestadual,» wr realizado em -15 de no-
8nort0 ,pro£lmo- Pe'a Llffa de«Mrta do Eiercito; n» 69. de
íelnioaUtorlzando o Prefeito a«ntegrar, mediante as .condi-
de *,,$ R estabelece, no cargo
o l"^eommlssario de hygiene,Mario de Lacerda Wer-n 77. de 1927. autorlzan-

•Beck:

Ainda não estão de todo apa-
gados os écòs da bella festa ar-
tistica effectuada no Instituto
Nacional dé Musica, a 20 de so-
tembro ultimo, para audição de
composições do maestro Lorenzo
Fernandez. Cerebração fulguran-
to da nova geração, com uma ca-
racteristica muito pessoal, o jo-
yen compositor patrício ê, além
disso, homem de convicções ar-
tisticas, tendo idéa muito nítida
acerca da obra-a realizar. Pala-
dino, por isso, da musica brasi-
leira, 6 o seu maior esforço tor-
naí-a uma realidade. Hão lhe
faliam nem talento, nem força de
vontade para levar avante tão
bello ideal.

Um grupo de amigos e admira-
dores de Lorenzo Fernandez, co-
mo prova de apreço e signal de
satisfação pelo exito brilhante do
seu concerto, resolveu homena-
gfial-o, offerecendo-lhe, domingo
próximo, um almoço no restau-
rante da Brahma. ¦*".

. As pessoas que desejarem Ins-
crever-se encontrarão uma lista
para tal fim ha Casa Mozart,
úvenida Rio Branco.

MAIS UM PRODÍGIO
INFANTIL

A menina Eunice do Monte,
Lima

Os nossos melomanos vão ter
oceasião- de apreciar depois de
amanhã, dia 22 do corrente, no
salão do Instituto Nacional de
Musica, mais uma meiiina-pro-
digip. Bem que não seja raro,
entre nfis, o apparecimento.des-
ses artistas minúsculos,' cujas
qualidades rivalizam c'om as dos
grandes virtuoses, nem por isso
deixa o phenomeno de ser des-
concertante e — o que.ê mais —
inexplicável!

De facto, ê extraordinário -que
uma creança, sem o tiroclnio ne-
cessario para a arte, apresente,
de chofre, todos os dotes e pré-
dicados que, são o apanágio de
artistas feitos e de estudos pro-
longados e persistentes. P ¦ . 

'

A menina - Eunice do Monte
Lima não ê um nome desconhe-
cido no nosso meio musical; pois
jà se tem exhibido em publico e
alcançou, não ha muito, um pre-
mio, em São Paulo, na "Tarde
das Creánças".

O programma com que Eunice
se apresentará ao publico carioca
ê o seguinte:

1* Parte — Mendelssohn, Fan-
tasia; F. Chopin, a) Nocturno,
b) Valsa, c) 3 Escossezas, d) Bal-
lada. "

%x Parte — C. Debussy,' Mou-
vement; Slnding. Scherzo; T.
Lescbetizki, Melodio a la mazur-
ka; Branca Bilhar, Bailado Indi-
gena; R. Schumann, Paplllons.

3* Parte — Hugo Reinliold,
Impromptu; M. Plck Mangiagal-
li, Danse d'01af; I." Philipp,
Felnt FoUets; M. Castelnuovo
Tedesco. Tarantulla Oscura.

Nesse programma ha uma pe-
ça inédita para nôs- e deveras In-
teressante — a ultima, "Taran-
tulla Oscura", de Castelnuovo
Tedesco, compositor italiano nio-
demo de grande valor.

RECITAL DO PIANISTA
J. OCTAVIANO

Realizst-se hoje, as 9 horas da
noite, no salão do Instituto Na-
cional de Musica, conforme já
publicamos, o recital de piano do
professor J. Octaviano.

FOI COLHIDO POR UM BONDE
Ao atravessar a praia de Bo-'afogo, hontem, pela manhã, foi

José Marquês Limedé colhido por
um' bonde, de que resultou sof-
frer contusões e escoriações pelo
corpo. !

Depois de medicada pela As-
sistencia Municipal, a victima re-
colheu-se- á respectiva residen-
cia, a rua Amaro Fonseca n. 30„
em Bento Ribeiro.

DR^l'5! CANTO
Ex-assi»léntc do çraf. Gosuet Paií-

chét,: Paris. Cirurgião da Assistência.
Publica. Assistente da Faculdade d/tMedicina., í

Cirurgia' geral, ; com especialidade:
nppendicc,» estômago, vesieula biliar,
moléstias def senhoras, via« •."'inarfa*,.
apparelhos em çeral.Consultas diariamente, das 3 ás 5
horas, :á rua da Quitanda, 33. Tel. SC-i
7188. Resid. P. ' Botafogo 336. Sul
3145. Consultas grátis na Poücltnfqa'
de .Botafogo, ás 3"s, 5"s e sabbado3.t
9 ás 10. ((3827) !

0"BeIvcdere" em viagem
para Buenos Aires

-Procedente de Trieste e esca-
las aportou, hontem, â. Guaná-
bara o "Belvedere'*-que a Sau-
de do Porto encontrou em boas
condições sanitárias.

A nave mercante italiana trans-
pprtoü regular numero'de pas-sageiros para o Rio e condu2
muitoB em transito, a maioria
em terceira classe e com des-
tino à Buenos Aires.

ms ,m< Bu '¦—

QUADROS?!
Estamos fiBfiBtiwMiBB <quc -o <di-

ractoc ãi_ BsSftss^s, âo Uüyà co-
gita (fe ama : i;j. osa â compa-
nhttt^ mais ui^i ^~:_p.í :\-.>s n"?? ^i

O direcStw ^ Bansação -está
formaimfo qasi&ras «te ítancãema-
rios oífüciias raniraiãigatia, aíiin de
que seja. fe£aa Simiioa a«g roes-

e dami>-Iís«» TCme&DHitios por di-
reltos adkjaíiãâjK.

Muito ban.
CccocsB pensanstaí; jorêra, por

que tsãa esavci eccseoaos esses
quadros qc-iciü;, se »5o»y«iTn as no-
meajções £fc> waaisíajaàaBt-e iâo"Taubaté'"» oamEaissainios êfi"Almüraatte iüteaouaàriao'"), • do"loanam»"' e dta ''Calbsaélllo'"?...

Q1EE m_ ISO "KET

BABSOSA"

„ Sabemos q-i:-? s. fesraâo do "'Ruy
Barbosi*. ito Xtojfia, i«c«nteinen-
te cltegnato Ss. Eanrejoi, Toáfica-
ra-se algo. õ* ir..;j-=.íl íTitre pas-sageiros e toisia&üJiiKa, naiãí) por
qu^. sc& i& preséiSDc&i âe ma. ca-
pitão de.~Bffl,T&B5i, aíBàflo & dire-
ctoria» está esnrcaâo ric-ornao In-
quarfto.

íSa sabecsiasi, fie positivo,- o"que hoavs. ciíisa inniâade doi
Ltoyift, mais» fe vs/bescÕB. podemosasiseverar quie a «uiajem fle tudo;
é oi moeto tmregtallsr e oiiailíiaiilo i
te£ siaritEcn pnr q-ae Eíaã.o sendo
feitos qs emEBSirsiiMs âe tóip-nlBiites
subaltectKjs jpotjl ©s ffiiax^os £&,
casa» unpiüctaQio, a. bordo, a. in-
disciplinai-
A QUE ESTÃO SUJEITOS

OS COHMA>DASTES 
~

DO ÜUOXD
Copiman^aEtes âe sítíds quc,

em .qtuiIq.orir jpsjn-.-gj -cio mundo.
parte tctígraicie aus respectivas
empresas qoe asncem» 96 se en-:
tendem com ss dSx-edtores Cesta,
para. tranitr ito aStos assum-1

j Ptos, com-i sejusa: partos fle es-
oal.L. vãntaisems OBsiraenâass em
cada. mo õsisíss; puribaülidades
de wcn. bom eujnpcf^izn-tinto aqui,
ali, etc; cocsraiaSaatas fle na-
vios, fi.nalm?iiie„ «gioe suo, iras na-
vias do» seas ggimTOunaos, isso,:
pelo Ccdisja Cecmsrciil Mariu-
má» autorídaSífs sspfiriorss c de-
S_ã_a__\. na UtoijiSl, Jmoje, estão re-'
duzidüa ai ama. gapscâe fle Jv-tic-,
cionterios (Se râ.'.-"TTm.s.jiSíis

Futuü..--,. au-» gmr «.ij^tuo,—, £:
conclusão- de.ggBie esses e aquelles'
tripoltiiiües cli.- sanuam para os
sarsfeoo (to leri.-v, ios flosem-j
barcam, são. oiícCj-iSos, fle-pois, a,
comi as si;o.;õi;ís âe •^mliarq-ucs c
dai. navegai c\ ecitmair em diffe-
rentes e oaoitas expüSoOSes, re-
suitando cstíitLs tíssis, como
acontecea rL-s j^tãio í-xtineta na-
(Hiülai easa» a» iwwaiaeiile, rece-
tierens,, so. Èiainffla,~ ©s tóptílaiites,
merecMn.rr.;g^ iJaspfiSidns.

OOXMKSABiOS AMIGOS,
CÁtTi£LA!

Na ^ta. ito Ttítes cnmnüssa-
rios (to Lloyii, i;->e pleãteiain em-
bantu.es cot. cüTüns .Sa casa, S-
suratn. SA, peirte de £9 nomes.

Todos es üLs, o irripccüvo íi-
vra de oaseníoi, ireodbe mames.--

De passagens; a. flwfta respecü-
va se compile ito T® © tantas uni-
dades,. ssn«ío qi? cviFca. ¦â.i meta-
ife esta, "-em gibias" ca espeiran-

do obras, no MocanguS. Pois
bem, hontem, & porta do Lloyd,
tivemos a opportunidade de falar
a tres moços: um bacharel, um
barbeiro, e outro motorista da
prata.

Vou ser commissario do Lloyd.
(o que disse um,' disseram, ppuco
mais ou menos, os outros dois).
Estou tratando da minha cader-
neta (e nos mostraram o papelo-
rio) para, depois, levar aos "ho-
mens" o pisVrião.

J3'note-se: eu não quero navios¦d» carga. O meu cartucho nüo e
pára Isso... '

Mqucm de sobreaviso os anti-
gos commlssarios do Lloyd, que
aguardam opportunidade...

NÃO OOMPAREOB

Ha muitos dias não comparece
& secção de embarques do Lloyd,
fle que ê chefe, o' commandante
Goutram Luiz Teixeira, official
da Armada.
o naufrágio' DO

"JEQUIT1NHONHAJ'

"Jequitinhònha", 
que acaba de

perderrse na barra dé Canavlel-
ras, levando, nesse ) accidente,
grande numero de vidas, entre
tripulantes e passageiros, era um
navio velho de umas 600 a 700 to-
neladas pouco mais ou menos,
b pertencia & tradicional "A Ba-
hlana", empresa de navegação
de cabotagem, com 86de em São
Salvador.

CLUB DOS OFFICIAES DA

MARINHA MERCANTE

Na sede do Club dos O. da M.
Mercante, á rua do"VPasseie, 82,
haveri, hoje, às 6 1|2 horas, uma
grande reunião dos associados,'
que vão tratar de assumpto de
magna Importância, interesses
flirectos da classe.

A directoria, por esse motivo;
solicita o comparecimento de
maior numero dos consoclos.

NOMBAÇÕES Py.

O Lloyd fez, hontem, as seguin-
tes nomeações: sub-eommissarlos
flp -"Ute", o sr. Serafim G. Cor-
rêa; immediato do "Cubatão", o
sr. Albano da Silva Lima; 3o
piloto * "Prudente de Moraes",

sr. UmbelUno B. Taes Bar-
reto. \

O sr. Pedro Telles, antigo ad.-
mlnlstrador dos armazéns dé car-
gra, das Docas do Lloyd, foi, ha
dias, nomeado sub-inspector dò
pequeno trafego, isto é, dos mo-
vinumlos das pequenas embarca-
ç5es na bahla.

Esse cargo foi recentemente
creado.

Substituiu o sr. Telles na*
quellas funcçCes, o sr. Edgard
Pessoa, da secção de fretes.

VAE DESEMBARCAR ?,* •
Hontem, & tarde, .corria no

Lloyd, com algum fundamento,
que vae ser depembarcado o com-
missario do "Ruy Barbosa".

Tambem se dizia que esse car-
go, que ê muito cobiçadp, por
ser em um navio de ll classe e
de melhor linha, será oecupado
por um moço que se recommen-
da para o mesmo.

II 1

! Loteria do j

! ESPIRITO SANTO í
i

lEÍOJE , Ju —í -r—r "^"^l •

l
lPor 9$OÓO

(2182)

Casa das Fazendas Pretas
Por motivo de mudança para as novas iustalla

ções de seu predio, está fazendo üma venda extra-
ordinária com abatimentos de 20 % tm tecidos e
30 % em vestidos, manteanx, chapéos e lingerie.
141, Avenida Rio Branco., 143

 - (3053)'

PASTA if
ORIENTAL M

0 WMm DENTÍFRICIO
4.* venda em lodo o Br asll

NEVRALGIAS-

dò o prefeito a abrir um credi-
to" especial, até a Importância
de 200:000)000, para attender
ao custeio das obras de recons-
trucção da muralha de prote-
cção, calçamento e respectivos
ramaes de exgostode águas plu-
viaes do trecho quo menciona
da avenida Atlântica (Mensa-
gem n° 613, de 1927); n» 85,de
1927, autorizando o prefeito a
abrir um credito especial até a
importância de 50:000J000, para
attender aos trabalhos prelimi-
nares, cine menciona, das obras
de construcção da estrada tra-
cada pela serra Ignacio Dias,
para ligar òs districtos de Ja-
carêpagúâ e Meyer (Mensagem
n" 619. de 1927) e n* 80, de
1927, Isentando do pagamento
de Imposto territorial o das
obrigações concernentes a esse
•imposto,, nos exercícios de
1926 a 1927, os terrenos, que
menciona, de propriedade da
Ordem dos Missionários Capu-
chinhos da Missão do R1p de
Janeiro.

Foi adiado, por effeito de uma
emenda, o projecto a* 62, ele-
vando dc mais 20 o numero de

professores adjuntos de l"-clas-
se e o de n' 49, em consequen-
cia de um substitutivo que pu-blicamos - em outro logar.^ !¦»  .
Dr A L Stnríflfr —Tuberculose
Ul. n. li. JIWUCT —Pnenmotho-
r*x — Clinica Medica — Assembléa 61.
Teleph. 1269 C.  (C 22126)

Absolvido por falta de provas
O juiz da 8r vara criminal

absolveu por falta de provas,
Eduardo Coelho, aceusado de
atropelamento e morte.

Licenças na Justiça
O. ministro da Justiça concedeu

as seguintes licenças: de seis me-
zes, a Antônio Ribeiro de Paiva,
segundo enfermeiro do Pavilhão
Henrique Roxo do' Hospital Na-
cional de Psychopathas; tres me-
zes, a Antônio de Souza Ferrei-
ra, cabo de esquadra graduado,
do Corpo de Bombeiros; ao dr.
André Dreyfus, chefe do Labora-
torio de Pesquizas Clinicas da
Colônia de Psychopathas.

RHEUHATISW0S
ifóme - DORES. 6RIPPE?

EURYTHMINE
(3887>

a socos ficou ferida
— no resto —

Pela Assistência: foi medicado htm-
i?**' .,}li*Sel ReÍ!> residente á tuaMarcilio Dias n. 6o, qne, aggredüo
a socos, em sua própria, residência,iicou ferido no nariz « outras partesdo rosto.

A polida parece que não soube di>facto, ou, sc soube, resoiven oceultaro nòmc do aggrèssor ã reportagem,afim de que, este. não o sendo di»nr-
gado pela publicidade, dáqut pára oiuturd nio quebre a cara' de maisninguém, segundo as idéas expandidas
pelo dr. Canolano ria «ua famosacircular."sem 

armscãr nem
um vintém '"

Pôde o leitor ganhar 
"uma

bella quantia, Jogando de graçano bilhete inteiro n". 53.539 da
maior loteria do NataJ—• 22 mil
3 500 Contos entrando sem dis-
pender um só real na Sociedade
Monumental do Ao Mundo Lote-rico — ruá Ouvidor, 139. Hoje20:0001000 por 2$, meios IJ, de-zenas sortidas ou seguidas a 20S— e mais 100:000$000 por 251,fracçOes 2$600 e 25 Contos por9$;em fracçSes do 960 réis 
com direito aos finaes-reclsme.

- - _. (30«1)

üm espectacuio vergonbso
que a policia, se Quizesse,

podia ter evitado
Um indivíduo da côr parda,que attendia. por "Moleque Pe-hntra promoveu hontem- proxi-

um' espectacuio vergonhoso, suea policia do sr. Coriolano, se qui-•zesse, poderia ter evitado.
Esse indivíduo, um tanto em-briagado, provocado por outrosde sua eguala, pfe-se a -profe--

nr, em vós alta, palavrões ter-rivais, em jconséquencii ,$xs.quaes o governador da cidade^
que se encontrava no seu gabi-nete, chegou a correr para a ja-nella, acompanhado de seus au-xlliares.

B todos lamentavam a ausen-
cia de policiamento, por isso que„a despeito de seguidos apitos,
não appareceu um poliria!, se-
quer, de modo que os "chauffe-
ura" ali parados resolveram stic-
jugar o indecente, para entre-
gal-o a tim soldado do 4« distri-
oto, mandado buscar para. esse
fim. fi

O maior trabalho, entretanto,
foi p de procurar-se evitar fos-
se "Moleque. Belitatra" avSsta-
do por fam ilas, pois elle, em da-
do momento, eetava em cerou-
las. E' que nm gaiato do povo,tendo gritado... "üra a calça
delle". foi o homem respido» ali
mesmOi •

(669)

cpt&fficcafio
pra-

Uma bociiiii. iü? iBixgôTüo expio-
rlindo, hmteBn p«3a 'iSBshã, na
officina. dn. fenreüns ts serralheiro
(lc prcpri.;iiiir õr Ssèko de OU-
veira,. &. íua. ITssrff Õab nranero
t4, no Lax^.i õ.r. HlagiBifflTifi,, deu
causa a. wa. poisRãpte âe Incen-
ao". ^
ctHÜrani ^pffflBptawBBBste fi cm
pouces niiit, •;_____.—ãiT___. as
chammas m Sibüíis .âíisnía.

A -poBrSi Ewa!! m&o saubs do
Eicto.

Tonadas de contas approvadas
Jtoram approvadas". \>e\o ml-

nistro da Viação as tomadas de
contas da B. P. de Bragança,
arrendada ao Estado do Pará,
referente ao segundp semestre
de 1926, e da. linha férrea de
Barra Bonita ao Rio Poixe, a
cargo da Companhia São Pau-
lo Rio Grande, relativa ao • prlr
meiro semestre do referido an-
no. A primeira, qúe tem em
tráfego cerca, de 300 kilometros
de linha, apresentou um saldo
de B4:SS3$599, e a segunda, com
16 kilometros em trafego, deu
nm "déficit" do 132:6801079:,

Cuidado! Só acceilem

CROZWALDINA
DestBfecfcrate de grande poder bactericida. —

INSUBSTITUÍVEL sas lavagens de casas e nas desin-
fecções genes. (3064)

Prof- Gaány T&Tires Hstcimi-
SO e ?n-

testtoas; (ttoÈctiíSsiSysestenBSíairo-
nÊcasi, BffiiEÈísccfea&àBS, '*ftc-J ~-©orÂ*
.;ão, puteâo e sans. 2 £s 7.
CBTT.K;, 3!. C. SSS « Sd SÍ9S.

_ jjC. S1W13

CONTRA d PROCESSO DE
PESCA FOR IHO DE
CERCUJAS m CGRRAES

A acçía h èredfirà de
* Portas e Gesto

A Dirw.-CcriL âe pr.il:.? e dós-
tas: do MSai&íeiriiB âa Marinha,
como. BepisirtSeEiji FieSeral in-
cumbidü i:;i .:x;.^-_-(-.E.r. âo Begu-
lamento dbs SBnràoos ida Pes-
ca. receôea -is CJuníedeimcão
Geral dois F>?5ci.5:.tes -3a Brasil,
uai cffit.-i,;. s--:D.-..-.;t->2^ _ sns. in- I
terven<;ão i--:.:, .ís sidas a ul o- .
ridades: do rair., me sentado de
ser o'Csia.-i.'. a i^iT.sfmir.Ecão,
em tet, áe aaai ffireiÍ5í*D aji«sen-
tado S Ci.-n.xrji ãr.ç D^utados,
pela fconcu-ii ,1o, 'Sftu-ão âe Ala-
?oas, prejecí* .r-sw v= e risa res-
taboiocer ojrooi.sso âapescaHt-
t«anaai„ Iísen:*re « aSmcial por
mefb> ife apçaneiaKis iEüros deno-
míaattog ceircíEiâas ca cunhes
Je peíiei.

Nesse seotãfo a aüHnèida Oem-
fMÍerapSt» se'- sBrãtíia iespeoHva-
mente aa Baeaãjteaite âa Câmara..ios í Je»: -c ::i :•:,? .- ae '¦ 3eü 5 rr - da
hnnnTifai. :>.!:'.:-:::.-,:, sts&Sfaeüs. Ca-^a db. CcngsiBsa.

Or Bastes áe Atuí»
CL.DTTCA MÍTPICA

V.ra.: ?.na Gtmall rrfvjaro =. 3S5
TU- 5. ^r.-s

Cms.: Ssi Ses & Sdfcaha -b. 1P4
TO. C IS3

CS995-

LE
¦flL :. Py.}-,'fl..P- ..:¦',- . V*..;-v:^tV.- ....

0 Trihn) d» J«ny

" ':-"' "''''a¦'¦-:'~-'', ''imHm

O TMtaBítl #s J*ny Julgou,
íiantemv o. s*S) Artlrar Pedro de
Olheira. q.oe «ca t. fie mvtitülifu
do atoai passstáa, tentou -matar
Alfiredb. FtaBcãsos IVema, desfe-
cham&Jla toes tfireis ile TtsvtiL
ver.

PlrBsHBa a. srasàês -r> juiz Ed-
gard CbaíB„ ^statnjtvsinao a
accusaçSo o âr. CaUwrto de OB-

dr.' Pí^ti» e CèjSs. <»» felates
foram artürm^m, saT^ndo o con-
selho. (fe seEísBSi esmâtasnado o
río a 4 n~-¦-,; Se ratada

y**-Ay. ;_^.___fl-^jfl___iM^.

Rennin-se hontem a directoria
da Caixa de Esmolas

Reuniram-se no gabinete do
chefe de Polifcia do Estado dp
Sio os membros dirigentes da"Caixa de Esmolas" de Nlcthe-
roy, sob a presidência do dr. Os-
car Fontenelle, que fez uma ex-
posição dos serviQos prestados
pela Instituição de-sua iniclati-
va com o precioso concurso da
Associação Commercial de Nie-
üieroy. A "Caixa do Esmolas",
auxiliada pelo commercio, tem

garantido soecorro aos pobres ao
mestno tempo que a policia os'
identifica excluindo os falsos ne-
cessitádos, entre os quaes vários
casos .interessantes vêem sendo
registrados. O, sr. Francisco Sal-
les relatou as: condições flnancel.
ras da "Caixa de Esmolas", cujo
secretario, dr. Euripides Hibei-
ro, apresentará em breve, o seu
relatório do anno social. Sob a
direcção do dr.. Armando Las-
sance, ficou assentada a organi-
zacão de um beneficio em favor
da Instituição, marcado' para 19
de novembro, creando-se o dia da"Caixa de Esmolas".

FRUTOS DA* "RESERVADA"
• DO SR. CORIOLANO

Um commissario foi suspenso
e um delegado advertido...

A celebre circular reservada
do sr. Corlolaito de' Gões ainda
vae fornecer muita nota pitto-
resca.-

Pór exemplo: os jornaes de-
ram,, noticia de um facto qual-
quer oceorrido na zona do 15" dis-
tricto .'.Os reportérs cavaram'pelo
seu esforço próprio a respectiva
nota. .,•

Acontece, que. o commissario
do dia era o dr. Alarico de
Souza. Indignado cem a dl-
vulgação da, noticia, que vinha,
mais uma vez, patentear n inutl-
lidade do apparelho policial, o
chefe tomou uma resolução: sus-
pendeu aquella autoridade pelo
espaço de 15 dias, como respon-
savel pela Indiscreção, dos re-
porters...

Òulrp facte Interessante: ante-
Hpntem, houve'-.um assassinato
na' zona do 4° districto e a poli-
cia s6 veiu a saber delle pelos
populares e'pelos representantes
da ' imprensa. Quasi todos os

:photpgraphos dos jornaes, tendo
chegado ao( local ¦ antes — muito
antes mesmo! —-. da policia, ba-
teram chapas do cadáver. Ficou
o chefe furioso e mandou cha-
mar o delegado, a quem.fez uma
advertência :¦ ,

E' boa! Então, quando pecor-'
re um fácto grave; como esse, os
photographos devem ficar- & es-
pera de que a autoridade. com-
pareça para solicitar-lhe licença
para batêP uma chapa?,Não pa-
rece muita, preterição' do sr. Co-
rlolanó de Gôès? Nós, -pelo me-
nos, não temos photographos pa-
ra.andar as ordens do pessoal do
chefe de policia...

Chapéos
assim
só na

Casa
Brandão

e pór prè-
ços

mínimos
sem con-
correntes
CHAPÉLARIA

-'CAMISARIA
ALFAIATARIA

OUVIDOR, 130
y -.- _ °494)

Assistência Veterinária' da So-
ciedade Brasileira Protectora

dos Animaes
• Q mqvimento . ,do consultório
do especialista de 

'doenças de
cães e gatos, da Bocieíjade- Bra-
sileira Protectora '"&ííét 'Animaes;

qué dá.'consultas .das 16,fis 18
horas, foi durante o mez deNSe-
tembro findo, o seguinte: casos
de clinica medica, 40 cães e 3
gatos; intervenções cirurgeas, 11
cães e 2 gatos; -vacenas anti-ra-
bicas, .foram feitas 21;, chamados
a domicilio 45,

Dofençasyenei^^h0™^
potência. Cura radical ém pou-
cos dias.

Dr. Américo Valerio
(Da Faculdade de Medicina) ¦

RUa 1 Setembro 139, 2" —
C. 1768 — 2 fia '6 

horas. (4600)-._.¦¦.:_:¦.¦'_.¦¦ (17253)

Vae exercer as funeções de
inspector fiscal em Goyaz

O ministro da; Fazenda" desl-
gnpu o agente fiscal do imposto
de consumo no interior dò Es-
tado do Espirito Santo João Ari-
dré de^íBaklter. para exercer, em
commissão, as funcçües.de inspè.
ctor fiscal do mesmo imposto no
Estado de Goyaz, dispensando, a
pedido, 

"dessas 
funeções o ágen-

te fiscal do Imposto dé consumo
ria capital daquelle Estado ba-
charel Pedro da Cunha Oama e
Abreu.

AÂMlj_yjM\

loteria lio Ceará
| HOJE | .

3Q contos
Jogam somente 6 milhares

por 20$ÜOO

DezotuVro—Novos e mngni-'.. . íiooá premios

(3055)

SOCCORROS
URGENTES

OrganlsaçSo da Casa de Saúda
Dr. Pedro Ernesto

Preços da Assistência Publica.
Chamados a qualquer hora pelo
telephone 0. M. (1177)

âõsIrTSktãs-
Recommendamos o Grande Ho-

JeI 8. Paulo, em Palmyra — 81-
iuado em predio novo e com,to-
las as installações modernas —
Para mais informações; dirijam-
*e a proprietária D. Izabel Ta-
vares — Juiz de PÔra. (1414)

Foi reduzida a pena do réo
Elias Capaz

_0 Supremo Tribunal, na ses-
são de hontem, julgou a revisão
requerida por ^ Elias Capaz, pa-ra que lhe fosse reduzida a pe-na do- gráo médio para o sub-
média

O Tribunal condemnou o réo
no grfin minimo d» tanutiva de
«narti*

Sobre o pagamento do sello de
nomeação

No requérimènte em que d.
Wanderlina Botelho Figueira de
Mello, escrlvã da 2*. Collectoria
de Rendas Federaes em Petro-
polis, pedia permissão para pa-
gar o sello de sua nomeação de
accOrdo com o artigo 18, para-
grapho 1°., do decretp nM7.538,
de 10 de neveriibrn de 1926, o
ministro ,da Fazenda proferiu
este despacho: "Indeferido. Pro-
videncie-se para o immediato ro-
colhlmento do imposto".

 m ,a», ami
Prof. Renato Souza Lopes

DOENÇAS INTERNAS — RAIOS X
Tratamento eipeual das doenças d»

apparelho digestivo, da nutrição (obesi-
dade, magreza, diabetes) e nervosas.
Trat, tnroerap pelos raios iilhra-yioletaa.
diathermia e electricidade. S. Josí, 39.

^ ___ (17252)_

E'procedente a carta
testemunhavel

O Supremo Tribunal, na ses-
são de hontem, julgou proceden-
tc a carta testemunhavel reque-
rida pela viuva de Qeerge La-
ne, irmã dp fallecido embaixador
Domlnicio da Gama, sendo tes.
temunhada a Companhia Agricp-
la Pastoril do Brasil.

mt. ,m, .»
Foi negado o pedido de aber-

tura de concurso para
agiietes fiscaes

No requerimento, em que Ma-
rio Marroquim do Nascimento e
Heitor Gomes de Lfmá. pedem
abertura de concurso para os lo-
gares de agentes fiscaes do lm-
posto de consumo no Estado de
AlagOas, o director geral do The-
souro, á vista do artigo 172 do
respectivo regulamento, -resolveu
quo os -interessados aguardem
opportunidada-

A Vida Social
NATAlilClOS

'Faz annos hoje o major José Canelo
da Fonseca Costa, estimado funeciona-
rio apusciitadu do Ministério üa Via-
ção. Pai annos hojc,_o sr. Djalrna
José Fernandes, tunccTonano aa . xtc-
partição deral dos Telegraphos.

Festeja, hoje, mais um anniver-
sario d.' IJidi Muller dos Heis, senlio-
ra do commandante Muller Uus Kets,
ex-direçtor do Lloyd Brasileiro a actual
superintendente do 'Lloyd, cm Monte-
vidéo. '..

O lar do dr. Tancredo Albuquer-
que está hoje em festa, por motivo do
uiiniversario de sua fitlunlia, a galan-
te Anna Jenny, -

Completa hoje mais um anniver-
sario natalicio a senhora Adelia Wan-
derley Cur rio, esposa do sr. Adolpho
Currio, funecionario do Tribunal de
Coutas. .

Esteve hontem em festa o lar
do, conceituado conmicrciante de nossa
pràçft ar. Henrique Pinhão e sua es-
sosa A. Loba Lopes Pinhio, pela pas-
saieiu do primeiro anniversario do in-
teressante Paulo, primoueullo do casal.

VIAJANTES

Vindo de Recife, encontra-se nesta
capital, em tratamento de saude, p dr.
Caio Pereira, brilhante e joven jorna-
lista pernambucano. E' o secretario

do "Jornal do Commercio", de Kcciíc,
tendo ali, por algum tempo, exercido
as funeções de ¦* correspondente do"Correio da Manhã",

FESTAS ^

O Gávea Club abre os seus salões
para sua soirée dansante mensal, na
noite de 23 do corrente, ás 9 horas,' Os convites achara-se á disposição
dos sócios na secretaria do Club.—®—
CONFERÊNCIAS

O dr. José. de Moraes Mello, psy-
chiatra c Criminologista paulista, rea-
lizará hoje, ás 8 horas,, no . Syilogéo
Brasileiro, uma annunciada confereu*
cia sobre as rclaçGes entre o Álcool e
o Crime, estabelecendo-as com os da-
dos colhidos nas suas observações da
Penitenciaria de São Paulo.

Esta conferência é promovida pela
Liga de Hvgiene Mental, ora em bc-
nemerita ai ividade contra o aiuxilis-
mo.

— Em sessão da Associação Brasi-
leira de Hygiene,, realizou hontem o
dr. Aureliano Brandão, unia conferen-
cia sobre Hygiene Infantil.

Falaram depois do orador, os drs.
Fernandes . Figueira e' Gustavo Lessa,
encerrando-se depois a sessão, que foi
presidida pelo dr. Alberto da Cunha,
em ausência do professor Clementino
Fraga. ^~i

COMMEiMORAÇõES \

Sob. a presidência do sr. Was
hington, presidente honorário do Insti'
ttuo Histórico e .Geographíco Brasilei*
ro, realizar-se-á amanhã, 21 do corren*
te, ás 9 horas, a sessão íiiauna comme-
morativa do 89° anniversario da fun-
dação da tradicional associação.
Além da allocução dó conde de Af fon-

so Celso, presidente perpetuo, da leitu-
ra'do relatório do secretario perpetuo,
dr. Max Fleiuss, haverá 6 discurso do
orador perpetuo, dr. Benjamin Fran*
klín Ramiz Galvão,' que fará o necro-
logio dos sócios desappareçldos no anno
social. expirante:' Tobias Lauréano Fi-
gncira dc Mello, Domingos José Nn
gueira Jáguaribe, Augusto Olympio Vi-
veiros de Castro, Martim Francisco

Ribeiro de Andrada^ Nuno Pinheiro de
Andrade, José Ribeiro do. Amaral, Dio-
«ide Vasconcellos.. e JoSo Capistrano
dt Abreu.

Traje de rigor.'. -®-.y:' fl":""-' ,
VÉSPERA}

O Club dos Bandeirantes desejando
homenagear Berta' Singerman que com
elle collabora na obra da exaltação do
Brasil e dos grandes bomens do Bra-
sil, incluindo no seu repertório poe*mas de- poetas brasileiros, offerece á
genial declamadora, segunda-feira, das

5 ás 8 horas, na sede social uma Tar-
de brasileira", que será uma festa eu-
cantadora a julgar pelo programma cm
organização. Berta Singérman que terá
a' cercal-a a elite social do Rio de Ja-
neiro, ali ouvirá, por figuras jle desta-
que, a nossa < poesia regional, nossa
musica caracterizada popular, além de
outras manifestações do sentimento ar-
tistico brasileiro.

y. . ~@
DECLAMAÇAO ,.•..¦•'-.

exito brilhantíssimo dd recital de
ante-hontem á noite, no Theatro Ca-
sino, força Berta Smgerman a dar
mais duas audições poéticas ali, hoje
e sabbado que serão os recitaes de des-
pedida da genial "animadora cia poe*
sia". Para hoje, o programma c o se-
guinte: ...

Parte — Las Limonarias, Heliodor
Valle; .El dia que me quie ras, Amado
Nervo; Vo quisierá mi vida, Fallerano
Castor; Cancion de Otofio en Primave-
ra, Rnben Dario; Caso, Ruben Dario;
Iguázu, Carlos Pellier.

II. Parte — Scheherazade, Michel G.
Michel, Trad. Genaro Estrada, (com-
ra en tario i poético dei bailet "Schchera-
aado").

III Parte — Pastoril, Joaquim Di-
centa; Car.cion, Jean Richepin, Trad.
Torri; Negrura, Gongora; EI Gigante,
Leonidás Andreief, Trad. Tasin; Po-
lirrtmo de la mujer vegetal, J. Parra
dei Riego.

-®\
RECITAES

Sabbado próximo ás 9 noras, o Ame-
rica Football, Club, abrirá os seus sa-
iões, para a realização de unia linda
festa artística, na ,qual tomarão partefiguras da mais alta representação era
nosso meio literário e musical.

A' frente dessa iniciativa, que porcerto marcará uma era nova para a
vida sportiva, nesta ¦ capital, se encon-
tra o dr. Bastos Portella, que gentil-
mente acquiesceu ao convite do De-
partamento Social deste club, para or-
ganizar o referido recital e ser o seu
paranympho.

Nelle figuram a sra. Carmen Eiras,
senhoritas Maria. Sabina de Albuqucr-
que, Fiusa 'Paes Barreto, Hilda Sa-
raiva, Illta Labarthe, ilrs. Povina Ca-
valcanti c Bento Martins, .tenente Sof-
fiatl e srs. Rogério Guimarães e Pery
Cunha, '¦"¦ '"">.'- Esse recital será irradiado peio radio
sociedade Mayrink "Veiga.

— Realiza-se no fim do corrente .mez
no Instituto Nacional. de Musica o re-
citai dá sra. Angela Vargas.

Nii projramraa figuram oito pro-duecões novas entre as quaes a Can-
cão do Abysmo, de Jullo Barata e
Promenade interrempe, de Isel Fessy-
Moise.

A pedido a sra. Angela Vargas de-
clamará Vozes d"África, de Castro Al-
Y£s, O Canto do odlo, de Platão de
Andrade, e O Elogio da ovelha tres-
malhada, de Hermes Fontes.

Os bilhetes acham-se . á venda naCasa Mozart.

EXPOSIÇÕES

dos Araujos n. 31, effectuando-se Vinhumacâo no cemitério de São Fràn'
cisco'Xavier.

— Falleceu hontem o ar, Francrrflj
Machado Drumond, que gosava dç
grande contíito nos no-Jus ..^.^ coii.-
merciaes. ¦

O finado era sogro dos srs. João'Salles, agente municipal, Ulysses Sal-
les, tambem funecionario municipal.
Manoel Joaquim Barbosa c Manoel
Fr-*"eira' de Almada. *- ¦'!.

O enterro efcctua.se hoje, salndp i
feretro, as -4 T|ü lioras, da rua ¦'¦n .
mirante Cnckranc n. 280, para o,cerni-
terio de São Francisco Xavier.—<S>- ¦ ¦ - ;-i&M'«.'8SAS
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No altar-de Nossa Senhora das D6i,
res, ereçto na Egreja da Santa Crüii
dos Militares, foi -hontem, rezada mis-
sa em suffragio da alma de d. Maria
Luiza de Niemeyer Lisboa,' esposa 1 do
tenente-coronel dr, Antônio Miguel
Barbosa. Lisboa. ....

A missa foi mandada celebrar pelasDevoções de Nossa Senhora das Dôref
e São Pedro Gonçalves,

CABELLOS BRANCOS?!
A Loção Brilhante faz voltar;}

a c6r nattíral primitiva em' pito
dias. Não pinta porque nâo 4:
tintura. Não queima porque não.'
contém saes nocivos, E' uma'
formula scientificada pelo grande
botânico Dr, Gt-Qurid, cujo segrers'
do foi comprado pòr 200 contosV
de réis.
- K' recommendada pelos princi-
paes. institutos ' sanitários do cs-
trangeiro o analysada e autori-
zada pelo Departamento de Hy-Í,
çiene do Brasil.

Com o uso regular da Loção.-
Brilhante:

1* — Desapparecem completa--
mento as caBpas e afíecçCes pa«|i
rasitarias, .

2" — Cessa a queda do oabojlo.
3° — Os cabellos brancoB, des-

corados ou grisalhos voltam., &
c8r natural primitiva .sem serem •
tingidos ou queimados.

4o — Detém o nascimento' de jnovos cabellos brancos.
. 5° — Nos casos do calvlolo íaa'&
brotar novos cabellos.'

6»—os babellos ganham vita-':
lidade, tornam-se lindos, sedosoa.
e a cabeça limpa e fresca. ';

A Loção Brilhante é usada pe-';
la alta sociedade de S. Paulo a
Rio.

A' venda em . todas as droga-,.
rias, de primeira ordem. .

.feçam prospectos a Alvim &.
Freitas — Únicos concessionários
para a America, do Sul, —Calxai
1379. — S. Paulo. , (6677).

IÍ!

Õuapde isto..
PdvGraceoso Mendel —^.

Extra . . . . . -. 6J00O
Pé Graceoso Mendel —

Caixa . . . . ; . . 4f500
P6 Graceoso Mendel —

Meia caixa . .... 2$600

Pó de arroí Ilevclações
do Harem — Caixa 5?0«0

Pô de arroz Arlette —
Caixa . . . . . . . . 2$500

São. estos os únicos pós de
arroz que lhe servem. Autos-
trás grátis:
RÜA 7 DE SETEMBRO. 217
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A commissSo propagadora de Arte
no Brasil fará inangnrar ás 5 horas
da tarde de hoje, o salão dos humoris-
tas, uma das mais curiosas exposições
da serie que organizou e vem reali-zando. Nomes de conhecido valor, ac-correram a essa mostra, que teri, porcerto, õ mesmo suecesso que as demais
ixposições, organizadas pela 

"commis-
tio.

FALLECIMENTOS

Na casa de sua residência, i ruaCabuçu' n. 59, Engenho Novo, falle-ceu hontem o sr. Arthur da Costa San-tarem, alto funecionario aposentado daEstrada de Ferro Central do Brasil.O extineto era pae do noaso compa-
nheiro Samuel Santarém, agente TíFIm-
Micidade deste jornal. O enterramentoserá feito hoje, ás 9 horas, no cemite-
rio dc São Francisco Xavier.— Após cruciantes padecímentos,falleceu hontem o sr. Ary Homem Pc-
reira. filhj da viuva d. Maria Candi-
da Pereira, e irmfui do sr. Francisco
Homem Pereira, funecionario da Se-
cretaria do Supremo Tribunal Federal,
e da professora municipal senhorita El*
vora Cândida Pereira.

„ O fcrr.Tü sairá, ás 11 horas, da 'rua

A ACEPHJP DA INTEIí-1
DENCIA DE ALEGRETE

Um telegramma da AUiança
Libertadora local ao pre-

sidente do Estado
Porto' Alegre, 19 (A. B.) —

Conforme- anminclámos, a Al-.,;
llança Libertadora, de - Alegrete,
dirigiu um telegramma áo pfe-';-í-*-
sidpnte Borges de Medeiros, pe-l;í
dindo a sua intervenção no ca- -.'¦.
so da Intendencia de Alegrete,
ainda acephala.

Esse telegramma estava redl, ;'
gldo nos seguintes termos:"A directoria da Alliança Li» '
bertadora desta cidade, quo es-
te subscreve, animada do inte-
resso, pela ordem publica,;.quà
deve sobrepor-se aos interesses' .
particulares, deliberou dirigir-. \
se a v. ex., afim de solicitaria >
sua intervenção para solução ;•/
do intrincado caso • lntendericial %
de Alegrete. Acontece quo- es-Sv
tão vagos, -em vlrtude-.de re-. f
nunciá dos seus ¦ titulares,;. os.it
cargos de Intendente evice-pre-.i
tendente, desde '8 de julho dò ¦<';
oorrente anno. No dia 81' dè ju-
lho ultimo, procedeu-sé â elêl- -
ção; para preenchimento dessas S
vagas. A Lei Orgânica marca ''
des dias apus a eleição para jrBV1*
conhecimento dos. eleitos. Por-' fi
tanto a 10 dé agosto findou' o |
praío, tendo, o Consolho-Muni- ;
cipal reconhecido eleitos o dr.
Hormain, intendente, o-.o.-er.
Manoel. Lino dos Santos, vice- '<,
Intendente. Até esta data no...
nhum toipou posse do cargo,'-'Â
prolongando-se assim, a aoe- .''
phalia da administração por mais -.
de y quatro mezes. -E' verdade .
que a lei não fixa expressamepr ;;¦
te- o tempo, de posse dos eleitas.v>;
Entretanto ò art. 134 da Còits- -',
tltuiçao Estadual, limitando a :
sessenta dias o prazo para pro-: '•;>
ceder-se a eleição, adoptou um¦'- ;
principio victorloso no Pacto dè *r'
Pedras Altas. O espirito da lei ,'
citada, é sobejamente conheci- '
do,: como beçn ponderou v.. ex.' 7
na exposição de motivos do úl. •'
timo projecto de reforma pai-
ciai da Constituição do ..Estado.
Quiz a Constituição que fosse -
a investidura eleotiva o cuidado
principal nas mudanças dòs go--vernos municipaes. Portanto : ê
inconstitucional a-. permanência •'
por. mais de quatro mezes na
administração do Município de
um sub-intendente. Parece, ejt-,'.•'•;'
ousado lembrar, a -v., es. as
grandes e graves consequen- .
cias decorrentes da «legalidade
do governo municipal. Final-
mente, cumpre salientar que ,odr. Homaln declarou, pela lm-
prensa, local que não assumiria.'.:,
o cargw, em virtude de reooahe.'--A
vèe qcj hafla paríidi» ti.jjaa.pdP- '}.
to por exneder o prazo da'pói«í
se^ Cumprindo a v. ex faaer¦'•>.
respeitar a Constituição do Es-
tado, espera a Alliança Liberta- ,i
dora qué v. ex. aihciando-ao
do partidarismo inconoclasta,
reintegre o -município de Ale-
grete no regimen constftudo-
nal, Attenciosas saudaçBes."

DEU Á LUZ TRES CREÁNÇAS!
BeIZo Horizonte, 19 (A B.) —

Os jornaes registram o facto de
ter d. Laurindo Lopes, residen.',
te nas proximidades de Venda
Nova e que enviuvara recente-
mente, dado & luz tres; crean-
ças, sendo duas do sexo mas-
culinoe uma do/sexo feminino.

A parturlente tem passado
bem, e as creánças estão- todas
saudáveis e robustas. Sendo d.
Laurinda muito pobre, estü. pe-'
dindo auxilio publico, jior in-
termedio dos jornaes, paracrear os três bebês.

JURADO MULTADO
O Juiz presidente do Tribunal

do Jury multou em 60J000 o-ju-
rado faltoso Maurltjr.Santos,__,

'.'!¦!
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CAPITÓLIO —, "Dignidade de Mu-
lher", TaramounVcom Madge Bella-
my e Warner Baxter.

CENTRAL — "Romance de uma' 
iMoça Pobre", com Gertrudei Short e
Creighton Halc..

GLORIA — "Ouro Trágico", prog.
Serrador, com Mac Busch, Eugcnc O

_ Brieti e Mildrcd Harris. .","',,
IDEAL — "Orchidéas e Arnliithos ,

First National, com Collcen Moore. e

Íaçle' 
Mulhall, e ^Califórnia", com Tom

tac Avoy. „ . , t-' ,,-
IMPÉRIO — "Pulso- de Ferro ,

Paramount, com Richard Dix, Mary"Rrhn õ Eddie Bribbon.
ÍRIS — "O'General", United Ar-

tists, com Buster Keaton, e "Escrava
da Belleza", Fox, com Margaret Le-
wingatone, Olive Tcll e Earle Foxe.

ODEON — "Os Bombeiros , Me-
tro GoUtoyn Mayer, com .Charles Ray,
¦May Mac Avoy, Tom O', Brien, Dan
•Mason e Bert Woodruf.

."' 'PARISIENSE — "A Vingança, de
Kriemilde", Prog. Matarazzo, e "Toli-
cés da Mocidade", com Dorothy Re-

: vier. __ '•-,•-.,,'"RIALTO — "Paraíso na. Terra",
Metro Goldwyn, com Renée-Adorée e
Conrad Nagel. .. _, :_ .' ¦ _

S. JOSE' — "Fragata Invicta",
Paramount,-com Esther Ralston,-Char-
lés Barrell, George Bancroft c Wallace
Beeryi e "Cavalleiro Mysterioso", Pa-

. ramount, com Jack Holt.
LAPA— "Setimo Ceo", com Janei

'Gaynor e Charles Farrel; ICupido a
VSoUa", comedia e um jornal.

ffNps bairros
V.'MODELO —"A. Mulher-5que eu."•Amo", com Ronald Colman, c "Per-
sas e,Parvos", com Madge Bdlatny.

.BOULEVARD — "O Apache", com.
Tòsephine Baker, e "Viagem ao Brasil .

PAROUE BRASIL —:'VS&o sei que
l 'dan MiiihercS", com Antonio Moreno e;

Clara Bow, e "Juramento de, Amor',.
-eom Ricardo Cortez é Betty Bronson.'*. 

SMART — "Capacetes de Aço ,'. tom Corirad Nagel,

VARlAS\NOTAS
'. 

J UM' ELEI&O PRIMOROSO EM
-*OSi TRES .MOSQUETEIROS"*-A proxiina película. daiUmted Artist»,
,que se intitulai "Os Tres. Mosqnetei-'.ios'', e tem a .figura; sympat3iiia..de
Douglas Fairfeaatks no papel de. D Ar-
tignan, offerecet copio'. coadjuvantes do

-querido astro americano, um numero
apreciável de .àrtístas de' valor

v No papel dé rainha. Anna, da- Aus-"iria, estáV Mary Mac, Laqen, ha. muito
ausente das nossas Uejas mas que pos-

:"»iie sinceros admir.-ialor.es ao '.seu tem-' 
dp da Universal e"iOiBlo*fez optimos
trabalhos; Adolphe BJenjou, o conheci-
do astro, especializado (em; papeis defina
.mhlicia,. apparece .nal pelle de .Luiz
XIII rei alegre, dc. coração bondoso e
Aonachão; Nigel dc BrUIlier que tantos
HesempeuhDs.tom offcrcsidn, desde.que,
ííntrou para o cinema, juntará mais
vsn i vasta _galeria dos (Seus suecessos,
«urgindo no papel de cardeal jle Riche-
lieu: Athos, Portbos e Aramis tem as
suas personalidades vi»das .pelos artis-

;tas George Seigman/ Leon Barry c
Eugene Pallette.

S'•"'•. Constancc Bonacicux, a delicada
íranceiinha, encontrou em^Marguerite
de La Motte uma interprete» de primei-

.ja; ordem, eroquanto Milady-de winter
ijlãp podia desejar melhor, desempenho
do que lhe dá a saudosa "Barbara La
Mhrr."'".0 'film, feito sob todos osi requisitos

: ;dfi' arte einematographica, é' um dos
melhores desempenhos de Douglas, Fair-
banks que parece talhado para o jer-
sònagem que Alexandre Dumas. descre-

| Véu no seu famoso romance.
¦¦"•O cinema Gloria-iniciará as exliibi-
,-_Ses de "Os Tres Mosqueteiros", no
Vidia 31 do correntç.
•V O SEGREDO',DE UMA MULHER

E O SEGREDO \DE TODAS AS" MU-
LHERES — N_, sentana proMma, a
Paramount apresentará no Império üm

«film da P. D. C. uma.comedia elegan-
tissima em que fulgiri{oütra ver p es-pirtto encantador de" Mario- Prcvost;

.«isa pequena..admirável que tantos e
tíó. grandes trabalhos' tem¦¦> dado ao-ti-
ttèma. c efue • actualmente é umdosido-
Ios' de todos aquelles que amam apre-

/<àtt na tela ura trabalho' dé'*arte", e
¦' de-¦ joviaüdade.

- O. film annunciado é "Como Ellas
Enganam", comedia que se inspira no

; thema sempre novo da argúcia feminl-
Vna, nessas mil insignifiílancias de crue
¦as mulheres sabem sempre lançar mão
: nara conservai" sobre os ioraens uma
.¦ «Ititação de indiscutível soperjorida-'dè... ardilosa. O que veremos, c a bis-
svtoria de uma pequena de sociedade, que
..precisava lançar mSo de ardis vários'.-pata conservar junto, de si, livre das:

tentações do mundo, o marido, muito
.-'íDládo. •',..' ¦
¦'. E Mane Prevost, encarnando a íigu-

. JÁ da protagonista do iilm,,. deixa ver
àais uma vér o seu e_çirtto sempre
admirável e encanta tragando .na tela
«ma serie de aventura» de'espirito, qual
mais interessante e mais arrebatadora.¦; Para O nosso publico, sempre aprecia

i ffót dss comédias do sociedade " Como
Elias Enganam", será uma offerta re-

WÊ? ' ' ¦¦¦ -a- 
¦ 

—'¦
',v<.*CDfEARTE', — O numero drioje

desta elegante, revista cinemntç>8Ta!>ni*

ca, promette ter por parte dos setas lei-
tores habitues uma acceitaçlo excepcio-
nal, dados os. assumptos qne enebem o
seu texto,._cónvindo destacar eaíre el-
les, a linda'- chronica que publica de L.
S. Marinho, representante de "Cme*
arte", em»-Holly«ood, e que-teveiCca
Dólares Costellp uma entrevista a res*
peito do Brasi),' em^Nova .Yorlt. Conte.
se alem disto e a par de lindas Htustra*
ções inéditas "Chaplin, o gênio"..- e
centenas de outras pequenas informa-
çQes que • farão o encanto do leitor.

MAIS. UMA ESTRELLA — -Ker-
rete Fiori não ê nm nome descoabecüio
no Rio, apesar de só agora ter ella re-
solvido vir á Guanabara. Artista çtxxc.

FEIRA, KO S. JOSE" Quando o

mamm _¦ —_-___-_-¦-—_——___-__¦
' ^jif^iijyj^y'"" y j

3ue 
trabalha era variedades, com gran*

e repertório e,lindos "loileltes", vae
deliciar a platéa desta ijcapital, no- Glo-
ria, a partir de segunda-feira.—?— .

RENÉE ADORÉE E COXRAD
NAGEL ESTREARAM HONTEM,
NO CINEMA RIALTO — O Rialto
estría, hoie,. na smuJela-'—'"Paraiso
da Terra''„^a MetzraM^síjnf-MM^r,
e nesse. fUm-^reappareçem íRénêe, Ado-
rée, a.Jgrandejiàmorosã^dajitela, eiCon-
rad Jíagel o"gal4SvaronilJe\sympítliKO
por excellencia. *'.*-Jjp*<i-. X

Ajpcríona_entSdèsè_Bada*por: Conrad
Nãgwé .-humatí:, Cjjtotnimtica, dima .de
ser apreciada^'cHe^Cér- nesse film r»'
mantiga.lEdmonííD.urand.iumifjoven in-
teiramenteT-cntregn^Ài-jinercia do espi-
rito e ignorante /das 

'.mais'_ comesinhas
emoçõesf*í-Não gue^elle^jião • fosse mn
desses sifea .de-*que5»o>destino.faz seu
instrumento para 'qualquer fim deter-
minado; uma dessas | almas que a-(jen-
te sente fadadas a realizarem ni vida
qualquer coisa*de"extraordinario — boa
ou mí — mas rxtraordinsrii; ümiuí.' O seu espírito revelava-se como que
inteiramente tolhido devido â obta de
sua tia, uma Velha ' senhora de. costu-
mes severos e de idéas* assentadas e
firmes como uma rocha. Orphão desde
a mais tenra edade, ella o tomara sob
seus cuidados, e traçara desde lego
todo o.curso da vida do pequeno, dis-
pondo ordenadamente, todos os seus
dias. semanas, mezes e annos, pre ven-
do todos c os seus ~ detalhes,. eom a meti-
culosidade dc quem traça o itinerário
de uma viagem...

.. .E. assim foi a personalidade de
Edmond Durand muito annos.; Um dia,
porém, — a natureza que cantava a
séu redor; numa aldeia de Franca» os
gorgelos da vor de. üma beldade de
vida nômade, a evocação da_ maus si
de todas as liberdades, o mais honesto
o verdadeiro desejo dos prazeres que o
coração anciava — tudo isso que pode-
ria ser tão pequeno. deante do ferre-
nho ramerrão aue marcava todo* os
dias, todos os instantes de. uma vida
quasi aprofundada no tédio — tudo
aquillo triuraphoul- E elle partiu para
a romance, para a verdadeira vida 7 -
Amor. —

Renée Adorée. comd sabem, ê a sua
"leadins-woman", « dizendoíe que
"1'aralso da Terra" c um film W«<U-
deiramente romântico, que maior ga-
rántia'de exltd pôde ser lembrada para
a reappariçio da Mell. nde de "The
Big Parade"? :¦
— O palco do elegante e sympathico

Rialto apresenta, em números navc*_
c muito bem selecionados — Ratinho,
o prodigioso "virtuose", do saxoplone;
Jararaca, o fabuloso recitador de "em-
boladas" sertanejas, e as "Vreeden Si.
ters", duas figuras leves, encantadoras,
que bailam os seus bailados fantasistas
no- Winter-Garten, de Berlim, e no Fo-
lies Gergéres, de Paris...

"ILLUSÕES DE AMOR* E "A
TODA VELOCIDADE". SEGUNDA-

formidável film que a Paramount vem
spreaesti=dc =3 tii_tro S. Jsté, "Frs-
gata InvictaN tiver terminado as suas
-__ii:.-í..5, quando toda a população do
Rio de Janeiro, tiver assistido ao mais
heróico c emocionante trabalho de Ja-
mes Crase,* qae O/diriçu, c que Char-
les FamQ. Estbe. Ralston e Wallace
Bcery interpretam de uma maneira ad-
càravtl, constituindo esta super-produ*
c«;io * raakir recorisUtuição histórica
que o cinema nos tem dado, o cartaz
apresentar» os nomes mágicos de Betty
Braasca e James Hall, além do de Re-
gtsaM Denny. Será então ni próxima
segunda-feira que tal se dará, com as
exhtbiçõcs dos films "Olusões de
Amor'* cmtqoe figuram os dois pri-
metros artistas e *A Toda Velocidade",
da Universal Jewel, oom o impagável
RctiauH Denny, no protagonista. A
his:.ria deste novo film da Paramount:"Ilius5:s de Anjor"t foi ertríida do ce-
lebre livro da querida escripto» infile-
n que descobriu o decantado "it", que
ba pooto vimos através o trabalho de
Clara Bow e Antonio Moreno. "Ritzy"
i o titulo da novella que encontrou tão
lãda traducçio para nossa língua e
t-lo meoes ròndigna adaptaçlo para o
cinema, como c fácil imaginar-se, ten*
dose em conta o cuidado que preside a
Iodas essas empresas. Fala-nos dp ro-
maxtce de uma pequena muito rica e
qae sempre alimentara a maior fanta-
xta pelas aventuras românticas e extra*
vagentes. O seu ideal, por exemplo, era
encontrar tua príncipe qne a levasse da
terra natal pan um paiz encantado e
maravilhe». Um nobe inglez resolve
curar a pequena desta mania- e, de
accordo cosa , a íamilia, f al-a encontrar
cm dos taes. que a leva ao altar e cuja
Identidade, è descoberta na hora do ca-
samento. Isto determina que ella, para
se vingar, tome a liberdade de se dar
a uma vid_* de noitadas alegres, nos-cAarrts-" de Londres, até que um de-
bachado a pretende seduzir, para ter
salva quando mais crítica era a sua
situacSo. K" r.o J2J*1 desta iweressan*
le pequena qpe-o perfil suave de Betty
Broawu 5w*resie,- sendo -enfio a James
Hall confiado o papel de 'salvador" e
de mais alguma coisa... No palco, a
cc_r.rutih.Ji 2ic-2_-5 dar a peça cuja
estréa se verifica- hoje ã noite; "Pa-
tateada", ©rijüuHde Zeca Ivo.—a—

•OURO TRÁGICO". HOJE NO
GLORIA — O Gloria muda boje .0
sen. programou, paia - apresentar mais
ura.\übn do Ptograroma Serrador,""Oa-o^tragico^E" este um bello ro-
mar.ee editado pda.. First National em
qae verãos como> a ífrivolidade de uma
mulher' pode iJevar^ os «homen* á luta
e ao perijor como tamtrcm pode 'en*
camüahàl*o nan^olbexnA
t-Mae B--.eã fttnV.papdJdessa mu.

lher c*pod_noar. garastir. que ella te
sae-"tãofbera que olo-*erramos cm af-
firmar se tratar de um dos seus melhe-
res trabalhos.

Eugene 0'Brien e Tom Santchi sur-
sem coobo cs átà* rivaès que a amam.
Mitchd Lf.vis apparece em um papel-Mau, e MBdred Harris ê atjvampiw".
ulàs ^sunP iir,ía a figura de' Ben Ale*
xandèr, esse pequeno artista que se
mostra um portento, e é quem salva
a siteaico. Coãftudo isso, temos um
romance*ícheio de situações que en'
cantam* e seduzem*

Se o Gloria, mudou o programma
de fihns, ce_Üo_a a mostrar-nos a
CompanÚa-de BatUdos e Canções das
òmSs Pejenai-, um conjuneto esplen-
aido, que tem vencido dias de grande
suecesso, e assim continuar, ainda até
dooimfo.

DOLORES DEL KIO — VAE
APPARECER EM «AMIGOS AC1-
MA" DE TUDO* — Dolores dei Rio,
essa adorável artista mexicana que vi-
mos em ""Sangue por Goria*j e de-
pois tiveesos no papel magnífico de
Katocha, no grande film "ResurreiçSo"
— Domes dei Kio, que soube pren-
der*aos também pelos encantos de sua
befieza — vae apparecer de novo.
Quem a vae apresentar ê o Program-
ma Senador, em ura, novo film da
Krrt Katienal — "Amigos acima de
tudo".

O titulo oos dix alguma coisa do
enredo — "Ainiços acima de tudo"
Tudo pela anunde. sacrificando o
mais — e foí .«^m qne o joven sou-
be arrastar -para o caminho do bem
dois pobres rapinaates, doisa indivíduos
que viviam antes oa cegueira do cri*
me. Mas quem era clle? Alguém que
des-pparecer*. alguém que para todos
linda morrido, excepto para "ella".
E dia, nesse romance lindo, é Doio-
res dei Rie. Nós a vemos amando e
soffeendo, tal como a *vimos em "Re-
sttiraçio . Apcna > neste film do
ProgTamma Senador, eua reconquista
o seu bem amado, que a reconquista
tambesi, c o romance adorável tcrnii-
na entre sonisos e beijos.

pierrette" fiori-^vae es-
TREAR NO GLORIO — Na pro-
_Í£__. segunda-feira teremos no Glo-

¦ ^íWVWV^^'*^^^^^^'*^^^^^^^^
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ria um outro numero de arte que e
um verdadeiro encanto. Pasta, dizer
que se trata de todo um. conjuneto,
á cuja teS(a esti Pierrette- Florj, a lin-
da* artista que ^canta *e baila, c que
seduz com a 'graça dos seus cantos
c seus b.ihdos. E ella vem acom-
panhada de elementos como os Ma-
roccòs Boy«, em que ba artlataa l(e_l-
tadores, bailarinos, malabaiistas, ímisi-
cos excêntricos. E • ha ainda outros
artistas que também bailam, tocam
guitarra... emfim, fazem até em con*
juneto trechos de opereta | •

Pierrette Fiori por si si valeria
todo um programma. mas como vc*
inos, a sua Companhia ven; ainda au*
gincntar esse valor, c-^i um espectaculo
que dura de' -40 a '50 minutos,' e qu»
por certo attrairt ao Bello cinema ó
publico que gosta de ver os nume*
ros de arte que a Companhia Brasil
Cineraatographica contrata para os
seus cinemas, . , . t- -'¦>.'- ¦ —-ã— ' ' '*•*,

CONTINUA O EXITO DO PRO
GRAMMA DO PARISIENSE — O
cinema Parisiense estiV .desde segunda-
feira, exhibindo um prozramma dc
grande valor, constituído por,-films ilq
suecesso. ¦ O primeiro delles é ¦" A Vin-
gan;a da Kricinhilde", continuação ilo
esplendido film da Ufa, "Sicgfricd",
que tantos louros colheu quando-da sua
exbibicão entre pós. "A Vingança dé
Kricmhildu" impressiona pela belleza

das montagens e' pelo' esplendido des-
empenho dos interpretes que apresen-
tam trabalho .admirável, A outra j>rortu-
cção, esta de procedência americana,'
tem a figura radiante da formosa Do-i
rotby Revier, a estrella yankee que
tantos -admiradores possue nos "fans"
cariocas. O film ae intitula "Tolices
da Mocidade" e tem Edmuiíd Burns
como galã, artista qeu gota da sympa-
thia geral do nosso publico.

Cóm um programou deste quilate,
poderia o Parisiense .deixar de ter lioas
casas?. ¦"¦.- ,'í—a---."NOS SERTÕES DA ÁFRICA" E"LOUCURAS DE NOVA YORK",
NA- PRÓXIMA SEGUNPA-FEIRA-a* A semana que se aproxima ,verá no*
voa dias de triumphos paar o elegan-
te cinema Parisiense, afora sob a dire-.
cção do - conhecido - cintmatographiata
V. R, de Castro, queali tem offereçido
programmas á altura dá fina clientella
que lhe freqüenta a caia. Segunda-fci-
ra começará a passar pela tela do Pa-
risiense um programma esplendido onde
•urge figjra querida de Jack Dem-
psey, o utador americano que tanta po-
pularidade ,;o»a em todo o inundo."Loucuras-,e Nova York" o film
em que elle apparece;,, depois de muitos
mezes de ausência dos-nossos "ecrans"
traz também a «moita da formosa Stelle
Tsykr,*a sua^esposa e companheira de-
dicada, que ; tanto auxilio moral ' lhe
tem prestado por oceasião dss.suas lu-
tas .pugillsticas. '

A outra pellicula,*que completará o
sueces» esperado p»ra'>este»rpgramroa,é uma prodticçSo naturaf.Jfitaada em
pleno coração .^da' AfricavASelvagcm. e
em regiões onde a* loe da-»civilização
ainda não» penetrou."Nos Scrtíea-da Afrlca",*merece a
attenção*de todos-.osíCurioMs. desce as-
sumpto, tratarífo-se ainda de um ,.-film
feito por especialistas, .exploradores des-
temidos e que.afrontaram todos os obs-
taculos para o mellior exito da empresa
arriscada a que se submetterám.

MAIS UMA"VJCT0RIA DO- CI-
NEMA ÍRIS — Mais uma victoria
colherá amanhã o ciucam íris, cam O
programma que vae apresentar á mui-
tidão de seus amigos e freqüentado-
res.

Para que os leitores não digam queexageramos, aqui vamos detalhar os
films que compõem esse espectaculo ci-
neraátographico, destinada a um rui-
dosa suecesso.

Em primeiro logar, "O general", a
impagável «uper-comedia d», United Ar-
tists, em que Buster Keaton, o homem
que faí rir, mai que nio ri, tem
uma das suas estupendas-creações, ban-
cando o machinista de.uma locomotiva,
durante a guerra do.scccessão nos Es-
tados Unidos, e assim fazendo o he*
rie á orfça, com grande gáudio dos
espectadores, que admiram as aventu-.
ras ultra.còmicas acontecidas ao genial'
artista.

Em segundo logar, um belllssimo es-,
tudo social, "Escravas da belleza", lu-.
xuoso fllm da Fox, em que Margaret
Livingiton c Earle Foxe, auxiliados
por um esplendido "cast", mostram de
quanto . capaz uma mulher para sa-
tisafzer a anciã incòntida de. vaidade
que lhe attribula a existência. E isso
tudo, no meio de magníficos scenarios,
como' os directores da Fox sabem 'idea-
lizár e realizar. .

"OS BOMBEIROS", ,SECUNDA-
FEIRA, NO, IDEAL — •"Froségulndo
na sua carreira victoriosa de • apresen-
tar aos seus freqüentadores asimelho-
res producções exhibidas ¦ na Avenida,
o Ideal vae fazer, passar,,em sua tela,
ná próxima segunda-feira, . "Oa bom-
fceiròVi o film sensacional' da Metro-
Goldwyn-Maycr, que tamanho interesse
e curiosidade despertou, no publico ca-
rioca, pela sua reclame original. ,"Os bombeiros vêm ahi",. era o gri-
to que se ouvia em toda a parte, e
a principio toda ' a gente pensava que
se tratasse—de qualquer maluqulce cn-
gendrada pelo cérebro dc um futuris-
ta. Mas, quando' ir noticia do iflm
foi dada. o resultado obtido, pela re-
clame foi além do esperado.; Toda- a
gente correu a ver "Os bombeiros",
ou os espera no Ideal, que os vae
mostrar na próxima segunda-feira..

Juntamente coni "Os bombeiros", ,0
Ideal exhibirá "Paraíso da terra", ou-
tro film magnífico.1 da Metro-Goldwyn-
Mayer, eom Reníe Adorée e Conrad
Nagel. '¦ : • ¦'. '

UMA .TBERARCHYÁ DE Ató
EíDE ElffiGANCIA.— Os annnflcioS!

.da Paramotmt já nos'dizem que na' sc-'
mana próxima, no Capitólio, teremos

Banhos de MAR as mais
lindas roupas e sungas para-
este fim são as ;dá Fabrica
Confiança do Brasil, a casa
qiíè mais barato vende e
melhor sortimento teín. '->.

87, RUA DA CARIOCA, 87
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occasiío de ver "De Casaca, e Luva
Branca", uma comedia dramática «e
grande .valor em quei reanpareèeri a ff.
gura encantadora de Adolpne Menjou ,
o Petronio dá tela na época presente. '

Nesse Iilm, porém, nSo ha que ver
somente a figura de MsÒJou, incpntes.
tavelmente a «ue mais prende 'e agra-
da cm todo o, decorrer do trabalho. A
Paramdunt, talvez. porque ' st tratasse
ie um film .de enredo^xtraordutario. c
destinado á conquista /'da sympathia de
todo ò publico, empenho, un.élle a coo-
peração (Je outras figuras de' destaque
da cinematográphia, qual interpretando
melhor papel, e todas tralialhando para
realce do enredo que captiva sempre e
sempre encanta. '.*.'•

E' assim que -vemos, como Jeanmn-
woman" de Menjou, Virgínia Valli,
uma figura extraordinária' de mulher,-
uma.dss siihudus que mais scimpBe.
HO écran pela héllçsa e pe|a tmtlcstade
de maneil-as., Deimi», apparecem taro-
bem Noáli-Beèry, o grande actor cara-
cteristico-ila marca das estrellai, o: tm-
mortal creador da iiítirn -do sargento
Jojaumc em "Beáu Oeste',' oue tem
uesiá i*ra qtie vanios ver um interpre-
taçlo genial, á altur» do talçpto' (irtis-
tico que o mundo se acostumou a pelle
admirar. Para completar, apparece a fi-
gura encantadora' de Loutse Broki, essa
pequena de attitudes Irresistíveis, uma
das garotas que, a Paramount |evouy»o
cimo da gloriacque actualmente.conU
no mundo inteiro,' tmde qtier que o'ci-
nema seja conhecido,' com tlma legião
de admlradbres fervoroips, --1

. 
' .—IOt-. ...... _

UM DRAMA DE SENTIMENTO
OUE E' UMA GLORIA' PARA O
CINEMA —". A Idá deEmll Jennings,
o grande., trágico allemão, 'par* Hoyy-
w.d, onde trabalharia para oa produ-
ctores americanos, não fqi recebida çom
satisfaçio pelos pretensos entendidos
cincmalographistas, por todos. aquelles
que querem negar á America, a pri-
masla na arte do cinema, Dizia-se/que
eBe, o artista qtte nos' dera ivarieté
e ciija fama assombrava o mundo, per-
dcrla, influenciado pelos methodos ame-
ricanos, aqueila majestade, cxtraordina-
ria que lhe deu o throno sem competi-
dor na arte mais difílçil*. que moderna*
mente'se pode encoptrar.

No entanto, idestrutndo todas as alie-
gações passadas, ¦ deixando boquiabertos
aquelles que lhe negavam capacidade in-
terpretativa c que attribuiam o| seus
triumphos á áciencia dos dirçctoreç al:
icniSes, Janning», ainda o 'nfeimo ar-
tista- maravilhoso, acaba de dar, nos
studios da Paramount, o seu primeiro
film .feito na America. E o que i*qs di-
zem os, jornaes- da-America, q'-quo nos
mesmos-f.puderaos ver na exhibição re-
scrvacMque para os homens do me-
tíer" íez a Paramount, foi que a "Ten-
taçSo da Carne", o niais recente film
de Jannings-e o primeiro que trabalha-
do por elle saiu dos itudiós amettcanps,
supera ie muito qualq(ter oos trabalhos
anteriores do trágico eomagiáUo,

Qoâttdo, dentro de*, pouoo tmvo, ti>
vermoi?.e.s5e trabalho, cm eíhiplcaorpara
n*s no^CapItolio, oiitosso phMIco, <we
tSo bem conhece' Jannlngs e que tanto
oíadmira,tcrá ante seus olhos um film
como poucas vezes a cinomatograpoU. ia
deu egual «m-einotividáde ,e.«~qo _¦rnsÍB semtSiante apparecerá na tel»,
em desempenho..'"" . ¦¦ , ¦

O OUEFOirHONTEM^A APRE-
SENXAÇAO DE^UCHJWP-MX -
No Império, tontSlVtO;pl*ll«r><. Kio,
pôde ver, em primeiras «xhrbiçõep, o
film grandioso, de RichardrDix que a
Paramount resolveu apresentar hontem,
para consagrar exclmivanwtit'! á apo--
theose de um dos maior es 'galas .qç_ci-
nema este fim de semana que decorre
ruidosamente. /.. • "

E hontem mesmo, íotea oe - tivesse
passado o sabor da novidade, o nosso
publico teve occasUo de avaliar do va-
lor de "Pulsos de Ferro", Comedia dra-
matlea de extepciona) valor, film que
apparece no écran sem terr^enooulxado
até agor outro que o igualasse, em emo-
çSo, vida e naturalidade„ Que • (pi o
que mais encantou em a nova produ-
ccão de .Rícbard Dix? O nome .do ar-
tisU, a figura•'"*. "psrtenálre" «can-
tadora, 'o conjunto admiri»el que se
apresenta ou o enredo verdadeiramente
Inemalavel? .,.. '

Nío é' fácil affirmar. Parece no en-
tanto que aerta fácil dar reiposla í
pergunta, a quem' attentasse durante
niomentos nas observações que. faziam.
ao deixar encantados a sale de pró] c-
cçâo, os muitos freqüentadores do Im-
perio* que ¦ hontem mesmo, em todán as
sessões, acudiram para admirar a mais
recente creação dé Richard Dix.

NORMA. SHÍARÉR REAPPARE-
CERA* NO DIA 24..EM "A SEMI-
NOIVA", DA'METRO GOLDWYN
MAYER — A moderno theatro fran-
cez tem peças deliciosas, de mordacida-
de, finura e movimento, e denre. essas,
daí qw actualmente proporcionara _pra-
zer ao**publico que procura as "boltcs
theatraes: ia cidade-luz — "Oriquctte"
— , uma comedia genuinamente gaulcza
pelo enca/.to c. malícia da suá "tessi-
tura",iinspirou umaadaptaçSo cinema-
tom-anhica a-.uma\hablHdosa scenartsta
da M. G. M.' . ' .

E' assim que temos, agora, opportu-
njdade de rever Norma Sbearerj -ell*
reappareceri... interpretando a persona-
gem-de Oriqjiette-em "A Sérai-Noiva"

Esse ifihn' elegante e delicioso da M-'G,,* M„ qtfs o "Gloria -apresentará na
próxima segunda-feira, dia «4,-é tima

|§|^| 
' nUas! não*s'erá o verdadeiro ';PARAiZO DA TERRA" ? .^^X ^^\ ^^ %lMt, S- ||

-- —* **  "": """" ¦ 
11 1111 __¦__¦ ___¦ 11 —_______mi¦¦ 1 1 1 i ' . «_«-¦»¦¦ ***•"•*• '¦* — -i — >- —¦ — mm """j

1¦

,'_-. .v ¦-':.* ~^jj ;'''¦[¦ y ¦¦¦'¦' '¦'..;.' ¦'¦¦¦'': •"'-'. '-y.- -- "¦ ' "¦ ¦''¦¦.'* '¦'¦' ¦ "'>-. ¦ ¦¦.: -.¦''¦'¦'/ -"¦" ''''¦.'""*; ¦ ¦"' ¦'yyyyy-fyf¦'¦,-'.• ,r'-'',' ;""-

dd Outubro de 19 ü« t . •¦..:;-:. .../ z-j

Éf i^T ADIA wK M

I f .cmETaO-GOLpWTN-MATBR» \ || |

renovaçSo da opportunidade sempre de-
jejada de ae apreciar mais.uma ve? a
fascinação dá mais querida artista da
tela.; „ '

"A. Semi-Noiva", vae encantar, vac
fazer um grande suecesso, Wra dc
lualquer dúvida! O film, sobretudo, e
te Norma Shearer... .

... e iiestío, também — Lew
Cody, Carmel Myejs, Dorothy. Sebas-

Xew Cody, num typp muito bem qb-
servado de bilontrim elegante, e quasi
noivo"da semi-hoiva, além dc contrsce-
nar cm djlldosas scenas com Norma
Shearer, apíarece ent scenas de pitto-
resca observaçSo •— uma critica es-
caldante. haveis de ver... — com Car-
mel Myers, e com a elegância provo-
cante de Dorothy Scbhstian, muito pa-
riaiense... ._ ___ __

As coDÍerencias da Associação
Brasileira de Educação

O novo edifício da Alfândega
de Bello Horizonte

Tendo om vlalta a communi-
cas_o foita ao Ministro da Pa-
aenda pelo presidente do Eata-
do de Minas Geraes, de estar
inteiramente concluído o edifi-
cio destinado (polo 

"governo do
7~ Estado para a Installação ' da

Altandcga' creada por decreto
ieg-islativo na' cidade de Bello
Horizonte, o director geral do
Thesouro Naciounl solicitou ur-
gentes' provdenelas ao director
do Patrimônio "-Nacional, para
flua ,66 torne eíectlvo o recebi-

mento do mesmo edtílcio, dainuo
as precisas instrucçOes ao dele-
gado fiscal cm Minas.

Por pouco o "Carolina" não
encalhou na Coroa do Lapâo

Bahia, 10 (A. B.) —¦ Babe-se
que, ha tres dias, o vapor sueco
"Carolina", que vinha de IlhÇos
carregado de cacáo, passou de
raspão sobre o banco de areia,
denominado Corta do Lapâo. O
navio cori-eu o risco de ficar
encalhado, tendo conseguido sa-
far-se fl, força de todas as suas
nr-anhiriP"*

6 thesoureiro da Alfândega de
Fortaleza recolheu-se

—i prisão —
.Fonalesa, 19 (A. B.) — Reco-

Ihcu-s-e preso ao Quartel Fe-
deral. por haver o Supremo
Tribunal cassado o "habeas-cor-

pa»" que lhe fora concedido
pelo juíi desta secção, o senhor
Antonio Domingos Acanha, the-
soureiro da alfândega desta
capital.

Cinema Mattoso
HOJE -4-1  HOJE

Grandiosa malttióe
Thomas Meighan em

'HOH1CID 
c PRESENTE DE J1UPCIAS

Sota, sabbado e domingo:
 O SETIMO CE'0 —

2', 3* e quarta-feira Ramon
Novarro em

 B E N H U R —-rr-
Segunda-feira

MATINE"E
(6 26912)

Cine Modelo
R. 24 'le Maio, 287. E. Riachuelo

I HO JE H O ,1 li

A Mulher que eu amo
Film dc amor, luxuosamente mon-
tado interpretado por ROÍfALD

—- COLMAN 
! PERNAS E PARVOS

tendo por principal iiitrrnrfte a
I . encantadora MADCE DELLA*

MY, cujas pernas seduzem mui*
tos parvos •

I. (3035).

A Associação Brasileira de
JSducação continu'a a desenvol-
ver intensamente a sua acção.

¦A B^ção 4e Cooperação da
Família, sob a presidência de d.
Armanda Álvaro Alberto, actual.
mente empenhada na creação de
bib_othccas Infantis Junto aos
estabelecimentos de feilucução,
acaba de dlrlglr-se ao director da
Ôlbilotheca Nacional afim de pe-
dlr-lhe quo nesse estabeleclmen-
to seja organizada uma Secção
Infantil, com installação a pesr
soai aptos a attender aos jovens
leitores. <í dr. Mario Bhering
promettou dar todo o bcu apoio
k suggestao da A, B. E.

Prosegulndo no seu plano de
facilitar ao magistério, official e
particular, excursões e visitas de
caracter pedagógico, realizará, a
secção de ensino primário da A.
B. J_. na próxima ãç. -!>&», 80,
ás X horaa uma visita de estudo
ao Museu Commercial.

O ponto de encontro é a por-
ta do mesmo Museu, k Avenida
das NaçOes, Pavilhão Inglez. Os
excursionistas 

' serão recebldQB
pelo director do estabelecimento,
dr. Delfim Carlos, que com o
professor Delgado de Carvalho
serão os principaes guias da ex-
cursão. Durante a. visita have-
râ exhlblçOes de fitas clnemato-
graphicag,

São convidados todos os sni.
professores primários a compa-
recer li visita.

Reallza-se hoje dia 20, fis 8 1\'<
da noite, na sede da Associação
doB Empregados no Commercio
(Av. Rio Branco), uma conferen-
cia do dr. Oscar Guimarães de
SanfAnna sobre "Da conveni-
«nota e possibilidade do uso do
oheque no 

' 
Brasil".

Esta conferência, promovida
pela Associação Brasileira de
Empregados no Commercio, 6
Educação o Dela Associação do»

pública, não havendo convites és.:
pecioea.

Amanhã, sexta-fçlra 21, &b 17
horas, o professor. Fernando Ma^
galhães. (da Faculdade de Medi-
cina) realizará a quarta e últl-
ma conferência do seu. cur**o so-;
bre "NoçBes de phllòsophia nie-
dica" tratando da "Moral medi-
ca". . • .

Local: Amphltheatro de Phy-
.^Ica* da Escola Ppiytecbnict*.
Frequenoia livre ,o. Independeu-,
te de convlto: oú" insorlpção.:

A SEMANA"Áim-ÃÍLCOOLICA
Tendo om vista a noite tem-

pestuõsa de hontem e o estado
de saude do dr. Evaristo de
Moraes, aa Diractorlasdo Clrcitlo
de Imprensa e da Liga de Hy-
glene Mental, resolveram, de- aç-
cordo com fl conferenclsta, trans-
ferir para amanhã, fls 8.1|2 ho-
ras, no meismo local, á rua Sete
de Sotembro. 93, 2o RUdnr, sédê"
do Circulo de Imprensa, a pales-
tra que o conhecido crimlnallsta
e professor devia realizar hontem
sobre o th_ma: "A acção moral
e a acção legal na .luta, contra o
álcool bébld_a".

Aquellas directorlas agradecem
a, todas as pessoas que compa,-
receram hontemV e jrenovam o
seu convite pora a reunião de
éêxta-feirá.

Conferências, publicas, oue se-:
rão feitas sexta-feira, 21, por
ipêmt-w*s . da Liga Brasileira de
Hygiene Mental/sobre "Os ma-
léíiclos do alcoolismo".

, Dr. Gustavo, do Reeende, fls 8
horM, no salão da União dos Ce-
gos ho Brasil, a rua Sr. Nis-
meyer n. 69 A, no Engenho de
Dentro.

Dr. Heroulano Pinheiro, fls 8
horas, no (salão do Club dos De-
mocratleos, em Madureíra.

Dr. \ Octavio F. Pinto, ãs 8
horas, no salão da Associação
Commercial Suburbana, fl rua
Ellas da SUva, n. T na Pled?de.

Dr. Miguel Pedro, âs 8 horas,
no salão do Casi. o-Bangu', em
Bangú'.

Dr. Mirandollno Caldas, fls 8
horas, no-Salão do Ramos-Club,
em Ramos. . >

Para todas essas conferências
& entrada ê franca.

BRUTAL SCENA DE SANGUE
ÉM NOTROY

U<P vigja do Matadouro matou
hontem um séu companheiro

com um tiro no coração

quando também trabalhava, i nl• '
Bispo n. 87, o coilnbeiro Fnoel»!
Ferreira Gome., morador a ro« j"Arcos, teve a raio direita naáata-

Ambas foram socoerridas pea «•
sistencia, recolhendo-se depois as iu»
casas.

PARAHYBA ,0 SUL
CONFLAGRADA!

Ilhcos tem novo intendente
Ilhéas. 19 (A. B.) — Para

substituir o sr. Mario Pessoa
no cargo de Intendente munici-
>al foi escolhido o dr. 'Durval

Oliveira, nome antigo na poli-
tica do município-

Ambos erapi empregados como
vigias dó Matadouro dò Maruhyr
em Nictheroy, tendo atê então
sido bons companheiros. ,
.Hontem, & tarde, porém, devi-
do a uma questão pof oceasião
da deBarga de Unia manada de
poros destinada fl matança, esta-
beíeçeu-se entre Octa,vio de Mi-
randa e . Lamartine. Corrêa uma
acalorada dlsoussão1 cujas cort-
seqüências foram as mais fu-
nestas.

Em meio da contenda,. Octavio
perdeu o domlnlp de si mesmo e
sacou de uma' pis/tola que condu-
zin, alvejando o ultimo com um
tiro certeiro no coração.

A victima caiu -. banhada em
g&ngue, tendo apenas alguns ins-
tantes de vida.

Consummando o crime, Octavio
fugiu em direcção fls maltas da-
quelle local,

Lamartine, que era pardo, bra-
Sileiro, com ^ánnos de edade,
morava nos fundos do Matadou-
ro. O seu cadáver foi removido
para o necrotério do Maruhy,
onde será hoje examinado.

Sciente do occorr-ldo, compare-
ecram ao local o delegado da 3'
circumscrlpção Vieira Ferraz, o
commissarió Athayde Corrêa e o
dr. .Toâo Faria Júnior, director
do Gablrçete Toxicologlco do Es-
tado áo nio.

O assassino Octavio de MIran-
da 6 também pardo, solteiro, bra-
sileiro, conta 20 annos do edad?
e reside na Fazenda da Boa Vis-
ta, município de S. Gonçalo.

A policia abriu inquérito a res:
nelto e está no encalço do cri-
minoso. Ppr oceasião de sua fu-
ga precipitada, o portão do ma/
tadôuro ficou aberto, dando lo-
gar a que a bpiada ali encurra-
lada também debandasse, acom-
panhando dessa fôrma os empre-
gados do Matadouro quo corro-
rem em perseguição do assas-
sinio. %

QUEIMARAM* QUANDO
TRABALHAVAM

Quando em sua residência i rua
Coronel Juliano n, a. executava um
trabalho de sua ^rolissSo, o tanoeiro
Acyllno Pereira foi victima do foga*
reiro com que lidava, recebendo quei-
maduras no braço e na mio direito.

— Victima de uma explosãode gaz

Um jornalista mettido no
xadrez por ordem do prefeito

O prefeito de Parahyba dç Sul
esti fulgando que esse município
fluminense constituo um feuao
de sua propredade. Apôs cnyo'*
ver-se em uma scena de puguaw
com o advogado Aracy C«w
Soares, que chegou a alvejai*»
com vários tiros de revo'W,
não o attlnglndo, aquelle politic»
fez recolher uli ao xadrez o jor-
hallsta Adriano Pinto, por «r
criticado certos factos de sua aa*
mtnlstração, fazendo-o, além mi*
so, embarcar no primeiro trem a»
Central para esta capital-

A victima dessa inominável
violência, que dirige em ParaW-
ba o "Município", chegou hon-
& Nictheroy, dirlgíndo-s. logo «•

pois para a Associação üe im
prensa do Estado do Rio, a cUJ»
directoria relatou a brutal vio-
lencla do sr Werneck, e, em «•

guida, para ü PoUcla Centra
onde longamente conferência
cob o chefe de policia pondo*o aj>
corrente dos acontecimentos.

Tanto o dr. Oscar Fontoneiio
como a Associação de In-Pre"'*
trataram logo de providenciar
para que fossem dadas todasJ»
garantias ao jornalista ameaça*
do, preso e... deportado.

0 addido militar argentino 
'.

homenageado no Paraná
Curityba, 19 (A. ,B,) 

¦ rv^
guarnição federal de Cu™™-
sobo patrocínio do fcneral Mon
teiro de Barros, commanda"-6
da 5- Região Militar, Mg
um almoço ao major Heniien
gildo Tocagni, addido mimar «

Argentina, junto A Embaixada
no R|o de Janeiro. .

m ..•»!*».* .f"—
Dois fallecimentos

na Parahyba
Parahyba, 19 (A. B.) r* ^

leceram nesta capital o f. 
w

tono Josô de_ Souza, pM* .,

CorreiosAbdon dc Souza,
da Administração dos - 

5
e d. Adelaide Edith Mara^K
Galliza, esposa do sr. B'1'
Galllza.

:.y . 
'-JÍK>T5».-
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OUVINDO AS PAREDES...
depois de ter abafado o escan-

ialo da Commissão de Abasteci-
jncnlo, cujas responsabilidades
foram todas acciimiutadas impic-
dosamenle na. sepultura áo sr.
Carlos dc Paiva Meira; andando
hoje os maiores aproveitadores
Ao leviandade do infortunado su-
períntendente a, hombrear eom a
gente de bem, sem dar conta da
y__fõo das folgadas finanças em
quc gozam a vida actualmente,
— parece quc o sr. Júlio Pres
les está inclinado a pôr tt*ma pe-
dro cm cima do caso das obras
Ao Rio Claro. E' o que se tnduz
ila demora liavida em tornar pu-
ílleo o relatório áa commissão
de technicos nomeada para dar
parecer sobre o estado dos tra-

V talhos e opinar so&re o contii!-
niencia da paralyzação ou du
continuação das obras, onde já

ie consumiu mais de uma cen-
' tena áe mil contos.

As obras do abastecimento,
com a captação dorio Claro,' quc
Ioram inscrlptos como tuna das
maiores realizações do governo
Ao sr. Carlos de"Campos, fàram,
segundo opportuna-rwente se dts-
ae, inlcifl-ías, ao que parece;l,cotn
o gravame de u». sério erro áe
principio. O projecto futurista

do sr. Henrique Novaes, desti-
nado a, caso fosse con_._r-.de

. em realidade, fornecer agua cm
. calculo feito para a cidade de-

ouplicaáa em seu desenvolvimen-
to, olhando "mais uni'futuro bas?
tante remoto do que procurando¦ consultar as necessidades mais

. iniiii.dia.a. do abastecimento dc
quc precisa a capital actxtalxnen-' te, comprometteu sériamentè^as
finanças do Estado e, longe dc
sua conc/nsi-O, consumiu cento e

.trinta c cinco mil contos, sendo
que cento e poucos inil cm obras
já realizadas e o restante .em
compromissos assumidos, gue te-
rão ác ser cumpridos.

Apezar ãa discreção ine_.pJ.oa-
vel de quc se está cercando o

-parecer da. coimnissão de enge-
nhclros, sabe-se, através dos ou-
vidos indiscretos das paredes.
que a conclusão dos trabalhos,

...Ém a barragem, demandaria
olnda um dlspendio ãe importan-

.cia gue o:-Thesouro. estadual não
¦P-iic gastar presentemente, cal-,
iculaãa cm noventa e cinco mi/
contos. Em pouco mais de..ajt.no,

jeni. parteedo 'tra&aífto, qüe ainda
¦está longe de terminação, forani
gastos, em verdadeira- voragem.
cento o trinta e cinco mil contos.
Segundo ainda ottV-rctJm. as jparér

des, o alvitrc aconselhado pare-
ce ser a continuação das obras
.para nâo lutver. perda'do que já
se fes, mas com a verba reduzi-
da a vinte mil contos, por annç.

isso são coisas què se falam,
como tambcm se murmuram coi-
sas acerca da immoderação doi-
gastos feitos até .agora. Justa-
mente para desfazer as ap-
prehe.i_õcs do espirito j.ii_*Jico è
que o governo não devia demo-
rar em dar publicidade ao pare-
cer da commissão dc technicos
«neu "ni 

b ida de opinar sobre"maná do Rio Claro". Desfaria
a im-p-ressão, que se vae gencra-
Hzando, dc que a sua acção an-
nunciada como moralizadora irá
arrefecer e, gasto aquelle mundo
de dinheiro, para São Paulo não
ter agua já, os paulistanos fina-
rão condemnàdos a beber agua
do ,-Tieté, poli nida Xo Lcprosario
áe Santo Ângelo fica acima do
ponto onde, deverão ser.colleota-
das as águas) embora:Sujeita*tt
uma chloração, que só serio effi-
caz e tranqüilizaria o povqi se
fosse religiosanientt) praticada, o
que é de duvidar. Apezar de
litdo,-limpa e esterilizada a agua
pela çMoração, ha o, factor mo
ral, -que é importante:, muito
pouca gente beberá sem. certos
arrepiou áe escrúpulo uma agua
proveniente de um rio a cujas
margens existe,tim Íeprósario.

Ha quem diga que se procura-
rã .primeiramente uma solução
contemporizadora, que, augmenie
e garanta o abastecimento áe
agua nas proporções' de qüe Sã.
Paulo precisa, sem recorrer desde
logo áo Tietê. '<_.

Em todo caso, seja por isto ou
por aquillo, seja explicado desta
ou daqueila fôrma, o facto é [que
São Paulo, apezar dos projectos
futuristas do sr. Henrique de
Novaes que, quando estas linhas
forem conhecidas, talvez já tenha
sido suBstituido pelo sr. Theo-
doro Ramos; apezar da guantia
fabulosa enterrada nas obras gu.
estão na' imiminencia dé paraly-

ção dentro .de 'verbas limitadisr
sintas, continuar^ d ser wnact:
dade sem o'-problema "de aoaste-
cimento ãe ¦ agua. ¦ reuoivldo "-' dç
maneira satis/actorta*. 

'

São. as "grandes realizações"
[qúe caracterizam a~ "edntinuida-
de administrativo."¦ dos'rgovèriws
qüe têm passado por São- Pa\tlo.

Gil de Semia

Das capitães brasileiras, cre-
mos não exagerar, dizendo; que
São Paulo é que detém _a pri*:
mazia entre todas, no estar des-
apparelhada de ¦ edifícios pubHcos
& altura de seu adeantamentoi
Principiando no palácio do gover.
no, inesthetico remendo da an-
tlga egreja do Colleglo, hoje, mu-

. tilado, e terminando nos depar-
;tamentos em que' se subdividem
ns diversas secretarias de Está-

| ilo, alojadas, em stia maior parte;
em predios. de aluguelT sem o
conforto preciso e mediante pa-
gas vantajosas para os proprie-*.'-__..ou que têm o Estado como

.Inquilino, òs edifícios públicos de
São Paulo não supportam o mais
ligeiro exame.

_ Desse descuido e dessa impre-
evidencia dos governos que se
têm suecedido só prejuízos advi-

. rão, quando se qulzer cogitar do.
assumpto, deliberando,a, constru*
cção de edifícios públicos. que.

não desmereçam do adeàntamen-:
to da São • Paulo. Os alugueis,'pagos representam 6 juro de fa-
bulosos capitães e a valorização;
crescente que, de dia para dia,
adquirem os immoveis na cida-
de, em conseqüência principal-
mente do melhoramentos realiza-
dos, dif.iculta a solução que se
queira adoptar. ' . •

Sob esto ultimo ponto de vista,
quanto mais demorada for a
construcção desses edifícios pu-
Micos que fazem tanta falta em
São Paulo, mais dtspe/idiosa se
tornará. Convinha. portanto, que

. se cogitasse logo do assumpto.
Em todo caso, a situação eco-

nomlca do Estado parece que
agora não está aconselhando taes
-mpreliendimentos.*

Apezar disso, tem-se como cer-
to que o sr. Júlio Rrestes quer,
dentro de dois annos, estar des-
pachando no palácio novo, que
deverá ser construído no mesmo
local onde existe o.actuai, modl
ficada a feição geral do largo,
em combinação com o vladucto
Boa Vista. Já ha projectos em
estudo e, opportunamente, será
apresentado um projecto. no

.Congresso a respeito. Fala-se
também ser desejo do sr. Júlio
Prestes dotar o poder legislativo
de uma sede condigna, para o
que estão sendo feitos estudos.

¦ Ó governo quer casa nova e
.Uêr dar também nova "gaiola"
aos "papagaios" da praça João
Mendes. -

justiça, 720ÍÒO0. Ahi temoá um
total de 8:370$000.

Dividamos esse total por*duas
quinzenas. São 4:186*000.' Divi-
dindo-os estes pelos tres julga-
mentos que houve,! achamos, pa*
rá cada um delles, 1:395*000. '¦

Accrescente-se agora o que já
haviam custado os réos. Houve
Inquéritos,-' denuncias,, summa-
rios, pronúncias. A policia pren-
deu-os : o allmcntou-os durante
semanas e mezes. Transportou-
os da Cadeia para o' Fórum Cri-
minai, varias vezes. Tudo som-
mado, cada um: nos terá custado
ahi uns dois contos.de .réis..-";".'•

A JUSTIÇA CARA
0 preço dos julgamentos

no Tribunal do Jury \
de São Paulo

São Interessantes as observa-
Stes que, a propósito da termi-
fecão ds umá estéril quinzenado funecionamento • do jury faz
"m articulista, demonstrando co-
mo cara e inneficientè é a justi-
tt em sua movimentação para
Sarantia da sociedade:"A quinzena qua ante-hontem
findou foi das mais vadias que o
Tribunal do Jury tem tido. Em
doze ou treze dias, julgaram-se
?f-s rios. Somente.

Seria muito interessante inda-
-V-se quanto custou aos cofres
do Estado cada um desses tres
julgamentos. Chegar-se-á, talvez
& conclusão de que mais conve-
Mente será a impunidade dos de-
Uctos...

O juiz percebe 5 contos men-
"Ws. o promotor, 2 contos. O
escrivão, 650*000. Os officiaes de

A propósito de unr quasi acci-
dente era que se viu envolvido
outro dia, mas que, JCelizmente,
não teve maiores'conseqüências,
devido á* perícia com .quei agiu o
conhecido piloto, salientaram os1
jornaes o facto, esquisito de, - até
hoje, não ter sido effectivada u
promoção do .tenente Negrão,, um
dos bravos^raidmenr do "Jahú''.;
'Objecto de uma lei especial ..que,,
no Congresso . do Estado, dera
motivo.á farta párolagem dos.le-
gisladores da praça João Mon-
des, ficara deliberado o accesso,
de posto daquelle militar, como
uma. compensação da parte que
tomou na brilhante façanha
aviatoria. Nada mais justo, nada
mais merecido. Como séria, po-
rém, uma exçepção que ¦ contra-
rlarla os regulamentos militares,
resolveram ps legisladores votar
uma lei que servisse'já para. ca-
sos idênticos que oceorressem, de
actos praticados, por militares -

. merecedores de recompensa. Vo-
tou-se uma lei de caracter geral,
mas que seria* utilizada agora no
caso do tenente Negrão.

Era de, espf rar que, logo pro-
mulgada a referida lei, não de-
morasse a promoção.

Entretanto, foi justamente o
que se não deu e está provocan-
do reparos da imprensa, tanto
mais que saíram ha pouco nu-
merosas promoçSes de officiaes
da mesma categoria do tenente
Negrão, sem que o nome deste
figurasse entre os promovidos.

Heroe esquecido, observou um
jornal, a que foi preciso o eplso-
dio de um accidente para'fazer
lembrado. Valerá o lembrete?

OS BANCOS 
'.LM "SETEMBRO

Destacamos de uma chronica
sobre o movimento econômico e
financeiro de São Paulo no mez
do setembro, publifccado por um
jdm-il local:

"Damos abaixo b movimento
bancário referente ao mez de'se-
tembro, dos 12 bancos' que pu-
blicam o movimento da praça e
do interior, e são elles: Commer-
cio Industria, Commercial, Ban-
co do Estado do São -Paulo, No-
rbeste, Credito do Estado, Popo-
lare Italiano, Hespanha o Brasil,
City Bai-ls, C-U-adâ. Thfi B. Bank
e Bank ot London.

Caixa . ./- . - - 1<5.599:538?
Descontos .' . . 624.558:lf.2S
Contas correntes 635.265:438$
Depósitos a prazo

fiko 543.231:4355

SILVA ARAUJD&C"
-«.LEVEDURA De

CERVEJA -rELECCIDrlADA
FURUNGULQSES

DIABETES
DERMATOSES.

LABYRINTHO DE CRETA
Urbano, o chrohis-a. da. "Cl-

dadl" do ífDiario Nacional" as-
sim focaliza um -dos aspectos què
revdste a exposição commemo-
rativa. do bl-ceritéharlb daí in-
troducçâo do cafeeirò. no Brasil:"São , sem conta as reclama-
çOes quo nos fazem' contra q _is-cranho systenia de circulaçãohumana empregado nas varias
dependências do Palácio" das In-
dustrias, lia presente' Exposição
Uo Café. Um cordão nacional,
verdantarello, como o fio dò La-
byrintho de Creta, corta ao meio.
longitudinalmente, .escadas e cor-
redores. Pela direita, entra-se;
pela esquerda, sâe-se. Muito
bem.. Mas: o que não está.multo
bem é isto: onde hão .existe a
grossa corda patriótica, existem••grillos". Então -começa á cqm-
pllcação. Aquelles: Apollos .mar-
ciaes, com: um "Manual de Con-
versação. ;das*..Seis . Legiias'! ho
bòlsd e' nó cérebro, applicam, de
vez em quando, a grande mão de
lã branca, pa barriga jlos-vlsltanrtes, e regougíim:

; —-. Queirra" voss'mecê voítarr
parra traz! Porr esta porrta
nogs puderr passarr!.«E.a bòa gente republicana,
humilde e morena, desacostuma-
da aquelles tratos aristocráticos
com toda a nobreza da Hungria.
da Áustria,' da Llthuania, etc'
(marqueses, condes Uut-.a, "vi-
dame8" exilados : na policia' de
São Paulo), a simples gente de-
mocratica fica murcha, triste,
volta'sobre os seus passos e sá«.
Sáe vexada, rindo • um - rlzinhc
-utiaréllò ,'dè desaponto ..e , tlmi-
dez. Sáe senrter. visto nada, sem
nenhuma impressão da vida rus-
tica dos nobres solares. fazendel-
ros; .mas com* uma perfeita no.
ção do que' seja a fidalga vidti
palaciana'nas cSrtès européas...

Ora, um homem de São João
da Bocaina arriscou-se, - domingo
último, ,ã ir * combinar o. seu" ter-
nò .de sarja azul com a heraídi.
ca florentlna—r flores dè llz,*chi;
meras, galgos,'lèSes, .etc.j — do
Palácio da Várzea do Carmo'
Perdeq-se, como ume cretitío,': nq
labyrintho.

zação ou quando-não continua*^;' Os gentis-homens 'louros'im-'

Confrontando-so com õ movi-
mento do agosto, vemos, qtie.
em setembro as caixas fecharam
com mais 59 mil* contos; foram
descontados mais 28.500 contos;

correntistas augmentaram
mais 5 mil contos; t>s depositoB.
a prazo fixo, augmentaram mais
27 mil contos.

Depois do Banco do Estado,
que fechou com a maior caixa e
còm mais depósitos a prazo' fixo,
vem o Banco Commercio Inilus-
tria e o Commorci_il."

pediram-no '.de passar ¦ por >todasas..portas qüç o -Beu • coráçãpzi-'
itbo" .ãgrlcòla' desejou, por tòdoá
os' corredorpB .que U * súa -alml-
nha. f rural cobiçou. . Nãq . vi ti
nada. 7 .... ¦ ¦ . / ¦' V3u, apenas; á salda, J.unto ò.
um carro ápiajiello em., que. se.
mola gàrapa, iimà miiltfdao comV*
padecida olhal-o. còm,: cjírlõsida-
de e dò. Sèiitiq-'se alvo-clé'algu.
ma coisa. Então! ,calu...;'i__h. si - é
tomou uma; .resolução l_(#òjligeni
te: dar uma gargalhada-...Todo
homem tem què, dar 'xtítxõ. 

gar-
galhadá Vdeflnitlva riaV vldá.... O:
homem, de São João' da 'Bócalhd
sentiu "chegado o _(eu momento
decisivo. ¦_.-. '.-.'___ ';• •
'—' Quá! quá! quá| V V' i-t/'_

A AssIstencia.*não ;yelu. Ape-
nas um bombeiro mais ousado
atrevéu-isé *,a. apprÒ__ii_iat*<SeVi'-Íó!
homem e indagar - da;J!qá__sa" da-
quella • súbita hilarldale-.' ~ - Es-!
catou, com. attenção :8^ espanto,
a: confidencia do bom "homem.
Tirou o capacete,.enxugou ò suor
honrado ..da*,' fronte e ' chamou,
com üm'gesto disfarçado, á mui-
tidâo para .^junto de sl. Então,
revelou o mysterlo: >;
v-—' Erilóquecèü. Pòsitivanien-
te. Passou tres horas entrando
por uma porta, atravessando'
uma sala escura, saindo pela.ou-tra porta, è entrando'- de novo
pela primeira, e saindo de novii
pela, segunda,; etc. Voltava, con-
tinuamente, de minuto em-'mi-'
nuto, ao ponto ,de partida. Estfr
cegamente-'..convencido .de que]
deu u vplta, ao.'-mundo'.-.;,".

Do accôrdo "com a indlscreção
de* um jornal da terra, o senhor,
Júlio Prqstes offere__erá, no pro-,
ximo dia 15. de. novembro, um'
grande baile á sociedade pau-,
listana, nos salões dos Campos
Elyseos, que se allndarão para o
sensacional encontro' mundano,
desllnado a" deixar longe a re-
cepção offerecida pelo sr. Was-
hington Luis aò r.i-Alberto, ul-
tima opportunldacle em que o
antigo palacete Ellas Chaves res***
plandeceu nas galas de uma fes-
ta solenne. ,

Procurando em tudo seguir a
seu amigo e assessor, o nctual
presidente dò Estado não quer
deixar dê.abrir, os salões da re-
sidencia- presidencial para umn
festa do arromba, como ha mui-
to não assiste, São Paulo. ,

O jornal que divulgou a noti-
ila dos preparativos ;.que se es-
tão fazendo para o grande aoon-
teclmento aventou a possibilida-
de de uma hypothese quo. pódc
perfeitamente oceorrer; se o pre-
.ldente da.Republica se lembra
de repetir no Guanabara o baile
dè-7 dc setembro, como sè ar-
ranjará o sr. Júlio Prestes, que
_pão ha de querer perder a festa
do Rio?

E" conveniente combinar-se
tudo com antecedência...

ACÇÃO ..0. JUIZO
DE WORES

O trabalho infantil — Ven-
àédores de jornaes, en-
graxatés, ambulantes, etc
— Costureiras e chapelei'
ras — Os menores nos

• cinemas — Bailes públicos
: O Juizo do Menores continua

agindo no sentido de realizar os
fins a que iso destina: protecçâoe assistência, á infância abando-
nada, pervertida e delinqüente.>A pàr da assistencia a meno-
res, aba_>donados, que são inter-
nados em asylos ou ehtíegues a
tutores idôneos, o. Juizo de Me-
nores vem desenvolvendo, tam.'
bert),. constante aoção jprevéntlva,afastando dos meios perigosos á
saúde ou á moral os menores
trabalhadores. ' .

0,dr. Arthur 'Whitaker, 
juiz de

meneres.tèm tomado medidas de
alto alcance,,as quues são postasem* execução, rigorosamente, pe-los commissarios do Juizo,' A acção preventiva começou
pela regulamentação do trabalho
nas. ruas e praças1 publicas, onde
os .menores se expõem a gravesriscos, não só na sua saude,'co-
mo, principalmente, na moral,
dada a influencia dos mãos coin-
panhelros qué os desviam do bom
caminho, iniclando-os no vicio c
no crime. Deaccordò com o
Código de Menores, é prohlbido
o: trabalho dos menores do sexo
masculino .até> 14 annbs, e do fe-
minÍHo até 18, nas ruas e praçasnublicas, como engraxates, ven-
dedqres de jernaes, ambulantes,
ètc... sob pena de apprehensão
e _ internação do menor em um
estabelecimento adequado, além
da pena de multa de 50$ a 6001
e, prisão celiular por 10 a 30
dias; a-^plicavel aos seus paesitutores ou, resoonsavels.

Como complemento dessa-me-
dld» os commissarios do Juizo
retiraram dos "bafs" as meno-
res que ahi trabalhavam, poisneflsàs casas, como nos "caba-
rets", a prohibição do trabalho
vae ate a maioridade.

Os theatros, cinemas, circos é
demais casas de diversões forani
visitados ¦ pelos commissarios dó
Juizo, que notificaram aos respe-
ctlvos empresários, das dispôs!-
çõpo que regulam esse gênero de
trabalho 4e menores. Nenhum
menor vem á scena sem préviaautorização do Juizo.

As costureiras e çhapelelrás
_am__em mereceram a attenção
do. fJuizo. A's vezes exploradas
por patrões-pouco escrupulosos
que tiram do seu trabalho o
maior rendimento com a minimu
despesa, as raparigas ' das offi-
óinas de modas, conforme verl-
ficou o Juizo, eratn, ainda,; ex-
postas a graves perigos, dado o
uso de algumas casas que man-
davam -as suas' empregadas' offè-
recer., . artigos ou entregai-* en-
commendas em casas suspeitas,
O -commissario dr. José Barbo-
sa: de Almeida, percorreu .quasi
todas as casas de modas'da':ca-¦pitai) e,*'de acçor-do com "'às 'ins-
trucções '. que lhe' foram: dadas
pelo dr.* Whitaker,. • notificou* aos v respectivos, proprietários,1 ¦ da
prohibição, prescripta o dás pe-halidadesem que incorrem os in-
fráòtóres..' • . . , i ¦

Outro, assumpto1 que não esca-
pou ao cuidado do Júlzo é a fre-
qüénala de menores hos cinemas.
Aoa .males causados ¦ pelos màos
films * accrèsce outro: é o facto
de serem os menores que, sózl-
nhos, freqüentam cinemas, des-
viados-por máos companheiros,
passando a noite na ruá. Dahi
para a completa perversão é um
passo; o receio de voltar para
casa, onde uma severa, reprohen-
são o espera, obriga o menor a
passar dias seguidos na rua,-e,
ás vezes, dada á, falta de recur-
sos, até pára se alimentar, pratl-
ca pequenos furtos.;'.Attendendo
pois a essas considerações o Jul-
zo de' Menoten'' prtililbiü quo* oa
mehçres de ambos os" sexos,-át_
14 , ánriqsí, freqüentem cinemas,
mesmo ondo se exhibèm ,_llmscensutftdòs, desacompanhados de
seus, pães, tutores ou pessoas
por elles :autorizadas.•'

Agora, ò dr. Whitaker voltou
suaè vistas jjara os bailes públl-
cos,, que, .antos males têm cau-'
sado, encarregando os eommissa-
rios drs. José Barboga. de .Al-
melda e Francisco Carppreso
Júnior'' de .exercer sobre elles "se-
vera vigilância. Serão' tomadas-
enérgicas providencias', adequa-
das á cada caso, para prote.çãe
das menores. ,, .'

/A conímissão composta do.
engenheiros Ramps de Azevedo,
Ulhoa Cintra, Theodoro Ramos,
Egydlo Martins, , Miguel peti-.
greave e Alfredo Bra.ça, Incum-
bida pelo governo de estudar o
caso das águas do Rio'Claro, se-
gundo noticiou a imprensa, fez
entrega em 2!) de setembro ulti-
mo do parecer era qu<.çd-£Va con-
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tu da incumbência què llie toi
commettida, , Até agora, entro-
tanto, nada se sabe sobre o que
resolverá o* governo em face dc
parecer apresentado. . .

Segundo corre, a commissão
concluiu opinando pela paraly-
zapâo das obras ou pela sua
continuação em condições muito
especiaes. E, para solução do lm-
medlato abastecimento, que o Rio
Claro, apezar. do colosso de. dl-
nlíelro consumido "nas ó-H-as;
não poderá offerecer desde i logo,
ha quem diga que a. còmmissãu
aconselha - o^aproveitamento das
águas do Tietê ou do rio Pi-
nhelros. Ser. motivo de novas t*
grandes despesas, a não ser quc
se queira, collectar a agua do
Tietê, aquém de Santo Angelò,
onde existe um Íeprósario e onde
desaiíuam vários . emissários df
esgotos.

O que não se comprehende e
está levantando clamores na im-
prensa é o siglllo que o governo
inexplicavelmente quer . manter
em torno do parecer 

'alludido,-
que .'põe em foco um dos maio-
res desacertos do passado gover-
no, no qual so feqnsumiram cen-
to e vinte mil contos, sem pro-
veito algum para a população __,e
São Paulo que, na pt-lmelra es-*
t|agem que houver, sentli*,-. os
inconvenientes da falta de agua.

O case. da commissão. do abas-
teciméri.o, desvelado;;rtildosamon-
te .pelo sr. Dino.Buèno, mais pòr
um aggravo ao sf, José Lobo do
qúe" "jetti attenção ads Interesses
do Estado, foi abafado pelo sr.
Júlio _?restes. Estará condemna-
do a egual destino o caso . das
obras do fio Claro?
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A. PROPÓSITO DO BI-
CENTENÁRIO DO CAFÉ'

Numero de fazendas de café
existentes em São Paulo
— A nacionalidade dos
fazendeiros — O numero
dé cafeeiros e a produ-

.-cção — Valor da expor-
tação
E' interessante a seguinte es-

tatistica publicada pòr um jor-
nal paulista, a propósito dá pás-
sagem ¦ do segundo centenário da
introducçâo do eafeeiro no" Bra-
sil:'' ' A. . 

'". 
.

.. Fazendas.de café. existentes no
Estado de'São Paulo:
De brasileiros . . . ¦ 20.748
De italiapos ." . ... 9.439
De portuguezes- . . , 1.242
De hespanhóes ..... 965
De ailemães | . , .... > 502
De austríacos . . . . 135
Diversas nacionalidades . 330

.Total . . . .... 33.351
Numero de cafeeiros produzin-;

do no Estado de São Paulq p
producção total em saccas de' 60
kilos: '
ffafràs . Cafeelros Producção

191G-17 _ ,79Í.2B6.485 9:937.896
1917-Í8*. 834.188.765 12.210.1Ç0
1918-19 . , 828.355.425 7.253.250
1919-20 . 826.6.4.755 4.154.700
19201*21 .. 843.692.695 10.246.200
1921-22 ¦ " 

871.897.400 8.197'.7fln"
1922-23 . .899.239.100 7.046.900
1923-24 . 

"949.149.451 10.374.355

1924j25. . .951.288.456 9.192.000
Í925-Í.6 ', -96*^.142.590 10.087.175

Valor em 'Vibras* esterlinas <.da;
exportação do café: . . i

. An nos Brasil São. Pàuld
1920 .... ,63:831,862 41..156.-376
1921, . . .34,693.821 25,967.343
1922 . 

' 
. 44.242.202 31'576.Í14r

1923'*,. ,';'. 47.677.864* 33.094.C6S;
1924... A 71.833.002 60.037.601
1Q25 .' . 71.032.053 52.371.271
192.6 T V • 69:.'58i!..00 . 45.900.214

.Exportação do café em saccas
dii 60 kilos:

Annos Bros-I São Paulo,
1926 . V 69..582.000 46.909.244
1921 ..' 12,868.612 .8.770.042'
1922 ... , 12.672.636 8.329.729
1923 . . 14.465.682 9.668.23.
1924 . . .14.266.482' 9.605.80S
1925*;.' . ;13.48i;955- 9.104.065
1926'. .13.761.479 9.227.311

A SOROaBANA EM
- SANTOS

Constitué, como é sabldo,"um
dos pontos capitães do program-
liia admliilstrállvo do Dr. Jullo
Prestes a ligação da Sorocabãna
a Santos, por meio dè uma va-
riante que partirá de Mayrink.
Projoqto do discutível opportuni-'dade e de duvidosa vantagem,
será effectivado em detrimento
dos trabalhos de duplicação .da'linha e da, construcção' da esta-
ção inicial, cujas obras, apezar
de bem adeantadas, foram sus-
pensas. A propósito, o ."Diário
da Noite" publicou' o seguinte
editorial em que bem examina
a. perspectiva intranquillizadora
que se abre para São Paulo com
esse capricho do sr. Jullo' Pres-
tes, destinado certamente a .ser
abandonado,, logo que o actuai
presidente deixe o governo. A
"descontinuidade administrativa"
que caracteriza as .presidências
paulistas será mais uma vez de-
monstrada, còm damno para o
Estado:

"O maior perigo que correm os
governos paulistas deriva exacta-
mehto do que mais agrada âs
manifestações inferiores do seu
amor próprio:* a atmosphera dei
Hsonja e subserviência qu%os
cefca, desgraçadamente, de ègual
modo se lhes aconteco acertar
como quando commettem erros,
abusos e crimes. Existe, orga-
nizada, a, industria, do applauso
e do incondlcionalismo, que em-
brlaga os espíritos fracos e os
arrasta á convicção de que u
Infallibilídade papal é apanágio
tombem dos cavalheiros quo o
azar. da. sorte e o favoritismo
dos protectores elevaram ft
curul presidencial. Não suece-
deu ainda que um acto qualquer
do oecupante occaslonal dos
Campos Elyseos, merecesse, por
exçepção, • o Repudio, mesmo dis-
creto; da imprensa governlsta ou"
da-massiça unanimidade do Con-
gresso. Estadual'. O presidente
nãò;erra, como Deus, embora
faça hoje .a Sorocabãna e o rio
Claro e os desfaça amanhã, apa-
vòradp com os ábysmos a que
estavam sendo lançados qs di-
-nheiros públicos...
»>. Prejudicam-se os governos com
essas nuvens de: incenso, que os
impedem de ver o melhor carni-
i)ho,em meioá cerração dos en-
thusiasmos servis. Mais soffre,
pórêíh, o -Estado, cuja adminis-
tração tem que se guiar pelos
improvisos dos __.tadls._s tão
Improvisados-como as'suas idéas
de trabalho. Nãò ha critica que
esclareça, os poderes públicos, ou
a que apparece logo perde o"effeito 

porque maior ê o alarido
dos, bravos e das palmas, que
não se limitam a applaudir, más,
ainda, contestam ás vozes da ra-
zão a honestidade, dos seus in-
tuitos. E como mais depressa sc
crê nò que se deseja, do que no
que desagrada; prevalecem, af 1-
nal, como verdades authehticas,
que só o espirito de opposição
systematlea ousa negar, o que
não . passa de bajulação, nos
seus conceitos de invariável lou-
vor.

Raramente teremos tido um
governante mais cheio do, desejo
do servir a São Paulo dp que o
saudoso Carlos de Campos, que
so impoz um magnífico píügi-áhi-
ma d.e serviços públicos da maior
utilidade ._> da maior urgência.
Paltoiij: porém, ao*seu quadrien-;
nio, o controlo da opinião pu-
blica, , que teria impedido, .pelt,'
dçba'te que os governos ropellem
como * .um delicto, os desastres
que. ora o sr. .Jullo Prestes .estft
apurando, sabem os céos com
que òonstranglmento.''. Nenhum
ávlso, nenhuma advertência pfldr
òliegàr, através do coro dà baju-
laçãp;., até os .ouvidos dò presi-
dente do Estado ou, sequer dc
secretario da Agricultura,, lelgoi
que se fiavam na opinião dof
technicos officiaes e pór isso car-
regam hoje as responsabilidades
do tremendo, fracasso. E infe-
lizmènte a lição .'não aproveitou:
no actuai quadrlennio mais sc
aggravou- a intolerância com qut
os governos, 'repellem a critica
como quem repelllsse desaforos
ou sacrilégios...

Não vlmoé publicada uma sfi
razão Justificativa da resolução
le levar a Sorocabãna a Santos.
Antes, á-nossa Impressão fi qw

"MME COMEÇA E DEIXA"

Fasdon-se o Centro Gaúcho
de São Patiio

Reuniram-se, sabbado, ás 8
horas * da noite, em um doS.sa-
lóes do Portugal Club, vários ele-
mentos da colônia riògrandens.1
do sul,domiciliados em São Pau-
lo para tratar da organização de
um centro social, cujo fim 6 i
seu congraçamento.

Essa. reunião,, promovida pelo?
srs. Antônio Pietscher, R. Cau;
duro. Carlos Kaiser, coronel Au-
giistò Mariante, iJeopoido Goci-
zêr e Francisco Flores de Farin
esteve multo concorrida, deli*.
participando os elementos mais
representativos daqueila colônia

A convite dos presentes, assu-
miu a presidência o dr. Leopol-
do de Freitas que teve como ser
cretarios QB srs. Aristides Es-
pellet Umpierre e Fernando Cal-
lage e discorreu largamente so-
bre os * motivos que muito justi-
fIcám a necessidade de se agre-
ir.iar-.rn os seus cóestaduanos.

Depois de apresentadas por
participantes dessa reunião va-
rias suggestões, ficou definitiva-
mente resolvida a fundação do
Centro e também designado o dia
25 do corrente para umá segun-
¦la reunião em que se tratará dr*

i organização de seus estatutos.
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Nãó haverá por ahi mais espaço para abrir avenidas ?

I estamos perante niais unia das
tremendas leviandades com quc

I em São Paulo se èmprehendem
i obras de grande vulto, dlspen-

1 dlosit-Slmas, sem* maior estudo c
1 sem. unaior reflexão, como se se
arriscassem tostóeB, displicente-
mente, no jogo instituído pelo
barão de Drummond... E' o que
parece, em face da rapidez com
que' se tomou a deliberação de
tal importância, antes que o novo
governo tenha tido tempo sequer
para se assenhorear do assum-
pto. Em que se baseará; pois, a
certeza-em está o sr. Jullo Pres-
tes, -du que rende um bom ser-
viço a Sãq Paulo, com o prolon-

I gamento' da nossa grande vin
férrea ao nosso unlco porto dc
mar? Já não é esta a primeira
vez que formulamos a pergunta
e a repetimos por desencargo de
conocloncla, sem esperanças de a
ver respondida. .

Entretanto, palrkm sérias du-
vidas sobro a capacidade actuai
do Dorto de Santos, em relação
ao trafego internacional do Es-
tado de São Paulo e das exten-
sas zonas que lhe sãtí commer-
clalmento.,tributarias. E ha, não
já duvidas; mas certezas absolu-
tas da sua ihsufficiencia nqni
futuro bem próximo,, que só não
chegará se algum cataclysma de-'
tiver repentinamente a força de
crescimento do sul do Brasil.
Deante disso, terá' csitudriclo a
administração ás possibilidades
do' ãugmento das suas installa-
ções portuárias, em proporçBeB
què justifiquem o monopólio de
facto que se lhe está conferin-
do? Por outro dado, será obra de
patriotismo amarrar a economia
paulista, definitivamente, ao mais
caro porto da terra, sem pensar
em lhe dar outra salda para,o
mar e para o mundo?'Se o sr. Júlio Prestes fosse
6apaz de se libertar, por um mi-
nuto, da aura de. bajulação que
o sitia, na sua .Ilusão de que
está fazendo um governo forte,
nós nos. aventuraríamos a pedir-
lhe, não que desistisse do seu
flrojeeto, mas que o estudasse
cautelosamente e-publicasse o re-
sultado dos seus estudos. Assim
s. ex. tranqullllzaria a opinião
publica, JÜBtamente alarmada
com a perspectiva de mais uma
catastrophe administrativa, e pou-
paria ao' seu suecessor, talvez a
tarefa de sustar e perder traba.
lhos que caríssimo custaram,
como ora acontece no rio Claro e
na própria Sorocabãna."

E' preoecupação quo sa nota
actualmente entre os políticos
paulistas celebrar e engrandecer
Mussolini.

Uni dos que, primeiro, appare-
iCeram aqui mais en.husiasmados
com a personalidade e com a
obra do "Duce" foi o senador
Padua Salles. Logo depois, o
sr. Covello também surgiu exàl-
tando o chefe do governo ita-
liano. '"*

.Agora tocou a vez do sr. Al
tino Arantes que, na inaugura-
ção. da sede do Banco do Estado
de São Paulo, para justificar a

. collocação dè ;vários retratos,
que ali se dava, foi buscar em
Mussolini conceitos de- "elegan*
te mordacidade". Antes de refe
rll-os, não quiz perder a oppor-
tunidade de officlar também' no
credo da admiração a Mussolini,
por elle julgado d. "personalida*
de máxima no | mundo politico
contemporâneo". -

Como idéas cada um as tem
próprias, ninguém pôde censurar
o pendor "fascista" doVsr. .Altl.-
no Arantes. -.'

Merece registo, entretanto, a
admiração q*ue .Mussolini vae
conquistando no meio dos poli-
ticos dominantes de São Paulo...
Já está fazendo Inveja a muita
gente... *.

A CULTURA" DDv TRI60
V. EM"SÃO PAULO -
Depois, de examinar j a impor-

tancia ,'que' á cultura do trigo
poda representar para o Brasil,
depois de estudar as causas-de-
termlnantes da I diminuição e do
dcsapparecimento, em alguns Es-
tndos, daqueila cultura, um çom-
municado da Secretaria da Agrl-
cultura informa:

"Ha' cerca, de dois annos, ,vie-
ram estabelecer,-se em terras de
Itapetlninga. quatro experimen-
tados agricultores, especialistas
cm culturas veselecç-Cb do trigo,
í-útando, a principio,, com gran-,
tes dlfflculdades, taes agrl-
jultores, quo são os , irmãos
Gayerf começaram a trabalhar
em terreno de campo, desses
.emi-arldòs, que. conhecemos co-
üertos de sapê e "barba de
bode", estabelecendo .nelles as
aüas culturas de trigo'. Não hou-
ve quem não vaticinasse o fra-
casso da tentativa e não lamenr
tasse "tanto trabalho perdido".
Mas, conscientes do que estavam
íazendti.Vos experimentados" pro-
issionaes obtiveram /logo, seu
.uecesso nas bellas colheitas que'•ònsèguiranl * arrancar á terra; a
que nenhuma adübaçãò haviam
iadoV ' . ' .;...,

Era uma prova real e còmplé-
ta e ninguém mais podia duvi-
lar da produetiviciado das . nos-
ias terras para o trigo, ainda
nais que, em vários outros p.on-
os do Estado, ensaios bem sue-
lèdidos, praticados por1 um ou
jutro fazendeiro, adeantado, se
èm repetido, attestando cada

qual melhor, além da produeti-
.idade, a possibilidade do pro-
lucção econômica.'

Como se propusessem aquelles
pròfissionaes, que são, engenhei-
ros. agronoínòs, a estabelecer, a
.roducção regular de sçmentes,
seleccionadas, de espécies açclt •
nadas é oültívavels ,no Estado,
.>iernm ao encontro da utll ini-
.iativa a municipalidade de Ita-
..etininga e o governo do Esta-
lo, que, pelo secretario da Agri-
.ultura de então, lhes facilitou
i acqulsição de machinas e .n^a-terial agrícolas. Importou- .esse
vuxllio em*85 contos, de réis, de-
vendo elles. por cláusula ^.'com-
promlsso assumido com o gover-
no, pagar. essa .Importância em,
-ementes,' á Directoria de Agri-'
dultura, cabendo a esta rèpartft
ção dlstribuil-as pelos ngrlculto-
res que desejarem iniciar a pa-
iriuiícu e iü-uittlíva viiUura.

Já este anno o governo rece-
bèrá algumas toneladas de: se-
mentes de trigo e também de
centeio, cevada e aveia.

As modestas plantações de ha
dois annos, em Itapetinlngá, sãó
hoje a "Estação Experimental e
do Selecção de Sementes Maria-
nov", onde sã-o cultivadas, estu-
dadas e seleccionadas as molho-
res espécies' daquelles cereaesi
especialmente do primeiro.

O esplendido exito das planta-
ções ali, que seria absurdo attri-
buir-se só âs virtudes do clima
e da terra safara em quc foram
feitas, explica-se pelo emprego
de sementes que os srs. Gayer
vêm selecclonando e aceliman-
do no paiz ha 14 annos, atra-
vés de culturas feitas em varias

•ie.»;flropi_ta.íia.jtóc.l.ic
no Kegulador da Mulher, como também do todos os pro- Viduetos (los grandos laboratórios de GALVÃO & Cia. —Conservaremos os preços e a_ mesmas tabeUas dos fabri....
^'es.'esperando quc os consumidores .destes aíamadosproduetos nos distingum co.„ os seus pedidos.¦ Outrpsim, - avisamos ao» Sra. Directores de hospí-toes, sanatórios e clínicos flm geral que forneceníos. V.amostras em _ vidros orlglnaes pkra experiências. ¦<*$_.

r> Mn b^s,?,lt?L*1*a„Cruíi vermelha Brasileiro, de SSo VPaalo, a Filial ;da Santa Ca8a, Hospital S. Joào Baptis- .
í^ 

B*:?1"*0 
ía'5j eV al8uns hospitaes estrangeiros, -a*M

too faíendo nào diário do BjüiXIB 914 e afim de que os Vdiulcos em geral possam receitar, forneceremos os eleV>inentos para experiências. Tm
HEITOR GOMES & Cia.
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A PROPAGANDA DO
CÀFE* NO EXTERIOR

A nova orientação seguida
pelo Instituto

A orientação tjue agora adoptoú
o Instituto do Café para reali-zar a propaganda do produetono exterior diverge completa-
mente do que.'se vinha fazendo
até aqui o . assenta - em moldes
mais práticos. Resta ver'se será
mais efflciente.

Já foram assignados os se-
guintes' contratos dé' propa-
ganda: , •' ¦ ' ¦

Theodor Wille e Cia.,
pelas 1.200 casas da
Kaiser Kaffe — Lo-
gares: Allemanha e
Suissa . . . ,. . .

O. Alves Lima o'Cia.
logarecr "Argentina *e
Chile ....;...

Centrokomlse (Leglo-
banco), logar Tche-
coslovaquia . . . . .

Cia. Franco. -Brasilei-
ra do. CafS, logar,:
Paris..-  ...'. .

Saravano, Braga e
Cia., logares: Grécia,'
Yugoslavia, Turquia,

i Bulgária, e Egypto .
J. Guyer o Agêo P.

Camargo, logar: Pa-
raguay

_fltia.-(.ío

600:000$

200:000-}

260:000$

330:000$

280:000$

160:000$

Acha-se em vias de. conclusão
o contrato a ser assignado com
o sr. Carlos Sonhtag (S. A. Ame-
rico-Danubianã), para a,propa-
ganda.ná Rumania e outros pai-zes da Europa Central.

O Instituto' , pediu esclareci-
mentos aos seguintes srs., cujas
propostas 'estão sendo estudadas:
dr. Antonio Alcântara Machado,
Hlppolyto Santos, e Haroldo

Martins, propaganda na Hespa-
nha; S. A. "La Garza", Idem;
Rodrigues Alves e Qla., Egypto-,
Josoph Canon e Cia., na Fran-
ça; dr. Giova_.nl Lugos, na Hun-
grlá; Walter Schleusner, na Bel-
glea; Geraldo Irinks, na Argen-
tina; Armando de Godoy, em
Bruxellas; Lafargue, SInnot e
Cia., no Chile;':».. S.' Mc. Millan
(The Tea e Cptíee Trade Jour-
nal), nos Estados Unidos; Gebrs.
de Vrles, na Hollanda; Rio Mid-
suno (Companhia de Café Pau-
lista), no Japão; S. Arturo e E
Agrofpglio, nos vapores que '¦ to-
cam os portos brasileiros;1 *J.
Davilla e Cia., na Hespanha;
Adolph -Burlan, na Tchecoslova-
quia, e. paizes vizinhos; coronel
José Custodio Dias de Araújo e
C. Coutinho,; na Argentina e
Bolívia. '• ... ,Os contratos são feitos a pra*
zp de um anno, dependendo a
sua, prorogação, dos resultados
apresentados pelos contratantes,

O Instituto, por seus agentes,
exercerá constante fiscalização
junto a cada contratante,¦•' de
modo a constatar o .cumprimen-
to exacto dns obrigáçSes assumi-
das, afim de que possa ser pago
o auxilio, em prestações men-
saes., . ¦-:¦.".'. -

Entre ás condições A 
"dè 

cada
contrato figuram:'á)' montagem e manutenção,
em logares determinados e que
maior conveniência offereçam, de
estabelecimentos ou "bars" de-
npminàd.òs "Café Expresso",.do-
,t_tdos' dq apparelhamènto neces-
sario á torrefação, moagem e de-
gustação do café, que será ex-
cluslvamente do Brasil;

b)' simplicidade, asseio e hy-
giené rigorosos desses "Cafés
Expressos", de fôrma a attrair
a attenção o á presença do pu-
blico. As paredes, Interna e ex-'
ternamente, terão dísticos e de-
senhos allegòricos que dêem a
conhecer as propriedades tônicas
do café, que recomméndem o s,èu
uso diário o constante e previ-
nam. contra os • inconvenientes
dos suecedaneos e falsificações,
acerescentando-so sempre á pa-
iavra "café", que ali se escre-
ver, a• procedência "do Brasil".

c) precedência da abertura, de
cada estabelecimento-pòr annun-
cios — reclame pela imprensa,
contendo og esclarecimentos re-
feridos na. letra (b);

.d) publicação .permanente des-
ses ãnnuncios nos principaes or-
gãos da Imprensa e af fixação
nos omnibus, estações das estra-
das de ferro, vapores, hotéis,
hospedarlas ' e demais, pontos
adequados, quer dos capitães,
quer do interior ío paiz;'

e) fornecimento aó publico, de
cafés da .melhor qualidade, qiie

terão o mais escrupuloso prepar.'|a começar da torrefação;
f) promoção, junto aos ho<

teis, -hospedarlas, cafés e" K-j-,™taurantes, de um trabalho .*#£|l
peclal, continuo, de prop__ganda'-f|do café dò Brasil, ,!lançando-s«'.'&
mao do todos os nielosi para 'áé?m
monstrar a excellencia dess«3
produeto e alcançar que . o 8èu|uso obtenha preferencia sdbre ík
de outras procedências; .•-•-: !.í|

g) distribuição gratuita de réffclplentes apropriados á conser»*'vação e guarda do café em p4:nas casas particulares, bem como.*;
do cafeteiras praticas que taclí"
Htem o pteparo da bebida; v -

h) exposição e distribuição
gratuita de café nas feiras; _._,"*._

1) venda, a varejo, nos ^bárs"'".
de "Café Expresso" a preços"',,razoáveis, de café da melhor qua.*.*Ílidade;, *• .*?...';

j) exhibição dc filmo cinemaí
tographicos sobre á cultura de
café no Brasil. ¦

Dentro de breve tempo o In_rti-V jtuto ospera estar coin o.ocu sitjviço de propaganda organizado:
de fôrma a poder "assegurar ra-:(
pião ãugmento de. consumo i"àe|
café brasileiro nos diversos pàV.zes.

o porto'DE^SANTÕS
Um velho problema de solaçãov

sempre1 protelada
A situação do porlo de Santo»;!

é um velho problema, nunca èx-';
cessivamente discutido. E';q'uèça
o seu congestionamento sempr»,V
tem sido contornado, pelas auto-..;
rldades. Entretanto, como sen-^a
do o coração econômico de Sí-pPaulo, admira que nenhuma áu- ¦¦...
toridade ainda não tenha • eh-;'-,.:
frèntado o ssumpto com pulsofirme. Ainda agora, novos cla-c
mores surgem. E* da "Praça.de;
Santos", que . tiramos os còm-í
mentarios abaixo, muito oppor-''
tunos: !"Está .provado quo o nosso38)
serviço, portuário, ha muito S 8-3-V.em salientando pelas.irregulari*""»dades que o caracterizam é iãjaéM
tem . provocado ;os mais enerífl-* *f
cos protestos por parte doVcopi'-*'**'
mercio •[ importador, que vem-Vftff
ser. a victima mais casti*__-fd'á.Vi
Ainda ha pouco a Associação:.
Commercial de Sãò Paulo atten- V'í
deiido a solicití-ções da classe
quo representa,, procedeu a üipl
rigoroso e .intelligente lhquerito*3|
quei, constatou" falhas e abusos '
deveras lamentáveis no servjçòi
da Companhia "Docas. No' setótrabalho, que foi enviado ao_ itijrií
nistro dá Viação, o referido ins-.'
tltuto icommerciaj Ipaulistiaiiò, ,,
dava relevo aos abusos de que o a
commerclo importador -vèn^. seiisS
dò victima, subordinado comb^sej^
epcontrá a processos que mate-ví.
rializam verdadeiras extorsSèa^
postas . em pratica por' grande"Anúmero de' auxillares da grándéejmpresa. A anormalidade notada*.;^
no. escoamento das , mercadorias,' '
é consciente e premeditada, assim
epíno o decantado congestiona-¦'¦
mèntó do .porto riada mais repre*
septa do que o motivo de ren»'V
dosos negócios para os. fleia.•¦¦sçjjs .
ajudantes é outros; meniho-i còpi.;
inflttenclp. para poderem exercer,*;:
o -papel de' "delegados" de' *va-
rias ¦ ________ commercl£.es nos efe-,,
partamentos da Companhia iS.-
ças. — ','..."'¦ ¦. '•'. ¦/¦-'¦''tÊ-'"

O-ctmgêstionamento de • 192$-
1925, .só deixou de repettr-se .èjn
1926 porque, devido á crise íi-nanceira, o commercio se viu
forçado a . não satisfazer às
absurdas exigências ,, que lho fo-."
ram apresentadas, preferindo tjue
as mercadorias de sua importa-;*
cão nermaneecssèm nos __r_n_t__en3'¦¦
da Docas, cujos fieis chegaram
a organizar uma: tabeila de "srftr» '
setas. O embarque. seH_» immèr'
diato, satisfeitos òs; emolumietí-
tos extoíaivos, ist^é, effectuàdo
o pagamento 'de tantos réis •íxVrR
volume. Foram estas.as cpnclu-
soes a que chegou o inquérito'.dàtif
Associação Commercial de Sao;."
Paulo, enviado áo ministro.da
Viação. Que providencias foram
dadap? Ninguém èabe.'Sabemos
todos, porém/ que a Companhia
Docas não foi Capaz de defendei
o seu pessoal da clara e' lnspí¦-hlsmavei aceusação que no .ré>>"erldo inquérito.- lhe "foi. feltiv.*
Além destes existem muitos' oiai-
.ros abusos .què sacrificam o.
commerclo, ao qual os a-B-t-iares-la .empresa impõem., audaciosn-
mente, a tabeliã dos seus arnut-
.IbsV . -¦ i.'-í*.V' '¦-*.' .-' ¦¦¦'^fiêiZ

OoDortunamente, analysaremps
detidamente, aVanárchla porque
.rima mos nossos .serviços.* _>9<Ç> -

'uarlos.'! .*; " '.'* : ' '; ':"[/
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IAS MÀÊSl
Rccoíriüieiidamòs ás Senhoras que amaraentam

¦ que usem o VÀNADIOL, pois é o.melhor^ fortffl«|
cante-phosphatado. Alimenta ò systema nervoso Vel
reçonstUue, o sangue. Faz apparecer «m 2 a 3 dias
muito leite. A criança ficará gorda e sadia ama-
mentando-se de um leite forte e para conseguir,
isto basta ii parturiente usar 3 a 4 vidros de VA-
NAD^OL, > e immediatamente.notará" ãugmento rip-ç
leite e as forças voltarem. Experimentem um vii-V
dro è verão confirma.ro o,que dizemos. Ò seu flí
IhoVficairà gordo e bonito e a senhora com SAÚDE."-¦;'¦ '¦ ' - ¦¦¦¦ ¦¦¦ * ¦".¦' '" ¦¦: : («TS)-:

localidades, successlvamente, do
Rlò.Gt-ande do' Súl, Santa Ça-tharlna,. Paraná* è ilnaimente" de
São.Pa-So. ¦' -, ¦> ' ¦' ~ '• "

Existem em ; Itapetlninga as
seguintes variedades que pro-
mettem bom resultado: "Alfredo
Chaves, 120", "Polysú 125","Poly8-i 142", "Americano 44 e
20". "Florence 123", "Marianov
125" e "Marianov 1125" e algu-
mas variedades provenientes de
Estanzuela, Uruguay.

A propósito, seria agora de to-
da conveniência quc se mandas-

trigo japonez e da índia, para
ver o que dellas se poderia apro-
veitar, pois é sabido quc as ceie-
bres variedades precoces do pio-

ram obtidas, peia' nyoriu-ivav
artificial entre .o trigo italiaüò
e* o japonez. No Çairjtná os Br*.
Gàyer obtiveram tüins resultados
com ' as variedades jajionezas"Sgaticugo", "Eshima", "èhlrò*"
e "Shirobova".

-Ora, uma vez.que o agricultor
paulista já tem onde obter boas
.ementes, seleccionadas o _mmu-.
nes ás moléstias cryptogamicas ¦
que outrora ãevastaran) as cul-
turas, ninguém pôde crer qué
elle faça esperar pela sua pro-
verblal capacidade realizadora,

sem vir algumas variedades deJ para estender ao longo da onda
verde dos cafezaes, a onda dou-
rada dos trlgaes maduros, què
farão sua riqueza e emanciparão

estômago doB , setis patrícios
fessor Strompelll, na Italia, ío-ldo trigo estrangeiro;".
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SEM FIO ^UCCEDEM-SE AS VI0LEN4
£!ÀS DÃ POUCIA CEARENSE

m as DE HOJEIRRADIAÇÕES

Radio Club
¦ (Onda 310 metros)
'"* A'-1 hora '-— Hora certa.¦; De 1,01 á 1,30. — Boletim no.tl-
Cioso'..-, ,'¦' ¦ -.., ".'•••

~ -'.Dp 1,30. ás 2 horas — DIscob
variados.'-,A's '4. 

horas — Hora. certa.'"' Das 4 _a*5 horas — Disco?
varladbs. ••'

Das -5 ás 5,80 ¦— Boletim-com-
«rjercíal ei noticioso — Previsão
do tempo i ¦

Das 7, às 8,40 v- Orchestra do
Hotel Avenida, regida pelo mães-
tiro Enrique Sanches — Discos
variados , e, nota3 de interesse
geral, 1 

'¦' 
\ 

'-'-;

Da», 8,40 as 8,55 — Boletim no-
tícioso para o interior do paiz.
.Das 8,55 âs 9,05 —- Intervallo

pára recepção dos BÍgnaes- horaj-
riosde. SPY. ,-;'¦¦ ¦;.;¦;_ *"¦'

, Das 9,05 em deante' —,.Trans-
'missão da noite do artista ama-
dór -no studlo.do B^dló Club,
com; o seguinte programma!
., l,',íparte: í) A(é'xandr,o Lev|:

: «Xàjígo Jurasllelro -r Solo. de pia-
no'pela senhorita Odaléa da Sil-
vã Santos. ;2) "P. ,-Magalhaes:'Nelly — Tango-cancâo — Pel°
tenor. Jòrgõ Bulz. ,3) P: Tostl:
Torna — Canto pela senhorita
Helena Agnéso. ,4) .Sello do pas-
teimar lera, unia pagina de autor'
brasileiro. 5) A.. Neppmuceno:.
Coráeão trlsto — Canto pela ae-
¦nhorita Lucy Pires.. 6) Mosko-
wsky: Valsa op. 34 — Pela pro-
fessora,Odaléa .da Silva .Santos.;

:-$fó ínter.vallo da primeira para
& segunda parte.o sr. Celio de

CJastelmar dtrá. composlsOes. de
autores Brasileiros, .: >.

2» parto: 7)'Albeniz: .Castllla
(N. 7 das • Seguldilhas) — Solo

,dò plano pela ' senhorita Odaléa
de. Silva Santos., 8) P. Tostl:
Serenata — Canto pela senhorl-
,_ Lucy Pires:,-10) Toseli: Se-
renata Rlmpiantcr — ¦Pelo'' tenor
Jorge Ruiz. 11> Beethoven; In
questa tomba .qsoura ,-r-: Canto"pela - senhorita ¦, \ HeléVia. - Agnese.
12) Fut-onl:-']—- duquèsa dei bar
Taharln '—' Peto -tenor: -Jorge'
"Ruiz. il2) Oounod:- Fausto —
Romance di'.. Morgherita. — Pela
senhorita Helena Agnese. \ 13)
Paderowskl:' Cracovlaan • —. S61o
de plano pela senhorita: Odaléa
da Silva Santos.

Radio Sociedade'.'.-.. . i

% (Onda 400 metros). ,7

À'» 6,30 
'.-_'. 

Jornal, da. Manhã
(amplo -serviço :de infprmacSes).
, A'S'12-horas — Horá'certa —
Jornal «jdo Meio-dia (Informações
commerciaes especialmente- paru"'ò. 

Interior, dó.pais)r-Sup-jlémen-
to musical até. &1 hora.

A's 5. horas 7- Hora certa -
Musica do -studio da Radio So-
ciedade. , ¦'-...*

A's 8' horas — Jornal da-Çar-.
d«f (Serviço de- lníormàçdes 'çofn-

merciaes -éspisclálmeTite' pya o
i lhterlor do paiz). -.

-' As' 7 hòratf,—-' Hora certa —
Jprnal-i da Noite (UlUmas Intor»
maç6es)v aJ" 

'"-.' •- J.k -
A's 7 hora» e-lB.mlnlitos -_

Discos'de musica'ligeira. *
A's 8,10 — Discos selecolona-

-dos. ' 
7 ,

A's È..AS — LicçSo . de> Inglez
jprélo prbftss.ór Lulz^Buèenló de
Moraes ÇostaV- . v ¦.,,''

A's 9 horas •— Hora,certa» .. •
. A's.9 horas —: Transmissão do
concerto 

' 
db pianista' professor

j. Octaviana.-f-doi<:lnstltuto Na-
cional de Musicai... ¦ ......

Já nãò admiram os fuzliamen-
tos de homens algemados!
Fortaleza, 19 (A. B.) J.A for-

ça policial do Estado continua
no . interior executando summa-
piamente os bandoleiros que lhu
caem nas mãos."Correio do -Ceai-íl"-, aob p ttl-
t.ulo "Um . Enforcamento Curió-
ao", - publica a seguinte nota:"O fuzilamentr) <H_ horelens
algemados ja nfio admiram no
Ceará, tal- freqüência com que
os mesmos oceorrem:

Em. seguida esse jornal denun-
oa que lá hão se praticam apo-
nas fuzilamentos, mas' tambeem
enforcamentos. E' o caso, agora
verificado em Aurora, onde ura
lhamado Saturnino de tal, ban-
dolero de profissão), que , era
dos componentes mais celebres
desses 'grupos de bandidos que
invadiram • diversas .- regiBes do
Estado por onde ftlnda transi-
tam. '

na propriedade ' rural de um
Contra, o fasclnora logo se vol-
taram os cuidados de um offi-
cal da Força Publica destacado
em Aurora,' b Tenente Rosei.
Esse tenente aprestou ¦ a tropa
do seu commando e estava
prompto para: assaltar o refu-'
^io de Saturnino, quando, para
ivitar um conflicto que poderia
ser de conseequenciã lamenta-
veis, houve a mediação de um
sacerdote, o Padre Vicente . Be-
».eerra, que com outras pessoas;
destaque se propoz a obter a
°ntrega do criminoso, si a es?
*.<» fossem dadas as garantas de
vida. 

'

O Tenente Rosol assegurou es-
sas garantas, e Saturnino lhe foi
entregue, preso, sem mais for-
malidades. O officiai submetteu
o antigo bandolelrrf a um _ in-
terrogatorlo- rigoroso, e Saturnno
declarou : que- .effectlvamente. ti-
iera: parte do bando de lampe-
üo, durante, o ataquej á -cidade
de-Apod*^' no .Rio Grande do;
Norte. Prâsegulndo ná súã.con-;
fissão, . io bandoleiro fez. outras,
revelações dei gravitada: alnd,i:
jj^álor. as qUaes envolviam co-
nhecldas personalidades da po-
Itica-sôertaneja.'

A'surpresa)'*da .população de.
\ursra sobreveio no 'dià seguin-
"•<», quando.'Saturnino foi .acha-:

Ao enforcado

;"-;7^M'*í''tkh
Num impressionante desastre

oceorrido hontem, ent Madureira
Íoi tragicamente ' vlctimado, um
homem 'de condição modesta,"* de
cQr ¦ pardit è 30 annos presumi-
vela.-Pilhado.por um trem, o-in-.
feliz-foiiallrado a distancia, ten'
do morte Immeaiáta.

O cadáver do-desgraçado, que,
ao que ficou mais tarde' apura-
do, era o trabalhador José Pai-
myra-da-Costa, foi recolhido-íao
necrotério,-debaixo db sigillo re-
commendado. pelo Chefe, pela-po-
licia do' 23"- dlsírlctó. ;', ;'

. . m» .«>'¦>" 
"'.'_'*'"¦';''

Çom a cabeça quebrada a páo
'Aggredldp '• a. páo lia- rúa,da

America, o cocheiro Antônio^ Fer-
reira do Souza,'.residente no^Boü-
levar dè, Sâq-Clirlstóvãp !rr. ',',13;
rebebeii .urri ferimento na 1 cabeça...

Depois de medicado ha. Assis-
tencia, ò, aggredido retlrpu-se.j ..- A policia não',:.soube pô facto.

ACADEMIAS
&ESGOLAá

ESCOLA NORMAL
DE NICTHEROY

Encerrcaiieato da série de
conferências —- 'A. solen.
nidade de hoje na Escola
Nortíial-— Comparecerá
ao acto, ò presidente dà

, Estado r— Oecupar-aá a
tribuna das conferências

*dr. Henrique Castrlõto
Hoje, áa 9' toras da noite, no «a-j

lão nobre da' Escola Normal, sob»'a
presidência, do presidente do', fs-,
tado, «cri encerada cora toda a so-
icnnidade a serie dc conferências sob
o titulo "A liçSo das grandes phrases",
organizada pela director da Escola,
dr. Armando Gonçalves. ,.. V. .

Occupará a tribuna das coriíerencis
o dr; Henrique Cáítfiotó, nórue acata-,
dissimo 1 nas rodas intellectuaes flumi-
neases, Dissertará o- illustre conícrcn-
cista'sobre a prhase de Rodrigues Al-
ves: .'"Aqui' í o meu' lòíár".

O: presidente do Estado
do Gonçalves, falará sobre o valor
da serie que tem. marcado um periodo
dc verdadeiro ensinamento çivico.

O-:exmo.. dr."presidente dp Estado
encerrará-a. sessão, proferindo jim _dis-
curso allusivo. ao acto. .Terminará a
solennidade com umá parte musical
sob a regência do maestro José dc
Castro Botelho, li '-'¦'¦ .•• •

Os convites, permanentes, já distri-,
buidos, darão ingresso no salão nobre
da Escola, sendo recebidos com espe-
ciai distineção quantos se interessarem:
pelo assumpjo. j.

Será executado o seguinte prp-
gramma: ".,:'í"

( PARTE O _>IÇIAL 
' .

¦ I — Abertura da, sessão, pelo exmo.
presidente do Estado. •

II —- "Hymno, dá Escola Normal,
pelas alumnas.

III — "A lição das grnndes phra-
ses", breves palavras do director da
Escola.

IV — Conferência do dr. Henrique
Castrioto; aíbre a phrase de Rodri-
gues. Alves: - *?Aqui é: o meu logar" ¦

—- Encerramento da sessão pelo
sr. presidente do Estado.

PARtE MU5ICAL
" Orchestra de 10 professores sob'it re-
gencia do maestro. José de Castro Bo-
telho.

— Monãrl — marcha' turca.-
II- — E. Gillet — au Village.
111 — H. Candiola- r-, Pr.» -de la

Source.
IV.— C. Clianiinádc' —- Lá llson-

gera; •"'¦'
V — Leonclvallo — Mattinata.

. VI — Mascagni — L'amico Fritz.
VII — P. Wachs — Staccati.
VIII — Ponchielli — Gioconda

.(bailado das lioras).
Academia Nacional de

Medicina Ja
A Academia Nacional (le- 'Medicina

reiine-sc hoieí cm ieísão' ordinária, ás
8 e meia horas da noite- Ordem do. dia:.,* ,.¦.,.,. ;.»

.!« par|e-— Criminalidade e alcoolis-
^10. — c-óníerencta .peto tli*. José , dç
Moraes Mello j" híeditii, da , 

"Penitencia-
ria de SSo Paulo.

a" parte —' CommunlcaçBes. sobre ai-
coolismo e seu? maleiicios pelos aca-
demicos Henrique Roxo,, Eduardo Mci-
relles, . Artldonio; . Pamplona, , Oavino
Penna, Belmiro valvcrde e outros.

— A sessão é publica.
Universidade do Rio de

\ Janeiro
Reune-se hoje, em sessão "ordinária,

á 1 hora da tarde, sob a* presidência
do reitor sr. professor dr. ManbelCi-
cero Peregrino da Silva, o ", conselho
Universitário dá Universidade do Rio
de Janeiro. ' . \

Faculdade de Medicinas
Estão íunecionando is terças e sab-

nados, ís 10 horas, no Abrigo Hos-
pitai Arthur llcmardes, as aulas dc
Hygiene Infantil do curso de Hysic-
ne e Saude Publica, a cargo.do proles-
wr Fernandes Figueira.

NOTAS & NOTICIAS
HOJE NO MUNICIPAL. TEHE»

MOS "AMANHECER" PELA COM-
PANHIA KEY COLA-JO-RÇl»»»!;*'
MONTEIRO — A companhia du
"tournée" Ameli»; Rey , Coiaço da-nos
esta noite umj-das peças mestras dp
seu repertório,: uma das obras, .mais
tortes do moderno theatro hespanhol,
um dos trabalhos.alais suggestivos ae
Martincs Sierfá, a grande figura da
literatura theatral de Ilespanlia. .-..¦'

Trata-se de "Amanhecer" uma peça-
em que te encontra a vida paíwda en-
"tre figuras '-profundamente humanas
contrastando, as suas qualidades com,
os seus vícíob, os seus mentos com as,
suas íraquezas. O^ ambientes da acçao"são 

estudados por tal íornm que , as,
personagens-; se^ movem sempi, no scil,
quadro-próprio; cohduzindo-se o»: «cón-.
lecimentos com severa )ogica e em coii»
rormidade absoluta com as circiimstan-
ciai, -estabelecidas pelas necessidades
do entrecho.. -

E' 'o que diz dobre essa peça um
critico . com 

' 
a máxima imparcialidade,

.'concluindo esse mesmo critico por te-
cer os mais sinceros elogios não so
ao desempenho que a compfnhia Rey
Colaço-Robles Monteiro di a peço, comu
tarabeiri a sua montagem - e apresenta»"
cão.', , ,(" j ¦

No desempenho sobresaem, além de.
Amélia" e Robles, Emlliár-de .Oliveira,
Maria Clementina, Leonor de Eça,- Ma-
ria Béls, Thírtia-. Toveirai Abílio Alt,
ves,, Assis , Pacheco, Vital • dosí Santos,
Luiz Leitão, sendo qua o trabalho; de
Amélia,- foi cògnomuiado de creação
notável. . \

Esse espectaculo -de hoje é em re-
cita extraordinária e o de amanhã em
recita .de assignatura com a comedia

'franceza de Armont e Gerbldon,. tra-
duzida em portuguez com o, nome de
"Virtudes- de Germana"/-. 

'.' .'.-

. DeMls a guude pita „ psilugucza"Entre .Glestas",: dc Carlos .íielvagem
é obra-dc folgo e-valor. .-.'.¦¦:•' ._ .;"

ULTlMOS' .SETÈÍ/tiIAS,—, .'E»(>e-
ranza Íris estiná ultima-semana- en-
tre nós- pois que a 28 do corrente, em-
barca para, Montevidéo,, proseguindo na
sua triutnphal,tournée. rçjelas^Américas.,
O suecesso obtido hontem ho Lyrico,
pela feérica- revista ."Kiss'"me" p mais
bello capectacitlo ate' hoje -apresentado
ao publico do. Rio, - nío .-se descreve e
por Isso, hoje á rioile, volta "Klss me ,
i sccrta.'E','a ultima representação..
Para -; amanhã ¦;; está- annunciada, -r em
quarta recita- • ile. assignaturaí. "Casta
Suzanna" a linda, opereta de.Jun.-lsij-
bertái' ein' que' a querida estrella ^méxi;
cana, brilha cm todo o esplendoi1 dc
sua belleza e de sua graça>maliciosa.
Esperanza íris que fa; suas despedidas

4-0 publico carioca, tão cedo não vol-
tara ao. Brasil.

MANUELINO- TEIXEIRA —-rlt.
no próximo 

'dia 28, sexta-feira que Ma-,
nuelino Teixeira, o admirável cornlco
da Ra-ta-plan e um doa 'melhores, do
nosso í theatro de revista,' realizará i o
seu- festival, artístico com a revista
.'Dohdoca do Cattete'*, que terá ske-

,lchés novos, acto vjsjiado. Manuehno
que i, um dos mais novos e esforçados
-actores de nomeada,do nosso theatro,
dedicou a sua festa' sos seus -collegas
d_, theatro no-Rio de Janeiro/o, a Cri-
tica -Theatral.-' Vae,-portanto -receber

nesse dia as-iustas homenagens, (lc to-
dos os seus admiradores aos quaes des-
tribUIrá uma lembrança dessa data.

A PRÓXIMA""SEMANA DA RA-
TA-PLAN — Durante esta semana a
Ra-la-|>lan dará as ultimas represen-
tações dá engraçada- charge "Cavai-
gnac de. Bode", iniciando na próxima
semana,; com, o festival do aclof Pas-
choal' Américo, seguíida feira,-ai reyis;
ta "Nãò quero. saber mais, délli", di
Carlos- Bittencourt, Marques Porto fLuiz Peixoto, que, a peilido insisten-
te conséryàr-sõ-á em scena até-quintai

:.,\;:,
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THEATRO SÃO JOSB'
O THEATHO PRKEEBIDO PELAS FAMÍLIAS CARIOCAS.

Empresa H»atschoal
Segreto |

Maíiisées «llaiias ai partir de 2 horas

Éa Tela*HOJE Hhoje

Mirai
EM MATINÉE e SOIRÉE

¦ Sensacionaes e_:hlbic6es do ¦ prodigioso film
- .-¦'.da PARAMOUNT:

llMGATA
: Uma imponente super-producção com Char-

ies Farrèll, Esther Ralaton e Wallace Bei—y.

- Em matinês daréftos. ,.alfada, a empolgante
producção de lances e—ocionantes da PA-
HAMOUNT: • "

Um cavalheiro mysterioso
com 

"«Tack 
Holt o Betty Jewel.

hoje Ko Palco lHOJE
NAS RESSOES 0E 8 e 10,2fl horas:

Pela Comptnhia "ZIG-ZAG", direcção de
PINTO. PILHO

Primeiras c brilhantes reprcscntnoOes da di-
vertidissima e galante "revuette" em 1 acto

e 18 quadros: ."PATOSCADA!"
Original de Zéca Ivo, musicado por Zéca Sã.

PINTO FILHO estupendo de comicidade no"MACIEIRA"!

Suecesso de Marinha c suas "ZIG-ZAG"
"GIRIiS"!!!

Segunda-feira NA tela — Um
^ 

' AMOR" — o film
Bronson o James Hall. É ainda: A desopllante
VELOCIDADE",, com RcirlnaltlDi-.niiy.

magnifico programma: -—. "ILLUSOES DE
empolgante da PARAMOUNT, com Betty
comedia da UNIVERSAL: — "A* TODA A

(C 27212)

ítala Ferreira '

feira, pois a 28, 
"sexta.feirá, «etá dada,;

em festival-do. querido' actor- cômico
Manuelino Teixeira, a revista burleta
que foi o maior suecesso do anno
•'Dondoca do; Cattete", ue Gastão .To»
jelro. Em ambas as repri,-;s a.direcção,
da Ra-ta-nlan de, aceordo com os au»
tores Hss revista? apresentará sketches
novos dè grande hilafiedade. Assim é
dn esperar que a Ra-ta-plan tenha uma
semana cm cheio» satisfazendo os in*
números, pedidos ¦: que teta • t|dq.; parii|
taes reprises.

Tô T* STRANHANDOl", — A
Ra-ta-plan já tem bastante adiantados
os ensaias da nova revista burleta que
subirá á scena nó próximo dia 3, de
autoria dji popular, escriptor Freire Ju-
riior, intitulada "To T'stranhandol"
cora linda musica tambem de Freire
Junior e Jobcrt de Carvalho. Essa re-
vista burleta que vem Tièreeendo por
parter da direcção úa "a-ta-plan uma
cuidadosa montagem c admiráveis mar-
cações e bailados de Richard Nemanoff
ao què nos,consta é engraçadissima e,
não¦'desmente o nome de seu autor,
que tem visto, quasi Iodas as suas pe-
ças irem a centenário. "Tõ T' Stra-
nhando!" terá lindos scenarios He Luiz
de Barros c Avelino Pereira c um lu-
xuoso e elegante guarda roupi.

"PATUSCADA" HOJE, EM' PRI-
MEIRAS, NO S. JOSÉ'.—, "Patus-
cada", que constitue o novo «cartaz da
companhia Zig-Zag, apresenta-se hoje
no São José. Vimos realçando os me-
ritos dc seu actor, o cancionista patri-
cio Zeca Ivo.' Na revista estréa, como actriz Vil-
da Ribeiro, uma galante creaturinha
quc Já sè fizera applaudir como baila-
rina. "Patuscada", letra e musica de
Zeca Ivo, divide-se em 18 quadros, as-
sfm intitulados e distribuídos: — 1",
Patuscada", Rita Ribeiro: 2". — -A
Historia de uma rosa, José Aranha;
bailado peias' Zig-Zag» girls; 3" — Seu
Manduca é um bichol, Arnaldo Couti-
nho e Pinto Filho (comperes) -, ¦- 4" —
Saias curtas, Cândida Rosa; 5,i — Na
hora ad ""comida"! (sketch), Wanda
Rooms, Arnaldo Coutinho, Pinto Filho
c Octavio FraftçaV 6" — A procura do
Lu'lu\ Pinto, Filho e Sylvia de Almci-
da-, 7" — Tapeações; Pinto Filho e
Rita Ribeiro; 8!$"— "Alma de Gaúcho,
Wanda Rooihb;,'>9* — Ehtre ás duas,
(sketch", Octavio' Frahça, Cândida

Rosa e Rita Ribeiro: 10° —i Amor e
pancada!, Arnaldo Coutinho e Maris-
(ca;. .11° — Ronda-das nuvens,' (Baila-
do, pelas bailarinas Cclly,- Nina e Ta-
nia: 12» — Depois da' comida"! Ar-
naído Coutinho e Pinto Filho; :13°,—
O dia da rosca, (sketch", Arna|do.-Cou-,
tinho. Rita Ribeiro c José Aranhai, 14"

Faz-se o que se pide, Octavio-
França e Vilda Ribeiro; 15"'— Ulti»'
mos ais. Cândida Rosa; 16» — Çhar-
leston Fatuscol, bailado por Mariska e
suas Zig-Zags girlst 17» —,. Ali... na
batata!, Octavio .França, e Wanda
Rooms; 18» — Na praia! (apotheose)

Grande Final, por toda a companhia
Zig-Zag. O São José, na tela, conti-
nu'a exhiblndo o soberbo prograrnma,
composto pela empolgante super-produ*

cção da Paramount: "Fragata <n»'0»? «
com. Charles Farrcl, Esther Ralston
c WiJlace .Bcery; e pala suggestiva
producção. tambem da Paramount:- -¦-
••Um caValheiío Mysterioso", com Jack
Holte Betty; Jewe\. Segunda-feira,
«presentará d-lindo film da, Paramount
"Ulusões de amor", cora Betty Brod-
son c Jámé»:ÍÍáll; ,ea desopllante ço-
media da '-.Universal: ¦ "A' Toda a. \e-
liicidade", com Ríginald Denny.

¦ÍA REviSTÁ""SOL DE PORTU-
GAL" .'NO.^PUflUCA ,— .Esta^;
marcada, jiara. sògunda-feira prwima •.
ntemiére no Republica, da.revista "Sol
de Portugal";, da lavra:: de Alberto
llãrbosa", 'Xavier"de Magalhãei, l-ina
l'eneira, 'Lourenço Rodrigues e Silva
Tavares-.."''-''' ,' .,..._.- —

0;_jubl|cp carioca espera ansioso por
essa primeira "representação .confiante

uo credito 'de 
qíie gos» o bem orjpini-,

zado conjunto artístico que I com ».i
dúãs:'primeiras peças. "Torre de m»r-
fim": e "Mouraria"- "obteve um exito
fô»a do commum. , ,

Antônio Macedo director artístico ua
companliia c Henrique Alves, ensaia-
dore director.'de,sèena,estão empenha-
dissimos em que osuçeesso da revista
"Sol de Portúgar 4nlo seja inferior
ao das suas precedidas^."Sol de Por*
tugal"' terá', lindíssima monUgem e so-
bre -à sua partitura basta saber-se que
a firmaram-os inspirado» maestros Al-
,ves" Coelho.-Wenceslão Pinto e Raul
Vortella. _¦* 

' '. 
j, ,

ci - successÓ^crêscente dà
REVISTA "RIO-PARIS" — "Rio-
Paria",'á fina e engraçadissima revis-
ta de Faulo Magalhães.Geyaa Boscoli,
que serviu para estréa da Companhia
Tró-ló-16 no , Phenix,. continua na «ua
carreira , brilhantíssima, j attrahindo ao
mais ventilado dos - nossos, theatros,
uma enorme corrente, de publico «electo.

Diíficilmentè umi revista se- impõe
como "Rio-Fáris", a victuiia foi caa(-
pletá: venceu- a Tr6:fõ-ló, no desempe-
nho, os autores, na eloboração; Jardel
Jercolis, por jiios ter..sabido'apresentar
lijri-elenco còmo^nuncáj todo», emfim,
lograram exito .'.-Uunetr registrado em
theatro.1;- ,•'";'¦'•"'' 

'.-' -?f ':J..
,.* Por i esse:.'motivo é de prever ;;twa
Ipnguissima, temporada. ;.'l.'v !

vO ULTIMO ESPECTACULO DE
3ELM1RA DE ALMEIDA -* Com a
^ua; festa festa artística,/que se reali-
táfi esla aoite, a querida "estrella
Belmira de. Almeida, despede-se "do 

pu-
blico do i Trianon' .na - presente 'teitifora-
da c receberá, certamentjij ^aa.V maiores
provas de.'carinho e.Jidniiração,-a que
lazem ju's õ-,scu talento, a suá' graça',
o scu grande valor, emfim I A noite dè
hoje reunirá no.iTrianon;todo«;os-ae,us;
admiradores e 6 o íuiUito básfa para
esgotarem as duas';sessoes;,e fôrmat_«è
um ambiente'"dé 'Byrapathla, 'festivo ¦ è,
affccluoso. '¦;".'.'•
.-Alé- nidisso, a festa .de . Belmira de
-Almeida offerece uma excellente opnor-
[unidade aos freqüentadores do Tria-
non, qual seja à de assistir.», únicas,
representações da engraç&disstma co-

media do consagrado escriptor, Arrnan-
do Goniaga, "A Flor dos Maridos ,
peça que tem o segredo dos grandes
suecessos-e yue diverte a. valer. ...Ha-V
verá ainda,.pelos nossos melhore» ar»
listas, um acto de arte, que- finalizara
os"espectaculos. 7",', t V. ,'

" ESPUMANTE" APAK/í. SENHO-
RAS", SEXTA-FEIRA, SABBADO

E DOMINGO .— Na sexta/feira,...21
do corrente, teremos no Trianon iimá
auspiciosa "premiere", uma' -comedia
que constitue uma. absoluta novidade
para o Rio, a comedia italiana "Espu-
mante para Senhora" de Pietro Bard!»
ni, trad.de Cândido de Castro, que
se conservará^ no cartaz até domingo,
i Repetindo-se depoisA na telea-feira,,
25 dó corrente, día da despedida dá
companhia Jayme Costa que estreará
ho dia seguinte, 26, nd Theatro Casi;
np, ..com. a ultra-engraçada ,e. moderna
comedia-hespanhola "Uma noite em
claro". ' '

v "FUMANDO "ESPEROI,.." 
FES»

TEJA O SEU MEIO CENTENÁRIO
DE REPRESENTAÇÕES — Está eiu
festa hoje o theatro Recreio. E' que"Fumando Espero!..." a. formosa, t,
alegre revista de Y'''or Pujore Lulr
Rocha, commemorando nesta data o

seu meio centenário 'dc representações,
põe em evidencia o' grande agrada que
logrou provocar ao numeroso publico
que, todas as noites, a admira e.applau-,
de, em manifesta c sempre crescente
sympathia, fazendo liisar e trizar a
maior parte.de seus, optimos números.
E' se "Fumando Espero!..." tem sido,
uma permanente opportunidade a que
seus interpretes e autores recebam o
prêmio do npplausb e do louvor, .moti:,
vo é constante; egualmente,. dé 'sàtit-,
f»çõo á .empreitt ^Neves/Z-qué 

"corri, a'
montagem deste .original 'v|u, uina- vez
maia coroadas de exito os, seus, eafor-
ços 

"em bem corresponder á preferen»
ela ' da' nossa- platéa' pelos seus espe-;
ctaculos. ¦ . . '-'¦• 

1 ¦'•-.
^Fumando .Espero 1...V I»1»» teri

logo mais, além de uma assistência nu»
merosa, avolumadas as manifestações

de agrado de que vem sendo alvo des-
dc as suas primeiras representações:'

A INAUGURAÇÃO DO THEA»
TRO CAPITÓLIO, EM VARGINHA
—A Empreza. Navarro .6- Irmãos, de
Varginha. no sul de. Mínas, inaugura*
ram no dia 12 de outubro, naquella
bella e progressiva.cidade 'mineira, o.
theatro. de sna .propriedade "O.Capitov
lio",- uni dos melhores do Estado, pelo'
séu luxo e amplidão}, màgniflcamente
decorado, com accommodações • para
mais de mit espectadores.'

A sessão solenne de inauguração foi
presidida pelo deputado Domingos Ri.
beiro de Rezende, que teve. a seu lado
òs paranymphos, d. Zlnoca de'Fjguei-
redo e, dr, Pinto de .Oliveira, juiz da
comarca. Além dessas pessoas, tonta-
ram assento no palco os representantes,
de vários municípios e autoridades lo-
cães, assim como os directores do"Arauto * do Sul", è" "O Capitólio",
jornaes varjjinehséí • O : nosso', compa-
nheiro Bica dc Almeida, que, se acha-
va presente foi convidado a tomar par--
te,ha mesa.' 

* "
O' theatro estava repleto da elite si>

ciai. orando officialmente o dr. Wal-
frido, nue proferiu brilhante oração,
de commemoração, lambem,' ao' dia dá
Descoberto da America. A sua' oração
foi a demonstração cabal da cultura e
talento que 6 caraeferisam, como ura
dos esnirilos maia esclarecidos .dc Mi-
nas. Entoou um hymno á data ,e ao
progresso da cidade, assim como a um
dos seus maiores propugnadores, o
denutado Domingos de Rezende, chefe
político local. ' '' ¦" •' .

Os irmãos Navarro, agradeceram,
tendo em scnüíd-. feito uso*d.v palavra
n poeta e redactor d' "O-Capitólio".
Nune» Bittencourt è Bica de ^lmeida.

A' noite houve o espectaculo de inau-
nuraeão, esgotando-se comjitetamente a
lotação, com uma assistência numerosa
e selecta, notadamente dc .cidades vi-
sinhai. Foi exhibido o- film "O Ca»
barèt", terminando o espectaculo com
o Trio Esperança Diez.
' Depois do"^espectaculo houve dansas
no club de Varginha, prolongando^e
até i madrugada.

« faze\ de mim o que quizeres, Jtfanonl
! |/ISvfr3$§. posso viver sem ///»
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£ por ella o joven Dei
Orleux deixou familia, po~
sição, fortuna, a própria
honrat

A MAIS HUMANA. A
MAIS EMOCIONANTE HIS-
TORIA DE AMOR ATE"
HOJE FILMADA

M
O celebro romance do ab-

nade Prevost que a musica de
Massenet é a de Puecini int-
mortaliswi-am

•ümacreoçfio perfeita de

Lyâde Putti
— A PASOINADORA ~

Um prodígio da

#>
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,|||, in |, |||IIIIIIIIIIMIIMIII_III

_...»¦-' i' ¦ ¦ ' "--¦ "——-—«

dláo 29, no

com qne vae ser inaugurada
a grande, temporada cinemato» .
grnphica a preços populares.

(3034)

1.YRICO
René de Castro; «Redactor theatral"
Machado Florence; "Continuo", Lutz
Peixoto; "Joven poeta" Alvarus^ Da-
otylographa", Mary Souto 'Mayoj,
"Escriptor, Brutus Pedreira; "Ainlgo
da redaoção". Attilio Milano; -Velliá
actriz", Briorange Souto Mayor; t Mo-
ça-curiosa", Nory Duque; Actor cd-
mico". Luiz Peixoto; "Creado", Alva-
rus: "Maltrapilha", ¦ Alia íçrreira',
"Maltrapilho", Attilio Milano. * AJ

O segundo espectaculo, chamado "es.-

pectaculo do Arco da Velha",, constara
das "Canções Modernas", dç Hckcl

Tavares, interpretadas nela senhotita
Heloísa Duque, e açorapanliadas, ao piai
no, pelo seu autor: sketch» de diversos
autores, números de dansa, a pantomi»"ma "Sinhá'-moça",' de Álvaro Morcyra
e Hekd Tavares e a:peça em vm acto,
de Prosper l Merimée, V O -, coche do S^n-
tissimo". A. sua ..distribuição e_est,a,
*.Více-TLú. Fernando . Guerra-DuVal,
"Martinez* Brutus Pedreira- ^.{fMSfj.
zra", A«'l!o Milano*; "Penchole" Eu»
«mia Álvaro Moreyra; "Licenciado ,
Joracy Camargo; "Bispo", Machado
Flofenee, : .', .

O repertório actual do Theatro de
Brinquedo .é o seguinte, para os, espe-,
cuculos de prosa: "O senhor TdePi-
gmalião", de Jacinto Grau; "Lilllon ,
Se Ferencz Moinar; "R. Ú, R.". >
Karcl Tchapek: "Maya",. dç S. .Gan'
tillon; "O tempo e-um sopro , de. «en--
ry,R. Lenormand; "FantoclieB exei*^.
dos", de Rosso di San'Secondo;.'.Mas
não é uma. coisa seria", de_ Luigi Pi-
ráednllo; "Madame Bélliard", de Chat
les Vidrac; "A casa de 3 andareaVde
Luigl A*»"»"11»; P Jpro?eJ?or..n "ÍÚ-
zin* de Leonldas Andraeieff; "Os le»,.
mãos Karamazov", extraído,,.do jçqmpnj,* ¦ i por.-JacSues^ÇOpcaH

Antonia Otclo; Euzebio Reco Reco,,
Juvenal Fontes; Geneajo Furréca«r«Vi-
cente Marchelli; Menina do dansing,
Carmen Lobato; 1° tubarão, Salvador
Paoli;' 2» Pedro Dias; 3», Domingos
Terras; Illusão, Judlth .de Souza; Ga-
rota,-Carrnen Lobato; Mldmette, mlle.
Chloé; Joven inexperiente, Pedro Dias:
Baccbantes, Alice Spletzer, Oeser Va»
lery, Maria Lisboa, Tamar Niagara;
Victqria Pereira e ilebé Uoràey; c*.-
uos, Sosoff e Pedro Dia». "Bonecas
da Avenida"; irá em espectaculo por
sessões, ás 7 |34 c'9 314, com elegan^
te': montagem da rEmprezã M. Pinto,
cuidado ralsé-eniscéne de Francisco
Marzullo e marcações choreographicas
de.Sosoff. .

THEATRO DE'BRINÒUEDO -
Na ala esquerda' do andar térreo, nc
Casino Beira Mar, Luiz Peixoto c An
tiibal Bomfim estão ultimando.as ins-
tallações da barraca do Theatro de
Brjnquedo. Marcou-se o dia 4, de no-
vembro para- a estréa e o director de
scena juntamente com o engenheiro-
chefe, procurani adaptar a sala ao gci-
to de uma pequena platéa. As deco-
rações do Theatro de Brinquedo serão'
do archllecto Lúcio Costa* e Lulz_Pcl-'
xoto, que- tambem se encarregará da
mise-en-seene. Annibal Bomfim cuida-
rá de toda a apparelhagem electrica,
sendo o palco installado pelo machinis-
ta Ozorio Zallut. A direcção geral é
de Álvaro Moreyra, a thesouraria está
a; eárgo de A. Cunha Neves, o encar-
regado da publicidade é Rcné de Cas*
tro e o ponto Manoel White. Estão em
ensaiosiduas peças e os'.nunjeros es-
parcos que constituirão o segunuo es-
pectaculo. Debutarão cpm' a. apparen-
tia em 4 actos-"Adão, Eva e outros
membros, da família", de Álvaro Mó-
reyra, música e seena de Hekel Táva'
re», que está dtttribnlda,' assim, por
ordem de entrada em scena; "OutTo",
Marques Perto; *~*".Mulher" Eugenia
Álvaro Moreyra; "Um", Álvaro Mo-
reyra, "Redactor que accumula", Jo-
raey Camargo, "Redactor- secrttario",

çis de- Dostoièwsky pof-,»—»—:- ¦„
êSué'; "Nossa pca", de Máximo Bqn-v
témpelli; "Você quer «fincar com en
dé Mareei Achar; " A risonha mariav
me Beudet", dé _Denys Amiel e AV
Obey; "Tres factos", de Kurt fiolt.
",0 pobrer debaixo da.-escada", de Hen-,
ri Ghéon; "O pássaro Azul", de Mau-:
rice MaeteHinclc, pára espectaculo dé
Natal; "A viagem infinita", de :MK
tón Vaneí "Santa Joanna", de Ber»
nat" Shaw: "Os olhos mâls bonitoa dea-
de mundo'',: de Jcan Sarment;. "O pra»
zer da -Virtude'r,, de Lulgi Pirandello;;
" Adão, ¦ Evá e. outros', .da: família", de
Álvaro Moreyra. Peças para os; espe-!
ctaculos do Arco da Velha, cm um
acto: "O peregrino", de Charles Vil-,
drac; "Afiai e-o cártó do rei", de Ra-
bridanáth To.b"rei--"A-«clhtlllante", 

¦ do
¦JuYei Romainsl "Vestliíá *de.vyermf»

lho e de preto", de Carlos d' Errico;,
"O coche do Santlsimo", de Prosper.
Merimée; :"0, indigente*!, .de-.Charles
Vildrac; "Ná-estrada grande'. ^dc
Tchekov; " Dia feliz'?, de Eraile Ma-
zaud; "A morte: contente",": de Evrel-
iriòff; "Uma" tragédia florentlna", de
Oscar Wlldé;.- è' "Dlbouk", uma estu-
penda peça_ judia, cujo autor divulga-,
remos depois. -¦¦ ..- . .-' :;,-., A-^A ¦:
ZO Theátró de Brmquedo. nao' vem
endireitar, 'coisa alguma e nent preten-,
te-entrar em competições. E.' umabrln-
cadeira, de pessoas cultas que enjoa-
ram outros divertimentos re solveram
"brincar de theatro", fugindo ^aos ca-,
nbnes áo: acadertlimo munuflça—r. ;As
pessoas qúe, depois do jantar, quize-
rem.Mazr «Ina boa digestão não devem
procurar o caminho do Theatro ._ de
Brinquedo, porquê «offrerão uma des-
illusão; elle só''interessará ao» .«ue ti»
verem a curiosidade. intellectual. Nao
é utna "casa de diversões", no senti»',
,do:-vulgaf.>E' um grande collégio, em
que oi-publico será o Reitor, a-critica
será á- Madre Snperiora e. os repre-
senUntes. serio os eolleglae»." já o_dis-,-
se o seu creador e animador Armo,,
Moreyra.. Em 4 de novembro vae co-
meçar a brincadeira, na ala esquerda
do Casino Beira Mar, andar térreo.

"BONECAS , 
"ÕÃ 

AVENIDA'
AMANHA — No Thetro João Caeta-
no, a Empreza M. Pinto ácabá: de fa-,
zér' umá reforma qüe. o torna multo
mais confortável, mais alegre, e, mo-
derno. A faéhadaVlevou lindos painéis
dó'» 'scénogrepho IT. Collomo, realçados
por lâmpadas possantes, o saguão da
entrada está pintado com .tons leves
que o tornam mala ,'clarq, a galeria da
entrada-está fartamente .iUumhuida.; e
pintada de novo, os dlyans tambem' pin-
tados de clífo è a,illuminação do.Thea-
tro foi \grandemente augnientada./.To.
das essas reformas serão apreciadas
amanhã,, nas _primeira» representações

Ja nufleti revista de dostumes cario-
cas "Bonecas da Avenida",: que Gas-
tão Tojeiro, escreveu e qúe os maestros
Stabile a, Vogeley, musicaram, com a
qual a Grande Companhia de .Revistas
Margarida Max dá inicio á sua tempo-
rada de primavera. "Bonecas da, Ave-
nida" esta escripta a maneira 'dás pe-
ças antipas, com. enredo e números de
cortma entre os quaes de coemdia. O
seu primeiro acto está. assim distribui,
do :Braziiiaa, Margarida Max; Ave-
nida, Judiai .de Souza; Tenente Ai-
mando ..AielincW* Eugênio Noronha;
Dr. Tancrédo' Olivio. Gervasio Guima-
rães;- Dr. Silvodio Topatudo, Edmun-
do Maia:. Zuleika Topatudo, ¦ Carmen
-Dora; Francisca Lacraia, Luiza Del
Válle; Diva, Pena Ruiz: Helena Troya

14JM MEDICO AGCUSÂDO
. DE ÜM ACTO INPAME
Pela pratica de um actõ revoi-

tanto está sendo processado pela
policia do 15° districto o dr Luiz
Guimarães, medico. Com cônsul-
torio á rua Haddock Lobo n.: 37.

j;' 
"""£ ío caso :»iue, - tendo-se apre-

sentado no seu consultório uma
menor de IB annos, filha de dls-
tineta.familia,residente no allu-
dido bairro, para tratar-se de um
abcèsao quo lhe' sairá num dos'brag_)sj «"citado facultativo' de-'polsífae' 

ejcamlnal-a declarou-lhe
que ;)Hnha • de' ser operada.

. Arínumindo a moca em * sub-
metterflse'' 6. IntèrvençSo, clrurelT
ca, q -'-ígeiJlco,- encérrahdOTSè coni
ella ha 

'sala 
de operações, chloro-;formi?oú:a, como >r íoése para

aquelle.'fim, más, logo que a"doente 
ficou .'em.estado de in-.

Consciência, faltou infámemente,
a fé do seu grão.

: A ylctima.ct.pols de submetti-
da a exame medico, legal qué
constatou o crime, foi internada
num asvlo. de monores. .

FOI ATROPELADA

A policia não pôde fornecer
— notas... —

Um automóvel, hontem, na rua Gus-
tavo Sampaio, atropelou a menor Edith
Shauvándt, dé 5 annos de edade e
residente á rua Bario de São Fran-
cisco n. 122, deixando a pobre crean»
ça cheia de contusões e escoriações
jiçld:corpo.",,'-, ...

A Assistência Municipal , soecorreu
victima, que se reconheceu, reco-

Iheu-se á respectiva residência.-
.Corno é natural e habito, a repor-

tagem foi saber qual o numero .ocarro, o nome - do seu conduetor esé foi preso. Mas a policia não ponde'fornecer informações: o chefe nio
quer.,, com receio de que com a drvul-
gação desse facto outros de venham
a registrar...

E' boaj
No entanto, a verdade não é em,

mas, sim, outra: a policia do sr. Ce-riolano de Góes, não sabe nem mci».
nio que houve aquelle accidente!

Pois se não ha policiamento,, Im,
sim é que serve de incitamento i im.

punidade.

A GAMISARIA

A' GLORIA DO BRASIL
3- Rua Carioca- 3

Fabricando a_ melhores Roupas para Corpo, ,
Gama e Mezá, vende a ytirejo a preços bara--
ti5slcoos. '; ;'¦¦'' . , .,
, >M PüíiTA.— Aos Bflotois, IScstaurants
e pensfiets, aindu níáié t»a«*ato. '•••"""

IJfjíí.

Cinema Paris
Biiàprêai Fe.i-eira — Praça

Tlradeut-s 42 Telephone¦-. a: eehtral^3r."-?<,- ¦<

HOJE | rn
0 ífiumpíio iJo Giyolo

•Utn super-film-da-Select por. .'¦:¦¦¦¦ NINNA -VANNA

Esposa Desei»
,Uni- fllm da FOX' por ¦ -..';. -;¦;•- , PEARL WITH

SEGUNDA-FEIRA

DANTON"Um íilm histórico da Spendid
: ...' . por EMIL. JANNINGS. .1 Casa dos Doidos

Comedia da Sclect ,
.por CHICO BRAZ0 Sexto Mandamei

Um maravilhoso dá Pathé
por HALLE HAMILTON

MATINE'E. ... . ltooo
ENTRADA. , . . . 1»500

í!0

(C 27227)

CINE BOULEVARD
' .Telephone Vlíta — f2*

-O APACHE ¦
com Josephine Baker, em seu Cbarbton
e Black Bolton

VIAGEM AO BRASIL

ATRACARAM-SE EM LUTA
^ WORiU

Ambos saíram feridos e foram
: presos por populares

Em lamentável estado de em-
briaguez, desavleram-se, hontem,
pela manhã, no largo do Macha-
do, Helvécio da Cruz e Domingos
de Souza.

Apôs acalorada discussão, 6s
dois se, atracaram em luta cor-
poral, sendo separados por -po-
pulares, qúe os prenderam, en-
tregando-os, em seguida, a um
guarda-clvll , quo por ali appa-
récçu.,' .. I,„ .... ;•',. -...,¦.,, , .,:.
.'.."^.Inbbs estavam ; .eridos,: Cruz,'
nos braços e mãos e Souza, em
varias partes,do corpo. - .'Antes da policia tomar conta
dos presos, a reportagem toma-
ra nota do facto. -

Não se sabe se a policia do 6°
districto autuou os dois pdoà
dágua, um dos quaes, Helvécio
Cruz, foi mandado medicar no
Posto Central de Assistência.

0 ultimo desastre de Marzagão
-Bello Horizonte, 19 (A, B.) —-

Os feridos do ultimo desastre
da. Centrai dd Brasil, oceorrido
em Marzagão", os quaes foram
recolhidos á Santa Casa de Bel-
lo Horizonte, estão passando
bem. -,

Alguns Ja tiveram alta.
/"¦Até agora não foi tomada ne-
injiuma providencia para apnrar
a respoixsabillóa.clo,- do desas-
tre.
v Apenas foi punido o agente de
quarta classe Avellar o qual,
por não ter sido despertado pelo
rondante, compareceu atrazado
ao "guichet" da bilheteria da
estação do Bello Horizonte, cau»
zando o retardamento da parti-
da do trem.

^¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IJ

i SINS rUtODB i¦ Cam,-»»- dc S. Christovão n. 69 !
Phone — Villa 1404 [

HOJE e AMANHA I
CABAItET ¦

Lindo drama em 8 actos, com _
GILDA GRAY e

CHESTER CONKLIIí, ,da PARAMOUNT
MANIA DE CINEMA i

BETTY BLYTHE, em 7 estu. I'
pendos actos da FIRST I

Diamon Jornal, n. 58 }Sabbado e domingo: ,
A HOMICIDA i

Um lindo drama, em 10 actos, I
com LEATRICE JOY I

e THOMAS MEIGHAN, I
< da PARAMOUNT .,1
O NOVO BEGEDOB

Uma hilariante comedia em 2 !
actos, da MARC FERREZ !

A ELEGIA i* Um lindo drama, com I
TYRONNE POWER, da I' PARAMOUNT *

(C 27213)'

Film que fez grande' suecesso em Paris,
demonstrando aa riquezas da nossa terra

lio inicio deste film será executada a
symphonia do GUARANY, de CAR-
LOS GOMES.

G1NE PARQUE BRASIL
Rua D. Anna Nery 258.* V. 3289

NAO SEI QUE DAS MULHERES
Còm Antônio Moreno e Clara Bow
— JURAMENTO DE AMOR 

Com Ricardo Cortes e Florence Vldof
Sabbado: O FARO DO ÓDIO, com

Johfile Walker e O GRANDE ERRO
DO AMOR, com Evelyn Brent.

3034)

HOJE i A» Se 10!_ò_«ks I HOJE
FESTA ABTISTICA de BELMIRA DE: ALMEIDA

com a linda e engraçada comedia do consagrado -escriptor

AMIANDO GONZAGA

[fl FLOR DOS MflRlDOSl j
SABBADO b {DOMINGOli! — A ultra-hllarlanto co-

media de Pietro Barnini, trad. de Cândido de Castro -

ABSOLUTA NOVIDADE PARA O RIO I — ESPUMANTE
PABA SENHORAS.

(C 27234)

I Jb^jEm±~%mmmL9jí^mm^

Copacabana Casino Theatro
hoje i |iÉ-íeiía("2fl Jelloirfl HOJE

NA TÉLiA, A'» 21 e 3UHOBAS:' /.

Seis acloe» da Paramount
GRILL-ROOM — Dincr e soupers dansants todas as noites

Aperitivos dansantés — Aos-domingos c dias feriados.

NA PISTA SCEPRS ELVPiY "" 
' * '"'¦

NOTA —» A!s quartas e sabbados é obrigatório smo-
king ou casaca nò restaurante.

A melhor e a maior c
companhia de revistas

HOJE

O 3i4
a chargé ma»
.luca de riso
que se despe-
de do cartaz
esta semana

i Bode

Segunda-feira
DIA a-4

festa do actor

c om a ro viata

ÉQiiiÉ
üs li!
' que ae

iconservara
i-mcartaz até
quinta-feira

/ SÉJCTA-PEIfeA
DIA »8

grande festival do
mnior cômico de

revistas do Drasil

estranhando

dedicado a todos os
seus collegas de

theatro do Rio o a
Critica carioca,
eom a revista

Dondoca fio Cattete

é a nova re*

vista burleta

que está em
- ensaios, de

FREIRE «IU-

rVIÒR, cuja

premiere
será muito

breve Iâs.73,4.93,4.. Theatro Carlos Gomes

— ¦: jj' 
'. 

f ¦ -_' ' .¦¦¦¦*-'¦.' .'¦.-.. S ¦• '' _.'-
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I / m.1 CASA THEREZINHA I $
. wàf/-_-Ws\W_w

—^r, —^ 1

119 - ÜRUÈUAYAM¦¦¦- 119
começou já as suas vendas de

Bonificação QUIN2SBNAI/
VIDE ALGUNS PREÇOS.

MEIAS DE SEDA — SENHORA —. PARi . . . . .
MEIAS BE SEDA, 0| BAGUETÍE—- SENHORA—PAR.
MEIAS DE PIO DE ESCÓCIA —- .CREANÇA:.'— PÀR.
MEIAS DE SEDA — CREANÇA —- PÂR',; ... . .
MEIAS DE SEDA — HOMEM -!—' PAR.' .'. 7, , . ... ,
MEIAS PORTES SE DURÁVEIS — HOMEM — PAR.
MEIAS DE PIO ,DE ESCÓCIA — HOMEM— PAR. '.:¦

: 
''¦ 

V-7-'..

89500
49500
19400
29300
3!?000
; 9900
29000

GRÁTIS -" UMA THEREZINHA DE PRATA
I' 
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CENTRAL DO BRASIL
Ol melhoramentos introduzidos na

consírwto t'" mate.-ail rodante da
tona principal via [errea pelo dr,
Uura Miranda, sub-diretor da 4" di-
iiii», estão dando excellente* resulta-
dos. Agora mesmo está em esperien-
[Ia um lubrificante, que, examinado
«Ij Laboratório de Analyse da estra-
4i, ttve feliz exito e ioi julgado pel.)
jr. Ferina, como de optima quali*ui. - ,

Os melhoramentos em execução de-
ttmus ainda a dedicação' do encarre-
pio da conserva sr. Leandro Faria,
(it conseguiu normalizar o serviço .de
lido que os carros ou locomotivas es-
lio trafegando na melhor ordem, sem
prejudicar os horários dos trens, quer
ia subúrbios quer do interior.

Feia directoria da estrada fòi
communicado á Repartição Geral dos
Telegraphos a installação da nova es:,
(ação radto-telegraphica volante do car*
ro de inspecção da bitola estreita e
qae eslá funccíonando (tom a potência
tc 7,5 wolts c na mesma faixa dc
io x .12 metro de comprimento de
tiili. A referida estação terá o ureiixo
Jt "PDAF".

A renda bruta da nossa princi-
[il via férrea durante a ultima sema-
tiottingiu a somma de 3.i<t8:i5<i$05,|.

Foi cassada a concessão para ins-
(aliar um mostrador na estaão de
Quintino Bocayuva, destinado a venda'it café e doces, ao sr. Juscelino Ro-
íngua, em vista do mesmo não ter
li utilizado até hoje da mesma con-
(«io.A estação D. Pedro II forneceu
honlem, por conta dos diversos mi-
íóttrios e outras repartições publicas,
ko pissagens, na importância tülal de
Ifítooo.Deve comparecer a Secção de
Ktcbmações, o sr. Carlos Hubner
filio, para instrucções sobre um re-
(itrimtnto seu.

Para informar varibs processos
(mm comparecer a Secção de Recla.
mtóes, os praticantes Màrcellino dos
Sutos Fagundes, Gilberto Alves de
Lima, e João Rangel Pacheco; con-
facnle Domingos Maia, fiel Alexan-
itt Curvello Monteiro: o ex-pratican,
lt Joio Evangelista Corrca de Mello
10. «.praticante Mario Teixeira Al-
eiida. - -
,—';0 dr. Romcro Zander, despa-
(leu-honlem os seguintes requerimen-
(oi que foram enviados a secretaria:¦', Wz Ferreira Campos, Antonio Car-
fcw; da Silva, Júlio Walter^ Isaias
k Souza, Borlido Maia ft Comp. Ed-
anuída Dantas Victoria,.'; S Francisco
JoiífEibeiro e Paullna de Araujo' Sil».
XX .¦» Compareçam á secretaria. He-
neliló -de Souza Lima, ^ Paulino 7. de
Souza Lima, Màrcellino Gonçalves,
(tdindo certidão — Certifiquem-se.
Jofo Pefrola e Octavio Lopes Sole-
M pedindo documentos, — Sim, me-
ílnte recibo. S. A. . Composições,'Inlermtional" do Brasil) —r Entre-
fltrn.se á requerente as 1» vihs dos
Certificados e o recibo da taxa. Bi-
Bnh.de Menezes Britto — Concedo
(oilorzc dias de 1926, a juizo do sr.
(*lidor. João Ferreira Soares —
Concedo, com 7. »|» de abatimento.
Juusrio Eduardo de Carvalho ¦ —
Abonem-se 8 dias com ordenada e io
wn a metade do mesmo. Sociedade
inonyma "Cortume e Xarqueada Tau-
Jli" — A Estrada não pode concor-
tu com a quantia pedida como inde-
Mtaaçio dos prejuízos allcgados, por
|<r a mesma exaggerada. Declare a«"Pterente se acceita a indemnisação
it is:ooo5ooo, a qual, entretanto de-
penderá do assentimento do sr. minis-*> da Viação. Moraes & Companhia
Un. — Não ha que deferir. Socie-
me Anonyma Frigorífico. Anglo "•—
Deferido nos termos da ultima parteío perecer da secretaria. Comp. Se-

Ruros Sagres, Glocondo Forneciari,Paschoal Carrato, Humberto Spagollia,Comp. Alliança da Bahia, José Fran-cisco de Paula &. Fijho, Teixeira Car-
jos * Cia. Comp.V Seguros Confiança.
Veiga Almeida, a Cia., Vlegas, Fer-reira & Cia. Cia. Ltda. Raul Ro-drigues, João Braga e Comp, Scgu-ros Integridade, pedindo pagamentodas reclamações números 15.128,... /.15.020, 15.084, 243l|- ts.010, 17.521,
1425-8 17.IIO, 14.243, 17.783, U.627,'5.559, 498|8| 12.756, 16.896 
'.1-849 — Paguem-se as importâncias
dc 440$$$,, 69?ooo, i74$ooo, 37$500,845416, S6Í000, |69$000, 292$000
338$ooo, 277$i6o, 88$ood, íò$ooo e...
6s$ooo, respectivamente. Comp. Se-
guros Anglo Sul Americano, Comp.
Seguros Brasil, Oliveira": Irmãos Ltda.

Jong & Cia. Comp. Alliantada, Ba-
hia, J. Scapoislatlmpora"¦':» Irmãos ;c
Comp". Lacticihos Alberto Dockc, idem,
idem, — Indeferidos; *.;

— Foram designados: guarda de ii»
classe, o de a" classe, Nelson de Cas-
tro Jucá; guarda de 2» classe, os ex-
tranumerarios, Cicero Alves dá Paz",
Jayme .de Alfredo Araujo Caldas, Ja-cyntho Rodrigues, da fonseca, Pedri
Moreira das Ch.igas, Oswaldo Maga-
llifies Lima David Appolonio, e Árman*
do Bazileu Machado; guarda armazém
da estação Marítima; o de ia classe',
Heraclito Pinto'Gama; trabalhador de
.1* classe, o .exfranümerarlp, ' Manuel
ile Souza Botelho; e guarda chaves

:de .3*' classe^' o trabaljiador Antônio
Juvènclo.

hoje | A's. li horas 1 hoje
ARRÉBATADOR TÒilNBIÒ EM 20 PONTOS

EUZEBIO — MELCHOR (Azues)
T\COLO — JÚLIO (Vermelhos)No CINEMA "FILHOS PREDILECTOS" — "6 . actos de

maravilhosa interprofeção por Mary Astor,
TODOS AO

Elecíro^-Baill
ISua Visconde do Rio Branco, JS1

Cinema Guarany
BnaFrei Oaneoi, 183 - Telep. Norte 4«68.

HOJE HOJE. BEPí -* HüR <

THEATRO RECREIO EMPEESA
A. NEVES & G.

HOJE

tt 7,314 E 9314
SEMPRE

wmwsíM
A Bopèr-rovUÍB, de granâlpsii montagem, eia que oiUXOe

a GEAÇA maroam o maior bucoosso da época

ÈjltoJn.oomparavel duB eximlas bailarinas IrmgB
Carbonell, em novos è bellos mtmeios

- HOJE - I llIJI •ri HOJE ~.
Espectaculos commemoratiyos da 50a re|>rescntaçgo

¦
E' a melhor revjsta — Exhlblda no• melhor theatro,

EepreBentada pela melhor'companhia V

£^*"'*í / Im fí llxffli ttllM^B^^^BI BrJnly Wi /K _. /-^mlkmmm---.. j» ^^^Z - "*vlliJC^55ÍHB|

11 HOJE ** n° B

I GLORIAI
|RE ~~* mai-n -mi 

._ i «,, i, ,»¦¦¦¦¦¦ im.i. ii—i i—i.-, in . . ,. B^rí-J

1| IlüRO TRÁGICO.? I
*~*'* Vnx romance que nos conia as fÊ
=^r frlvoltclaides de uma mulher e Ijj

i o que pôde resultar disso. «j

^ Nelle npjmrecem 6 ARTISTAS DE FAMA 1:
da FIRST NATIONAL W

¦Mae Bu$ct%. 1
| I Eugene 0*Brien 1
¦¦¦¦ Ií Sent Alexander - Mildre Harri»

b 3 m ^om Satetil - .e *•¦ Mitcliel ^eWls 
' 

, 11
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™_______ ¦"¦'¦¦ (2?176)

Uma noife em claro
Será a peça da época,

no

nj___ 1 
~B^^JMa7 
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THEATRO BEPÜ8LICA
Companhia

Portugueza de Revistas
e Operetas ;

HOJE
-i

; -.» SEssòass
A's 7 3l4 ãa O 3|<£
A' opereta dos lindos fados
sentiuiuntueb' cantados por
Zulmira Mlrniida
rainha do FADO POE-¦TDGÜEZ

M0ÜRAR1Â
Últimos dias — nltlraas rc-
piesentaçôes — 0 maior

suecesso do gênero
Amanhã — ás 7 8|4 e 9 8|4

MOVRARIÁ
Segunda-feira —^ Primeira

representação dá grande
revista /

Sol de Portugal
awHíwmatuiuMwwiiinwi uniu

Tró~ló~ló Graüde-Comp.dè Revialas
feéricas sob a direcção
de JAHDIÜL J15HC0LIS

APRESESJTA
hoje je todas as noites ás 7 3|4e-10.--hg. hoje

f 'í^í^ysBB &$

Mf^aWm WWWf
¦tBmí St

dsto

JTIL ÜJ JLN J. J-\%-a
O MELHOR ESPECTACULO QVE O RIO TEM ASSISTI-

DO, COM A LINDA REVISTA

Rio-Paris]
de PAULO MAGALHÃES e GEVSA BOSCOLI
UM DELÍRIO DE LUXO, GRAÇA SEM FIM

FRIZAS © CAM. - 309000 - POLT. - 6Í>000 -- GERAES - 1»

Pnilam oor ofnraJnc i souro na Bahia quc, o ponto de I nos de marinhas situados naruueil Ser aiUraUUS . _, ... •_.... testada da fazenda, denominada'¦''"' ix* i-rrtxhtxti '¦ ' ' vsa naol('n^ . ^a9t "Santa; Cru?", no município. de
WS lerreuOii ha invonvenlente no aforemen-:„„„.._„„„„___, „„:„."" *'*„

l O -, ministro da Fasenda com-; to pretendido^ por d OnudndaiI Montenegro nesse estado, desde
munloou, ao delegado. do, The-;l Fonseca L. Corrêa, dos terre-' que seja atitulo ^prectwlo.

./.;¦','' ;-.yj*lí

m
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mmmmmmnm
brindam o publico
f

À9s 7 3J4

Amanhã
A3s93i4

com a burleía-revista de
costumes cariocag, de

Gastão Tojeiro, musica de
Stabile e Vogeler ¦¦¦

m

mtf
no

Theatro João Caetano
que a EMPRESA M» PINTO acaba de

. reformar transformando-o numa mo-
derna casa de espectaculos.

(27192)

As duas galderias sovaram-se
mutua e valentemente! '

Ambas moram no bordel a rua Ro-
drigo dos Santos n. ,47, ,'e amam o
mesmo - homem. •». .', '- ;'ií

Uma dellas, a Carmen Ferreira, jul'
WC «m.o ^direito áa preferencias

do tequestado indivíduo, que era
disputado pela,
ic»a uua Samos.

Odette Pe-

Dahi , uma acalorada . discussão, hon-
tem, pela manhã. >. ...

Não. se auerendo deixar, dominar,
ambas apanharam . as respectivas san-
dalias, cujo pó sacudiram nós rostos
c nos cuipos uma aa outra. [i
.Accudiu, por. acaso um policial, que
prendeu as duas,,. quando ambas esta-
vam muito catadmhas e feridas <¦
quando a reportagem já tomara conhe-
cimento, do facto.' ¦ '¦. - -...-¦ "v- .*> '.

Levedas; para .a delegacia do 9o dii-
tricto, 'nfio se .sabe • o. que ;Íhei, .(eis
a autoridade, além üe requisitar o» soe-
corros da Assistência para ambas.

TRATAMENTO

TÜBÍBÍBULOSE
DK. FIGUEIREDO HO-':< ¦... DRIGUES

ÍREPRBSBNTANTB ,'DO 
'

Sanatório de Paimyra
""•E. 

MINAS GERAES

Pnenmothorax Artificial
das 4 ás C horas'da tarde,

excepto aos'sabbados
RUA URUGlfAYANA, 104

5o andar .
/___ ,_ (1604)

Caiu do cavallo e foi
para a Assistência

Mario Fagundes,' de ax annos de
edade, solteiro c morador á rua Ame-
lia n. 52, em São Chritovãò, quando;montado cm um cavallo, pasava pelarua Archias Cordeiro, fot victima de
uma queda, soffrendo, cin consequen-
cia, contusões no braço c no thorax.

Chamada a Assistência Municipal,
nma ambulância removeu o 'ferido 

parai Posto do Meyer, ali recebendo os
medicamentos de que. carecia,'

ceuELUCHQIOi
i ¦-'..¦!¦ - íBFFIGAZí ,.-.¦-.

eni todos os casos de co-
queluche é coquoluchpi-
de, como curativo e como
preventivo. ,

61324)

DR. ANNIBAL MOREIRA —
Cirurgia. Partos. Moléstias das Senho-ras. Moleslias do. Recto. Consultas.
R. S. José 19 1° and. das 16 ás 18 lis.¦ ' ., (C 24380)

; ¦'« li»»:» 
¦. -¦'.

CAIU DO TREM E FICOU
%-FERIDOw

Na estação Barão de Mauá, foi Ja-cintho Francisco Xavier; , hontem, vi-
citma de uma queda'de trem, de qúeresultou receber ferimentos' na cabeça
e contusões e escoriações pelo corpo:

A victima foi soecorrida'¦¦ ela . Assis-
tencia Municipal,, sendo em seguida,
internada -rio Hospital de Prompto
Soecorro, . i f ¦ '*v
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ITHEflTRO CflSiHDI
¦' 11 "Ta 

111 __\' \ H0JE 1
2* audição
nocturna

A'S 31 HORAS

._m
ixm^SsV:7: 

'¦'¦¦':¦' ítWkv

5Al ISingermani
Programma excepcional
DESTACANDO-SE: ,

Seheherazade ',

Iguazu
El gipauto

| El dia que me
qwieras

ie Cnnelpn
Sabbado, ás 21 horas ul-

tima audição nocturna.
'Bilhetes ô. venda na bl-1

lheteria do Theatro Lyrico
e/na. hora do espectaculo,
no Theatro1 Casino. .

PREÇOS DAS LOCALI-
_.—_ DADES, -,—

Frízas, Rs, SOSOOO; Cama-
rate», Rs. 3OÍ.00O; Poitro-
ms Rs. 15|009; Balcões de
frizas, Rs. 12S000; Balcões
de camarotes Rs. ÍOÇBOO

i gaçâòde aiâ&iiiK&pioâ d6
utilítíacie pralíca para os

e criadores
vwwwvw i "-'¦•'; "¦"" ¦'' ;•. ¦ íl

CONSPIRAÇÕES : EM TORNO
DO: PROBLEMA DA PE-

COARIA NACIONAL
Em uma das ultimas sessões

da/Liga-' Agrícola' Brasileira, dè
São Paulo, o criador dr. Octavio
.Ferreira de Bàrròs apresentou á
seguinte.; communicnijão ,¦ sobro o
gado^vaecum no BraoUV, -' Pedimos licença, leigos que. so?
mos para um aparte na qóntro-
versia ora .travada etn torno dd
pecuária .nacional. No assumpto
nao lia perder der: yiBta\ dois. ía-
c.tores /que. julgamos pfimaciacS

,e determinantes . das ;müita£l'¦ deir^copsiScs colhidas: v. ;,'• ; 1: •'£. '
v a) :à-relativa' pobreza calcárea.
do nosso solo, imprciprlo, para
formação das grandes ossaturas;

b) a importação desordenada e
sem critério, de reproduetores
europeus, quasi todos "pelludos"
em cotisequeiicla ila respectiva
fori^agao racial, de defesa contra
os rigores das longas invernios.

A fçáqueza .em cal: do \ territo-
rio brasileiro, excepção de alguns
tratos de terrenos,, ,não,i sóífre
discussão'; '¦¦"''•'"' 

''
A decadência , do zebú ou de

seü arcabouço ósseo na 'quinta
ou sexta geração tem ahi a sua
causa. Entretanto, é animal rus-
tico por excellencia, que sabe se
defender, atlrando-se o-tudõ que
encontra, mormente naB seccas.
Donde a necessidade da importa:
Cão constante de levas de touros
Indianos, afim de manter o fogo"sagrado"' da rasa, que é o peso,
a bãl&nça.

A chamada tristeza que se
.observa nos exemplares de ori-
gem europêa, 6 inadaptação de
causa a nosso ver, externa. \Umu
vez soltos em nossas invernadas,
esses bovinos vão recolhendo, cm
suas cerdás, todos os carraplchos
o impurezas que, com aocumulo"de: poeiras, cinzas ei outros- de-
trictos, formam terreno Rropiclo
para.carrapatos, bernes-e outras
moléstias. A seguir .vem a inape-
.tenda, os tumores, a tuberculose,"que,\ alias,, é mãe. de .náscenca.

A observação'6 ..conhecidf. é
verificada. Assim.,:sendo/ paraj
que teimar, sob pretextos de
princípios e doutrinas .quç a pra-
tica repelle, com ,ã introducçào
de animaes de penacho,'. muito'
lindos é penteados .quando' che-
gam, o apenas para serem exhl-
bidos fi, vizinhança babbsa? Res-
ta-nos a conclusão que so nos
afigura quasi absoluta, a menos
que especialistas noa convençam
do contrario: adoptar na criação'
extensiva tão somente ós de pel-,
Io fino. Sob este aspecto o zebti,
que swtipre representou a lei do
menor esforço, fica collocado com
alguns pontos. Ob nossos erros
provêm de se considerar mais,
e preoecupadamente, o typo, t
não o meio..

Discutimos abstractamente o
indivíduo, qualidade e, defeitos,
.festos, -procurando; a realidade

objectlva dó campo de. transplanf
taçãov' que.ê. iihmerisó ,ej variável
dé: ponto a. popto. A n»entálida-
de. dos nossos'technicos, Julga?
mól-a saturada. P.çlà (iultura>:é
pelos compêndios óurppéUS.. Ex*,
pUcavèls,'portanto, as. prçferen«
ulas. 

'¦' ' ' ¦'" ' "' ¦ ,.'¦¦. -/'Â'
A pecuária na Burúpà ê iifteií*

siva por excellencia^ Importa-sè
o bife, e e»J)orfâ-àe 'ó typó de
monta,. esmerant^o-se .'na vapetii
leiteira.. Ura "Importante criçi-j
dor" possuirá cincoenta cabeçasi.
As noções e processos ,zoóteclml-
cos hão de divergir, e radical^,
mente.;,- '¦;
;Bntretanto¦ possuímos '"reser»

vás nossas" adaptadas, de cara-
cteristlcos próprios e firmados,
que jazfefn esquecidas sem estú^.
dos especiaes. disseminados peloh' 1
sertões do.Cearfi, e da Bahia, pé-''
Ias campinas do Piauhy e de Ma-'."
rajô. Em todos os Estados exis--
tem especlmens esparsos de gado
nativo, de jarretes firmes, expe-,
rimentados nos carros de bois
pelas encostas Íngremes, onde os,
descendentes dos tuberculosos da
Europa mal agüentariam a soa-,
lhelra. Esse sentimonto-alicèrcei
de uma possivel construcção nos-,-
sa, tende a desapparecer conta^;
minado pelo zebú.' O aproveitamento intelligente.'
e racional dessas - reservas ahti-';'
gas, ambientadas e providenciaes;
seria uma obra de- patriotismo e.
preservação. Conservar melho-.V
rando, deve ser a directrlz. 

",

Estabelecer , em São Paulo e
outros pontos.do sul estações de-
monta e selecção desse rebanho';'
que, não obstante falta de cuida-'"
dos especiaes e a hostilidade do
melo (Ceará), conserva, proprie-j
dades tão assignaladas."Üo mesmo passo, ó caracú de;
São Paulo e Minas £everia ser
conduzido ao., norte, onde talvest/
sé apurassem,'diversificando pa-'
ra melhor, nas campinas salltra-i
das c isentas de''mòscas, algum^Síi
das suas ^xcelleifclas, fárt5*ften--.i
te comprovadas. '^Seguindo ess%,
vereda poderemos* câmitthár de-,
yaga^J 6; certo; mas com a certo-;'
za de'chè'èar;a resultados;' '"

Sob o ponto do vista de con-
junto e como medidas de actua- ,
lldadè apenas .— determinação.,
pelos competentes das raçais;;;
mais recómmendaveis a import-.
tar. O exemplo da Argentina,;;
sempre invocado entre nós, seràí;
applicavél ao Rio Grande do Sul;
e não, evidentemente, ao planaitp'v
de Goyaz. '•¦•_ '.-i;

A trãnsplantação. dos produ-,'
ctos do norte poderá proppreió-
nar i surpresas, que annos volvi-'
dos de pacientes melhoramentos,
venham trazer a nossa oompleta
emancipação pecuária. .;,"

A experiência com o caracü'é .
suggestiva: autoriza a prosegultv

Ao demais, até nesse terreno
de puro utllltarlsmo, formaílar
mos ao lado dos moços, que nu-'-
gnam:peia..brasllldado integral.'.:'.

;'¦}¦¦¦-'
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Marita levou com uma caneca
— na cabeça —

; Ao Posto Central ,de Awiítencb; foi,
hontem, solicitar curativos a nacional
Marita de Oliveira, que apresentava
um ferimento na cabeça,

, Coutou ella, ali, que íôra aggrcdida,
!na rua , Nery Pinheiro, por iyp in<i-
viduo que ine atirara com uma caneca,
c depois de medicada, retirou-Te para
a respectiva residência, á rUa Pinto
dc Azevedo ri. 23.

j A policia, está visto, ignora o facto...

Caiu de um bonde e íoi
para. a Assistência

O troptiro Lúcio Pinto de Carva-'lho,"com 5* annos, morador á rua'Viuva Cláudio n. 168, quando viaja-
va num bonde linha 1I0 Engenho de¦ Dentro, ao pajlsar' pela rua São Fran-
cisco Xavier, caiu ao solo e contun-
diu-sc na cabeça.

Chamada a Assistência Municipal,
foi elle soccorrido no Posto do Meyer,

.ic onde saiu mais tarde pararesidência. ¦ ¦

B sua 'Grande 
Companhia

de Operetas e Revistas

HOJE
ãa 8 :íi4t

ultima repreacntacãofie,
grandiosa revista'

ÇLHOJE ATB' D0M1MG0
UNEMA LAPA

Av. Mem do Sá, 23Contrai 2543

Setimo Céo 1
com CHARLES FARREL e JANET GAYNOR — p. uma comedia interessantíssima^

Domingo: Matinée de 1 hora em diante. i

CINE MEYER
"¦*: ' ".¦ .' v .M—

DE HOJE
A DOMINGO
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CAMPEONATO ' BRASILEIRO
DE»í«OTBALL |

"O 
embaninB&ía^Embaixadii

Alagoana
; ."Embarcou efffictlvamente no"ítatoená*, còntorme noticiámos
ém nossas edição-' de hontem
i. embaixada, sportiva que Ala-

IJ'

"->.f Alfredo Rego, presidente da

_-A. embaixada de Alagoas
¦ *< K . .
"¦': gOas nos mandou, para tomai
:';¦: parte no Campeonato Naclonui'¦>. de Football.
-'. " O seu embarque effectuou-so
-ü no Cáes Pharoux e tèVe uma
-.-* concorrência brilhante, pois¦nulém de grande numero de con-'¦¦*[' 

tenuneos que lhes foram lo-
-:;.,var 0 seu abraço do despedida''" compareceu tambem um contln-

__Éfgente "de, alagoanos'do .batalhão' No,val, acompanhado da respe-
ctlva bando de; 'mustca, que du ¦
rante o cmbãrqiie\ tocou harmo-
ntosas peças. .,. - '

A bancada alagoana so fez re-
>; preséntar pelos deputados Luiz'-Silveira, Freitas Mello e Rocha

j^^S^fV-ji'
Sí»^i^^^_____i''^M ¦.¦¦«-¦A . I-JS,-. ::J:..::.HBBOKMaunnnKaajiisaall

I,.

HS&fflmg':¦_.

Octacilio " Mula, presiden to >la
Colligaçao E. Alagoana

,-. '• -, tf*1'' 
' 

:
,, CavalcàntC tendo este ultimo
; acompanhado fu.,- embaixada., até
-a. bordo do i'Itábe'ra!'f em !lan-'etia especial' .géhtiltriênte' of fe-
.recldii.pelajMesma, bjiiicadaJJ

Devido: á gentileza, de "um
"amigo podemoá publicar as' pho-
.'tographios do sr. Alfredo Rego,
presidenta do embaixada,* o se-

i'nhor Costa Leito Filho, repre-
, sentante da Colligaçao Sportiva•Alugoano junto á C. ,B. D*, o-
,-o sr. Octacilio Maio, . expoente' líiaximo do' ' soergumiento do

sport' em* Alagoas e qüe deve
estar radiante por ter conse-
guido coin o" s£u heróico eBforço'

, o perseverança, a gloria de ver•a sua querida terra natal tomar
..parte no campeonato nacional
¦ Ae football. ¦ •

, Se não. foi possível colher to-
.'dos os louros da .victoria, como,
italyez desejasse, não é motivo,
entretanto para desanimar, pois,

J-como Já fizemos vêr na nossa'chronica de teçqa-felra os rapo-

tf

-.-'* Costa Iaçite iifilho represen-
tante da C. E. &'., na C.

..BV Desportos.

ozs de Alagoas são todos destí-
>.midos e ardorosos, como todos

os nortistas, e o que se torna
.'precizo fazer, para que consi-

gani medir forças com os seus
adversaríòá mais ¦ fortes ê pro-curar o Colligaçao Alagoana ar-¦ ranjar um technico ou ''entre-

..neür", què conheça todas as re-
.fgras de football, afim'de corri-

!.glr .o grande dpfeito.de todos os-nortistas,.; em sõ querer fazer
jogo pessoal.,

..Sem technica e combinação de• passes no jogo, não ha esforço
.algum que slr.va.';'. Esta nossa insinuação aos ala-
soanos -visa evitar que conti-

.'nuem ho erro em que estão,
.e façam trenós tambem do res-
istencla, afim de poder conseguir

,a vitalidade neçassarla nâo . sô
.para o dbmiriio da pelota comotambem em. beneficio próprio e-dit nossa pátrio quando fôr pre-cizo.

JOGOS DE DOMINGO
¦•:".• A tabeliã eliminatória do C.

B. F. marco paro domingo proxi-
. Tíio s. ssgüüuti, ãfiriü dc prcliaii-

nares, determinando os adverso-
rios ás semi-flnoes.

IL Ttalvez seja a primeiro tardo
tnals ÓU mftr.es iiiíõic-aatiiiie üo
campeonato, porque em cada cam-
po haverá- uma partida possivel-
mente equilibrado. -

. S6o Paulo deve vencer o team
¦Ao E. Santo, com a mesma faci-
lidade que o team do Districto Fe-
deral devo vencer' de Minas Ge-
raes. As outras partidas 6 que"ph>mettem ser as melhores até
agora, disputadas: uma, a de Po.
raná coni Bahia, no campo do. Vas.
co e a outra, do paraenses com
augchos, no campo do Fluminen-
«se.

,. ' A opinião geral é de que os pa.
^ranaenses ganharão dos.bahlonos
. do mesma fôrma que os. gaúchos
vencerão os paraenses.

Theorlcamente podem ser duas
hypotheses possíveis, mas os pre-
visões podem falhar

EM CURITÍBA
Curiíirta,, 19 — - (A. B.) — Ftíl

,;rando o enthusiasmo causado pe-'ia estrondosa victoria do .combinar
do paranaense no jogo que se rea-
Uzou domingo no stadium do
Fluminense F.C, contra o quadra)
do Estado do Rio, disputando .o
1°. campeonato brasileiro de foot-
uai. , 

", ,,-.'.. 
'/'-* 

Si, !-'
A opinião publica do H.stado es-

parava a.derrota- do .scratch.pa-
ranatnse, de modo que, a suá
'.fulminante; victoria causou '• sur.
preso immensa é grande olegrlâ.

No domingo, depois dos 4 horas,
uma multidão Immensa. se acoto-
velava ém frente aos jornaes
acompanhando a discripção do jo-
go. Ante-hontem e hontem reoUr
zoram.se innumeras festas' coni-
memorátivas da Victoria, sepdó
extraordinário o bnthusiasmo gé-
rol. '* ' '" ¦•"' ''Jl

ECOS DO NOSSO CONCURSO;
DF PALPITES

A resposta do 8 f Christovão J,

Recebemos hontem do prestigio-
so clüb dó rya Figueira dé Mel-
lo, o seguinte officio: .'•• ,

Officio* ri*,- 241.' Secretaria, 18
de outubro: de 1927. Exmo. sr.
secretario do •"Correio da Ma-
nhã".. Respondendo a carta de 2,2
de setembro ultimo, na qual pede
v. ex., qüe este Club indique umà
instituição de caridade, o quem
posso o conceituado é- Imparcial
"Correio da Manhã" entregar a
quota de 200$000, proveninte do
concurso, que. abriu, de palpites
do "foqt-bi|il", no.qual nenhum
vencedor houve, cumpre-me com'-
munlcar a v. ex. qüe todo a dl-
rectoria do Sãb''Christovão; acho-
ém condições de merecel-o o Cal-
xa Escolar dof 20?. Districto - Gunfí
ratlba, visto que irfi beneficiar
uma populaçãqf epcolar. esforçada
o,-paupérrima*. .

§lrvo-me do, mofmento para mal
nlfestar a y.: ex." as mais altas pi'of-'
vas de apreço e estimo.

. Saudações. J. Iryrio do Nasci-
mento. — Secretario. '

Falta' apenas a resposta do
Bangu' A. Ç. qüe estamos aguar-
dando, para entregarmos o pre-,
mio f promettido do 1:000$000.

Òí-TÉitCÈIRO TEAM DO ,
BOTAFOGO (

Realizar-serft, hoje,' 20 de ou-
tn bro. ás 4 horas da tarde, um-
apurado ensaio para ps piayre?.
romponeptes do 3o team: Luiz,
Dolabellà," André, Burla, Cotia,.
Diogenes, 

' Edmundo, Fernando,
Newton, Milahez,- Almlr, Jura-
cyr, Franklin e Aguanaldo. ,*

CLUB DÊ REGATAS VASCO1'
DA GAMA* ¦:•¦ [i

Pagamento do juros do Emnreul
timo do rs. 5.000K)00$000

No Banco Boavista; estãol
sendo pagos; de 1 âs 3 horas,;
os juros vencidos em 15 dof.cor-j
rente, Idas obrigações:, do em'*'
prestimo de cinco mil contos,
lançado pelo Club de Regatas
Vasco ' da Gama, de accordo
nom ò .decreto i legislativo n°,
5.170 de^í9 de. janeiro) de 1927.'

A FESTA* SOCIAL DO ÍS
BOTAFOGO

A directoria do Botafogo Club
fará realizar; .sabbado, 22 do
correíite, uma soiree.dansonte,
das 9 horaB daj noite, d 1 do
manhã, dedicada aos -seus asso-
ciados. ¦'¦¦'-.¦''J.

Esta festa terá logar nqs sa-
lões dò Country' Club, em Ipo-
nema, gentilmente concedidos
por esto clüb.'A 'thesouraria 

preyjne aopso-
dos que a, entrada será fèltai
imediante o apresentarão, do
carteira social e- recibo do mez
corrente, e poderão levar em
sua companhia,' senhoras de sua
familia, de conformidade com os
•estatutos: mae, esposa, .filhas
solteiras e irmãs solteiras.

t;4 ..' : .

UMA. FK8TÃ- SOCIAL' NO
AMERICA

Reallzandq-sè no próximo sãb.-
bado, dia 2É do còrrente;: ás" 9
horas, um recital ..llttero.mtjsl-
cal.* o, Departariíento' :Fbrqlntfto,
communica aos sócios que o
entroda será mediante o ,ápre-
sentação dá carteira de Identi-
dade social, ..com o recibo cor-
respondente ao tnep.de. outubro
(10), podendo-se fazer acompa-
nhor das pessoas de suá fáml-
lia (mãe; 'esposa, ilmãs e filhas
solteiras), sendo prohlblda a
entrada de menores do 15 annos
(art.- 65 léttra d).

Ov Departamento Social, infor-
ma nue o programma será pu.
blicado . opportunamente. ;: ¦¦:."

TORNEIO INTERNO,' DO CON-
FIANÇA A. CLÜB

Hilda Mendonça x Bernardino
Bastos

A tabeliã do çompeonato In-
terno do .Confiança,; marca pafa
o próximo domingo, 23 do, cor-
rente, o primeiro match em, quc
tomarA norte--i a valente equipe"Hilda Mendonça". ' ">.,

Será seü adversário, nesso lú-
ta Inicial o Team Bernardino
Bastos, uni dos mais fflrtes - cón-
currentes ao campeonato oclnio
referido. O,"team1 dos corações"
apresentar-se-á regularmente
constituído ef tudo;torá, /pela
obtenção do bbi\ primeiro . tri-
umpho. O! seu • oaiitaii) . jgeral
solicito 'por n°8s,P intermédio o
comparecimento dos > amadores
seguintes: Hároldo, - Hélio', Paes
Leme, Sylvio, Álvaro, Albano,
Tharcislo, 'Carlinhos, Bébéte,
Ary. Walíredb,'' Amadeu, Car.
los, Mello, Jorge, 'Athanagildo,
Linhares, Vasco e todos os de-
mais inscriptos.'

ra, secretariada ' petos srs. Adherbal
Serra é Ruy dos Santos Koeln.

Poderão tomar parte ¦ nesse concurso
todas as senhoras é senhoritas de: Co-
pacabana, não .havendo excepção par;cohcorrentep',-,;*:'.

Haverá os seguintes prêmios:
i) para a sombrinha mais rica;
2) para á sombrinha mnis excen*

tricaj s
3) ..para a sombrinha mais artística.
Atem dos premios b(ferecidos prloPraia Club, reerfreu a directoria, ex*

pnntancamentc valiosos prêmios alfere-
cidos pel) Joalhéria Adamo, Casa.Atne-
rica e China e Casa Colombo,: prêmiosestes nue serão, hoje, expostos em uma
das vitrines da Joalhéria Adamo.

Para a commissão -julgadora foram
convidados os srs. Vdrs. Haul Pedernei-
ras, Aureliano Amaral,. José Marían-
no. Porto dá Silveira,. Plínio Olinto,
Gastão. PénaWa, '."'..

A festa terá inicio as o boras
Já enviaram, as 'suas adfiesoes á com-

missão organizadora . as '.• seguintes ' se-
nhontas:

Sylvia Lisboa, Marin Knlalia Cana*
rio, Dulce Calazans. Zaira Klw-i^TW
déa Galvão, Elsa Castrupp, Dulce Ko-
xo, Vènjáv Rosendo da- otwa, ct/Vtttu|
Catrautlii, "Conceição Tavares, Maria d;
Gloria Neya, Diva Ribçlro; Zetia Bas-
tos, Dulce Velloso, Edith Vellosii,' Ma-
ria da Gloria Sobral, Nair Sobral, Ceei
Martins, Carmen Santos, Plavita Diai
Martins,' Rosita Pimentel, Milly Pi-
mente!, Maria de . J,ourdes' Pimentel,
Maria de T.ourdes Ipanema Moreira,
Vera Ipanema -Moreira, 'Nilsa. Valle,
Euhice Valle, Nadilc de '.Barros,'*' Nadir
Guimarães. da, Silva, CeÜtiu, Guiav-irães
da Silva,. Nicéa Guimarães da Silva,
Therezinha Barreto, Gloria Barreto
Clara Zucculo, Helena Prister, Mari»
dc.:Lovirdes' Souza Castro; Anna Me*
deiros, mme, Alice Maneie, Ruth dos
Santos i Rocha c srta.: - Aida Zucculo:

VOLLEYBALL
UM TBENO líO. BOTAFOGO

¦ O departamento technico do Bota-
fogo, pede aos.-jagodr.es dos promeiros
c .segundos quadros de volley bali, as*
sim como os respectivos reservas, para
um rigoroso trenó na próxima sexta-
feira, dia 21, ho rink do- club ás 4 c
meia da tarde. .;

¦¦ 4" : J

évjrrj --.-—- ^*»M^te&!0**'i^miisüro^v^' ^ÍS
,>-®í_i<|,| i-—•v-r'-j' J **^ ^—-^ . 
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NATAÇÃO
UMA REUNIÃO. DÓS NADADO-' RES DÔ FLAMENGO

O director de natação do C. R. do
Flamengo pede, por íiosos intermédio,
u presença dos .nadadores do club,
amanhã, sexta-ieira, ás 8 e meia da
noite, ha sede da; Praia do Flamengo
n. 68, afim de ser fartado a*s&umpto
importante.

Excursiònismo
GRÊMIO EXCURSIONISTA

NACIONAL

Visita áo Museu Histórico.
A - directoria promoverá no próximo

domingo, uma segunda visita ao. Mu-
seu Histórico Nacional, ' installado ;i
avenida das Nações, o qual* forma,
nò Brasil, um dos maiores archivos
de objectos Valiosos que lembram da-
tas i! factos memoráveis da historia
pátria e reminescencias dos grandesbrasileiros que mais se distinguiram no
Brasil,' tnnto: no Império -como ria Rc-
publica. /

Os associados terão para ponto dc
encontro a 'sede social, delia saindo à
i hora e. 30 minutosr.

, — Hoje a directoria se reunirá eni
sessão regular, para a, qual o presi-
dcntei coitvoca todos os directores em
exercicio. .

y-MJiS-:-

Athletismo

[Acção M
Jockey Club j

Vónde-se' unia dei
soe Jo. '

Tratar comGeoM
gino neste jornal!

(1134)

Atropelou, fugiu e a policia
vae fingir que apurou o facto

. Victima de 'uni atropplatnento por
auto, na praça da Republica, esqui-
nX. áa raa.."Eenadorí.Eiiz«ibii}',';'Monassc-
Halbcrin.dc .54 annos, russo, casa-
db, resirieríte á 'rita.; Jorge ¦Rudge n.
40, casa, 1,- recebeu contusões e cs-
coriações generalizadas. >

Como na quasi. totalidade dos casos,
isteu f.. quando o dhaufícur não c
nresp,;. pot-, populares,. b culpado" deite
desastre fugiu, deixando os represen-
tantes do sr. Coriolano *na completa
ignorância dp*facto...

penerosaméhte, e prestando • mais um
dos-; tantos auxílios, que^ tèmos;,,pres-
tados ' ás autoridades policiaes, .damos-;lhe aqui o numero do p.uto que atro-
pelou. Monasst' — 5195»

Sabemos que a policia não se uti-
lua disso para' pumr o chauffeur cul-,
pado, mas, ao menos, lhe servirão para
fazer figura perante o chefe, apresen-
tando-Ihe como mais um facto que
apurpu...'e escondeu á imprensa, nos
termos da • sua circular. ,

"¦¦'¦¦ ""«O 1*. •<***;*• *Uín**

Um menino gravemente ferido
: pòr um auto particular*, Passando pela rua Conde dc Bom-
fim, em grande 'velocidade, um auto
particular artopeleu nas proximidades
da casa den. 301, um menino de
pouco mais on menos 5 annós;;

.-¦ Deixando o pobresinho caído, o auto
fugiu e, pouco depois, a ambulância
da.'".Assistência" 'apanhava a victirha,
conduzíndo-a para o Posto.

Ali. ao scr medicado, a coitadinho
que recebeu graves: ferimentos, apenas
disse- chamar-se Augusto.

Depois dos curativos o inditoso me-
nino que vestia pobremente, usando
calça e camisa listadas, . foi internado
no .Hospital dc Prompto Soccorro.

(1004)

0 CASO DA RAINHA DOS
JSMPREGADOS NO

i,ÍS; CilBÍERCIO

Um communicado da União dos
Empregados no Commercio
Communiea-nõs. á' Secretaria f: da

União doa:'Empregados do Còm-
mercio:"A directoria da União dos
Empregado do Commercio do
Rio de Janeiro, apegar de- não
pertencer ao Quadro Social desta
associação de.classe a senhorlnha
Noemia Nunes, logo ao ter co-
nheeiSíiuito da situação em ' quese encontra a mesma auxiliar do
commercio, reuniu-sé extraordi-
narlamente, deliberando envidar
todos os esforços para a angaria-
ção de donativos em- seu boriefi-
cio. Neste sentido, encontra-ss
na Tlièsourariá, que, funfçciona
na sede. fi. riia Gonçalves fDÍas n.
3, 2". andar, um livro destinado
íi collecta do assignaturas,. das 8
ils 21 horas. Estç livro já foi Ini-
oiado com o donativo de rs. ...
2OOSO00, jtubscripto pela directo-
ria. Ao mesmo tempo, a directo-
ria deliberou tambem realizar
pomposo .festival artístico Ütera-;
rlp, á tarde de 30 de Outubro
corrente, em beneficio da (les-
venturada enferma: Este festl-
vai terá, o concurso de um grupo
dos melhores muslcistas nacio-
naes. A senhorlnha Marlna"Pa-
dua visitou, hoje, a directoria, (la" União", communlçandó-íhe que,conjunetamente' oom o escriptor
Gastão Penalva e o violoncelista
sr.. Newton Padua, darft seu
eoncurso expontâneo ao. referido
festival. . . "¦;¦'-•'í " -'¦ '"?' .

Foi julgada improcedente
va queixa do tenente S-

Bricio' Bentes «.
Ha, tempos, o ,1o. tenente"Brlcló Porttlho Bentes apresen-

lou- queixa contra o director do
Laboratório Cljlmlco Pharmaceu-'tico, corohelLulz Fernandes Ra-
tnOái,, allegando que,* por so ter
reousadof; a cumprir uma ordem
quó. julgou humilhante contra
dois outros officiaes que.' serviam
naquelle estabelecimento, rece-
beu, uma 'punição disciplinar in-
justa e revoltante, contra a qual
procurou dosaggravar-se / apre-
sentar a queixa,, em questão.'Hontem, o, 3°. promotor, dr.
Oscar dos Santpsyacbando que ò
queixoso faltou' aos seus deveres,
desobedecendo, ao. _eu superior e
3hefc e. que èxemindo-se de cum-
prlr o que lhe foi determinado,
incorreu'?em falta, como preserva
o Código Penal Mllltat,, opinou
pela Improcedéncla da queixo.

> * 

;— 
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UMA REUNÍAO fDOS ATHI^E-
TAS FIvAMfENGÒS

O director dç, athletismo do club de
Regatas do Vhmenrd pede, por üOi-
so intermédio, a* presença doa seguiu-
fes athletas no 'campo do club, ás.; io
boras do próximo dsnsingu,. 43 tio cor-
rente, impret cri vel mente, quando -será
tratado assumpto relevante para todos:
Adam Rammcnsse, Adolpho Woebcken,
Antônio A. Gomes Taveira, Carlos
Américo dos Reis Junior, Caflos Woç-
l.ckcn, Clâüdionor da Silva, Clovis
Kalcãoj Erwin^.Bürkle, Euclydes Porto.
Francisco Gomes Marinho, tenente Gui-
Ilicrme Catramby- Filho, -Heinrich Sib-
bert, Henrique Pieper Junior,.' Iberê
Gilberto da Silva lieis/ tenente Tornar
Brasil, José Ãjigusto Santos Silva,
José da Silva Campos, tenente José
Ja Trindade Jardim e Utysses Mala-
;:uti de Souza.

r!í
O CONCURSO 

"DAS 
SOMBRI-

NHAS NO PRAIA CLÜB

No dia 6 de novembro próximo será
officialmente inaugurada pelo Praia
Club a estação de banhos nas lindas
praias ¦ de Copacabana, realizgndo-se,
nesse dia. varias provas desportivas e
de athletismo, e o primeiro concurso
— o das sombrinhas. ',.'-.

Esse concurso, qne constituirá rui-
doso acontecimento, está sendo organi-
zado por uma ^ commissão composta das
senhoritas Ziiá Sarmento, Judith - Pi-
'ts, Célia Bandeira; Maria Isabel Ser-

Actos da Instrucção Publica
O director de geral asslgnou

hontem õs seguintes:
Mandando submetter a lns.

pecção ..medica, d.. d. Corlna
Ferreira Campello Guimarães,
Olga de Avellar Fernandes, On-
dina Dias Corrêa de Lemos c
Haydéa de - Souza Vahla de
Abreu. Designando a adjunta
Hiizana, ü(\ Oliveira. Santos Ca-
valcante para a 11" mixta do
11°. As' substlutas, Sylvia Pe-
reira de ¦ Oliveira, para a"'G\
mixta do.9o; Lucllia de Lima
e Silva-pára a 9* Ünixta do 12";
Alfredina Mondes para a 9'
mixta do 12°; Maria Isabel da
Costa, parft aff* mixta do 21°;
Gertrudes Alves de Moraes pa-
ra a 5* mixta do. 23".

Dispensando a substituta de
adjunta Celsa Ferreira Coffrl.

i<i»i » ——

0 "Jequitinhonha" continua
era perigo

Bahia: 19 (A.. 3..) — Conti-
nua eni perigo o paquete "Je-
qultinhonha", da Companhia dc.
Navegação Bahiana, qne nau-
fragouf na barra da Cannavlelra.

Ao que parece o casco seríi
iialvo, mas a carga ficará com-
pletamente perdida.

O -\Tipor "Porto Seguro",
que se está empenhando em sal-
var o "Jequitinhonha" não pôde
dar caba! .- desempenho, não
obstante os seus esforços, de-
vendo seguir para ajudal-o o
vapor "Marahu"'.

O mar continua agitado.
tm iw» »»¦

0 Ali América Cables pôde
utilizar-se da Telephonica

O ministro da Viação permit-
tlu & Ali America Cables Inc-
utilizar-se, até fevereiro de 1928,
de uma linha da. Companhia
Telephonica, entre esta capital
e São Paulo, no caso de Inter-
rupçãc dos seus cabos subma-
rinos Rio.Buenos Aires e San-
tos-Montevldé* ¦:.-;,.:.

Ferido a soco. no rosto, aggre-
diu o contendor a punhal

Patrícios, . eram camaradasfos.
italianos, João Tenusto, empré-
gado no commercio, residente A
rua da America numero 169 e
Montedoro Antonino,, barbeiro,
morador árua Jockey Club nu-
mer0 306. , .,

Hontem, porém, desavlerani-sê
por um motivo seçi importância
no largo do Jockey Club e de-
pois de forte discussão, .trava-
ram-sei om luta corporal. - : ,'Trocaram sopapos, rolaram pé-
io chão e afinal, Montedoro coin
um soeco feriu João no olho es-
querdó. i,

Enfurecido o aggredldo sacou
de um punhal e avançando pa-
ra o contendor golpeou-o na
joxa esquerda. , - ...

Apartados por. populares-, -: os
lutadores foram conduzidos ft
Assistência de onde, depois de
medicados se retiram.

A policia não teve conhecimeri-
o do facto.

Foi atropelado por sua própria

EM TODO 0 BRASIL A P4BRI0A

.^^rÍJmIijSqÍíít^^
leva os seus artigos, o a popularidade grangeadu, giíiças;
á lisura de suas transacções e & originalidade dos seus mo-
delos é que a fazem o orgulho da industria nacional.

MOVEIS -DECORAÇÕES - TAPEÇARIAS
lç-3 — R. Conceição — lVSt. J

Deposito — AVENIDA MlíM DE SA, 40

^TSS)

Se » /«o
i Carros usados a preços minimos I

Hudson-Essex, Buick, . Dodge, Studebaker, Ford,
Chevrolet etc. Modelos double phaetõn, coche, barata,
llmouslne 6 e 7 logares. Facilitamos o pagamento peque-
nas-entradas, longo prazo.

L. T. WRIGHT CIA. LTDA
.' . , RUA fBVÁRISTO DA VfiIGA,,142 (301Ò)1

— culpa
Ao atravessar a Avenida Go-

mes Freire, conduzindo um rolo
le tapetes á cabeça o-carrega-

-.lor Vlctofio Petralha, residente
x travessa do: Paço n., 77,-foi'
itropelado polo auto particular
:i. 8.105 conduzido pelo seu,pro-
<rietari» Manoel Lopes Oliveira.

A ppllcia. ão-12° districto que•'.apurou" este facto direltlnho,'
porque o sr. Lopes Oliveira
não fugiu, tendo conduzido o
atropelado no seu próprio car-
ro á, Assistência, pretendeu em
.ibedléhcia' ft curiosidade do^che-
íe, escondel-o aos jornaes,

Victorio qüe ercebeu. contUsSes
3 escoriações generalizadas, ao
:er medicado na Assistência'de-
ilarou que o accidente se dera
por sua própria culpa,

hi separar dois homens que
brigavam e, um delles,-

e ferie, a faca .
Por motivos que ninguém sou-

io multo menos a policia, dois
.'ndlvlduos hontem, na rua Ba-
•ão de São Felix, depois de mui-

no discutirem travaram-se em
;uta corporal... . '

Passando na oceasião o vendo
os dois engalfinhados, Joaquim
Gonçalves de Andrade, resi-
Imito ft rua Gomes Serpa n. 14,
ia Piedade, teve a má Idéa de
apErtal-na.

Salu-lhe caro o acto. um doa
contpudores, sacando de uma
faca atacou-o, : prodtlzlndo-lhe
um ferimento nas costellas do
lado direito.

Caido Joaquim por terra, o
seu aggressor, assim como o
que lutara com ello, fugiram
calmamente, visto nenhum po-
pular se animar a. prendel-os e
a nossa policia, sô sorvlr para
fazer... circulares.

Apanhado pela ambulância da
Assistência, o ferido fòi conduzi-
do ao Posto da Praça da Repu-
blica, onde recebeu os curativos
de que carecia.

ÍNSPECTÓRIA DE VEHICULOS
Estão chamados a comparecer

dentro de 48 horas para respon-
derem, por infracções que' lhes
3ão attrlbuidas, os conduetores
ou proprietários dos autos abai-
xo mencionados.' Infracções do dia 14:

Por desobediência ao signal —
Autori números: 3 — 154 — 4354
10.708 — 10.997 -- 11.153 —
11.605 — 12.017 — 12.193.,

Por excesso de velocidade —
Autos números: 187 —* 1254 —¦
2426 — 3014 — 8664 — 9213 —
11.133 — 12.193.

Por estacionar em logar nâo
permittido — Autos números:
343 — 4043 —10.283 —. 12.265,

Por contra a mão — Autos nu-
meros: 733 — 6094 — 10.364 —
11.876 — 11.911.

Por'pairar no cruzamento —
Auto numero 1233.

Por fazer u_o dos pliarfies —
Auto numero 8018...

Por^excesso de fumaça — Au-
to ritimçro 8423, ;- Por interromper o transito —
At)to„. numero 11.816.

EXAME DE MOTORISTA

Chamada para hoje fts 8 horas
— Esmeralda de Almeida Mon-
teiro, -'Alberto da Costa- Van Er-
,veh, Avelino Alves da Faria,
Geórge Philip Fredrick, Henri-
que Dantas, Roderich Norman
Loyd Proth, Mario de Oliveira,
Manoel .da Costa, João Pereira
dos Santos e Orlando Pereira.

Prova pratica — Vicente Fer-
reira da Silva e -Lourenço da¦511 va. • -; .

Turma supplementur — João
da Siiva,. Abrahão Resnikoff.
Joaquim de Souza Lopes, Luiz
Arnaldo Aslan, Armando da Sil-
va «Andrade, Amaro de Almeida
Magalhães, Manoel Carlos , Gon-
,:alvesf o Dorival Ferreira.

Prova regulamentar — Anto-
nlo da Costa.

Chamada para hoje, fis 12 1|2
horas — Hermann Sthaner, Cie-
mente Fernandes da - Silva, Al-
vaio -Marinho da Cunha, Josi-
telles-dos Santos, Álvaro Má-
chado Lemos, Patrício Fernan-
des Menezes, "Wilhelm Goll. Ro-
mão da..Silva Martins, Carlos
Augusto Ferreira dos Santos,
João do Azevedo Silva.

Prova pratica — Manoel Jo-
vlho Lyra e -José - Gonçalves.

Turma supplementar — João
Gomes- Alves, de Moraes, Anto-
nlo Pereira" Reis, Felix Verdn-
guer, Moacyr de Andrade Aze-
vedo, Alelx Duarte Serra, Anto-
nlo Alvarò e Hilário José Rodrl-
Tues Pereira.

terna qüe não possue 
"válvulas e

que é rbsfriado por. uma corren-
te de ar -comprimido»¦¦'

O novo. motor; de accordo com
a Informação, é beip nienor.com-
pletamento siieffcioio,' e capai 'ile
desenvolver maior, velocidade com
menor consumo de combufstlvel.

Juntamente com . ò motor, al-
guns. acçesBprlos" tambem são -'de
interesse. Assim,' o carburador é
conbtruido.de tal "maneira qtie é
capaz dê fornecer, umá mistura
de riqueza de carburante sensi-
velmento constante; -a velai'de
ignição - ó tambem do novo. de-
senho, mantendo, as pontas per-
manentemonte Isentas de óleo.

A situação do mercado de au-
tomoveis no Chile

Um communicado recente da
commissão de congressistas chi-
lenos que está estudando a, rer,

. vlflão dasf .tarifas naquelle ,paizi na-
qual considera jdstà ümá* redu-
cção dós .direitos "de importação
sobre automóveis, - velü. prejudicar
enormemente os: commerciantes
do Chile.

Os freguezes estão sê abstendo
de comprar, mantendo-se na ea-
pectativa de umá. baixa de pre-
ços, o que alifts, até agora ainda
não se deu. ¦¦ ,

Escola para
Chauffeurs

VDIrtctor prüprietario — Eng. H. S.''nl° .— Avenida Salvador dc Sá, 193(Predio próprio). Tcleplione Villa 5309unira quc expede diplomas. .-
CTJRSO COMPLETO DE MACH!<.VAS — .15OÍO00 — Paearaeuto rmprestações. — Direcção em "Fords",

.Chevrolet", "Buick" e "Studebaker".
(C 21G18I

MADRID POSSUE NOVO
.- MOItiR-

Noticias recentes informam queappareceu em Madrid um novo
typo de motor de combustão in-

A próxima exposição de auto-
inoveis na Argentina

A Exposição de Automóveis dá
Argentina, reallzar-sé-fc^este an-
no, no Pabellon de Ias Rosas, dé
10 até 20 dé-novembro, sob a di-'
recção conjunta dá ..Automobile.
Importer Association e do Auto-
movei Club Argentino. . i

A concorrência americana pre-
judicou a Fiat em metade

de suas vendas •
Uma noticia recente Informa

que devido principalmente ft
grande, concorrência, dos .ameri-
canos na Hespanha e Suissa, Jl
fabrica italiana Fiat, teve-'sim
producção reduzida de cerca dé
50 por cento nos tres primeiros
mezes do corrente anno, eni comi
pairaçâo com egual período do
nnno passado. ' »'

«AS SUBURBANAS
m pedido dos moradores
da Inhaúma — A S.Be-
neficente Vieira Pacheco
— Outras notas .
"' moradores de. Inhaúma «tay
ualmente emiicnliados em consegui-

,A um -melhoramento que depende
am da boa vontade do director tia
jpartição postah .'"'~ / .
Já o "Correio da Manh5" abngan-

i essa pretensSò dc» habitantes dc
' .ínsuniu Uisse da vantagem i)uc to-

js ,-iDzarianv inclusive o ¦' commercio
de novo reclama tal melhoramento

ue vem a scr a dreação de nhia agen-
a postal em Pilares para servir a

.ir.f/i zona .comprehendida entre Terra
Nova. c a freguciia. .

O serviço que ora se .fan e moroso
- prejudicial .porquanto é aífectuado
pelas - agencia» do Uéycr, hngenho

: • Dentro . c .'Cascadura, sendo este
iltimo executado por uiii cstaleta quc
i cavallo paríé dese ponto, íar.eiido

a entrega da correspondência ja en.
lioras àuíahtadas do día.

Ora a creação de uma agencia em
Pilares viria' facilitar, a, rejcridta.'dw-
tribülçSo, dispensando a concurso daf
ttes-mencionadas agenciaa. * •

¦O. pesosal empregado ícria o mesmo,
ficando a" publico1 bcn( strvido,' o . qui
ãctualmentèí não acontece. ; , . ' ',
" Este. assulnpto deve merecer a at-
tenção dó , director dos . Correios, qui
por certo nio terá duvida em servii
a população dc Irihaiíuma. - *

BENTO RIBEIRO '

Do. sr.' S. G. Abreu._'. recebcmoi.
umá carta,' em qüe nos pede eni nom;.
do' Centro Pró-Melhoramentos. '.solici
taí-mos' ao* director da Estrada de Fer

.ro'a conclusão daa''obras da ' 
.pont'

aérea da,' nova estação1 de Bento. Ri
bello, afimltl' , serem evitados nilvo.
desastres, como o veritlcado np. dia i«
do corrente, pedindo tambem áugmcii
to de praças para o policiamento, oc
lical, canalisação da agua; illuminação
etc.-/- --•'.-¦• :--.-• .•; .:-¦':¦;. -.;-¦•; ,Registamos'com agrado a pedido do
sr. Abreu endereçando-o as autoridá
des competentes.

ENGENHO; DÉ DENTRI

ncuniu-sc segunda-feira,: cm sessão
de directoria e conselho a Sociedade
Beneficente Vieira Vacheco em sua
sede á Avenida Amaro Cavalcante n.
519, sob a presidência do sr, profes-
sor Trindade Eilho. •

Após lida¦'* acta da anterior sessão
e approvada passou'se ao 'expediente
iue constou da proposta de novos so-
iios"e.,da 

' 
offerta 

".dc vários volumes
feita-pêlo vice-presüente sr. Sebastiã*)
José Ribeiro. .
, Não , havendo outros lyiMihiptòs a
-trem discutidos o presidente convidou
is presentes a comparecerem amanhã,
sexta-feira, ás 8 horas da noite á jnis-
ia que a Sociedade manda celebrar na
Egreja .Matriz do Engenha'.de Den-
tro,;' por" alma do patrono, o saudo-
30 :sr: Antônio. .Vieira Pacheco e a
cessão., commcmorativa que [èc realiza-¦á ás 8 horas da noite-na sede so-.
?ial,sendò iòrador oficial o membro'.lo'. coriselHó: tenente Eduardo . Maga;!
¦ hães, convidando ainda a compararem
is 8 horas eni ponto de aòminfro
para cm remaria visitarem o túmulo
de Vieira Pacheco, no cemitério-de
Inhaiima,-;ohde falará o'mesmo orador.
',., 

; . ' ff, RAMOS -

A "Caixa.;Fuiieraria de Ramos",
antiga instituição qué. tem prestado
bons serviços aos-'seus associados, reali-
xbu terça-feira :'unia í-tómbola carafactura de ' sua escriptura, apurando,
a quantia de; um conto e quarenta Jnjil
reis, cabendo"o"'~i». prelnio »o_sr. F.
T. Alvarez; o 2% premio. á sra. -An*
tonia' Augusta de Oliveira ^Rodrigues,c o 3o ao sr.- Antônio-Ataliba Bitten-
court, devendo os agraciados compa-
rccérem.:á„séde social á rua Wanden-
kolk 20, cm líamos, ás 2 lioras dá
tarde, de domingo para os recebereni.

A .mesma Caixa Funerária pagou os
funcraes de Jorge Augusto Corrêa
e Albino Nogueira Gonçalves á . ra-
zão de duzentos c cincienta mil rei»
cadaum, nos termos do' artigo 8» .dosEstatutos e prestou-lhes as homena-
gens estatuídas no artigo 9°. '

O primeiro desses associados falle-
ceu á 38 de setembro próximo findo
e o segundo d ii do corrente.
v.Quer.istoi dizer que • a Caixa-Func*
raria de Ramos, vae' prestando excel-
lentes serviços

Os jurados para
, ' Effectuou-8eí! hontem,^ n'ã< 6*.
-Vàrá4,OrimInal,''to':'^|ioi'|Blb';..(los
vliite e oito Jurados qüe -vão" áer-
vlíf na sessão do. Tribunal do
Jury relativa ao mèz de :n8vém*
brò próximo.

As .cédulas.; accuBaram ff os se-
guintes nomjssii
¦ Dr. Alberto -Beaujnont, dr,
Ary de Almeida. e Silva, dr. Aí-
fonso Glehadèl, dr.. Armando
Lucas, Antônio Moreira de Cas-
tro Lima, Antônio Plácido -Mar-
quês, Ângelo de Oliveira Bevila-
qua, Arthur vGrtiedeSr- Cláudio d»
Mendonça, dr: fbeclo Lyra • da
Silva, Edgard' Frederico Hassel-
mann, dr. Euseblo Naylor, Epi
phànio Apgusto de- Oliveira-
Francisco Barros Cruz, Florlanr
Bueno Brandão, Horacio Macha
do, • Henrique livramento, Isaar
V?erneck 'da Silva Santos; dr.
João Ao Rego . Coelho," Jurandyt
Paes Leme, dr; Jo6é Baptista
dr. João ¦ Baptistk de Mello r
Souza, Luiz Nogueira Subrlnlio,
Liiòlano-.Augusto dé Oliveira,
Mario Barbosa Carneiro, Oswal-
do Przewodowskl, .Tertülfanp Au-
gtisto Teixeira de Freitas eThe-
mtstocles Cavalcanti de . Albu-
querqueí :

"Folha da Manhã"
« e 'Wha k Noite"

Diários Independentes de gran-
de circulação na capital e no In*
terior;de São Pauio.-

Pará-.assignaturas e pubjlca-
ções, * dlrlglr-se & succursal, lar-
go da Carioca n,. 13, primeiro
andar, das 2 ás 5 horas da tarde._ 

,-__ 
'._:¦¦ (1.174f)

FALLEdü NO PROMPTO

0 DESFALQUE DO BANCO
-DOBkASIL-

0 promotor appellou da sen-
tença do juiz da S" vara

— criminal —
O promotor Velloso, que tem

exercido junto 6. &'¦ vara cri-
minai, não so conformando com
a sántenga proferida no caso
do desfalque do Banco do Bra-
sil, appellou para. a Câmara
Criminal da, Corte de appella-
ção, Visto achar diminutas as
penas impostas. Com referencia
ao aceusado Bastos não houve
appellação.,

REVISTAS CARIOCAS
•••SHIMMY"

A graça e o donalre sem es-
conder a brejelrlce; do o^har é a
capa do "Shlmmy" n. 117.

O seu texto fi o' que, ha de mais
sublil, de mala delicioso no ge-
nero pilhéria.' Os apreciadores
da revista da vida moderna estão
pois, com uni numero de truz;
éstüetico é malicioso como para
elles ê necsssario. ¦

BUKÜküJ

\^HSsT J

CONSERVA"4 ^

TOMATES
TRIPLA CONCENTRAÇÃO

ERBA
AGENTES

BMN0&CE
^c« QUITANDA %"yOotJANflRJ

_^ (3086*1

INDICADOR
¦ MEDICOB

Dr. Lult Ramos  Conde Bomiira
300 (Granado), res. n. 685 V. 163».

Dr. I. Malagueta — It. do Carmo, J,, (Esq, de S. Jpsé).. Tel. 365a. C.IBt. A. Pamplona — Medeiros Passara.'M27 Tijuca.'V.. 127.6, 1» de Março, 13
.N. 5.103. das 15 ís 17 horas.
Dr. Henrique Duqut — Rodrigo Silva.

n.'-5. Re^id.: R.. Ibitiíruna, 73.
Dr. Moncorvo — (Creanças), Had.

Lobo, 61 (.1 ha.) Moura Brito, ss.Dr. W. Shllleir i_ (Mcntaes, e ntrv.)
R.-M. Olind» (1-3) Tel. S. a4<>4.

Dr. J. PiriHco—Av. Mem de Sá 335.
Das 11 ís 12 e de 4 íi 5 hs.

Dr. Bonifácio da Costa — R. Assem-
blía,28 — Tel. resid.: V. 3604.

Dr. Augusto Tavares — Res. c cons.
Cattete 186 e 91. T. B. M. 3327-2115.

Dr. Ernani Soares Pereira — Cons.)
Assembléa 61 — Res.: Palmeiras, 67.

Dr;-Castro GOYANNA—R. Uruguay-ana. 27—Rs. Goulart 88. Tel. Sul 855
Dr. Dauro Mendes — Asscmbléa . 81

(C. 935) P. Bofo-;206. S.' 3462.
Dr. Flavio de Moura — R. Buarque

n. 33,Leme. Tel. Sul, 1052.
Dr. Jo«6 Bastos d'Ávila  Rua 7 de

Setembro 194. C 1555 (4 ás-6 ha.)
R. Gal. Polydoro 185. Tel. S. 2748Í

MEDIC08 ESPECIALISTAS
Ur.-Renato üe Souza Lopes, pro., daFac. — Doenças do app. digést. enervosas. Raios X — S. José, 3»';, I
Dr«.t Ursulina (Senlis e creanças) —-A»';Cj8 de Set: u8j. Tel.. V. 1104
Dt: A. F. da Costa Junior — \a,s'tia Fac.) Pelle, ¦ syphilis, tumores.

Radjtimtherapia^.R. Conceição.. 153
Dr. Guilherme Eisenlohr — Tuber

culose), com 34 annoa de pratica.R. Marechal-Floriano', 44^-13 ás 18 hs.
Dr. Murillo de Campos — D. mentael

, e nervosas. Carioca, ;8, ás a hs.
Dr. Montenegro Villela — Coraçaa e

pulmões. Raios ' X. Cons.: Carioca,
48, ás 3.I1S. Chamados, V. 5551.Dr. Araujo, dos Santos — Pulmões,
diabetis, tuberculose." Trat. peloPneumotllorax. R. Carioca, 48, (4 hs.)
Tela.: Cf 1525 e V..4397. I

Dr. Detsi Filho — Ultra violeta. Sy-
pltüe.. 43, Ourives.' N. 2879..

Dr. Cortes de Barros — Coração, pul-móes e app. digestivo. Quitanda 14.
Resd. C. 425.

PriJ. Bruno Lobo — Analyses e pes*
quizas. R. d. Rosário 168. T. N. 1334.

Dr. P. DE ARftA LEXO — Bspecla-
lista em mola. decoração c vasos. CH-
nica gerai. Gonçalves Dias 67. das
3 ás SC, 1115.

GRIPPES E TABAGISMO — froces-' so unico e-pesroal — Dr. Le vindo
Mello. O, Dias 67. tel. 1115. ás 12 hs.

Tratamentos pelos Raios X
Dr. Nelson Miranda — Dir. do Inst.' ;Rod. e Pliys. do Rio de Janeiro —

Mo], das senhoras, aypliilis e vias uri
narias. Tumores malignos, íibromaa
bocios, gânglios. Sem operação; R. dt
Carioca 48. C. 1535.

Cl. Creanças, Heliotherapia
Dr. Massilon Saboia — Com prat.hosp. Europa c N. America. Russd-

52. (B: M. 1603.) Cons; 3 hs.

DOENÇAS DA VF.liUÈ E
SYPHILIS

SOCCORRO

Notas sobre automobilismo
A Indian Motoroyole Co. Inl-

niou a construcção de um novo
typo de amortecedor para motos
e para automóveis de todos os
typos, baseado em novo principio,
qual seja o da Inércia. '

Alfred Quyot, chefe da compa-
nhia de automóveis q«lf tem
aquelle nome, acaba de chegar
aos Estados Unidos, seguindo
para Detroit, onde foi lnspecoio-
nar o novo motor quo a. Conti-
nental Motors Corp. está cons-
traindo para sua fabrica. Se-
sundo se diz, será do typo sem'
válvula.

A quinta exposição annual 3e
automóveis do- Uruguay, serfi
realizada este anno em-Montê.1-
dêo de 19 á 27 de novembro,

Carros usados
garantidos v

A STUDEBAKER offerece um selecto numero
de carros usados das mais acreditadas marcas por
preços excepcionaes, únicos no Rio de Janeiro.

Visite o nosso Saião á Rua das Marrecas,. 19,
afim de examinar e' escolher um carro do seu
agrado e preferencia

Studebaker ilo Brasil, S. I,
186, Av. Rio Branco, 180

(1245)

Como noticiámos, por desgoa-
tos Íntimos Maria dos Anjos Pi-
res, casada de 46 - annoB, bra-
slleira, operaria, tentou contra á
existência, ateando fogo as ves--
tes, em sua residência á rua
Marquez de São .Vicente numu-'
rò 64 A.

Tendo . recebido queimaduras
graves,' Maria foi internada.^no
Hospital de' Prompto Soccorro.

Hontem, pela manhã, a des-
venturada falleceu. Jl

. A policia procurando guardar
sobre o facto o maior slgHlo, fez
remover o cadáver para o Ne-
croterlo. . <"

BANHEIRAS ESMALTADAS
— Pl'l-.(il-|llll Iiiílit.i "Sil'-ií|;i '

. QiinlId.Klo mm iiv.il
lin ITMIK.ÃO INlllcr.NA

MTioi)

mais lü^vlcni^
DOS AUTOS 

'
Na praça da Republica e em

frente a- em frente a estação
Maritlma, respectivamente fo-
ram atropelados por autos, hõn-
tem, o carregador; José -Maria
Ribeiro,' residente á rua dos Ar-
r\r\r, ft 7 A r. 0,.l\\. r.ir.í~_\-,~ ífrj-jJl.,-,*—*~- Ut il-i *-" J-» — ii*«>.» M"«i»t4i muvtiuu,

f doméstica, moradora â rua Af-
fonso Cavalcanti n. 56. ' '

Ambos receberam contusões e
escoriações generalizadas.

Levados a Assistência, foram
medicados retirando-se em segui-
da'; ;"'

ESMOLAS
Parà"-^os noBsos pobres recebe-

mos de um amigo dè'Joaquim Ue'Almeida Ramos, em Intenção do
seu Espirito a quantia de 2ô$000
(vinte mil-réis).' •':

De um anonyníb • para o mes-
mo fim reeclíumòc" £Ti iníciíQão a
alma de Deollnóa Bfez da Cunha
a quantia de 10Í000 (dez mil
réis).

—-— '«¦- iia i»i ii

Seduzia per feitiçaria
ÚJ e foi condemnado

Pelo juiz da 8* vara criminal
foi. Bmlllo Antônio dos. Santos
corídomnado a seis annos de
prisão, pelo facto de ter, por
melo de feitiçarlas, seduzindo
uma menor de 15 .annos

Dr. F. Terra — Proí. da Faculdade
de Medicina; r. Uruguaynna n° 33,
ás 14 lis. Applicaçóes dc radium.

Dr. Werneck Machado. Da Policlinica
Geral e da Santa Casa. Largo da Ca-
rioca 11, Io, (2 ás 5 hs).

Prof. Violantino dos Santos — Docen*
le da Faculdade, chèle de serviço de
pelle e syphilis na Benel. Portu-
Rueza. Pecentemente chegado da 'Eu-
ropa. Av.' Almirante Barroso 10
(das 2 ís 4 hs.)

Prof. dr. Rabello — Trata de tumores
e doenças dá peile pelo radium e oit*
tros agentes physicos. Asscmbléa, 85-

Or. Talão Cardoso Legine — Diplm.
allernão e brasil.. S. José 84. Dal
11 is 12 e 4 ís 6 1)3. Tei. C. 912.

Dr. A. Ferreira da Rosa-— Assist. Fa-
cnldade. Chile 9-().»). C. 1209.

DOENÇAS SIENTAK8 E
NERVOSAS

roí. ur. nennque koio — .uras
no Largo du Carioca -16 e íB (so*brado), nas a*s. «as o 6"s, das j _i
7 i|a; Kes. Avenida Pasteur ag6
1'_l.,Snl 8J4-
ORTHOPEDIA CIRURGIA

INFANTIL
Prof. Barbosa Vianna—Cathedratico da

Fac. de Medicina. -Chile- 17 (3 ís 4
hs.l.Tel.C. 1379. .

MOLÉSTIAS DOS PULMÕES
E DO CORAÇIXO

Dr. Cunha e Mello — Chefe de serv.
de tuberculose dò Roso. D. Pedro II,
da Assist..*Hojp. do Brasil. R. Bue-
nos Aires, 83 — -2's, 4's e 6as. fei-
ras, de 12 ís 4 horas. N. 6383' —
Res.: Laranjeiras 323 CR. M. 604).
TUBERCULOSE. D. DOS

PULMÕES
Dr. Heitor. Achilles—Prat. dos Hosp.

e San.it, da Dinamarca. Assembléa, 81.

Dí. Faa.
OPERAÇÕES

.'_-, L ii .Tül sá
Francisco de Assis. Operações em ge-raL Diagnostico e tratamento das af*
fecçõia dos app. digestivo,' urinado e
genital. R. Conde Bomfim 668 (V.
1223.) Assembléa 27-(C. 730.). .

CLINICA CUiurgica, 
v,,:DKI.NABIA8

Dr. A Costallat _~TTT"T ,(das 4 is 6 ha.) Tel T0"-11,Dr Rubens Farrulla -"A*».48 (das 11 is u . 'd« Sna,»,
Dr. Lincoln dc Arauio -. a. ,." As 5 hs.) Tel, c «tW-illDr. Guilherme Vlnns.__-«J«V-Mi

(C.935). MV'Sla10ra«Dr. Mano Jcrge _ À. ' «."Ml.
_r" 

-117' C- Coinlin, g'-1 Í

ASSÍ
IE

I»

CIRURGIA (ifEKAL,
El).

PAltiosI
DE SHMHORAj

Uf,', •!?r*?c Sant Al"ia - R~TT>*
J (4») - de 2 A, 6 l,s .' 8*./'Marquei cie Abrantes US fcSfJSDr. Arnaldo Cavalcanti __. i,"-,»»*Setembro 135 (5 4, 7); c. 2Òj) *

CIRURGIA, MOIuiüiJjijjS
V'AS UUINAKIAB^

enio DMoiitt-.CoSrS
¦ Assembléa, !<, j, , i,',™'rio MascrenlS, JV$'• 

,3P <J -> 5). C.*1UJ Uns ¦-. tons. Av. ft.

Dr. Eugênio Dcconrt — ConmhT?
„rias _ Assembléa. ,. :í"íu,,u' -*
Dr. Osório

Branco,
Dr. Rego i-ins — tons. A» »"';;co I7j, do» i âs s. 11.. nLt. "n*
Drs. João Abreu í Durtf *__£ IRua S. Pedro 64 - L fí Ths. N. 5803. "« 7 li u
Dr. Samuel Pereira — Con.. ibléa 61. Tel. C. 1269. 'Aat*
Dr. Hugo Laemmcrt — '7 

4, c,._/
1.13 (3 Ss 6). Tel. C. I77(7ta*'

PARTOS r»SrâCT5BJjj»&
SENHORAS

Dr'. llacíano Goulart —'$ ,,n,r-
om, 35. (4 ás (,). Ttl. c j!*?*Di. Camacho Crespo -„(___'

Dr. José P. Roças — G. Dii. _=V'>.<* (2 ás 3. ti
(3as„ 5"s. e sabb.) 4 hs C T11SDr. Martinho Guimaries —' RKjJflírioca 8. J», 5*, sab.. 4 li 

*
Dr.Condeixa Filho - Doemaàdewk'

í .S T- C°"s" '""o Uriigiuyjni MDe 1 is 4. Phone N. U46, '-
PARTEIRA8 "7-

.Wuie. Virgínia Maariiga _ pJEdip. Residência e. niatemidiailíGeneral Bruce, 9s. Phone Vilfi,?Diárias le 10 a 30 mil réii. *
Consultório, rua Ri,origo Siltt lPhone .1451, Central ConsulufJ
4's. e 6's. feiras, de 1 j, \gfl

OCPLISfÃs" ^

J>i. Moura Brasil e Gabriel Je tidrade — Uruguayana, 37 íi i, .1'
Dr. Edilberto Campos — Oúrini I _2 horas, diariamente. Tel. N. MlDr. Chaves de Freitas _ Cojidas 3 as 5. Kua Assemklii, oCasa Rocha. Tel. C. jjj8DlÍ„l?<>*quÍ-? ,Vidal '- Moléstias dt)Olhos, «.hefe do -erviço de OdEmologia do Hospital S. Fco. deÜ'Rua b. José, 45 (? 1,2 hs.) .-.S
Dr. L. de Gouvca—Rua 1» d: Mm1 (3 ás 5). N. 7008 e Sul 951^
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GARGANTA. NARIZ E
OUVIDOS

Dr. Soura Mendes — Kodriío SKa8, de 2 ís 4. C. 181B. _
PROF. FRANCISCO EIRAS - (J,nica dc physiothcrapia especialiatf-

Diathermia. Alta freqüência.'R, #letas.' K.' vermelhos. Trai,-iui
ren da bocca e garganta peU Utbermo-coagulação. R-, S. José. gfTel. C. 4635.

Dr. Annibal Gouvêa — S. lal ií
(De. 11 ís 13). Tel. S. 995.™

Dis. H. Mercaldo e A. Lacerda
Carioca 28 — D?n 13 ás 1? lá,

OLHOS, GARGANTA,-, NAIIH
É OUVIDOS

ir. Raul David Sanaon — i Inl
43 1». das 2 is 5. Tel. C. 5197?-

ANALYSES CLINICAS.
LARORATORIOS

Drs. Moacyr de Figueiredo c Mu ii
Oliveira — Assembléa 81. (C. 911),'

Drs. E. Lindenberg e A. Madeira -
Assembléa 58. Tel. C. 451.

CmURGIOES-DENTISTAB
Dr. Barros Henriques — Rui Gentis

Polydoro, 115 — Tel. S. 3519.
OCTAVIO EURICIO ÁLVARO" Diplomado pela Faculdade de Mtíi-

cina do Rio; membro oc varias as»
cíaçõc3 seientificas; fundador da clinf.
ca dentaria- no Hospital dc N, S. ia.
Dores, da Misencordia.etc. R.' Ciri>
csi>50. C. 3392. B. M. 1249.-

-. .ADVOGADOS.
Dr- Alvoro Goulart de Uhvelra-A»

nida Rio Branco, 114, sala j.Dr. .Salgado- Filho — R. General ü,
mara, 47> 1* and. Tel. 530J,' Nnlt

Drs. Veríssimo de Mello e lioraiagti
Loueada _ Quitanda, 45, T. C. ji«|Dr. j. M. Mac Dowcl da Costa _ fo
neral Câmara 66, Tel. N. 4747Dr. JoSo de Almeida Rodrigues — .'íi
serfixirilU, n' 6 — Tel. C. Í9J. ¦

Dr. -Alvarenga Netto — Rua Saçhet
28 d") — N. 5389.

Dr. Arnoldo Medeiros da Fonseca -
R. Rosário 102 — N. 677. ;

Dr. C Daniel de Deus — Adrogadi
Esc. S. José, 81 sob. Tel. C. 1611.

Carlos da Silva Costa e Veríssimo .'tf
Mello — Edificio do Cinema Glotii
Salas 3 e 3 — Prata Floriano, j|

jorna

dues'
pesso
nome

Rio
40 ¦«

Al

Do
(ratan
rl»s-«
Casal

Tra
Tiigo,

|í"Sés
pitaes
mento
curad
pecifi'
curso
o pri'radie:
J*Dei
PETJ
Miro-
.Ç-3

í fei
.Coltei
nente
CA0*7 de

danm
tbodo
Ulcpl

22,
tala
tim

Dí
ti -
Hura
(M
p«í«vale
ná-
Caij

Polti
Rua
Cia.

Pi
bttn
jure
Ssrl

t:.V
cara
men
que

CORRETORES DE FUNDOS
PÚBLICOS

Lucrccio Fernandes de Oliveira. Rm
i» de Março, 83. Tel. 44-8, ^,Sí-raando ' Alv-nVcs de Sousa e l'an!i
Alvares de 5ouea, — Rua General
Câmara n. 36. Tel. fN. 4759

loeii

HOMOEOPATHIA
Almeida Cardoso & Cia. — R. Maw

chal Floriano 11 — Tel. N,* 993.
Coelho Barbosa & Cia. — Rua Ourt

ves 38 —Tel. N. 3731.
HOTÉIS E PENS6ES

Hotel Avenida — O mais importas»
do Brasil. End. telegr. "Avenida ¦

OS RIELHORE8 CAFÉS.

Café Ideal — Sempre curo. Dep. tel
Saude Wl e 150. Tel. 707.(((iHli

SECÇÃO Um
DENTADURAS

O prof. jCoeiho o Soui» conti-
mia ao dispor de seus clientes no
«b consultório, na Praça Flor»
no n. 55, 9o andar, junto ao <*
jattoUo, Phone 4162 C. .

DENTADURAS 
" :

¦ Dr. Silvino Mattos, laureado
especialista em dentaduras psr-
filaés e' duplas. Preços módico),
Rna 7 de Setombro, 194; Phóne
Central 1,555. ^

DECLARAÇÕES
Avisamos aoa nossos distinetos-

freguezes que mudamos-nos M1
rua do Acre n. 11, para a rua
da Carioca, 43, sob.

Elias Mcfhem AUan
(C 2873*1

(leil!
SKI

A' PRAÇA
Os abaixo assignados avisam

aos seus amigos o frcgnczeíi
desta praça e do interior, .ü>
transferiram o seu estabelMi*
mento commercial da rua «J8
onrives n. 129, para a rua a»
São Pedro n. 34, onde njtnai-
dam suas estimadas ordeas-

Rio de Janeiro, 17 de a.*
tubro de 1927. -.
nanvtlTnn TPMSO * fü*'

(26687)..

DOENÇAS DOS RINS, BEM-
GA E PRÓSTATA

Dr. Eitellitá Lins — Com prat. de
Paris c Berlim. Installáçõcs comple-
tas. Raios X. Laboratório. Ultra-vio-
leta. Diathermia, Endoscopias Rodrl.
go Silva 30 0° e 2" andares).

GONORRHÉA
Dr. Álvaro Moutinho — Tratamento ra-
.: sido moderno c radical. Rosário 163.

N. 5471. Das 9 ás 19 horas.

IBlili
"' (50071

HEMUKKÜOiHÂS, DOENÇAS
- DO RECTO E ÂNUS

br. Kaul Pitanga Santos -— Kua do
Passeio, 56 (t áa 5). T. C. 2369.

Dr. Mario Kroeff — Uruguayana 104.
dns 3 ás 6 bt. (N. 6404).

DOENÇAS VENEREAS E DAS
VIAS URINARIAS

Dr. Júlio de Macedo __ 11. Carioca
S4*Á-'(<_*. _-'i« 11, de is fi).
Serviço nocturno (dai il 9).
Tel. C. 3051.

CENTRO DE COMlrtEBCIg B
INDUSTRIAS DE MATE-

RIAES DE CONSTRUCÇÃO
,RUA DA CONSTITUIÇÃO Çl

—• sob. ,
Assembléa geral era con!^

nuaciUi -¦ ¦
De ordem do sr. président»,

peço- o comparecimento dos s£
cios quites fi asseniblía gerai «
traordlnarla (em continuação)^1
realizar-se na sido social, saw
do 22 do corrente ás 20 horas,
para discussão e approvação o»
reforma dos Estatutos.

Rio. 19-10-1927 - Francisco
b\ Ramos. 1». Secretario. 
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«nnrXO BENEFICEN*
_£nO_?SARGENTOS. JJA

" i I ^POUCIA MIUTAB
: iL Mcorio com o 5 unlco do

aja Vt »«0'du9 -espectlvos estatu-
tfimWWSL* a auem do direito,
45WWavlSa a (linDOdiçTio dos in-">»r! pecúlio de 3",000$000

IS. pelo ííTíytóo consoclo
feS. da Silva. - A Dire-

(C 28057)

«jo*

V

ap— a rraç»
I .vilxo nssignados, catabele-
?. ã Rua da Misericórdia N°.
I^irticloam aos seus amigos
|S é aluem mais pos»
gSr -«A tendo regres-
•L* da Europa a" ratoto-Ao a

10 ÍT dos negócios da firma o
ÉS Carlos Biekarck.
X desde 11 de Setembri

•Í tidos os eífeltos da pro-
<ltlin-_ outorgada ao soclo de
|tOjorgde Castro Lobo.
EfS» Janeiro, 19 de Outubro
WS 2o, BIEKARCK 4

(C 28065)

FBI^ CANTE
.«..tom nara os devidos eff ei*
K?k noticia hontem publi*
*JL sàccHo acima deste
P oi sob o titulo "Frutos
W •"¦„. secção" de embar-
.'Sel ao se' refere A minha
fe, não estando, aliás, o meu
1*7, nella mencionado. •
H de, Janeiro. 19 je Outubro
1 im? - Avelino Henrique."
1 »"¦ (C 28070)

^*!K'flÃ'*y £•.¦'-

CÒRRÍtO DA M*áNlffÃ ^ Quinta-feira, 20 de OuÉubrode 1927

Mas •;]

mnuncios
"1ÂPIT0U0 HOTEL

Rua do Cattete — 44
É-Do centro é o melhor. Conforto e

&**?. Soo a 
ggggg

TâEPHONE VILLA
Trjjwisa-se um. Tratar traio sr.
& da Quitanda n.^177, 

|

Ég DO RHEUMATISMO

EWiié verificou maior numero de
íSte foi ''RHEUMALINA" o es-
Eco do Rheumatismo, que em con*
Ha com outros preparados, alcançou
f&m legar, eom 93 "I" de curas
níiats porcentagem nunca alcançada
_Jv__i__m outro medicamento.
E8P-%> ANTOlftOyAV PER.
PETUO * CIA. Rua do Rosário, 151
ifrel. Norte 8045. — Rio de. Ja-
lliro

ífscola Naval
Marinha

- Sobrecasaca
40O$00Q

ri feftio — Uniformes completos —

bfltgUes - Funecionarios -{?«••
«nio tté cm 2 mezes — ASSOCIA*
&0 MILITAR DO BRASIL - Rua

fim Setembro, 195, 1°. C- 
gggj_jiTslrDAfflEFRANÇAlSI.

fone d« leçons de. français — Me-

%&U7.m°' (Ç%%" 
PENSÃO HARD1NG

12, Marquez de Abrantes, Grande
u!) tom saccadasj optima pensão; ba-
ffi Jt mar. . (C 27241)

POSTAES
Deuradinhos — Bromuro — Gelati*

u - Niis artísticos — Corações —
¦Bimuriiticos — Religiosos, etc. Pre*
a Um competidores. Peçam lista de
mm e amostra, enviando 10(000 em
ült postal. Bento de Carvalho Kunta,
'ti £ib. Badaró, 18. — S. Paulo.
Ifilri Postal 3137, (2186)

.LUSTRES DE MADEIRA:
foUronaj confortáveis] ornamentações.

tr%7Vini"T3S.A?rw2?)
| HYPOTHECA
i Pirticular empresta sobre ..prtdlos
Ia localizados, de 

'8 até 500 contos,
ijirot mínimos, adeantamos dinheiro

ET 
UrUgUayana 

(C6271833°)
PiANOPLEYEL

í .Vende-se um moderno, caixa de ja-
tuindi rosa, peça perfeita e reçom-
•mdível; preço em conta. Rua Du*
ii! de Caxias, 21. V. Isabel.

¦ . (C 26895)

Voil fantasia, metro
Ohitfici Reps, pietro

F1I0 ingloz, para ves-
tidos, larg. 90 'c,f
metro . . . •'. .:,;

Crepeline ingleza,
largura. 100 c,,
metro ... . ."-.'

TMoussellne branca dc
fantasia, mftro ,

Etamlne ir findada
para cortina, larg.
Im20, metro . ';' .

Opala. suissa, todas
as cores, largura
100 c., metro , .

Foulard fra_rce«,
metro -,{. ....'*. i 

' 
'. -Caijibrafa de linho,'

.-.láVgura 'Í00 o,;:-• metro .: ..' ..;«," . ,,'.
CríMiellhé . "fantasia,

larg.. 100 c. metro.
Organdy bordado, lar* ¦

gura: lm20, metro
Tussor de linho, lar*,;

. gura lm40, métrò"'

SALÃO DOURADO
.- Vinde-se um estufado de tapeçaria
¦íiblsson, com pouco uso, no leilão de
ièiU»fcira á rua São -Clemente. Lei»
lotira lesar. (C 26882)

| PLEYEL
-Vende-se um, grande modelo, era. cai*
« de jacarandá frise, peça rica, no
ikilio de sexta-feira, a rua São Cie»
«dite, pelo leiloeiro César. (C 36882)

DORMITÓRIOS
'Vendem-se um de imbuya com bron-

Ki, Luiz XVI, e tres em laque, nara
(ml c rapaz, no leilSo de sexta-feira
u tua Sâo Clemente,. (C 261183)

GRUPOS MAPLES
:',V(ndem-sc cm couro legitimo, tape-

ria, 
seda e rotim; no grande leilão

roa de Sio Clemente, na sexta.fei*
,IÍ2I, pelo leiloeiro César, (C 26883)

GARAGE AVENIDA
• Automóveis de Luxo. Serviço irre*
Hibóisivel. Preços razoáveis, , Tele-¦"-aí!. Central 474 e 2464 (C 24594"*

Sp ESTE E LEMBRE-SE
w o Club dc Roupas da Alfaiataria
Feireira, á rua do Ouvidor, 56, sob-,

,(o>neCe*the lindos e. modernos ternos
ii roupa, feitos sob medida, por 10»,
38, 30$. 40$ c 50$000III... Queira
fntr experiências, inscreva-se urtente-
«Hie neste útil e -vantajoso Club de
Impís e lembre-se que está chegando
I Novo Anno a ópoca de estrear no»
loi lemos de roupa dé .lindas e mo-
fonti casemiras inplczas, jà chegadas
t outras a clieuar de Londres directa-
Mlle'importadas para o nosso estabe*
Ittimtnlo. (217P)

; BALCÃO COM GRADE
DE METAL

Próprio para escriptorio. ou casa ban-"fia, Vfn.c-se uni por preço módico,
íji Sio Pedro, 89, loja.

(C 28051)

70$0 0 0
Vwdrnvic ternos de Rallinbas Rho.

Ji Islaiul lecitinins. Rua General
"«*», 86, A, casa XI.

(C 28046)

ENCERADOR
Encera, raspa, calafeta com machb

Mi electricas. Norte 8341. — Ante»«S Corrêa, Alfândega, 197.
(C 27209)

iros e electricistas
.reciií-je de bons bombeiros e ele*

wn-litai, ,i rua General Câmara 21,
Ü.e 2» andar, (C 27226)

VICTROLA PORTÁTIL
(Vende-se Voxopbon dc madeira com
™ dlüa. [,c,r 2-|0íe50. Ru» ilo Ri.-
*". 137, sob. Está quasi nova.

(C 27212)

í*raça de predios e terrenos
á roa Barão, Jacarépaguá
Transferida a, praça dos predios 250

.'«' e terrenos para o dia 21 do cor*
rale, «s 13 Imras, Pslacio da Justiça,
jjl.u. Manoel. Os predios s5q novo«.

(¦«pa. «r vistos e examinados; os ter»
BjM sio arliorizado». (C 27162)

PREDIO NOVO
Aoalscciado, 7 quartos, a uni' mjüu*' o> .Praia de RoUfogo. R. Faráni,

Si Pode ser vislo. ' 
.' (C 27178)

AUTOMÓVEIS USADOS
^Vendem-se. double-phaetons: Lancia;>««nui.r; Hudson ãpg,'!, lisínciiiila!
g»»i c Fords typos 1925137; li*
&!""«, Lancia licenciada: Fiat; Ca*-ff**...IN; barata Cole de 8 cylin*
)?!- ver c tratar á rua Marquez de
fc"ts' ,78- - c"*Xt Brasileira,

.ftoyiMe.a Av. Mem de Sá, 34, lo-«•• Asencia Loncoln Ford e Fordson.
(C 26587)

pálacete"
C«Ii. _"'«•- W !5° contos. .,
«Me Ilomlim, eom grandes
S»15-", tendo 7 quartos, 2
ffijj «leopensa, cozinha e tisranenciai necessárias; traU.•fiado, Bccco das Cancellas«W 12 át 3 horas. (C

na Rua
.s aceom-
grandes.

todas as
•ie com

n. 10,
26603)

Gazes chlfíon, larg.100 c., metro . .
Seda lavavel, japo*neza, larg* 100 e..

metro :;. .- ./,-. .
Palha do seda, japo*

neza, larg. '90 o.,
metro .,-. ... , .

Crépo da Cliluu, fran
eez, larg. 100 o.,
metro . . . . . .

Chantung de seda,
japonezal, largura
80 c, metro ¦';¦ , ,

Crépe da China, Ra*
dium, larg. 100 c,
metro . . ... ,

Foulard francez, me*
tro .,..,,.,

Croppn de seda,. lar*
. gura 100 a, metro

Radium pellica,- fran.,
cez, larg. 100 c,
metro .... '•_ '.,

Pellucia de seda de
flantaaia, largura.
130 c, metro ...

Astrakan de seda,
superior ' ftuallda*
dade, larg. Im30,
metro .¦".,'•.. . . ,

41500

5$500

6$50e

7$oee

iOfSOO

12$Q80

15$500

27$000

28)000

Tintura para Cabellos
A. DORET —. OABEI_..EIREIRO

B,- Ba» ALOINBO GUANABARA . B — Tel. C. S431
1 
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I "ROCSrELUNA'' I

ni' - ¦"' i " n * 'Tecidos FiBos
1$000

1$500

2)200

1$400,
2$200

"2$50fl

2$400

3$500

%$500

2$400
3$000
8$00l

Cail ID
Toalhas p" rosto, a

Lencôes p" banho, a

Cretone para ienQóeg
spltelro,, metro "...,

Cretone para lençóes
casal', metro .' .' .'

Colchas para cama a

Morim lavado, peça
Merlm, inglez, entes*

tado,.- peça ... .
Atoalhado branco e

de c8r, larg. lmBO,
metro ... • • •

Guardanapos p"- châ,' dttzia . . .; ... • •
Guardanapos gran*

des, dúzia . . . .;

Panno felpudoi largu-
ra lmBO, metro . .¦

Tapetes franoezís,, a
Cobertores para sol-

teiro, a .--. ..:'• • >:
Cobertores 'Ipara ça*

sal, a ...... *

Cortinado de «16 In*
glez bordado. em
alto relevo, a '. .-

(JuarnJoOes de organ-
dy.bord.das em
altç relevo. P»r»
cama (7 píoas) 'a

1$000

5$500

2$800

5$0fW

4$5é0

7$000

14$500

2$800

8$500

4$50f

íopo
6$500

12$500

23$000

1101000

1
Finíssimo tecWo randac

do. st-IiwTO, lindos »c
drões, ulflm» moo>, af»
valor de 12f000 o me-
tro, wndenw- um ta* ."
tç para vestWo per . MHM

SECAS
Acabumòs de re««b«r jlò Paris,

ultimas novidades etn s»fl!M-
,s e d* tMlt-HJl» «to ü».»1*01
illd^fle é nue vtnilemos a ¦pia*
baratissimos.

lisas
i)ual
;os

RETALHOS
Colotaml-- quantidade de reta.'

lhos de seáa e tecidos finos par?
gatdtir por qualquer preço.

VI5NPAS PQP ATACADO
B A VAHEJO

Casa pan
158, Rua Urupyna, 160

(Esuuina ila rna da Alfândega)
Tol. Norte 124. - O* VtsaMZm

Indicações: Lombrlgas, Spltr
lar ias Ankllosíomos, etc.

' ".- Noyo* produeto, de incoií[tes*
. tavel exito na expulsão, dos• vormes intestlnaes, principal*¦ .'mente os.denominados, "Ae. ca-
. -rides Lumbricoides", (Lombrl-1 >;gas).

> -.- Com base de Oleo de Chono-
podlum (Essência de Hérva,
Santet-Marla). substancia - multo

; empregada pelos ' Exmos. me-
dicos da PROPHYLAXIA RU*
RAL e da humanitária'MIS-
SÂO, ROCI-FE1XER, em todo.
o.mundo, é á RQ0-Í5*B!.I-INA
uma feliz combinação' dessa' substancia, com a Fhenolphta*
lelna, de fúrma quo, pela acção
vermlclda daquella e pnrgati».
va desta", obtem-se facilmente
a ¦ expulsão dos -vermes: Intes- í
tliiàèsf hão'"'' neoéssitandó'' de'
qualquer outro purgattvo, além-
do que, sua acção "ejclto-secre-"
tora" assegura a lnabsorpção
do Chenopodium pela muroga
intestinal, facilitando assim o
seu poder "Antí-hélmlntlci." e
evitando-os phenomenos da In-
tolerância. Ãe pequenas pero*Ias ROCKFELLINA, sâo tomadas com prazor pelas crian-

ças. Encontra-se em todas Drogarias de S. Paulo e do Rio.
Feio Correio,, registrado, 1 tubo 3)000. PedidOB fi. Droga*
ria Ribeiro Menezes & Cia. -«-'Rua Uruguayana n. 91—- Riode Janeiro. ,.:¦¦{¦¦;:,¦:..'¦,•'.•.-.;. • '•; ' "'(1S8'7)"'".

Marta gTflSr'*^polnsr-iiB ffjBff

iUjL**-jfc'-'lH.
rVmWÊBt^AjLâ

^ifl^ fr\W*ptí&sl
TnBSvr ___n 1*?.^ (

MilM, MMáÉii o» ma\*mwui-H-aa.n

USB

MOLHO DO NORTE
O rrnellvor nao!ho de mesa

(934)

Predio na Raa São Pedro N. 37
' Tr;i.pns.n*se no Centro Bancário
cornou scm iiintt-Hufõe., contraiu

por 4 annon. . '

(Ç_26909)

Agencia fie jornaes e revistas
em fortaleza - ceara* -de jose* èdesio de

Albuquerque ,
Agente do CORREIO DA MANHÃ

Vendas avulsas de jornaes e revistas da capital do paiz e dos
Estados; de livros, e outras publicações de actualidade. Acceita con*
signações de quaesquer publicações. Garante sinceridade e presteza na
prestação das contas de vendas, e no envio dós respectivos produetos.

Endereço téle_r_phicoi -—. "EDESIO". Código "RIBEIRO".
là?Ò.r-' RUA! PLOBIANO PEIXOIO - ÍTO;:; -

CEARA-- FORTALEZA
- ~* __r__aa_________________________a_^_

I ULTIMA B SCIENTIFICA DESCOBERTA!

PROmMOMM
Formula americana para embellezamento da pelle.Contra surdas; primos, rugas, espinha*-'cravos e manchas,

Vende-se nas perfumarlas o drogarias . . . "

VIDRO 7$000. PELO CORREIO 9J000 :
C- (138S)'

Opportonidade iinic.i
', Para intetislflcar o seu:serviço da: vendas na praça,,

importante Companhia precisa de dois Senhores activos e
¦ dç ,boa apresentação.":Trata-se de emprego iucratlvo coip'
bom futuro, dando .preferencias aos candidatos que conhe-
cerem o systísnja.dé vendas nofte*amerlcano. Pessó&lmen*
te a. CaisaMauâ. Av, Rio Branco. 9 —8» — sala 806, das
9 as 12 horas, ; ,.•*¦ ] ]. V :.'•: *7*.'{T:';'

; 
'¦¦.'•.'•¦¦' . 

(C 26868)

,-.",(-, • 4.
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F^U N E B R~Eg
I-anra Piedade !

I
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PÓDE-SE READQUIRIR
AVIRIÜDADE?

Amlso leitor, Se essa lnterro-
.ao£b • vos s interessa, o Instituto
BBAUQENDRB "~ cafaca 26 —
BAHIA, mediante 000 réis ora
sellos.do correio, vos enviara dis-
crotamente, acompanhada do um
¦graphl.co viril, a sua valiosa bro-
chura intitulada ¦ "IMPOTÊNCIA
VIBÓi E _«TUEZ!A'FE_--NINA'',
cuja leitura dlsslparü,; vo.ua du-
ylda, .alfm de gaiantíi-yos'à''res;.
tauração o conservação deaso bfim
precioso que conBtltue a vlrill-
aade.y*yy. .y 

'{.'-{¦:]: 
(3087)

f®

O melhor medicamento, de
eífeito Curativo,, certo e çonfir-
mado por distinetos médicos para
a cura radical e rápida de todas
as lendas, ulceras, moléstias de
pelle, -moléstias do utero,' flores
brancas, corrimentos em ambos• o», aexos, brotoeias,. sariiàs,'.;sar,*.
«ias, panos, espinhas, e cravos na' lace, peito e nariz, áignaes de v4*
rlola, darttoos seccos e humido»,
frlelras, raoliaduras dos seios, as*
B-iui.o, ....D cliti.ó doa sovacoí
e pés, e como preservativo das

,lai>Ie«tlas contagiosas, rypblüs,' etc.,--eté." .'¦*,' : .í'.*.. '.': ¦;,
Deposito: Rqa dos' Aandradas,- 29

; 
'¦>';¦'.' _¦_-,:_¦_ ¦.:',. .;'« Ofí»)

OBJEaOSDEARTE
Vendem-se na sexta-feira, .21, pelo

leitoc-ro César. (C 268.3)

TAPEtlS E CORDWAS
;. ,Venilem>aé«s riqiiló|iiias,:.era ..seda, ho
«rande lelISóVde. ¦ íexfa*feirá,' 21; pelo
leiloeiro César. (C 26883)

SALA DE FRENTE
- Alttga-i^ uma esplendida, coro tele*
phone, etc. na'Rua ,S. Josi, 42. —
56, tem criJi-ultjlTioi'. i.',' ' (C 2800»

CASA M0BILADT
Moderna'com todas as coramodlda*

des, passa-se a quem. comprar os ,mo*
veis. Aluguel 550)000. Avenida Ben-
rique Valladares, 148-A, 2°.

. . (C 2S011>

Manicure
A 6$000; D. Antonietta: á rua do

Cattete' 104.:'Tel. Beira Mar 1080;
attcnde a -chamados.' ' " (C 2(791)

COMPRA-SE PIANO
Urgente para particular, mesmo que

precise alguns reparos. Phone- 241
Villa'. ° " 

;"' 
' (C 28004^

,*:[ E;GXJ;A,;yy
Castanha; estrellada, . desterrada dos

quatro pis, çratifica-se a quem entre*
gar á rua Paula Brito n. 262.-¦.¦¦¦ .- -. . ., . ¦¦¦-»¦ (C 26795)¦"' 

,yÊ.'g;sí?'X 
¦"\;

Vende-se perfeito estado, licenciado,
particular; preço de occasião; motivo
viagem urgente; trata-se Rio Moto
Club. — Rua São, Francisco Xavier,
121. das 12 ás 13 horas. (C 28015)

VIOLINO
Venàe*se ura de autor francez ;por

preço de occasi.o. Largo da Carioca,
11 (2° andar) Bureau de empregos
«Ia A, C, Feminina. (C 28025)

^-APOSENTOS''
Alugam*se á casaes de .tratamento,

lindos aposentos' mobilados, cm casa
exclusivamente familiar; mobilaria no-
vo, agua corrente, optima cozinha e
hygiene, centro de-jardim; à-preços
módicos, na rua das Laranjeiras, 147.r .'• (ti 26790)

yM^çtse:..;.
Precisa*Be para encadernaçüo. * Rua

Visconde Itauna n.,419.- (C. 26807)

GRANDE CASA PARA PENSÃO
Aluga-se com 28 quartos, uma na

Praça José de. Alencar, n.,8. Chaves
na Pharmacia Corrêa do Lago, na
mesma Praça.  (C 28039)

MOAGEM
Vende-se,,. arrenda-se ou admitte um

sócio para uma moagem bem montada
no centro da"cidadé. Ver e tratai1 á
Rua, Theophilo Ottoni n. 202.

(C 26804)

COMPRA-SE CASA.
Compra-se uma casa confortável'com

3 ou 4 quartas, bom quintal, etc. em
Botafogo, . Laranjeiras ou Santa The*

Íieza. 

Cartas cóm preço e •¦ outros i in*
ormes 4 J. M., no escriptorio desta
olhai..... .¦•-."¦ ¦¦¦¦-¦ (C 26789)

CASA A RUA CARVALHA
DESA'

Aluga-se a. esplendida casa da rua
Carvalho de Sá, hoie Gago Coutinho
n. 57; is chaves estão, na mesma rua,
n. 51; trata-se á rua General Câmara
n., 76,1° andar. (C 26856)

CASA A'RUA. PROFESSOR
GABIZZD

Aluga»se a esplendida casa -da' rua
Professor Gabiaso n, 3f3, com accom.
inodaçCes independentes para duas fa*
milias; ás chaves estão na Quitanda;
próxima á praça General Pertinho n.
3; trata-se á rua General Câmara n.
76, l»^ándar. <C 26857)

Predio para grande negocio
Aluga-se o da .rua da Alfândega n.

145, prox(ma á m» Unjfiiayana, coni
tres ' pavimentos amplos, de quarenta
metros dc fundo, dando tambem fren*
te para a rua S. dos Passos. Faz-se
contrato. Trata-se á ru» BarSo de Ubá
45. — Chamar, Villela, tel. Villa 6194-

das 10 ás 11 1|2 horas. .' (C 26864)

BOM NEGOCTO
Passa-se em. excellentes condições,

negocio de grande . futuro e de lucros
immediatos. Informa-se á rua Uru*
guayana, 31, sob. de 12 ás 2 hora?.

.. ..«,. -.'-.'• ¦¦-- ¦--.¦ (Ç-2685J)

'F^âiCttO'
(DB OAROÇP OE AIjQODAO)

Alimento sem rival para os animncs, Angmenta conside*
mvolmeiite a producção ile Icítc. O mais rico em {iro*';'"•" • -teinn e o muls econômico
COMPANHIA INDUSTRIA É VIAÇÃO BB PIRAPÓBA

Pirapi-ra — B. F. C. B, — Minas.
Escriptorio: Blo— R. S_cn.pra Cabral, 1, l" andar.PBAÇA MAUÁ'

tcirt-i)

JUVENTUDE ALEXANDRE
DÁ ViGOR E MQCIDADK AOS CA1ELLOS

Restituo a cór primitiva aos catiel.os brancos
Bstlflgn* a ewpa. Combart a calritía. D« ap-adavei períu-m.
Hmiucl» íow 30. a.iw,do lnw|avS| a«ia<*4u.l_, prsnsNdo • üoanüttli¦m—mm Sou uso i e.mii:. utll, Culdadc com at IwlfgCw u»mnaa. » — .'
rala Carr»/». S*oqo-])»po*ito .049A AU_Z__ro__c—Ouilrtor, MS*Ris
tm * «U»' JUVENTUDE ALEXANDRE

J ' ' ' "" (17668)

í^tflTRAJECTft
— eni paiz estranseiro —•.'
O companheiro de viagem

Inglês . . . .:'". . Ra. 4$0no
Francês¦.... . . . . Bs. 41000

Destina-se aos viajantes que
desejam permanecer mais. tempo
no estrangeiro.

Grande stock em musicas para
plano Livraria AUemã — Rua
Chile, 7 '"— Esquina 8. José -n
Plirto do'AV. Hotel. (S0B8)

JA limparam alguma -vez um espelho
desta simples maneira ?

E' a maneira rápida e facll
; com -BON' AMI.

Estraguem falirtplesmente
| um, panno molhado em um

[ pedaço de BAN'. Ifíd, ob*' tendo "lima espuma branca,
.¦com a- qual cubram complc*

A casa especial de BORDA-
DOS, PÜSSE% etc, ia rua
Oarives 47 MUDOU-SE PARÂ
RUA GONÇALVES DIAS NU-
MERO82. ¦¦¦¦¦¦

(26609)

CASA MOBIWDA
AliiRa-sc por 550J000 mensaes' a da

rua Alfredo Chaves n. 31, SSo Cie.
mente, completamente.reformada. Che.
ves á rua São Clemente, '462, das 9
ás 18 horas. Tratar á rua Paysandú'
61, das 11 ás 17 lioras. (C 27138)

VAE ALUGAR?
. Para escriptorios, grande officina,
ou gabinetes, traspassa-se o contratei
dc optimo 2° andar, com elevador e cm
magnifico ponto. Neapcio de urgência.
Tratar cem o sr. Figueira, largo <|e
Sào Francisco. 23, sala 5.(C 27140)

PIANOS
Harmoniuns, musicas, vitrolas, dis*

cos, violinos e demais instrumentos de
corda, pianos para aluguel, preces ra-
zoaveis. na acreditada casa Oliveira.
Rua da Carioca n. 48. Tel.* C. 3339.

(C 26786)

BILHAR E VICTROLA
Vendem-se um com pertences e uma

Victrola elcctrica, no leilio de sexta-
feira á rua SSo Clemente. (C 26882)

CASA MOBILADA
Traspassa-se, i rua SSo Clemente, a

quem comprar os moveis; aluguel, mo-
cuco. informações tel, 1621, Central.

IC 27142)

_ tamente o vidro. Cerca de unr |
minuto depois esta espuma (estA secea. »

Limpem então com um I
panno secco e macio e toda (a sujeira desapparecerft,
como por encanto, deixando
o espelho • admiravelmente
claro, limpo e brilhante, sem.'
uma pequena mancha.

BON AMI é tambem es- «
peclal para: Vidraças, Cris-'
taes, Prataria,, Banheiros, \Mármores,'etc.. etcT~

Indispensável em todos os ]lares. Único qua não arm- (
nha e que nao deisa riscos.

A' VENDA EM TODA
A PARTE

Depositários no Rio de Janeiro;

Antônio Braga & Cta.
RM DA CiND-L.RU 28 - 30

(303S:i

iHmvnsRHNSMSSsnMaiaissaaia

A SUPREMA FELICIDADE!
Pessarios Dr. Bergiiianii Loesliche Sicherheitspcsarien são commodos

. e infalllveis. Approvados sob o n. 1220 — Longos annos de suecessol
I A' venda nas drogarias: Pacheco, Baptista & C. Casa Hesse, A. Geniei-
I ra & C. c demais drogarias e pharmacias.•"•''-•'¦ (rsSe)
.¦¦¦¦.••¦¦¦•¦¦¦¦•¦¦..¦¦.¦,aaI„a.a>s>..a,Vnl

m
HBRNIAS

Cüra radical >«sem «dôr e sem
operação

Sem prejuízo das próprias oecupações. Attestados
de. médicos,, advogados, engenheiros, operários, etc.; í
6. disposição dos interessados. Consultório do

ypíR. MENEZES DORIA
5ÍÜA SANTO AKPTONIO N. 4, 3- ANDAS

:^'.;:>'4lí.':^tOí'^S'ÒÍ^átB^ Paschoal)

JCerÜita
in\

OURO
Prata

CbmBEa«K dfc 3BD a TL-Wí) tSb
x Bcaiiiiiim ccmiii mSnm ?__i*ei-
ros,, datii|jtai__ _â__iB__iIhos -Se
CbA,, S&B.a^43oiB_ih_taaiE * t»ao
ma li. ann- _i;_;i_. ___._ir-i>.

BRILHAKTES
CcanDraar-tti»; <fti* n m !> .çpntn?. d

quilat-...

JÓIAS
Cam3r-4i__.**jir mu 3-nr_-r_.s., Sa-

Cumnrx-ie- gili_ana
: Nilo •aenilki-u sem ¦i-nnsaltar o
compraüur' cií; Tlüiiinniirr. (ão Cas-
tello. Bma TT'Tiiiruioei__tt £, (perto
im Cariuc-.. — _ir:_iiüí-ss pelo
Telesbrata. «T» _»_B_

«i. ¦  (CC ay-87)¦»—uns
Tenábse^ n__nmr,, ^.nuce uxn, -pai"-

ticular, Ofurn to_BnF __CBK_3-n_rrioai, incUmive
sesuro. Eua. Jaidlim Soomien. .('.B.

UC 2709É)

JngQMMW, -iaiiiUinturi ce zanipílentc.
Infiirmaçiiea í sua JEttmi 5c_arün r.. (M
(Loja)'- «C 26630)

mixta. am liici! nauca. àüstat-tc, _pasa__i*
üü-sc parte at gi_x_si-, Uifíiirnuigõe-. c cor-
«iiçíTc. (lirigiilig. ._ S-üvú) mo escri .to-
rii_ _____ MÜsl. «ÍC 26635)

MESK8 ?m wm
MctÜco*' (Sc Snuile HíiÜüia, coin 3»' y

goa bjb_i tiir rjnaim* nrfcr_;-_r.-íic paia
acampanüar dbeuttc í. _Ei_T_ipa.. Carlos
s Dr. Octacliii. C. H'... maSta Teüirçãn.

(fC 27D78)mfíiiT
. aiilríu «tmiL :ii_li_ ..--venda, cam

ou sem: moiitfisv, on aanttnj ar "terreno
& df-ÜE miniltQÍF. tík Íll-TIL-., T3J1E 1 snlaE.,
3 quartos,, caiia,. aazziiiim, hauhniro, ca*
rsgc, etc... ctniatiTucção ninucrmi. nrn.
7ri:' T"rx cõcüTi ob rniuinisiito. l*nde
aer vista a «emaí-guar iiiurt. Tam tratar
com: co Qn3_nrii_itxrai__ ___ isub IPcilm "1" n.
20%, lhi.cc-. — 3i.r,. «mi tnftBaã-gae com
a sr. ITailliiu,. :V. ema '._ 'Cmnai;_o, 30,
Niclhero»^ OK 2S647*

FrccÍESr-^r àir oõn «capur üe diricir
3. seíçãii du ouj'.t5__-(i«mGcncia-. Drvc :
her a-BiagrapiÜin um ipostuçuer c cd-
nhecrr uiiiita.. isjsiHniiücr pnr cana de
própria QunUii}, (ilzzattfio nustn i-, onde
traballtmi. q$ut QafbiB-ttMgB dá e orde-
nado dt_ tone sbc : i iiípu misnssãor-. —
Caüm Í4SZ- Bin- ÍÇC _____i

FIAT
Vende-s- ((ma., rnmii.in 5D3, cm per-

f«_lo estaiü... _;:ciin_-_r (d aágamento.
Tratar ã. mai db 'ÜMisipilíiln Ottoni, -31.

m -27.115)

Vcmle-sc ann. BS * HB Hiente - de
Cireri Oagcar F. Z3_0 miim. Kua «do
THt*t" a- 2%, l"1 -iniüiir, os n dr. JU»
meida.. (C 261333)

PâJLJLGETE
V cmie*títr' unt tnii ~mi íiao C<letnentCi

BotafojçQ. _bnD8BBQfBe_c T-jlcjihonc Sul
;3__Ü- . Í@C 27D62)

ISiâMCEt)

ToiíBffls a prsfc^es

EspIcntütLaint-nttr sttuaÜis nn Üãtação
dè Inltn__yi_- cràmnn (Sranãe), ron«l
dfc Santa. (Qsus, E- ff- <C ffi-, <Ds ter-
reno» (Ba .MBB4 SSB «CEIO". «
apresentam, aiu. as nnas .lagaÜBV-is as-
pectos,. todos am t_B_tx__i_BXXin_5 terras,
cofaer.to.f- dh __j_td___£ e aronünscs laran-
jaes e aa mais firrteis ciilturas, com.

Titfít1''!iH*jf^%i cumpilsta?;, (compra, -ca*
colha;, etc... ms •sxriinii. in «ila METSO-
POLE CCü---?-...'--!;". S- .A.., _ 3tna
Viscandir dé Ininuimir., RO. sõb., sala
2. A- Ci-imltüm.. .upaiciatlorr..'.

CfC 266.4)

(U7S)

PENSÃO
Praia cie Botafogo 204

Para casai de tratamento esplendido aposento de
frente
ordem- N :
TET.. SUL

Bonita vista sobre a; bahia. — Çosinha dé urimeira

2846. J. A. HAAS
(3053) l

>^AMAAMMAAAf«^^->^AA^AAA^^^Af^^AAn^AAAAA^^^«I.^'MM_^'^>WWMW>WW^>^«>WMWWe

MERCADORIAS GRÁTIS !
Systema norte-americano de distribuição de artisos

NAO E' SORTEIO, NEM CLUB, NEM JOGO E NEM EXPLORA-
ÇAO —- Quem enviar 68000 em carta registrada, vale postal ou sello. «Gr'"Correio, 'receberá informações detalhadas de come abter artigos ãe gran d ir
valor ABSOLUTAMENTE GRÁTIS: Aquella importância soi re-
embolsada. -..•¦-

KÜNTZ, WECHSLER & Cia.
Hua da Carioca 41, 2° andar: (.elevador) salas 6 c 7. Rio de Janeira

^^^^^^^A^AA^^^^«^'*I^^^^^^W^^^A^^^^^^^^^^^A^^^^^V^%^^^M|aa»»i^^-i_.'
(2185).

BOMSUCCESSO
Aluga-se 'uina casa, bpni.tinha, estylo

Bungalów, por 210(000 de aluguel.'
Rua Caminho da'Freguesia n. 392, etn
frente da Hstaç.o. Pode ser vista das
8 ás 4 horas. Inform. li. M. 239.

(C 26854)

Ulceras — Ferida— Eczema
O põ de I.iégc, Aroeira

Composto!" é o tinido que' faz
pararem pondo tempo. V. em
todas as pharmacias e droga-
rlaa. (C 2S999)

VLWGUA-ITALANA
O único que ensina em vários insti*

?ritos <M_ ronitü!, B, M. 3687,
..." 

': (C 
J7184)

FÁBRICA DE MEIAS
Vende-se uma com vinte machinas.

Para informações com Taveira — Rua
dos Ourives,'-113; l» andar — Fundos.

(C 27189)

CASA-GLORIA
' Aluga*se á Rua Benjamin Constant

J39, com contrato, recentemente refor-
mada: 6 quartos, 2 salas e dependen-
cias^ (C 27181)

SANTA THERE23NHA ¦.-/
DO RPIN0 JESUS

A Santa Brasileira
V. Ex. ji possue um annel, pulaei»

ra ou uma crus com a Imagem dessa
linda e milagrosa Santa. E' uma ha-
vidade em emaltè de cires feito á fotso,
uma belleza, e de duracSo eterna, e
ao alcance dc todos, feça' quanto an-
tes as amostras 'que lhe1 serão levadas
e measa, não perca a occasião de ad-
quirir uma' jóia tão- linda, da moda e
por pouco dinheiro,' é um objeeto de
belleza incomparavel qiic milhares de
senhoras eitio adquirindo. Telephòne
nara Edmundo. '<—' Villa 5833.

PIANO PLEYEL
Vende*se 1 com boas vores, e caixa

'Ie jacaraodá, preço baratissimo po.
motivo de viagem. Rua Affonso Pen-
na 139-A. próxima a Maria e Barro».

(C 28086)

APPARTAMENT0
LARANJEIRAS

Aliiga-se a familia de tratamento, o.
pavimento superior da Rua Ribeiro dc
Almeida, 14, com au sent moveis» cam*
posto dc ó amplos aposentas» varanda,
banheiro, telephòne e entrada, indepen-
ciente. Menu' determinado pelos in-
quiUinos. Trocam-se L-eterendas-. I£
minutos da cidade. Ver e tratar depois
do meio dia. B. M, 3374 (C 266+J.

PIANO BECHSTEIN
Vendê-se I, de formato, alto. peca.

de valor, modelo 7, quasi novo, preço-módico. Rua Professor' Gabizo, 2X7,.
casa, 4, junto a Mari. c Barros.' ' " 

(C 23086)

PAKTJVER
Required with 12:000*000 te iidp

make knouw afaook ai alredy printed.and of great-commercial utiliíy. as cam-
be' e.plained personally. Letlcrs tn
H. G. (C 28B76)

BOLSAS aDARA SENHORAS
De accordo, desde 20S000. pasta,

desde 7$000, cintos desde 1 .GOO: accei-
tam-ie encommendas e coneertas, nu
varejo da Fabrica: á Avenida Passos,
n...75. . . . ¦ (Ç 2-094)

PIANO ALLEMÃO
Vende*se um Ritter de em clara,

cepo de metal, está quasi nove, bgra.
to, motivo de embarque. — Rua do
Mattoso, numero 256, casa I.(C 

23066)

PIANO - COBPRA-SI
Embora precisando reparos: pagar^e:

bem. Tel. C^ 4.307. (C 26399}

HYPOTHECAS
Emptestarse rapidamente de 10 *

200 contos aobre prédios,, mesjaio unfr
subúrbios, praso á vontade do devedar..
Av. Rin Branco 133, Ia, sa__a. 1, core
Silveira. CC 28073)

SOBRADOS NO CENTRO
Alugam*se a risa Buenos Aires tr.

93, 2o e 3» andar, eom elevador,, casa
inteiramente cova, para eseriptoriaa an.
consultorias, trais-:- na iois.

(C 28098)

Situado em-, liojraT ipltturcaco x de
cüm^ saluuerr.mil. <sm aanttro dc nia_í-_5-
toso. par-itur -:r caim agma. corroiíte eni
__,---'•¦..¦-(-¦ 155.. _i __, nas*. -__

, Cosme Viahoí, il'*-'... —• I-oranjeiras.
im uamiíia.-..

<ÍC 27027)

msm m mm&mh
Ventfir-aí. «a aiiasniíico,

junt» an-, tm. SSH%, uc lino Ba-
ttUM EiaeiCir.. DnaB-C no pala-
tete ças tüaim mns ínnõos fi..
inesmu. í 1178)

Vcniic-sc nognifinsa, mm r.uhurbio
ppaspera}, enn ímnttt fãs tcstnçb <c prn-
-tima a. pimio. 'íír íi:nnti^.. Infnrroaçõcü:
rua dos AmthníhBs, -I!t;.. — "Evaristo,
Exer a- CE__ CSC 2399S)

Livros aa_c3*_u_, e n-3tlemi_u.-. —
EJETA DO- cn —iOT., jb6.

ít_3El.~9tW
Na e-_qj_n «Be mítica.-bu ((Campo

Cirande:. E. ff_ C. T...; __;;'i «em _:ilu-
bernmtr Hi__sií, aeirraifin ipnr muitos trens
dian"».- Ttrm, £Q3S__iii_smnB <com laran*
jáe_. ar aífptmae- nj-Mtt_gBai (ãe caíó, «as-
mo tambem: ann :.iiu!iitinnc__: as mais ier*
teis culturat- e !tc?nm=s. «antio pnde «et
v»ato. 7DaEt_ft-_e -í. mm " \ iiicnndc dr
Inhaúma.. 3!T.. :.íiii... amm a lÊtetropòle
CB_- S- 4. C(C 36822)

A BA

ÇâO PHSKS1ÊSA DO

Provim; aos aa-.iiipn_.i):.«B «des-
ta Ca_itnC (_os oi «mftrBsa «flos gas-
aiimlos pur-L i.iir.uiidrr.ncãii deve-
ser f-iit-. úi. mia Zmü. ãr Cam5..
n. 30. nã_) tanãn ;; So-iedadr
actuaimimci rpsstBrm. i.ir.ina rn-
can*Qgaí^ áa. cí(r^hsl-«TiE jl aflorai-
oiiio. ("í..r.ii)

FAM

Qitt mestnui nasünis mn ÍEíd? 3*rncurae
_r r3*-s. 'iu Jiiüo... .í_-?rí.i.i;: 1_. cm ür -Sá
tt. *i.i,. B-nssns «. ¦»...-..... -'—.-;•- «^f.
feitos sumeuter tm. hh raü-i c unn tlti
reclames fóntnatitzis;, asai. imus r n_ mi-
nimas rraiti^is,, •___> anshn cc iiur ttsmos
fkaia> £ xnmtie -.iinnr;." mtr iin-íuimor.,
..ujei.nmttr-mr*. % ÜunnK .iivfc-inrcf a
HTi «ti* nm. arttmm dfc imóveis, ianetes.
ole-gc. a: o_l-_i_Bri-a. 'fC 27341)

CASSA
Ti-agpaatatge. a. flanttatto <3n "^n mn-

menr- S'\ .'>.. i::. E3iat iir¦ HhaenSc » ni:at'-«ri todas. 3ee (nuáliãaSss ú:-. Tmodernn
h*mcrtg.. ^Kar tw» mgmm..  -TK7R*)

ALUGA-SE
ii Praça Sten-. _ r-S« mu. i .5.
.»sp-i:c."(t :-r ;.i.. 7',.-r-T,r;_ para
aagja*JD-C Itetíícr :¦:/•__ SrtnaSn
* €_,. í raa 1" (fle Metço ss*
mero. UtCelS (455)

Ti:":!--, -rri-.r-n:: — 33b ]Dt3DS.
Ghfcar. •v::—,-?iv. .-!:.¦•*.; ~\-\\r,--¦':.. —
RCA UO. eCCTOOE m. HK-. ransi
SAIA SE BSÍÜ-^AETO

lí.-i ¦*-..,*:. cgs :::;:r.sií.:. ;iiun---r «splcn-
áiíis aaSk. -rir ::—r.i¦¦¦¦.. nuiiiUaãa ¦".' "¦'¦'¦'¦¦
;i3n caas.! i\:::rx:ir.. « r\;:~;; quarto
para. scnJta-.. "ISafe m anõnsttr t sncp
tfir,. 9ov panai EKJ_mi___ <H_sfinc_a5.. Praia
(fo IHarncniirT., %, 2" amüar-. C(C 574-85}

fEmestina 

Marques da Tu-<üde .Bastos, Irmãos, sobrt*•nnos, tias e demala parentes,"ngradecem penhorados a todo»que acompanharam os restosmortaes de sua presada irm.1to « «irmha LAURA PIEDADE, eOc novo convidam para assistir á mis*ia ile -metisao dia, que pelo eterno re.pouso de saa alma farem rezar no ai*&r *t Nossa Senhora das Dores, naigreja «i« Candelária sabbado, 22 do
çommte, as 9 horas, apresentando des*ac ja os sens sinceros agradecimeutos.

(27169)

Laura Piedade

Palmyra 

Caroüna Ramos a
filhos, Erncstina Marques da
Tiedade Bastos, Carlos de Al-
meida Ramos, senhora e fi*
lhos, JoSo Caetano da Fieda*

tle c senhora, profundamente reconliei-
cidos -a todos os parentes e ainigos que;.
ds acompanharam no doloroso golpe da';-
perda de sua querida filha, irmi, tia
c sobrinha LAURA PIEDADE, con.
vi dam novamente a assistirem á missa
dc sr-tiniu dia, «que por -sua alma man-
Sam rezar, sahbado; 22 do corrente,
as 9 lioras, no altar-mór da Egreja
da Candrl-irta. confessando-se desde já
sinceramente agradecidos a todos aquel-
lefi que comparecerem a esse acto dt .
riiligi-o. Pcde-se dispensar pêsames.

(C 27170)
a_____M______a_B-nsBH---9

Joaquim Teixeira
Dias

ttniilia 

Dias e filhas, Anto*
nio Teixeira Dias, senhora S
filhos, Josi Teixeira Dias, se*
nhora e filhos, convidam ua
amigos e parentes de seu
pranteado esposo, pae, irmão,

¦cunhado, tio e primo de JOAQUIM
TEIXEIRA DIAS, para assistirem a
missa de setimo dia, que pelo eterno
descanso de sua alma, mandam ceie-
brar amanha, sexta-feira, 21 do corren-
te, ás 9 horas, no altar-mor da Egre-
ja de São Francisco de Paula, agrade*
cendo desde já a todos os 'que se digna-
Tem comparecer. (C 27072)

wwifiPWiiwiinwnniiB i
Jeronymo A. da
Fonseca Menezes

t
(NÒ1.Ô)

Sua íamilia manda reza» -
missa por sua alma na Egre*
'i de São Francisco de Pau*
Ia. amanhã, sexta-feira, 21 do
corrente, ás 9 lf2 horas, no
altar de N. S*. da ConwicSo,

(C 27151)*

Augustine Flotat

tCearges 

- Flotat agradece,
muito penhorado, a todas as
pessoas amigas que deram

prova, de, pezar' jielq transe
por que passou com a mor»,
te dc s-ia bem amada espo-

sa AUGÜSTTNE FLOTAT, e con*
vida para assistirem . á * missa de se-
thno dia, ,<juè . manda y retar na*-
Egreja de/Nossa Senhora" do Par-
to, á rua São Jose, amanhã, sexta*
feira, 21 do corrente, ás 10 boras da
¦manhã. (C 28064)

Agradecimento
AVIADOR SALOSTIANO' FRAN-

KLIN DA SILVA

t 

Joaquim Olegario da Silva,-
nora,, filhos, genro, e neto, pe*nuiii,. i.iiiu«)| 5vu.«i •• •»»-—, ar~-;
nboram sua gratidão is pes-rtilha*soas amigas que compartilha*.

ram da sua dor e procuraram.
reconfortal-os no angustioso

transe porque acabam de passar com*
a perda do saudoso e inesquecível fl-
lho, -marido, irmão, cunhado e tio,
SALU'. (2805OJ

Marina de Souza
Dias Costa

tO 

Dr. Luiz de Souza Dias,
Ouvia de Castro Souza .Dias,.

. seus filhos'e filhas, participam' a todos ns sens parentes e
amigos o fallecimento de sua-
filha e irmã MARINA DE

SOUZA DIAS COSTA, e convidam
aos -mesmos para o enterramento que
se dará hoje, quinta-feira, 20 do cor*
rente, ãs 2 horas, ficando desde já
agradecidos* O feretro sairi da Tra*-vessa Maestro Ricardo, 41, para o ce*.
miterio do Maruhy. (C 26911)

Augusta Ferreira
d'Almeida 1

Manoel 

Josi Ferreira d'AI*
meida, filhos e irmã, -convi-
dam sens amigos, para assis-
tirem á missa de setimo' dia,
pelo descanso eterno da alma
de sua extremosa esposa, mie

e irmã, no dia 22 do- corrente, sabba-
do, is 9 112 horas, no altar-mór da•matriz de São José. Agradecem ante-
cipadamente. - (C 27232)

Francisco Macha-
do Drumond

Manoel 

Joaquim * Barbosa,
sua -mulher" e filhos, Ulyssea

. Salles sua mulher e filho,
João Salles sua mulher e ti*
lha, Manoel Ferreira de .Al*.:,
meida sua mulher c filho, par-

ticipam aos sens parentes e amigos o
fallecimento de seu sogro, pae -é- avô ""¦
ÍRANCISCO MACHADO DRU*
MOND, e qne o seu enterramento se
effectiiará, hoje, quinta-feira, 20 do

corrente, saindo o feretro âs 4 1|2 ho-
ras, da Rua Almirante Cockrane, 280,'
para o cemitério de SSo Francisco Xa-¦vier- ¦

PIAN0L4
Vende-se 1 quasi nova, tocando 88

notas, com vários rolos de musicas, ha-
ratissima, motigo de viagem — Rua
Affonso Penna numero 98.

:,'-. --¦;-.  (C 28086)

OPTIMO TERRENO
Vcndc-sc em leilão, hoje, ás 5

horas da tarde, dois explendidos lo*
tes de terrenos, ns. 22 e 24 da rua
lino Teixeira, junto ao n. 1Í7. —
jockey Club, a 19 metros da rua Ca-
linde, medindo cada um 8 x 38.

(C 26907)

PIANOPLEYEL
Vcndc-sc um em perfeito estado e

sem uso, em côr clara; negocio urgen-
te. Av. Gomes Freire, 108. térreo.

(C 26898)

COM 3$700 POR DIA COM*
FRA-SE CASA E TERRENO
...E ha quem fale em crise de ha-

hit-ção! Ide a Ricardo de Albuquer*
qne, subúrbio da E. F. C. B., ém
seguida a Deodoro, no proximo domin-
go. Nos outros dias pela manhã si ha
nucm attenda atí 10 horas. E' lindo
passeio. 30 minutos apenas de trem*
Vendemos casas e terrenos a 3 $700 pordia. São casas operárias, modestas mas
snlidatt. Pergunte na estaçSo pela Villa ¦
Pnmiieia. Brevemente a Central estar
tí electri. içada e os preços dobrarão.
E' negocio comprar terreno para re*
vender .gelo dobro, jogando com capi-
tal alheio desde que se pague em pres-tações. Com 1Í200 por dia vendemos
terrenos-J!

Partidas dos trens da Centrall
4,30 — 6,18 — 6,40 — 7,17 — 8,00—
. J5 ™ 11.W1 —- 12.30 — 13,35 —
36.24 — 36.57 — 17,13 — 17.40" —
38,27 — 38,58 — 39.30 — 22,30 —
23,05.

Informações aqui no edificio do
Banco Germânico — Rua da Alfan-
(lesa n. 5, 2' andar, das 13 is 17 ho*
ame. (C 28089)

CACHORROS POLICIAES
Vendem-se legítimos, para ver e tra.

tar á ma Paula Freitas n. 95. Copaca-
bina. (C 26894)

PATHE'-BABY
Vende-se, pda melhor offerta, um

apparelho Pathê-Bal-y, completo, coto
Surcr-Baly. 30 films de 100 metros,
câmara para filmar com caixa de cou*
ro, tripé e film virgem. Na ru» da
Lapa n. 96. (C 27197)

HILDIZA
nmen anirnic nao jwiw CO-SprCuí---

der a vida longe de ti. Desde o dia
da tua partida; sinto-me desolado e
principalmente sabendo que tão cedo
não Teceberei- noticias tuas. Guarda
ainda a magua que ti disse, pois fos-
te muito mazinha, mas espero que

Tepararás esta falta, quando vollares.
Acceita. minha querida, saudades c
beijos de quem nunca te esquecerá.

(C 27203)

UM0ÜSINE STUDBAKER
Vciidr-sc ama quasi nova. Para la-

fnrmaçôas, telephonar ao sr. Amaran-
te. C 5466. (C 27198)

.r-._.!",i»:;7ii;".i
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A VIDA COMMERCIAL
\W_\_^Ê.lh •_  ¦ Xy,-..., .:,;, '.. ._¦ . .--... I

Mi.- 
~~ 

.. - . -Í.S TX-JUAfis: 
""" ~" * 

- roTAP/il-C 7ZZZ~Z^m^Z 
' 

Cnm» átgaros. L;"i5° Manut. de Emento KaÍküiiÍ7Tr~í~í- I
BB»',- . . . . LülAÍ^OtS Assaca» para -—tre- ¦.«•»» ¦"»""'; Roupas .... aontooo procuração outonraii-i ., • m'a'-< B' _T^ A IkifSSTA Districto Federl, %....  761/2 ,(./, P.r I, a„ «» tm mam .. a.SS ».B7 i.,oy. Sul America- Docas da Bahia. 27$ooo 26?ooo . M. Santos &'",; 5!»*, ¦:

@ _ Za. rVBKlfl!) HelJo Horiarate. ws. « a 00 o„ Crystaes 57Í000 a. .aíooc __ ._'-_-_.'Irr" ... , _,fi , n°- ,-., • .- • ¦ * _.°f?!0 Z A ..olie". ... 20-.0-, nnho de Barros. _ Dê.,e S-"¦Argos Fluminense. . 11750? — Brahma  _foo$ooo que constar. ccrlli« H180Í000 ' "0*001 R Im_ e Cons. Antonio Martins Senta 11 
'¦'

I ioíooo __—__. truecõea.- . ... 4°°íoo se e archivc-.e, juntando» Mj»
» Iminn- cesso. u "- W l.rfff:

Districto Federl, %.... 76 i/a•tkMo Jiorizp-ate. íjk>Sí í •«•••d StuEstadj do Aio, íionus ouro, 5 %..,.. 96i!«todo âa BJiia, empréstimo ouro,>9>3, S %. V 66

Este mercado* funecionou, 
'^^^^là^^^i^^

vigorado para o lornecimento • de camilaei. a taxa dc 5 '51'" '
acquisição. das lctr»s de cobertura a de 5 63I64 ":,,_,„_. dinheiro a 8$S4»

..Sacadofes dc dollar a .8*365 c dc tranco a $3'9, oo™ üinnnro
e $325. respectivamente, ^

3»? 1ABÜLLA DOS BANCOS

:.'
y

I
¦

;i"-:*'.'' 
¦

J..g.

:¦*

yí. -áe-

i

. 90 d/»

i*' «í'.;*' ,rSi", i.

Londres. 
'".

Paris. . _t.Canadá . .
fíova Yorki
Allemanha .

Londres. * •

Nova York. .'
Portugal. . <
Portugal. . .
Itália. ...
..ii. 11... .Aires

so papel). .
Buenos A trea

so ouro). .¦ .
Hespanha . . .
Suissa . . . .
Bélgica (oUro) .
Bélgica- (papel) .
Montevidéo. . .
Japão (yen) . .
Allemanha . . .
Canadá * ... •
Syria
Palestina. . . .
Rumania. . . .
Suécia . ."':•'•"•
Xpruega. . . .
Dinamarca . . .
Áustria . . . .
Chile. . . . .' Tcheco-Slovaquia .
Hollanda. . . .
Vales ouro, por
Vales, café. , .

. 5 I5|i6

(4o$42i)
. Í336S-»

. 5 7(8
(40$8sO

, ¦ .8*380 a*
. $329/5 a

Un a
Ç459 a

*3í8
8*310
8Í3--0

Bélgica (papel) .
Bélgica (ouro) .
Tcheco-Slovaquia,.
Puriupal. • • *
Hollanda. . .

^trej
60 papel). .

;.L.-nui Aires
soouroj. .

Suécia . ' . •
Montevidéo. .
Dinamarca .

$236 a *237
1?>75

Sf*}
$4-4

3$6io

IITULOS DIVERSOS
drasil Railway,' Primeira Hriotheea .
Brazilian Traction, Light Sc Vower C,

Ui., Ori........: ,
S. Paulo; Railway C?,- Ltd., Ord
Leopoldina Railway C"; Ltd., Ord..<
Dumont Cofee C«, Ltd.," 7 j. %,Cum. Pref 4
St. John dei Rey M.ining, Ord.....«Rio 'Flour Mi.ls & _Granaries, Ltd. . .
Bank of Locdon «'ad South America,
Ltd.

Mola Real .Ingleza

=6 1/4

209
'79 .
54

61/I
10/9
83/í

26 1/4

214 '/••

54yi/4
6 1/3
10I9
83/-

Crystaes . . .
Demeraras. . .
Segundos jactos.Terceiros jactos.
Masca vos cif. . .
Masca vinhos. .

Por io kiloi
S7Í000 a.sçíooo
49*000 a 50*000
50*000 a 52*000

Nâu tia
37*000 a 40*000

Não ha

«OVIMENTO DO ASSUCAR
A TERMO

-S.I--T -l, 
v , 
3$6io

(I"'f „ 3*610 
TÍTULOS ESTRANGEIROS J .'-.'

íl'e* Empréstimo de Guerra, Britannico, 5 % •
• Xi', (1929/47)... 102 7/t TB! it/8S_o. a 8Í3--0 Suécia... . ... - . j|'7S Consoli., a 54- %.. ..., 557.'» 56

^Montevidéo. ., . ~ »57,o ^entc yrançaÍM 4 %i ,,,, _0,20 iu;ssDinamarca .... — , a*f-73 Kente-Frençaise. 3 % (aa Bolso til .,,. • •
A' visu ; ,- —r— Paris)..... .: 55-aS S6.60

|K'i.','« ,.•--'.', :!.:i ¦' ,. ,. -imer» r_Rl.ir:s: Sente Frí-içaise, 1918 (lnlsgralinado) 59-o; i!).8o
4 ÈS?v'* tondres. .... 5 7Í» — , UKbO UrrlWAl» itente Fraucnise, 5 % (na Bolsa de
i ¦ i- ¦,¦ (40|8st) . . „- BT) CAMBIO VatlH: 75.71 . .,, .6.00.

:;.'*". Nova York. .'¦-. . ' .8*3808" 8$39o . » ' ¦-"»»"•" 
_ ,_.-¦ ¦ 1J '•_ 

 
Portugal Ul9i\l 

*.'!ò- »./. A-YI.1- _^ftS^

".' Suissa 1*618 a 1*630 " I'ii«ihh Aires me- m^^k^K:-^^^'^^^n^RS^^^^^^S^^-^Sk^m—

, Montevidéo.. . . 1 «o* 8*570 .- j^ . - * 
|| 

- 
Correio da Manhã ... •¦ I

2$003 a 2$oio " Hespanha . . Ivjt i\ln ¦ ¦ ¦' ' 
^*_____j* ****•*• vnv**m ,,, 

' - : (Sn
8*300 "Montevidéo. .. — '.¦• 8* 500. . jun »;M„,í" louno oi__inj,nm».Hiii_TiiiH0sriM7 I. <""-""•<¦¦• Jm
$330 " Tcheco-.SIovoqiiia *35° RVll w_m«i«Teu»»» I "lollt¦"maa.;ni«T7-rei»«,Btcimmntn |^-.ui*.***n 111» ln

2*°S9 â 2*°6; - Koni'_"ir.' .' .' .' - =#. |\| __ n oií>TS_T!._If7Dr-ll ___É_SSÍ?iS^____L mái ü 2*2.-o "Canadá ....-- - |\| ftl| I 'ü Ríl R/1 KKLI lt 10Ê____r*Í/$m M4254 a 2*265 :; suissa ..... - i*62_ sim ^y bUioiiviL.iiuiu :||aiafe^i «

Ho.faCnda.OV.qU.la. .' s 3*370 a ..$..s "Dinamarca ... — -|2:-t h|H ^& gocios prospercni, que av. ^ySjfc^^zJJB^ 
ffl&,

-; Vales, café. T.'. ?33o a $331 "r J-*!'-10 (>cn) . — 3*93» 
^1 ,,3 vossos cstabolociniontos o o?. "^^.^D^^-^M 

||j

?.'\ 5olíar5s fp^pcl) '. '"''-0 48*ioo Caixa matriz. . . 5i..l>6 - WS t\ i_ iü-~l.Z Í_1^K^B Ü.
fev?-.- 3onars (ouro) -- 8$f.oo ,a„t..„ F_^ B flfFQSfl flQ illlOnTIfl '4^!aK^ ^Peso uruguayo SS.,. «ÍOilDAS I, |||Hj IV fl ÍI f^9^í___l MPcsctas (papel) 1*449 , .^ four()) > ._ -J$00,. / 

fto UUIlUlU UU UIU1IIIU WaB^ W
l..íí!siii.-!Ík' (impei)'' ' - ?.m1-'° /'™S."'»ro'-, ¦' - 

'- [^ 
V .Imiial' de maior tiragem » S^|^9^ »

Liras (parei). . —¦ $46. 'n!!"rs '""'"'• — S - / /Irculoçao cm todo o BRASIL. Kí*3BãHy.
Escudos'(papel). fl.' '."l'"5. Cl*"*»')- — úr » ,\ sim secção tle publicidade dis- J_W^L\\mW8Ê'sA.

CABO "Sos (S»: -' - I f aptos para attender*m aos vo. ^_____ff|ll\ V
Fracos (papel). — I *» sus chamados pelo Telephone "S^t i'.ondres 5 27I32 a 5 55|6» 1'es-t'iis (papel)-. — I AK CENTRAL 178. i^W^Stl^ *l

¦ Nova York. . . . 8*400 a 8*440 ro)...'.. — \htM I.afKO da Carioca 13- Jf KTal \ 4 '

|í 11cS"d1 ii íeIís ^^^^^w:
m "? B__ícô?0srân|ES-e5 i.-|u8.. BanSs°sacam - 5 'Si'»;,, "bv J ^7- V*~^_-Jfe< V$pW0PJ2r1^*'SÁ #

Bancos compram - 5 127I128. Bancos comprani. — 5, W|64- ^ o-4 , l&*==S*:--^£^:~~^ :/.:,-*y"
;j Letras offerccidas - .-.'a.. '.,;-. .. Letras oiterecidas — Nao. ha.

Dollar — 8*330: Dollar — 8*24o. . ' ' 
... \ M

m tZAMmos j ;: ^f 
:";^^v ;;:;;l CAFÉ SÍ1::&;

-ii',' " ' .—-—.—^— :. 1 ]?cchaiiienlo:V; ¦,'-.-;¦ rWn«íí_r_í---v, . ' .'y's.',i'^'r'-',--'í-Jn*>:i-.:'.'i:--i'-'i-';,-V/¦'-,:.'-"•¦ -T ¦' Pauta - a$23„ ' 
'" Hòjè" Fechamen-1 LONDRES',-" ra ¦ y • „ -. , „ J, ,.y, ,. ..toapterioii. ,¦¦:..-,¦¦¦¦¦.-:¦ ^-yyf¦:¦¦¦'-XhX-hy ; 

' . ,. .- - .-"•. •.--Entradas-.em 18: - .- ....'•.-!.¦¦ Cafí Mra cntrcga ¦> 
- ¦»¦ ¦¦ .¦•>•.»-•»•.•-•¦'• H».-.. _4_i/i>r;ef 0„ ' cm'dezembro . 495 ' 

493*49-888 -Ca.c para ciltlega* "'" 4jg 474 'A

469 '/, 466 Jí

PRIMEIRA BOLSA
. — Y. CD» cot.

anterior
Por to kilo»

Outubro. . . ;8*ooo S7*ooo— $500
Novembro . . 565600 5654.00-h $400
Dezembro . _ 55*600 55*000— $400
Janeiro. .- . 55*700 Sic
Fevereiro . . 55*700 54*800
Março . ¦. N|c.

Vendas: 1.000 saccas. -*
Posição: calma.

'-•' SEGUNDA BOLSA
r. c. D» co».

àateriat
Pnr 60 kiloi

Outubro. . . 57*800 55*600—1*400
Novembro . . 56I800 54$soo;:—>$S°o
Dezembro . . 55*500 53*500—1*500
Janeiro. . . 54*500 ' 53*000
Fevereiro . .- S4*»oo 53*000—1*800
Marco ... 54*800 52*000

! Vendas: 1.000 saccas.
: Poàição: paralysada.

•LONDRES, 18..- Fechamento;
Hoje Fecbamen-

to antenor
Assucar para entre-

ga em outubro. . 14\''A uUíí
.\ ic.i parn entre-

ga em dezembro i4|i}í 14U/Í
Asbucar para eiitic-

ga em março. . i6|rjí tSf—
Assucar para entre-

ga em maio . . i6|4J4 16(455-issiicai do Brasil
com 96 % de base
para embarques
tuturos. . . . . Nominal Nocaina'
Mercado' apenas'' estável.
Alta parcial de 1 i|a d. desde o

fechamento anterior.-- .

NOVA YORK, 18.
Fechamento: -Hojo Fechamen

to anterior
Assucar parn entre-

ga em dezemhro 2.92 2.97
Ai .nfii p:i'a «-.nui*

ga em março. .' 2.S0 2..S6
rtK.-iK-a- p:i*< çntre* -

ga em maio . . 2.87 2-94
V '""'i- pa* ¦ entre-

,_ era julho. .2.96 3.01
ilercado accessivcl.

Baixa de 5 a 7 ponto» -"-«de o fe-
chamento anterior.

NOVA YORK, 19.
Abertura:

Hoj* Fechamen
to anterior

Assucar para entre-
ga em dezembro 2.91 21.92

ca »cm março. J.So 1.80

rnirs-

..tír^y-ir, at-ecas «-íivei.
Buza. de 1 a 3 pontas desde o fe-

chamento aattrior».
- RECIFE, :_,.

Mercai-.-: -.jc, estavd; anterior,
estard.

Pregos cor 15 lãlos:
Usina àe (BTSieini qual««Me, Jirc.o

rosóiaz faoic n"cn*tóo; anterior, n]co-
tado-

Casa de sticoda qualidade, preço
môHo: !»ir, ajeotada; anterior, n|co-
taAT- *

Crjstaes, prew médio: boje, n|co-
tada; aaltenor» oücotado,
..^_t  ... «.^jío: hoje, njeo.

•Y**»* sfiíTfÜc*"-, nlcotado-
Soaee«a, preço «nèdio: hoje, «!«?

taio; aateriar, nDcotido. _ %
Torarai sane. pteça meAo: hoje

•-iícetaaáo; anterior, «.Icotaáo.
Brotes secnes. hoje. 6*8oo » 7»">o:

anterior, ..Sí.-o a 7*200.

Eíit-idn: .

i>esJr henten,
rm '-ias de
6a fcSss. • •

ttò-fe _»-«le *s»-- ttmfcco' prosti*
; .iso passa-So,

*r»»rC3_S Òt 6*>
tOos. . . •'c___f._-taçio:

íira o Bio &
J2AetZ1\ MT"
-a.« de 60 Vi*

:* ^ r » Stotas,
«*«« de €•
fcüos. . . .

r :. i. c .-1 iwitna
perttTS '"o ssl
__> BtiíU sac-
.-i- i'.e sc tó-
l®& •> •

Para canas
postos do nor*
ie do £ras3,
!;v;cis it Ce
tika. . . -¦*. xis tecera C3
-c-esis. êe 6»
kilos. -»"_• ¦

Argos Fluminense. .
Confiança . . • •
Garantia. , . . •
Previdente . ....

C. de B. ie Ptrro
Minas S. Jeronymo
Paulista. . ¦ . . *

C.tmp. i, Tecidos
Alliança. . . . * i '
America Fabril . .
Bom Pastor . , ,.
Corcovado . . « .
Santo Aleixo. . .
Tijuca . . . . .
Taubaté. .- . . .
Progresso ... .
S. Pedro. . . ..
Pctropolitana . . .
Nova America. . • -'
Confiança . . . .
Ind. Mineira. . .

DiivrMJ.
Doou. de Santo».

port. . . .i'. .
Ditas nom.

75*000 70*000
273*000 270*000

.105*000
215$00O

i8o$ooo i6o$ooo
. — 135*000

80*000 —
. 193(000*' 170(000¦—-_ ' õ-loSonl.

Í2do$000
-. — . 550S00"
340*000 300*000

aooÇooo
115*00

380*000 —

— 279*000
375*000 273*000

L-i.ííki Manuf.
Roupas . .

Docas da
A iVolie".

Brahma . .
B. ¦ Im. 1

truecõea *
Kxp. Ind.'biliária. ...»
Saneamento. • • •

Debinttins:
Nova America. .
Tec. Confiança .
Docas da Bahia. .
C. JJralima. . .
Docas da Baliia. .
Cerv. Guanabara. .
Alliança. . . •
Silveira Machado. .
Usinas Nacionaes. .
Club de Eng. de
Corcovado
Mestre & Blatg-
J. Botânico, integ.
Expl. de Portos. .
Bellas Artes . . ,
Docas de Santos. .
Progresso . . .

•i:uoo$
105*000

180*000

1 :ooo$
1:040$

q.|nSrn)u
175*000
100*000
995$ooo

^ioojoo-
195J000
170(000

— '83*oo'o

i6o$ooo
320(000

170(000 —
196(000
204(000

167*000 —
1_0*0_0

DIVERSAS
622.700 602Í6OJ I

5»ono

Xidt

Nada

«3-100

j.300

21.800

4.0 011

Rada

329.000

rogaria
RIBEIRO. MENEZES & Cia.

Especialidades liajraacenticas. Pro-
tícetos chim-cnks r Jxogas aos menores

as do recreado, ao varejo e ataca-
Bna Ur=£caTi=a s. 91.

(17939)

PORTELLA HUGO & G.
Coiomissarlos de Café.
Rna de S. Bento n. 37.

Faiem adiantamentos
sobre conhecimentos.

Í1176*-
Ui 3»g

ALGODÃO
%*%ij.

W

:, LONDRES s/N. Y_rk,,S, vista por £
r% '¦'¦ " *'" a/Genova á vista por £.." s/Madrid k vista por £.«' ": . (/Paris 4 vista por £....¦."..'" *.-._ s/Iyisbüa á visla iior i$ooo

?•'. i/lierlim á .visia por ái..s/Amstci-doni- á vista p. £
J: t/Berne á vista !»r £...

s/Bruxellas, á vista, por B
loui o) 1. . . . .. .. • «

LONDRES, 19.

FecHAUEHia»

LONDRES s/N. York, i visU por aí.a/Genova á vista pot i..s/Madrid á vista por Jt..". s/Paris â vista por £....s/iitsboA á vista por i(ooo's/Berlim á vista por £..
," «/Amsterdam i vista p. £
.* t/Berne á vista por £...

s/Bruxellas, á vista, por 1?
(ouro) •.'.-' "f 'A ¦/Amsterdam 4 vista p. £' s/Stacabolmo & vista p. £' a/Oslo á vista por £. .*' s/Copenhagen a vúta P. 4

NOVA YORK, 1».

S ¦ Fechamento:
' 

ÍI. YORK a/Londres, tel., por £. .
I f s/Paris, tel.. por F. . i¦ . " - s/Gwiova. tel.t por L. .s/Madrid. por ' s/Anisteràam» tel., por 1T1»-..- s/Suíssa, tel., por FS. . .s/Bruxellas, tel., V. ouroi/Berlim, lei., por M. . .

KOVA YORK, !__

A»E«IU»Al

I. VrORK e/Londres, rei., por _t.' •¦: •/P«la, tel., por \~.1-,. a/Genova, tc., por __,;...«./Madrid, til., por 1'....»¦ e/Amsterdatu, le., por Fl.a/Berne, te., jm F." e/Bruxellas. tel., F. ouros/Berlim, te)., por 

.,. PARIS, 18.

./ícnAuêNTot

\ Paris a/Londres, i vista, „. 4......
Paris a/Itália, i vista, por 100 1.
Paris t/Hespanha, a visto, por 100 P,
Paris s/N. York, à vista, por *. . .
Paris s/Berne. á vista, por 100 Fe»,

BUENOS AIRES, 19.

Kitatiltai
?1UEN0S AIRES s/Ixmdres, taxa te<

'earanhica. nor t ouro, t/venda...
ÍUENOS AIRIÍS t/Konires, taxo te-

línrai>bica, por i ouro, t/compra..
MONIIÍVIDÊO s/Londres, taxa te-

legraphica, por * ouro. t/venda..»
MONTEVIDÉO s/Londres, .taxa te-

¦<r í ourn. t /comyra..

**4.87.oo:':; - *'4.87.00
I„ 80.10 L. 89.10
P. 28.40 P- -*8-+5
F. 124.05 F. 124.00
11 2 -,i .11 il 2 7/16 .
M.'20.38 M. 20.42:
Fl. 12.12 Fl. ii. 12
F. 25.25 ;';, F. 55--I5

B. 14.97.

H°i*

t-4.87.1a
],. 89.10
P. '28-.45

F. 124.05
il í 7/'0
JH.' 20.38
Fl. (2,11
F. 25.25

b'í 3-i-V?:.
Fl. .iiiti
Kr.', 18.69
Kr. 18.50
i;'-.y-K.i7

¦Uoit.

% 4.87.OO
c 3.02.50
c 5-46.5*
c 17.17
c 40.18
c 19.29
c 13-93 .
c 23.86

B7 34.97

Anterior.

* 4.87.00
I.. 89,10
P. 28.50
F..(24.10 ¦
il 2 7/16
M. 21C40 -
VI I2.'I2 ¦
>"--*5.?5

,B; 34.07 -rj' iísva
Kr. 18.09
Kr. 18.50
Kn. 18.17

Anterior

* 4.87.00
c 3-9-I-37
c 5.46-25
c 17.16
c 40,18
c 19.29
C 13-93
C 23.86

Anterior

* 4.87.12 ( 4.86.87
c 3-92.50 -.3.9»-37
c 5.46.50 c 5.46.50
c 17-14 c '7-07
c 40.19 c 40.18
c 19.29 c 19.29
c 13-93 c '3-9.J
c 23.86 c 23.86

.•rgr.ipliíc'..

Hei*.

F. 124. o.
F. 139.2:
V. 43-1.715
F. 25.48
F; 491.00

IIof -

d 47 29I32'
d 47 I5|i6
d 50 1 |S

d 50 1I4

Anlerio*

-F. 124.10
F: 130.21
F. 438.5!
F. 25.48
F. 491-511

Anleriof

J 4> 29I31

d 47 15I16

il 50

il 5" 1 IS

TELEGRAMMA
FINANCIAKJ

¦B9WH»

SANTOS, 18,

FECUAUEuro»

Tetos i: ics-ançsix

06 Banc< da Ing-atea*......
Do Banco ie França.......
Do Banco da Itália
Oo Banco de Hespanha.....
Do Banco da Allemanha....
Cm Londres, tres píeres. .
Em Nova Yurlt, tres mezes,- Em Nova York. tres mezes,

Câmbio:

ffplt

Sf'3 %

t/venda,
t/compra

1/2 %

4 5/16 %
3 3/8 %
3 1/4 %

brndres s/Bruxellas á vista por £ .
cenova, i/Londres, á vista por í, .
.iiít-iri.], s/Londrci, à vista por £ .
benova. t/Paris, á vista, ^or ioo Vt,
Lisboa. s/Loi.Jrcs, 4 vista (t/venda),

por £............
1 líbn. s/l.oadres. 4 vista (tlcompra).

.ior £. . . . .

B. 14-97
L. 89.12
P. 28.55
L. 71.80

Ese. Nominal

Esc. Nominal

.itjtsriít

i£%
7 1J2 %

7 %
4 5/l6 %
3 3/8 %
3 1/4 %

B. 34-97
h. 89.11
P. 28.27
L. 71.80

Esc. Nominal

Esc. Nominal

E. F, Leopoldina
Maritima, . .- .
Alfredo Maia . .
Cabotagem . . .
Armazém Regula-

dor (Rio). . •-.
Idem, Nictheroy

(Rio) ....

375
2.715

3.138

Total. . .-. 18.128
Idem o anon passado . .
Desde Io. . . ... . , .
Média. . . . . . . • «
Desde.'-;i0 de julho . . ,;«
Média. :..';'. . ,.'. .;.. r • .
Stock anterior. . . '*..<_

Embarques em 18:

20
J94

15
I-397-

12'..480.

E. Unidos .
Europa*. , . ,-
Rio da' Prata.
Paílfico . . .
Cabu . ,, . .
Cabotagem ...

• 39»
244
73-'
941
853

37a.
M067

, 55f

75
Total. . '. . 15.567

Idem o anno pansatlo . . . 14 +S*
Desde i". ...;... 256.777
Desde i" de julho .' , 

'", 1.267.091
Idem o anno passado . . 1.382.231
Stock cm 18. ¦•' . . . . 328.714
Idem o anno pasado . . 279.503.

imposta, mineiro — valor du ijooa
ouro, ,dò 17 a 23-do corrente mez —
4*610.

Hontem este mercado funecionou cm
posição de firmeza e com'regular pro*
cura, tendo sida apuradas,* nas primei-
ras horas, vendas de 11.670 saccas, ao
preço de 33*200 por arroba, pelo
typo 7..

.• COTAÇÕES
Typo 3.
Typo 4.
Typí--5.
Typo 6.
Typo .7.
Typo 8.

37*200
36*200
35*200
34*200
33*200
32*200 •

MOVIMENTO DO CAFÉ'
A TERMO

PRIMEIRA BOLSA
V.

çmPK FYHflUcr iif inunocc
IIIUUIl LAI1HÍIUL UL LUIlUIILü

Ri.;
'¦.¦>'

LONDRES, 18.

Fichamenli:

PTVLOS BRASILEIROS .
FEDERAES!

Funding, 5 %. . . . -,
Conversão, 1910, 4 %* * ¦ •
ri ovo Fundini, igi4. ...
Conversão, 1908, 5 ','..,.....

Hoje

01 3/4
83 i/4.
56 i/4 '
02 1/4

/íníí/tcf

9' 3/4
83 1/4
56.

Outubro.
Novembro!
Dezembro
Janeiro.
Fevereiro
Março .

Vendas:
Posição:

Outubro.
Novembro
Dezembro
Janeiro.
Fevereiro
Março .

Vendas:
Posição:

NOVA YORK, 19.
/tbrrtura:

Hoje
Café para entrega

cm dezembro . . 13.19
.'Ji.- * ,.'n entrega

em março . ¦ . 13.11
Cafc para entrega

em amio. . . . 13.00
.. f i.-;*a entrega
cm julho. . . .12.97
Mercado estável.
Desde n ferh?mçntc an

de 3 a 10 pontos*.

Da cot
antenoi

Vilol
22*775+ *025
22*750— $050
22*650
22*575+ *o«S.
22*475— *050
22*425— *023

Por
. ' 

. ¦' 22$9b0
, . 22$925

. 22*825
. 22*750

. . 22*650
. . _33$600
nuo hnuve.
paralysada.

SEGUNDA B'ÓZ.5.1
V. C. .• Da cot.

... anterlot
Por 10 Itilo»

. 22*925 22*850+ $075
. . 22$95o ' 22*800+ $050

. 22J850 22*750+ *100

.¦ 22*750 I 22*650+ *075
. . 22$700 U 22*575+ *'00
, . 22*650 22*550+ *I25

r .000 saccas.,
estável.

Fecbamen*
to anterior

13.14

13.08

12.go

12.88

NOVA YORK, 15.
l-cciiaiueiuc*.

Hoje Pecbameri
to anterior

13.14
Cafc nara entrega

em dezembro . . 13.47
.<a i-utre|..i

cm março . '. . 13.38 13.08"
l,:ivi> entreja

em maio. ... 13.25 12.go
. »,t píilü entrega

em julho. . . . 13.22 12.88
Vendas do dia . . 60.000 25.000

Mercado: hoje, ifrme; anterior, es-
tavel.

Desde o fecbamento anterior alta
de 30 a', 3; pontos.

Café para entrega
cm dezembro . .

Caie para entrega
em março ...

Caie paia entrega
em maio. ... .

Caie para entrega
em julho*. . . . 464 H 460

Vendas do dia . . 6.000 10.000
Mercado: estável.
Desde o fechamento anterior alta

de ii|a a 4 3I4 francos*? y

HAVRE, 19.
Abertura:

O mercado deste produeto funecio-
nou, ainda hontem, em condições de
firmeza, mas com os" preços inaltera-
dos.

Verificaram-se grandes entradas e
pequenas saidas.

MOVIMENTO
DO MERCADO

FarJ.K
... 17.014Stock anterior. ~.

Lutrnaasi
rjií Aracaty. .
Do Ceará. . .
Do Pará. . .
De Natal. . .
Da Parahyba .
Du Piauhy, .-

Do Maranhão .
Uc Pernambuco.
De Sergipe. .

Total.. .
Desde 1°. . .
Saidas.... .
Desde i». . .
Stock hontem

545
42

á tarde.

674
_n..o-)t

176
9-796

17.512

MVERPOOL, 19.
Fec&amcnu...

Hoje Fechamen-
1» anterior

Amertcan Ftatorcs,
pana janeira. . . n.oa 11.10

American Fctta-res,
para vopço. - -. 10.99 11.09

Asnertcan Fntsarc-\
pan ejaüo . . .10.96 11.08

AizKrkas» FbSorcs,
paia _!_."-..-!. . - 10.83 10.98
lleccii>: afrotumo depiãs da aber-

tura, devia» is Kiji-idat6es e i pres-
são- íl.-o- operaãscrcs éo Hcdge.
-^Des-íe a_ieàasaeato anterior banca
de 3 a 13

.COTAÇÕES

Hoje fcchamen-
to anterior

Café para entrega.1
em dezembro . . 495 Vi 495

Citio via entrega
em março •; ¦' • 478 Vi 478

ú..c i-;u;. 
' eiitregn .

em maio. . . . 469. 469 Vi
Caie '1'i.rir etitrega '^*

cm julho. . . . 464 J4 464 H
Vendas , ,. ¦ . . . 6.000. 6.000

¦ Mercado: estável. .,.,
Desde -b * :fechamento anterior ¦ alta

de 11_j e baixa dé 1U a :i|2> franco.'

LONDRES, 18. .
Kechameutu:

Sertões .' . .
Primeira sorte.
Paulista . . .
Mediano . . .

Pit IO kihí
4')$ooo a 47$ooct
45$ooo a 46fooc
43$opo a 44^0
42(000 a 43$ooo

MOVIMENTO 00 ALGO-
DÃO A TERMO

Mezes:
Dezembro, , .
Março. . , .
Maio. . . . .
Julho ....

Santos: typo
prompto, 87I3.

Rio: typo 7,
6a|—.

i- Hoja Anterior

cotado Nlcotado,
cotado Nlcotado
cotado . N cotado
cotado Nlcotado

superior, . embarque

embarque prompto.

SANTOS, 19. lí.Uih-

Fechamento:
Mercado: hoje. estável j anterior,

estável; mesmo día no anno passado,
estável.

^ 4, disponível,' pn* ¦*>. 'Jt-J^V hojr
27*800; anterior; 27*500: "mesmo dia
no ano passado,, 24^300. -

V 7. o Mi.tn-vp. pi"" "¦ V'.'n» . ho*
24*800; anterior, 24*500; mesmo dia
no anno pasado,. 21*300.

Knti-iida. -'nt- •" .' liorns: tinlt.
45.800 saccas; anterior, 44.500 saccas;
mesmo dia no anno passado, 46.312
asecas.

Existência: hoje, 939*766 saccas; an-
terior, 902.406 < saccas; mesmo dia 110
anno passado, 903.138 saccas.

Saidas: '.•'-".¦' . Sacco,
Para a Europa. . ..... 8.387
Por cabotagem, etc. ... 53

Total." . . . . . . . ' 8.440

SANTOS, ig.
Fechamento:

Hoja Fecham.il>
ta anterior

30*600 29*500

i*»í* typo 4, para
i-ntrega em outu*
bro. .fi.-. . .

í ... typo 4, para
nitreca em no*
vembro. . t * .

.;..i- i)po 4, para* <-ntrega: era dezem*
bro

V- ¦< fio riia . '.)

Estado do mercado: .hoje, firme;
anterior, estável. ¦ *

30$ooo 2ç$ooo

29*700
nin

29*000
N»da

S. PAULO,, 19. :
Entradas de tatéí ¦. .' -.''¦.
V.n. Jiimtialiy. nela Estroda PauMsta-.

hoje, 33.000 saccas; dia anterior,
34.000 saccas; . mesmo dia no anno
passado, 24.000 saccas.

Km S. Paula, pela Estrada Soro»
cabana, etc: hoje, n.ooo saccas; dia
Ullil.1 lu • ) 1 1 . ulltl _lil<_Ul,1 , . lll*. JIUU tilll IIU

anno passado, 10.000 sacas.
Total: hoje, 44.000 saccas; dia an-

terior, 45.000 saccas; mesmo dia no
anno passado, 34.000 saccas.

JUNDIAHY, 19. 
.-¦.--

Meio*dia àie 3 p.in.:
Café recebido pela Estrada Pauliiti

ji.i destino i S. Paulo: hoje, nada:
üa anterior, nada; mesma dia no anno
pasado, nada.

CatV rf.-rcltido «cia Estrada Paulista
com destino a Santos: hoje, 17.000
saccas; dia anterior, 16.000 saccas;
mesmo dia nb anno passado, 13,000
sarcas.

Total; hoje, 17.000 saccas; dia an-
terior, 16.000 saccas; mesmo dia no-n»n «!*«*-'-•-)«. * 1 -.nno r-acras.

ASSUCAR
Este mercado, ainda hoje permanc-

ceu completamente paarlysado e sem
modificação de importância nas cota-
çoes.

Registraram-se grandes entradas e
saidas.

MOVIMENTO
00 MERCADO

Saccat
Stock anterior. . . ... 140.275

linirudat:
A)n Ceará. . .
De Minas. . .

ia Itahia. . .
De Maceió. .•lc Seriw:. .
De Campos; .
De Pernambuco.
Da Parahyta .
Dc Natal. . .

3-394

U-Sio
s-332

300

Total. ....
Desde i°. . . . . .
Saidas. ... . . .
Desde 1"
Stock hontem _á_, tarde.

Outubro. ,
Novembro .
Dezembro .
Janeiro. .
Fevereiro
Março .

Vendas:
Posição:

Outubro. ,
Novembro .
Dezembro .
Janeiro. ,
Fevereiro
Março .

Vendas:
Posição:

PRIMEIRA BOLSA
•V. C Da cot.

anterkt
for 10 kilo»

38*200 37*900+ $300
38*800 38*400+ JtOÍ
39*600 39*400+ *200
4o$30O 4o$ooo-f- $-:oo
40$700 4Q$400*4> Ítoo

40$5ao— $300. 41$abo
70.000 kilos
estável.

SEGUNDA BOLSA
V. C Da cot.

anterior
Por 10 ÍsÜ-m»

38*500 37*800— $ioa
3S$5oo-f* $100
39*400
4o$iou-r Stoo
40*400
40*500 -

. 39$00O

. 39*700

. 40J400
. 4o$8oo
. 44*300

10.000 kilos
sustentada.

nia joUn. . . 10.92 10.98
Dêponircl ferasfleiro alta de 9

pcato-
Dispcmrd amesneano alta de 9

poatci*-
Tetrao asaericano baixa de 3 a 6

pontas*

NOVA YORK, iS.
FK&aiaento:

Hoje .wiameti
tn anterior

«.—«fcim Hídiffias
Upiia-Is .... ai.aj "-ay

Am^ma-J» Ftatoits,
para iaüeiro. . . so-59 20.64

A'."*:"T.in 'Fctnrcs, <
paia nargo. . . ao.75 20.81

Aròfírícar» FoAurts,
para isua • . • ^0.90 21.00

Fralnf-es-,
paia joEio. . . 2o.j$_ io.87
..ercii.^: B3w55soiíni depois da aber-

tun. pecera, aíroa-con novamente. Os
operaíiflirts r3o saal vradem. _

Dtsàt a for_ia=:ento anterior baixa
de 5 a io

"Fechamen-
to anterior

NOVA YORK, 19.
Ab-ortnia;

Hoje

AinewKsm Ftatares,
pata Iaanm. . . 30.33 20.59

20.73

20.90

n-atarts.
paura isarco. .'- ao.;o

A:.-f-T. :i? FtttDTCl,
fará ssaib . • -. 20.8B

-1...,..' .3.; ¦ FintDzrs.
para ratbo. . . 20.76 10.75
Meirc*áa: ercaraerrio de caracter

nonaa!. ,0» eçwradores do sul ven-
*ia- . -, .

Desde o Isâtamento anterior baixa
íti i I poc-tns « alta de i ponto.

. .._.__*_
LIVERPOOL, 19. ! * H^-™*

tfoie /«t_Mrt*»
Mercado. . . . . Estavçl Estav?-1
Pernambuco, Fair 11.57 11.4?
Maceió, Fair . . . 21.57 11.48

1- .111 i-uiiy-Mid- 'jr

. dling-. . . . . 11.52 11.43
An v K'a« Ptrtures,

para janeiro. . . 11.07 11 «to
American Futures,

para março. . . 11.05 11-09
t-uturo,

para maio . ... it.02 rp.«S

R;C.FE, 19.
H**5*- Anterín»

Mercado. . . • • Olmo Indeciso
rtcya par i-, Is.:

k luotEira sorte* tci-

pilc-ieiia aeete, otan.
pradoces .... 55I000 36$ooo
Entradas:.

*••- ¦ *.¦** ~'V^*l. lt. (fa
saccas de ít li-
los * ... -x - Nada Nada

-v^ie í* de . setes»
V ¦_> ptaulaw T-xs--mios, en saccas
•'- ta í?,-s. . . 14.300 14.300
»^ rn ^#i'¦*.»*'¦»*•-.». »_»>»*^ Tinil*1* ,

A BOLSA
Uontcui íí uu»»a ut tituiu^ •-r***,

nou animada, com regulares negócios' Ditas j* csãssão.
effcctuados, mas sem modificação apre- i _...__» Mirai esa can-
ciavcl nas cotações.'' ii te!au

VENDAS
Apólices:

Uniformizadas, de soo$uoo»
2, a. • . 

Ditas de 1:000$, it 4, 6, a
Diversas Emissões, nom.,

2, a, .2, 3, 3. 5. 6,, 6,
¦o, 44, 5°, 50, 53. 55. a

Ditas idem, idem, 36,
100, a. . ..... .

Ditas idem, port.; 1, 1, 2,
5, 10, 10, 16, 40, 42, a

Ditas idem, idem, 1, 2, 3,
5, 6, 17. a5. 50,. a. .

Obrigações Ferroviárias, da
¦ i* emissão, 5, a. . . .

Ditas idem, da 2* emissão,
io| 47, 

Ditas idém, da 3* emissão,
2, Jj a. 

Municipaes de 1017. port..

Ditas de/1920, port., 50.
ioo,  « .

Ditas edereto 1.933, 8 -|°,
15, 2i, 23, a. . . .-.-.

Ditas decreto 2.003, port.,• 4, a. r.i)
Ditas idem, idem, 51, a. .
Ditas decreto 2.097, port.,

ioo, a. . - . . . . -
Rio Grande do Sul, de

590$, 15. So, i.-o, a. .
ilancos:

Commercio, 39, 61, a. . .
Brasil, 4, 7, 8, 20, 24.

70, a. .." -
Mercantil, a, a. . . . .

Companhias i
Docas de Santos, nom.,

io, a. . 
Dcbcnture«:

Docas de Santos, 10, 12»
15. 51. •

Erpl. de Portos, 75, a. .
Nova America, 10, a. . ,

6io$oqo
640*000

637*000

638*000

64^^000

643*000

845*000

845*000

844*000

- .!*__--_ r-

133*000

183*000

nB4$coo
iS>$ooo

t6l$OOQ

39o$ooo
'lâSíooo

4io$ooo

275*000

i65^000
iqSSooo
ç;:S--,.'o

# OFFERTAS ^

Dívida externa:
Conversão 1889, 4%
Resgate, 1901, 4 %
Comp. do Tbesou-

ro, S .{» (dollars
l.OOO)

Emp. 1908, lb. 100
Divida interna:

Baliria, 3 °\*. . .
¦ JbriaacSra do The-

Vemi. Ctm,.

S4 K %
5« 5» *

90 íí
86 %

19.536
107.230 Baliria, 3 °[*. . . 540*000
12.306 übriaaçSea do The.

137-684 souro. 7 *•!". . . 885*000
. J37- 5"f 1 Ditu JTcxro .Viaiiaa jJiijgo» &)3*o«lt

.*sM«-r-"»_aíaí. is
i:qoo$. ....

Mi-._-.____. s *l* - -
síyttna* EacssEys,

ttcc .....
Ditas cr. caoràa. .
Ditas r--'"i- - . .
Oàras do Bcarto. .
is-K-tte «fla kao (Po-

pobr). ....
— ju*. de s«*s
nfliriL . • . . .

Ditas í-:-"- - - •>
...-_íí _..-:_ Viárias.

i*s tlhe. Gnuadc, de
Soo?, 8 

*»)•, 
. .

Ditas ít i.oc-oíacm,
, -i-, port. . .

t »-J-2*i_. vi !'í!i-
h>i.--i -»....

E. ¦_.-. Es^uiSs San-
t>_ de 1:; -M-Ç :¦ ? r,
6 •E*. . . >, .

"tias oe s *s*.
E. de Snsije,
t.. _Se Jliras

raes. . . . . .
McoÈcxpocs de :o?:i
Ditas de 1914 pmt.
Dh2s de jjiiy jort,ülm de sgsa pcat.Ditas deCTvfia 2.093
Ditas «Secreta 1.9)3
Ditas de lb. 23. .
Ditas oca. ...
tinas decreta 1.94S
Ditas decrete
Ditas dtsirttD
Ditas deo-eta
IHtas demao
Ditas ir-::r:>
Ditas decursa
Imitas, dt-trvfo *•-».£_¦
Ditas de Petropolis
i> u». dc -NitletroT.

Ô

•. -j^^«- íí.w.00
£44*000 843*000

640*500 638*000

638*000 637*000

642^000 6-liÇooo
0*40 $000

104*000

3O0$OD0
36o$ooo —

390*000

Êoo$000 780)000

620S000 —

900X000 350*00

650*000
M-íSí-üO
143*000
242(000
334$O00
185*500
187*000
640(000

645(000
140*000
141*000
141$000

i84$ooo
186(000

1-999
1.097
1-535

1.-623
3.339

Ditas
l ias

Ditas
KeOi _

B*mc*s

da 3* «sít
«Na 3* scris.
da 4* serie

Honjoate. .

I : .^ '. -1: ZX ?»!»*>
ces. . ¦ . • .'¦."¦ i. .* j _ r> da £ra-
SÜt. {Ctt. ...

Oitas .acCT. ...
Ditas cesa 50 *J*
M- :-ir_:-1 . . . .
Brasil.•-_: ¦ de S. ?¦-::'¦>
Ccoaaereàal. ...
gsaT___a^,

450*000
x6oÇooo'~'"i59$oou

i55?--oo

163*000 —
ifilÇãOO
159ÍOOO
13fiÍ00Q

363)ÓO0 —
353)00(1
155*000

69$000 67$500
67J50O
fif»)00'j
60S000

~~ i3.i$ooo
700*000

170*000 166*000

48*000 .47*000

197*000 195*000

SSJooo 87*500
•íjo$ooo 410)000*
387*000 385*000.285*000

£05$ooo 204)000
.„ —-..^^Waiaoo..

.0 -sa_>oi_.HlJl~E/V_»

CONVOCADAS
Companhia Nacional dè Navegação

Costeira, dia 22, as 3 horas dá^tarde,
Banco li ras Ueiro-Allemão, dia 25, ãs

3 horas da tarde.;

PAGAMENTOS
ANNUNCIADOS

Juras. . '
Pagamentos de juros dos empréstimos

municipaes referentes ao 2" semestre
de 1927: ¦

De ii a 20 de outubro — Empres-
timo de 1920, de 50.000:000*000.

De 17 a 25 de outubro — Empres-
limos de 30.000:000)000 — Decretos
1.535 e. 1.550, de 4 e 30 de abril de
1921, e 6.000:000)000 — Decreto
1.948, de 26 de fevereiro de ig24.

De 26 a 3 ide outubro — Emprestl-
mos dc 16.500:000)000 — Decreto
n. a.097, dc 4 de fevereiro dc 1925,
e 10.000:060)600— Decrto n. 2.339,
de 27- de março de 1926.

Durante o mez de outubro fica sus-
penso o pagamento dos juros atrazados
e resgate de apólices sorteadas.

Dividendo:
Companhia Tecidos Santo Aleixo.
Companhia Tecidos Corcovado.
Dia 24 — Companhia de Seguros

Guanabara, 8 °|°.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIADAS

Dia 20—Escola de Minas de Ouro
Freto, para a publicação de um opus-
culo intitulado "Elementos de Calculo
Vectorial", trabalho do lente cathedra-
tico-desta Escola dr. Christovão Co*
lombo dos Santos. •

Dia ao — Inspectoria do Serviço
de Povoamento (Bello Horizonte), para
o fornecimento dos artigos de consumo
habitual desta repartição, comprehendl-
dos na Kiih-rnnsijnaçãn n. 2, artigos
de expediente, etc.

Dia 20 — Directoria de Estatística
e Archivo, para a impressão de 500
exemplares dc uma publicação, man-
dada reproduzir de ordem superior.

Di aai — Egreja da Cruz dos Mi-
litares, para as obras a executar nos
prédios ás ruas General Severiano
n. 26, Monsenhor. Amorim n. 130 e
Anna Nery n. 194.-

Dia 22 — Escriptorio de Obras do
Ministério da Justiça c Negócios In-
teriores, para installação electrica no
cartório da 5* Pretoria Civel. -,-..

Dia 23. — Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, para reparação de 100
vagões dc diversas series, bitola .de
im,6o.

Dia 24 —,,Repartição Geral- dos Te-
legraphos, para fornecimento**de'•¦ 10.
installações radio-tclegrapbicas emissoras
é-receptoras, v -. r7' ..'-v

Dia 24 — Escola de Grlimctes e
Aprendizes Marinheiros .da Capital Fe-
deral, para o fornecimento de artigos
dos grupos: mantimentos, açougue, pa-
daria, dietas e 'combustível (lenha),
durante o anno de 1928. '

Dia 24 — Laboratório Nacional de
Analyses, para acquisição de reactlvos
e utensilios de vidro e porcelana.¦ DU 25 — Procuradoria: da Fazen-
da (Nictheroy), para a venda, me-
diante commissão, dos terrenos e respe-
ctivo, domínio útil' resultante da con*
strucção do porto de Nictheroy.

Dia 25 r— Juizo de Direito da 1*
Vara de Orphãos e -Ausentes, para ar-
rendamento dos predios sitos & rua Dr.
Carmo Netto ns. 141, 147 -e 149, per-
tencentes aos menores José o Alice
Borges.

Dia 26 — Directoria de Fazenda,
para o fornecimento dos artigos con-
stantes do gruno n. "2.

Dia 27 — Estrada de Ferro -Cen-
trai do Brasil, para o fornecimento
dòs artigos da concorrência n, i4.Dia 28 — Estrada» de Ferro Cen-
trai do -Brasil, para o ofrnecímento
dos artigos da concorrência- n. ií.;"Dia "29 — Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, para o fornecimento
dòs artigos da concorrência n. 16.

Dia 29 — Directoria ,de Fazenda,
para. o fornecimento dos' artigos con-
stantes do grupo n. 3.

Novembro:
Dia 3 — Administração dos Cor*

reios de Theophilo Ottoni (Estado de
Minas' Geraes), para o fornecimento de
moveis.

Dia 4 — Directoria de _Fazenda,
para o fornecimento dos artigos per-
tencentes ao grupo 55 — Fardamento.

REUNIÃO ÕÊ" CREDORES
3- VARA

Fallencia de Cândido de Araujo Cou-
tinho, dia 20, á. 2. hora -da tarde.

Fallencia de G. C, Alberto & Cia.,
dia 20, á 2, hora da tarde.

. Concordata- preventiva de O. Wach*
neldt & Cia., dia 21, i 1 hora da
tarde.

Fallencia- de Alfredo & Cia,, sue-
cessores de A. Magalhães __ Cia., dia
jo, á 1 hora da tarde.

Credores de Manoel Coelho Gomes,
dia 22, á 1 hora da tarde.

4- VARA
Fallencia dc Antonio Moutinho, dia

20, ás 2 horas' da tarde.
Concordata preventiva de Oscar Me-

nc.es & Cia., dia 21, ás 2 horas da
tarde.

Fallencia de Andrade & Cruz, dia
21, ás 2 horas da tarde.

Fallencia de Adriano José da Costa,
dia 21, às 2 horas da tarde..

5» VARA
Falência de Francisco Machado Du*

tra, dia 24, á 1 hora da tarde.

PREÇOS COLHIDOS JO MER-
CADO DO ATACADISTA

PARA O VAREJISTA
AGUADENTE

Barris, de 80 litros

Especial, por litro 1*300 a 1*400
Regular, por litro 1)100 a 1)200

AGUA SANITÁRIA Por diicia
Especial.
Superior

ALHOS
Estrangeiro, espe*
ciai

Idem, regular. . .
.ALFAFA

Rio Grande, typo
platina, por kilo•Vr_T*ntin*i «vir Uito"álcool ¦

40 gráos, pof litro
38 grãos, por litro
36 gráos, por*, litro

AMENDOIM-
Saccod c 25 kilos

4*500 a 4*800
4)000 a 4)200
Por 100 cabeeat

5*000 a 5*5004*500
£m farioi

*500 a *$20
5-3'J a t;ao

Pipa ie 480 lilroí
1)400

1*200 á 1*300
1*150 a > i*_oc

a 16)0004?ooo
ARROZ Por sacco ie 6o Ai/or

Brilhado especial. .
Idem de i. . . .
Agnlha, r^pecial. .
Idem superior . .
líom
Regular
Uaixo. . . . . .

AZEITE
Portug., por litro
Hespanhol, idem. .
Nacional idem. . .

AZEITONAS
Hespanholas, kilo
Portug; lata i kilo
Idem, lata 10 ks.

BANHA
De Porto Alegre,

lata de 20 kilos
Idem de 2 kilos. .
fle^liajaby. Jata de

20 kilos. . . .
BATATAS .

Pelotas, por kilo
Chilena, por kilo
Mineira, por kilo

BACALHAO
Noruega, typo por-

tuguez. ....
Inglez . . „ . .

. BACON
Paulista. . ...
Santa Catharina.. .
Diversas '¦ proc* i 

* 
.

CANGICA
Eanw.al.e_.., ... «.

70*000
62)000
68*000
60)0Ò0
50*000
44*ooo

66)000 a
60)000 a
64)000 a
56*000 a
46)000 a
40)000 a .,, ....
3.1*0110 a 38*000

Caixa com 40 latas
6*8oo a ¦ 7*000
$6500 a 6*800'2*800 

a 3$ooo
Barris de 20 latas

3*30
2*20ÒT-a 2*500

34.000 a 33*000
Caixa

155*000 a 165*000
155*000 a 165*000

170*000 a 180*000

*..oo a
*720 a
55.10 a

*540
*740
i-.8°Caixa

110)000 a ns)ooo
112*000 a I2OS000

Por kilo3*800
.. 3*400 a. ' 

3*600
3*300 a 3*500Por 60 kilos

-«logo.» s6jooo

LltAlJA
Alaltaila. ... .
Commum americana

ERVILHA
Estrang., quebrada
Rio Grande, kilo
Idem, inteira. . .
Nacional. . . . •
Paulista- kilo. . .

FEljAO ' '
Preto, de P. Ale-

gre, novo' . . .
Enxofre; 6o kilos,

novo .;...'
Cavallo, sup., novo
Branco,: sup., novo
Manteiga . . . .
Muíatinho, novo. .
Amendoim superior

novo .....
Outras cores. . .
Laguna. ....
Chileno, branco .
Freto, velho.

i or kilo
1*300

$880 a *goo
Por kilo

2)000 a 2)200
1*100
:)8oo
1*4-0
1)000$900 a

56*000 a
54*000 a
54*000 a
68*000 a
33*000 a

40)000 a 42)000

58*000
56)000
58*000
70)000
34*000

54$ooo a 56*000
50*000 a 54*000
34S000 a 36)000
609000 a 62)000

u, »t,„u. . . 30*000 a 32*000
FARINHA DE TRIGO

Preços do Moinho Fluminense:
Por sacco

Especial 44*000 à 44*200
S. Leopoldo. . . 42)000 á 42)200
00 ,"'; 40C000 a. 4o)aoo

Preços do Moinho Inglês;
Buda nacional. . . 44)000 a 44)200
Nacional. / . 42)000 a 42)200
Brasileira . .: . .. 40)000 a 4)200' Preços do Moinho Matarazzo:
Claudia. ..... ' — ' 38*000
I_.il!...... — ' 40*000

FARINHA DE MANDIOCA
Especial. , • . 18)000 a 19)000
Fina. 17*500 a ií*oou
Peneirada. . . 14*000 a 15*000
Grossa. . . . 12)000 a 13)000

FRANGOS
Um. ...... 4*500 a 5*000

FARELLO, por sacco de 35 kilos
Falello 6*500 a 7*000
Farellinho. . . 7*000 a 7*500
Remoido. . • .. 9$5°o a 10)000
Triguilho 1*500 a 11*000

GAZOLINA Por caixa
Diversas marcas. 34*000 a 3*6*000
Idem Idem, a gra-

nel, por litro. *8oo a {85c
GALLINHAS

Superiores. . .. 6*000 a 7*000
Regulares .... 5*000 a , 5*500

KEROZENE Por caixa
Diversas marcas. 34*000 a 35*000' LINGÜIÇA Por kilo
Mineira. .... 6*500 a 7*000
Idem, typo portu-
fp»H — 5*ooc

Paio salamisc. • — 4)000
Rio Grande . . 6*800 a 7*000
De Petropolis. . 4*500 a 5*000

LÍNGUAS
Salgada, por kilo 2*500 a 3*000
Fumeimo, uma. 3)-<oo a 3$6oo
Secea, uma ... - 3)000 a 3)400

LENTE CONDENSADO
Caixa com 48 latas:

Estrangeira. . . . 127*000 a 128*000
Divs. marcas' . . 90*000 a 92*000

LOMBO IDE PORCO .
Especial, kilo, . . 2$6oo 3*001
Superior, kilo, . . 2*600 2*800
Regular, kilo. . . 2*200 2*6011

MATTE Por Silo
Paraná '. . . . . *8so (950

MASSA DE TOMATE
Nucional, lata . $850 a $900
Estrangeira. . . *8oo a 1*000

5WKTEIGA Ptr hi»
Especial, .ata de

5 kilos. . . 7*600 a 8*000
Idem, lata de 10

kilos . . . . 7*000 a 7Í-o°
Idem, sem sal. 7*800 a 8*000
Em lata dc Vi kilo 4*200 a 4Ç500

MILHO Per 60 kiloi
Superior, vermelho

novo. . . .. 22*000 a 23*000
Misturado ou re-

guiar. . ... . 21*000 a 22*000
Branco «eceo. sem

mistura . . . 22*000 « 23*000
OVOS

Dúzia 2*000 a 2*400
POLViLHO Por kilo

Especial. ... *700 a *7S«
Superior. , . ¦ *jOO a *55°

PAIO Por kit-
Mineiro '•— 8*000
Bio Granda. . 6*oc>o • 6*300

PRESUIfTOt
Paulista, especial 6Í000 a 6*500
Idem, regular 5*000 a 5*501
Mineiro. .... — 6*000
Paraná. .... 5*500 a 6*000
Rio Grande. . — 6*ooe
Especial. ...» 2*600 a 2*800
Typo italiano. . 6*500 a 7*000
Regular 3*ooo a 2*21)4

SAL
Fino, estrang., cal».

xa com ia vidros 31*000 a 33*004
Idem, nac., idem «4*000 a 25*001
<floido, pòr sacco

dc 60 kilos. . 13*000 a i4*ooa
Grosso, idem. 12*000 a 13*000
Saquinho de a U-

loa, nacional. *700 a *goo
Idem. «strangeiro. — '$600

TOUCINHO Pn Kit
Especial. .... 2*400 a 2*800
Superior. .... 2*300 a 2*500
Dc Fumeiro. . ,1*500 a 3*800

VINAGRE Barril de 80 líi.
Estrangeiro. .. ._.. Nominal
Nacional. . , . 30*000 a 31*000

VINHO TINTO
Barris it 100 liiroí

Nacional. . . . 105*000 a 110*000
Alvaralháo. ... — 290*000
Verde. ..... — 285*000
Virgem. ..... ¦ — 285*000

VELAS C«i*o com 24 patotn
Esplendor. . , 37*ooo a 38*000
Matarazzo. . . 37)000 a 38)000
Peouenes idem — iJ*ooa

XARQUE - IRI»
Rio da Prata, man-

tas. . . . .,'. 2*800 a 2*900
Fronteira, idem. 2)400 a 2)500

.Pelotas, idem. . 2J300. a '2)500
Matto iVoss, idem 2)100 a 2)300

Chamnmos attençâo dos
nossos leitores do interior pn»
rn os preços correntes do
"Correio da Manhã" (jue são
diariamente rubricados.

Directoria Geral da Proprie-
dade Industrial

DIA u DE OUTUBRO DE .1927

Companhia, Paulista de Alimentação,
S|A, (4 requerimentos), Schweinfur-
ter Pracisiaus ÍKugel ager Wérke Fi-
chtel Sc Schs, A. G. M. F. Guima-
rãçs, J. Andreucci Companhia Mecha*
nica c I.i.parüdsia de S«n Paulo.
Freitas * Cia. Coimbra Reis a Cia.
Fontoura Serpe & Cia. Companhia
Calçado Cleveland, Empreza Chocola-
te Gloria Limitada, Fausto Meira de
Vasconcellos, Pejsa 4 Garrara, Emil
Otto Andrae, Roberto -Henrique Fal-
lar Sisson c Agostinho Faria Guima-
raes. — Lavre-se o termo.

Macedo, Almeida * Cia. e Praun
St Ribeiro. — Concedo o prazo. La-
vre-se o termo.
i* Companhia Progresso Nacional, S|A
(6 requerimentos). Companhia Antar-
clica Paulista, S|A e Carlos Kortwich.Publique-se a. descripção.

Weskott .'. Cia. — Publique-se no-
.vãmente a descripção, como parece ne-
céssario á Secção de Marcas:•f Julio Luiz da Silva e Sylvio Car-
neiro Alves, Weskott & Cia. Luiz
Cltalréo Corrêa, Costa, Penna Sc Cia.
Manoel Marcondes Mattos Jorge da
Cruz Franco, Momsen a Harris e Ge-
neral Motors Corporation, S|A (op-
posto ao pedido dc registro de marca
depositado sob o n. 8.171, por Huni-
iiérto de Lima). — Junte-se ao pro-cesso.

José Rodrigues Mendes, Hortencía
Posada e J. Ed. Murray. — Expe-
çam-sc guias.

Manoel Marcondes Mattos. — Dc-
se vista. -. .

Companhia Commercio c Industria,
J. Santos k Cia. Padre Paschoal La-
cròix c Jorge Bauer, Waldcmiro Tel-
les de Lemo'e Irineu Macedo Soares.Prestem esclarecimentos.

Oscar Lourenço. — Dê-se certidão.
Francisco Augusto Tavares Franco.Dê-se certidão nos termos da in-

formação _t_„_.- —

Erncato KalbiiiT~lr7r"**
procuração outorgaria ao ¦'"!__¦'

M. banlos & Cia ,. s«n™t".rinho dc Barro . - Dê« S "
que constar. ** cttl*

Antônio Martins Scnra __ b ise e archive-se, juntando-se Wcesso. c aa.
Julio Luiz du Silva e Sylróx, jro Alves. _ Aiiiiótcsé A LMneste processo, no Livro de X10onde mais for necessário, ' ^
Costa, Penna s Cia. -_. «, , ,o^despacho de 1. dc Setemb"^
Luiz Clialrco Corria. — »„¦sc, mediante recibo, ficando «Snos autos. Krüí-

PEDIDO DF. PATENÍP n»MODELO DE UTILIDAD1?
Alfredo Machado Soares, Mr> .livro destinado á registro $&£assignadas e comas correntes n. 1mo tempo". - Imleterido, no,8mos dos pareceres. . "

PEDIDOS DE PRIVILEGIO
Dcmaç Aktiengescllschaft, paw il

—"Relendo''"50 "ÓdC !Cr C"CUIta^
J.~ Frank Houston, para "um gjdor siphonico, para caixas dam?depósitos semelhantes". —' n.|S.

. The Weightograph Compan í—aperfcioamentos em balanças*Deferido. ' "*
Demag Aktiengescllschaít, pan i_

grua de braço inovei cm sentido ntical". — Deferido.
The United Metal Products (Vpany, para "aperfeiçoamentos emtas metálicas". — Deferido. '
Dcsítell Laboratories, Inc, pannovo feitio, ou forma, ou conliímS

dc uma garrafa ou frasco". —-1)2
rido, como modelo dc utiHdadt, itermos dos pareceres. '

John Jurgens i Cia. para "a«tr|
oamento introduzido no acon&
mento de chapas photographicoi".
Indeferido. ' ¦;'

Guido Polm e Mario Tolira, w"um novo apaprellio denominado ílSul Americana". — Indeferido.
Antonio odrigues Mcirella, n-iB"um systema de depósito e toaC^

te pratico, econômico c hygicnlcoí
lixo, por meio de uma bolsa". -'-
deferido.

FEIRAS LIVRES
Durante o periodo de 16 I ticorrente mez vigorarão 09 fM

preços de mercadorias de 1» ^dade nas feiras livres do DistrictTpí
deral i
Assucar, kilo. .
Arroz, kilo $7001 iji
Batatas, kilo
Banha, lata de a kilos
Biicalbáo, kilo. . , .
Café, kilo
Carne, secea, kilo. , _ ,
Cebolas nacionaes, kilo
Fariulu de mandioca,
kilo.

Farinha de trigo, kilo
Feijão preto, kilo. . .
Feijão muíatinho, kilo
Feijão manteiga kilo
Feijão branco, graudo,
kilo

Feijão de cores, kilo $800 a ijit
l-*ubá de milho, nilo. .
Lombo de porco, kilo
MÜho, kilo. ..... — Í4;Toucinho salgado, kilo -— ilu
Abóboras, uma ...
Agrião e beitalha, mo-
lho. — - , tra

Aipim, tampa. ... — |«
Bananas ouro e prata,
dúzia $íoo a |!»

Bananas da Terra e
S. Thomé, dúzia. i(ooo a jitti

Batata doce, tampa. — (w
Giló, tampa — ti»
Maxixe, tampa. . , — jlj)
Alface repolhuda, uma — ,)«
Alface braçal, duas. — 'ju
Bringela fresca, dúzia i$soo a _(;t

lio»
56ooi-fe .tio,
.- i 1- tinci-sooo a: si Di

1Í600 a 1ii*

5400 1, li„iliii
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Cenoura, molho.
Cciuve flor, uma. . .
Rabanetes, molho . .
Nabos, molho. ...
Pimentão, dúzia. . ,
Ervilha, tampa . •'. .
Quiabos, tampa . . .
Laranjas diversas, du-

- zia. . _.-"¦¦¦. . . .
Repolhos, ura. . . .
1'oiuatcs, tampa • . •
Vagens, tampa. . . .
Xuxu', dúzia ....
Alhos, s cabeças. . .
Leite fresco, litro . .
Manteiga fresca, kilo.
Talharim fresco, kilo
Massas, kilo . . ..
Semolina, pacote. * *
Polvilho, kilo, . . .
Queijo de Minas, kilo
Sabão especial, kilo. .
Sabão virgem, kilo. .
F/rnngos grandes, um. •
Gallinhas, uma . . .
Ovos, dúzia ....

Com
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JUNTA-COMMERCIAL
CONTRATOS

De Lázaro & Corrêa, firma eempo*
ta doa sócios solidários, Josí Luiz I*
zaro c Anthcro Borges Correi, -""
o commercio de tinturaria, á rua
zaga Bastos n. 202, com capital -«
9:500$, prazo indeterminado.

De A, Veiga & Comp. firma çom»
posta dos sócios solidários, AlIrMO
Antonio Veige e Antonio Mipld 41
Costa Veige, para o cominercoio! «•
quidos etc. á rua Assis Carneuo Jj86, com- capital de 10:000$, pruo..i""
determinado. ,.

De Ferreira Muazc & c°™"..-2
ma composta dos sócios solidar»), Jo*
Ferreira Muaze c Graça Lemoi m
reira, para o commercio de fiieMil
etc. i rua Archias Cordeiro n. ift
com capital dc 601000$, prazo bw»
minado. , vj.,composta dos sócios solidários, •tfU

De F. Cavalcanti a Comp. pino Cavalcanti e Olympio Pio dos.W
tos, para o coinernrcio de areias ¦«•
ces para construcções, á Praia «w
Christovão n. i'66, com capital oe-"
20:000$. prazo indeterminado. *

De Pereira Hoclia * Comp. final
composta dos sócios solidários. Min»
Pereira Rocha c Francisco FerninOT
Machado, para o commercio de noni»
etc. Beceo dos Ferreiros 11.. Ijb g!
capital de 100:000$, prazo indtttmu-
nado.
De Diniz & Almeida, firma çWBJI
ta dos sócios solidários, Abílio Ap?
da Andrade e Miguel Lopes M
para o commercio ile seccos c moim-
dos. á rua 24 de Maio n. W, «f
capital de 10:000$, prazo indetermi-

De Assumpção « Soares, firma ggnojta dos sócios solidarloSj^. MH
Gomes de Assumpção c AnlonioüOf-
res dos Santos, para o commereio M
carvão etc. á rua dr. Nabuco o*
Freitas 11. 187, com capital de reu-
2:000$, prazo indeterminado. '

De Alvares Polery * Comp. «j»
composta dos sócios solidários, J«-
de Mattos Alvares Polery e Ai*»."
Josc de Mattos, para o commciao «
commissões ctc. á rua Camerino n.
95. com capital dc 300:000$, pr«"
indeterminado. . . *$£*

De Silva,- Silva & Pereira, linjj
composta dos sócios solidários, 1«*
Domingo-: da Silva. João Mini w
mingos da Silva c Francisco Dai í«
reira, para o commereio ile «noaii-
etc. á rua do Livramento numero»
79 e 81, com capital dc 9:000».-P™.
zo indeterminado. ,. ^^

Dc Netto a Machado, firma ç™*
posta dos sócios solidários, .Lu'',T.
«1 Netto e Joaquim Pereira Macni
do. para o commercio de cano» '
nebres etc. .4 rua Álvaro de Sta»*
n.. 9, com capital dc 10:000?, pnw
:ndetcrminado. „ ¦J- í-«i

De F.raristo Silva * Comp. W»
composta nos sen.,..., '.-."<"';"''_,.-
riüto Silva Balthar e Diniz dí pnw.ra Balthar, para o commercio de »
laa etc. á rua Barão dc MemuiU «j
-38, com capital dc 5:°°°?' Pra!0
determinado. ,. a_íll

De Veiga & Castro, firma MM
ia dos sócios solidários, CoM«-S
Rodrigues Ferreira Veiga e Bera»»
Braga de Arauio Castro, P"-,.0'Ti
mercio de calçados, á rua Marre™
Floriano Peixoto n. 06, cora BW
de 40:000$. prazo inrlelerminado.

De- Santos. Barro, * Como. IJ"
comoosta dos sócios 5a!l*u',0';,,:.j
nardo Francisco dr Barros. M»í"
He Souza Neves. Jo<ne !ÇIT« ."
Santos e João Baptista Fenjiídg
nara o comemrcio de boteiiuim, a ^
Álvaro de Miranda 11. r. com1 cipi
dc 30:000$. praw indetcrr"inaao.

Dc Aristides Braga * Pin.'. V_*.
-imposta d"« sócios solidanos.
Ataria de Oliveira Pinto e Amo»
Braea, nara o cmmercio ile va»: -

á rua Haddock Lobo *..™-J*gM
pifei de rioooS. ir_»'.«*WS

De Iinnes Sc Tour nho. irma .«S
nnsta dos sócios ta\'iatios,_^3
Danncs Bravo c Affonso TounnW
nara o commercio de papelaria w-
á rua' General Câmara 11 ¦ «ítía
ronltal de 50:000$, prazo indeterm
nado. /ifnti

Dc Nelson Almriila t Com- "Xf^
composta dos sócios «oliilaru» "._.
Serto Rechsteirer e Nelson. Al""?
nara o commercio ,le "™,""»0'* %.á rua Ja Quitanda n. ro?. "£35
:al de roo:ooo$. o™-"/'''-''^

De Sebastião Caníido ?*£»£
Cassa.. íirma-KitailOSta^doJv»™»

Sete

niere
do
100:

. D.
de <
t«

c
is,

:,s«
: viu
; Suii

ha
Vili
Slli:

Sei
Vlti
Su!

Rei
Vil
Sui', I

Hei
Vil
Sui

í

Hei
Vil
Sul

Re;
Vil
Su

Se'Vil
Su

Re
.Vii
:Su

.£32^^'_-K-SS»m-3^^
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r • Oscar da Silva e Sebastião
•""K Patrício, para o commercio do

Wl?eta, i rua da Egreja, sn,
""«pilai de .'0:000$, pçrazo iode-

•f" Adelino Moraes & Comp. firma
P* *"T, sócios solidários, Adelino

-"""il Hi- Moines, Emilio Augusto'«!" 
, do sócio de industria,

* 1 fosla. P*™ o cometnreio de
Hff _Largo do Rio Compri-
f*"1-, òs <. e !?, cora capital de
MES pra» indeterminado 

'
'"nfLucira * Pedro, firma compôs-
"SJ.Sios solidários, Ventura Al-

S mia o commercio de ourivesarin,
RB, Kamallio Ortigão n., 6, com
8 S de 100:000$, prazo indetermi-

*£' R Loureiro & Comp/ firma

Ifiio José Leureiro « Fernando
1* -. Coelho, para o commercio de
SóirS. * "» General Ca-
P »¦ '43- «m, "
"*-, indeterminado.

" 
,43, com capital de 200:000?.

„,» indeterminado.
fff Tsperman, Uortman & Comp
IS composta dos soçios solidários,
:6So, Taperman, Nathan R. Bor-
& ífoyies Chimanovicth e Os-
IS composta dos soçios solidários,
:6So, Taperman, Nathan R. Bor-
& Moyses Chimanovicth e. Os-

¦ ir-.rliernian, para o comemrcio de
jíTi "ia Senador . Euzebio
*ii com capital de 340:000?, pra-

•ITERAÇÕES DE CONTRATOS
' 

i)f Alexandre, Simão a Comp, reti-
I J o sócio, Alexandre oao recebeu-
ia importunei! de 5*i35Íaoo, con-
saudo a sociedade com os demais,
So a li""'1 modificada para Símio

,liber I Comp. „ _
Te Souza Baptista & Comp. o ca','ul social fica elevado á réis.......
f(oo:ooo?doo. , . .;

Dt J- c- si,va * ComD- Lmnta-
j, retira-se o sócio. Annibal Gonçal-

íí, Carvalha' dc Miranda recebendo
!;Importância dc 1 :ooo$, continuando
! sociedade com 05 dermas sócios.

.De íau|0 Fuchs i Comp. alteran.
: j, a cláusula sexta, do seu contrato
''"Si Pereira, Ncviérc & Comp. pro-
«indo o prazo do seu contrato so-

De Mufarrej & Comp. o capital so-
'úl fica elevado á 6o:ooo$ooo.

Dí Dabaiio a Comp. alterando as
-mulas sexta e oitava, do seu con-

trato social.
Dí Santos, Carlos & Comp. retira-

d o sócio, Manoel Carlos Gonçalves
KCtbendo a importância de 2:500$,'ttitihtiando a sociedade com os demais
C-3C10S. a f*-"nia social fica modificada
nu Pedro C. Santos *, Comp.

De Henrique, Maciel & Comp. re-
M.*i o aocio, Djalma Maciel reco*
tado a importância de 650$, conti-
csindo a sociedade co mos demais t-o-

>ii, a firma social fica modificada
tiri Henrique Cussscn & Comp.

'/' 
DISTRATOS .

I
De Alvares Polery s. Comp. pelo

jültcimuito do sócio, Bernardino Dias
Ütiks Polery recebendo seus herdei-
si 1 importância de 90:000$, ficait*
6 com o activo e pasisvo o sócio,
Jí) Anionio de Mattos.

Di Kamiro & Andrade, retira-se o
ndo, Antonio Nascimento de Andra-
it recebendo a importância de 8:000$,
fiando com o activo e pasivo o so-

'dt, Ramiro Alonso Alvarez na impor-
|uda de i2:ooo$ooo.

De Ermelinda dos Santos Reis &
íCnnp. retira-se o soclo, Satyro Ja-
00b Pclrolla recebendo a importância
íe 3.000$, ficando com o activo e
passivo a sócia, Ermelinda dos San-
tos na importância de íi :5003.00o.

Dl Machado 4 Carvalho, retiram-
ií os sócios, Joaquim da Silva Mn-
ttado e Manoel Carvalho recebendo
adi um a importância de 1:9981*415.

. De Ruda ft Elias, retira-se o sócio,
lEHu Abrahão recebendo a importan-
td de 6:000$, ficando com o activo
e pusivo o sócio, Ruda Able na im-
rurUricia de óiono^ooo.

: De Ciorlia, Riboiio & Comp. reti-
•une os sócios, César Ciorlia, Fran-
cisco Teixeira e Luciano Ribeiro re-
cebendo a primeiro a importância de,.
tfitjio, o segundo a importância de
injjiS e o terceiro a importância de

FIRMAS INDÍV1DUAE9

1. Ile A. Gomes da Silva, para o
tammcrcio dc secos e molhados, à rua
Biiio do Bom Retiro n. 130, com

laalil de s:ooo$ooo.
BSi M. Rodrigues Netto, o capital
.sciil (ica elevado á ao:ooo$ooo.

Dc S. Kaufmann, para o commer-
¦tio de cincmatograpliicos, á rua 7 de
¦Membro n. 2-1, com capital dc reis
H(í:ooo$ooo. ..' i •'.. •''
1 De Souto de Almeida, para. o com-
s-ptteio de padaria e confeitaria, á rua
ii Riavlmela n. 243, com capital de
i«:ooo$ooo.

¦ De J. Pitortibo, para o commercio
(> commissões etc. á rua Buenos. Ai-
to 1. 30, com capital de 2j:ooo$oo.

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRUZ '

jSeiei, ...... 319
.Vilelloj .' 35
.Suinos 22 -

Vendidas Pará cidade
IlUI  . 254
.Vilello 33
Suinos 21

1'tniidas para os/sulurbio,
tou 60
Vitellos —
Sniioi ,,.-.. .'.'.-. —

Receitados
Setes 5
Vitellos . . 1 . . a

i
,'. Prctíj minutes na Entreposto át

São Viogo
leia. ...... 1Í320 a i$40o
Vitellos i$3oo a 1S400
Suínos 2$6oo a 2(700

Km tnitais co Santa Crua para
a mol,mçc

«tia 3Í5
-Vilellos .,,.., 41
ÍBjfe 33 

'
uarfo em siock tos campos át

Sonlo Crua
-*"'¦ a-007
ilelloi 200
únoi . 250

1'RICORIFICO ANGLO
Cod) abatido em Mendes

«KJ 267
Vitellos 8
Suinos 7

£ Vendidos para cidade
.tes '. ¦,«:

 7Vndiios para as subúrbio'
82

(Vrtelloi __(Suinos ...... '— ¦
Rciciladosma, , _Vltillos ....'..' _ ,Suinos _

J Prtfor que vigoraram
\m IÍ340 ¦¦
Vitellos .^oo J lí5oo

*$5°o

ALFÂNDEGA
MEZ DE OUTUBRO

Renda do dia 19:
g"»;  286:509$ti6

,*• WPel. ..... 286:465(239

M,Títl1' ¦ • ' ,'• 5?Ü974?3S0.*™> de 1 a 19 do
V*-**"", 6.74413011625<"¦ caual periodo de
«;!!¦- 6.762:032$9»IMierenea a maior em' '»•• .17:671(296

CORREIO DA MANtíÃ — amntiífèira, 20 de Outubro de 1027 13
MERCADO DE TRIGO

BUENOS AIRES, 18.
ICiWifjit-mu:

„ - -. Hojs Antcrlot
Preço, por ioo Us.i

l'a™ -entrega em v:
outubro .... it.oo - n.ioI'- ilreiju em
novembro 1.15 u.ja

i'. \ "ucgi- em
fevereiro. . . : 11.20 11.35

Mercado Áccessivcl Estável
Disponível— Typo

ii ,'i, pata o
Brasil , . , , . la.io 13.15
XII.Gigo —¦ P.I-3ÇI)
por jushel.

l'p'a einrega em
dezembro. . . . 1,27,62 1,29,75rum uitrega em
março. 4 .-. . 1,30,50 i,33,oo

MOVIMENTÕDO PORTO
ENTRADAS.^DO DIA 19

De Recife e escs., paquete nacio-
nal "Cubatao"; 00 Lloyd .Brasileiro.De Santos, vapor nacional "Piauhy";
a Pereira Carneiro.

Dc Trieste c escs., paquete italiano"Belvedcre"; á S>A. Martinelli.
De Buenos Aires e escs., paquete

japouez "Kamalcura Maru'"; á Lam-
port & Holt.

De Bremen e escs., paquete allemão"Sierra .Cordoba"; a Herm Stolti.
De Porto Alegre e escs., paquete

nacional "Itatlnga": a Lage Irmãits.
De Rosário de Santa Fé (directo),vapor argentino " Fluminense"; ao Moi-

nho Fluminense. >-~De Santos, paquete nacional "Foco-
no"; ao Lloyd Brasileiro,

SAIDAS DO DIA 19
Para Londres e escs,', paquete in-

glez "Siris".
Para Recife 6 escs,, paquete nacional"Itaberá".
Para Belém e escs,, paquete nacional"Pedro I". ;¦¦-•.¦_.
Para Porto Alegre e escs,, paquete

nacional "Itapithy".
Para Buenos Aires c escs., paquete

allemüo "Sierra Cordoba".
Para Itajahy e escs,,' vapor nacio*

nal "Etha"\
Para Porto Alegre e escs., vapor

nacional "Itapoan".
Para Fortaleza e escs., vapor nacio*

nal "Portugal". .
Para Buenos Aires e escs., paquete

italiano "Belvedere".
Para Marselha e escs., paquete fran-

cez " Ipanema V.
Para Bahia Btanca e escs., vapor

belira "Escaut".
Para Buenos Aires e escs., vapor

italiano "Rosano".
.Para b Rio Grande e escs., paquete

nacional "Mandu"',

do mez

e segundas

com destino

(Armazém

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Belém e escs., "Poconé". .... 2
Rio da Prata, "Florida". .'. .', 2
Gênova c escs., "Duca Degli
- Abruzzi"  . . 2
Portos do sul, "Carl Hoepcke". . 2
Porto Algr*! e escs., "Comman-

. dante Capella". ." 2
Belém e escs., "João Alfredo". . 2
Antuérpia, "Antiochia". .... 2
Liverpool c escs., "Denierara",.-'. 2
Portos do norte, "Recife". ... a
Nova York, "Meissonier". .... 2
Hamburgo e escs., "Sabarâ". . . a
Nova Vork, "American Legion". . 2
Rio*da Prata, "Saturnia". ... 3
Havre e escs., "Malte". . . .2
Nova York, "Dryden".- . . . . 2
Anfuerpia, "Antiochia" 2
Rio da Prata, "Andes". . . .
Portos do sul, "Laguna". , • .
Rin da Prata, "Mosella". ..:. .
Ripper",

Sonthamriton e escs., "Arlanza"-
Rlpper",  . .

Marselha e escs,, "Mendoza". .
Hamburgo c eacs., "Cap Norte"
Rio da Prata, "General Belgrano"
Manáos e escs., "Baependy". . .
Rio d aPrata, "Monte Oltvia". .
Gênova e escs., "Prinpcssa Ma-
falda"

Marselha e esos,, "Formosa". .
Rio da Prata, "Western World"
Rio, da Prata, "Valparaiso". . .
Hamburgo e escs., "General Ml-

tré". . .'  .¦Rio da Prata, "Taormina". . .
Porto Alegre e escs., "Comniandan-

te Vasconcellos". ......
Hamburgo e escs., "Bagé". . .
Londres e escs., "Evelona". . .
Bordeaux e escs., "Massilia". .,
Hordeaux e escs., "Meduana". .
Helstngorsf e escs., "Pacifio/-^-. k-..'.
Gênova e' esc»., "rrinclpe di

Udine". ...... . . . .
Rio da Prata, "Conte Verde?. .

VAPORES A SAIR
Porto Alegre e escs., "TaquaVy"
Ponta d.Areia e escs., "Sumaré"
Gênova e escs,, "Florida". , . .
Hamburgo,c escs,, "Poconé", . .
Aracaju' e escs., "Itaperuna". .
Recife e escs., "Itaguassu"'. . .
Hamburgo c escs., "Waaldyk".. .
Rio da Pratâj "Duca Degli
Abruzzi"  .

Pelotas e escs,, "Itapacy". . . .
Rosário c escs., "Sebara". , . .
Rio da Prata e escs., "Demorara"
Porto Alegre e éscs., "Itajubá"
Maceió e escs., "Serra Grande"
Rio da Prata e escs,, "American
'Legion". '. ......

Trieste e escs*, "Saturnia", , .
Belém e escs., "João Alfredo". .
Uio da Prata e escs,, "Malte". .
Bahia e escs., "Ipanema". . .
Fará e escs.. "Itatinga" . . .
Antuérpia, "Pionier".. , .,, .
Swansca e escs., "Purús". ...
Itajahy, e escs., "Miranda". . .'Montcvidéo e escs., "Santos".
Porto Alegre é escs., "Recife". .
Bordeaux e escs., "Mosella". .;
Porto Alegre e escs.,. "Icarahy"'•
Rio da Prata e escs:, "Arlanza"
Southampton, "Andes". . .».'.'
Porto Alegre e escs., "Itaquerá"
Hamburgo c escs.; "General Bel-

grano"; 
'. . . ..... . >

Rio da'Prata e escs. "Cap Norte"
Laguna e escs., "Carl Hoepcke"
Rio da Prata e escs., "Mendoza"
Recife e escs., "Mantiqueira". .
Porto Alegre e escs., "Comman-

dante Capella". ... . . ...
Rio da Prata e esçs., "Formosa"
Tftiiape c escs., "Pirahy", ¦, . .
Tutoya e escs., "Piauhy"; . .
Hamburgo c escs., "Monte Oliva"
Rio da Prata e escs., "Frinci-

pessa Mafalda". . . .'.'. ." .
Santos, "Mticury"
Rio da Prata e escs., "General

Mltré". . . . .......
Nova York, "Western World". .
Helsingfors e escs., "Valparaiso"
Nova York, "Corsican Prince". .
Gênova e escs.. "Taormina" . .
Manáos e escs., "Prudente de Mo-

raes", .-'.". . ..... . . .
Rio da Prata e escs., "Avelona"
S. .Francisco e escs., "Laguna"
Rio da Prata e escs., "Massilia"
Rio da Prata e escs., "Meduana"
ttm da Prata e escs., "Pacific"
Rio da Prata e escs., "Principe

di Udine"  . .
Gênova e escs., "Contt Verde". ,

Hoje
Desde
Média ........
Desde ide julho . . .

Por via maritima: ^,
,Ho/e .,-.... . ; ,Desde 1 do mez . , ,
.Desde 1 de julho . . ,

U elidas;
Hoje ,—
Desde 1 do mez . ...
Desde 1 de. julho . . ,' 'aipachoi:
Hoje  , . ,
Desde 1 do mez . \. ,
Desde 1 de julho , . ,

Embarques:
Em 15 . . . ......
Desde 1 do mez .. , .
Desde i de julho ¦; , ,

Bxislcncia: ,-
Em nrlinelrial'.-

mãos ....
Cate ha Ideado

a Santos . .
Sendo:

Paulista ...
C-mno Limpo
'Regulador) .-•« . .,. .

Sorocabana
Braz ..........
Parye Sãò Paulo ... . .

Saidas; 
" ¦

Hontem .'
Desde 1 do mez .. .' , ,
Desde 1 de julho . ... . .

DISTRIBUÍDAS PARAt
Europa:

Hontem . . . . . , ...
Desde í da mez .'-.'-, . .
Desde 1 de julho . ¦ ,

Estados Unidos:

Hontem .......
Desde 1 do mez -. . ,
Desde 1 de julho ...

Canadá:

Hontem .......
Desde 1 do mez . •', .
Desde 1 de julho . . .

Republica Argentiuat
Hontem  ,
Desde rdo mez ¦-.- . ,
Desde 1 de julho ...

África:
Hontem
Desde do mez .-:. .
Desde de julho . . .

Ásia:

¦>*Sr\r\r***'m*>ia*ia'**r*m*>4a^^

Tj I V BA RI A
OT. LBITB

compra livros raros s|
America, Brasil, Clássicos,
Historia, Philologia, Pe-
çam catálogos (grátis) .
Regente Feijó, 12,

*/^a^a^^k^^^^^a^^^Sr^*^m*m^^^i^^i^^^%^r^r\r-

SfOÉItO tnitroun S. á
CAFÉ»

SANTOS, 17.

MOVIMENTO GERAI»
Passagens:

\

Hoje
Desde i do mez
Desde 1 de julho

Entradas:

Saccas
44-514

538.251
3.096,576

44-79?
5-19.465
40.728

3.096.783

9-035
11,247

. 44.000
54/.000

3.210.000

. . a8.355
524,647

3.167.ioi

59.13'
480.998

3.052.539

859.800

44.514

33.531

.. 1-393
- v6.568

3.380
642

440.085
.996.570

I.041.997

296.637
1.897.340

Hontem
Desde . 1
Desde 1

do mez .....
de julho . ...

Diversos:
Hontem . . . . i' . . .Desde 1 do mez V ...
Desde. 1 de julho . . . . ,

Cabotagem:
Hontem . . . . , , ,".
Desde 1 do mez ....
Desde t de julho .... 1

Consumo a bordo:
Hontem'. ¦ 
Desde i do mez . « r *
Desde 1 de julho . . i ¦

CAFÉS ARMAZENADOS

Companhia Central ii Armazéns
Gerata'1

Saccas
Existência a 15 ... 19.453
Entradas a 17 ..... 3.463
Saídas a -iy * . ' . .699
Existência a 17 ,". . . . 32.217

510

175
608

19
220

ASSUCAR
S. PAULO, 17.

CAIXA DE LIQUIDAÇÃO

Foram hontem registra'-is negocio!
«termo de 500 saccas de assucar crys-
tal; desde at de novembro ultimo fo-
ram registradas 91.500 saccas.

COTAÇC-IiS DO TERMO

Cotações áffixadas bontem pela Boi*
sa de Mercadorias, para os gêneros
negociados a dinheiro i vista, por ata*
cado e postos em Sio Paulo, livres
de fretes, carretos, etc.

ABERTURA

Cryital — Bate naval
(Sacco novo).

Comp.
Outubro .
Novembro
Dezembro
Janeiro .
Fevereiro
Março .

58S500
S7?500

Vend

59(000

FECHAMENTO

Cristal — Baia ««/o: ¦
Outubro , ,. . ,. —- —"
Novembro . . . 58(000 —
Dezembro .... 58(000' —
Janeiro. .... — —-
Fevereiro .... -—
Março .\. .... —

COTAÇÃO DO DISPONIVRI,
Informações correspondentes ao mo-

vimento de hontem, fornecidas pela
Bolsa de Mercadorias,

(Sacco de 6o kilos).
Comp. Vend.

Especial .... 70(000 a 71(000
Primeira .'¦' . • ,'¦' . 68(000 a "09(000
Ke'<--iado íil Irado.
\lodn branco, 38

kilos .... 61(000 —
Cr»•ili1 hom, secco, ^ .

do Estado . . 60(000 •—
fr tf bom. secco

de Campos . . 6o|ooo •—
Mercado calmo..

Somenos ,bom . . 56(000 a 57(000
Mascavo 43(000 a 43(500

Mercada firme.
ARMAZÉNS GERAKS

Anuctr cryifal; ¦¦

Existência anterior. . .
Entradas hontem . .',
Saidas hontem . . . '.
Existência hontem ...

Auucer somenos:

Existência' - anterior.;;. ',
Entradas hontem . . .
Saidas, hontem. . . ;.,
Existência hontem . . .

Assucar mol cavo:

Existência anterior.. . ..

Saccas
7.3Í0
5-339
1.526

".173

Saccas
J|56

' "356

, Saccai
4.347

Entradas bontem .
Saidas hontem . .
Existência liontcm .

Assucar ¦ tedonao:
Existência anterior.
Kntradas hontem .
Saldas hontem. .
Existência hontem.

Saccas
1,000

ALGODÃO
•S. PAULO, 17.

InformaçSes correspondentes ao mo-
vimento de hontem, - fornecidas pela
Bolsa de Mercadorias.

COTAÇÕES DO TERMO
Abertura!
Algodão eni rama:
Typo o. j:

Outubro . .
Novembro . .
Dezembro .. .
Janeiro. . •
Fevereiro . . .
Março ...- i-echsmento:

Algodão etn «m.t
Typo o- Sf

Comp.
58Í500
59(500
60S-300
61 $000
61(700
62(000

Venci

60(500

NA RUA
'AmareUinho. ... 18(500

Amarcllo , . . . 18)500
Commum . .'- . . iSJaoo

ARMAZÉNS CEBA15S

Peiião:

Como,
58(000

. . 59(000

. . 59$6oo
60J000
61(500

, <õi$6oo
LIQUiijaCAO

Vrnd.

fio$ooo
61(000

Outubro ...
Novembro . • ¦
Dezembro . . .
Janeiro. . • .
Fevereiro . . .
Março . . * . •

CAIXA DK
>

Nio foram honlem registrados ne-
rocios a termo de algodão em rama.
Desde i de julho foram registradas
251, soo arrobas.

DISPONÍVEL
Cotações áffixadas hontem .pela Boi-

sa de Mercadorias, para os gêneros
negociados a dinheiro á vista, por ata-
cado e postos em SSo ~
de fretes, carretos, etc.
D» Estado, qualida-

de commum ri. .
Mercado, nominal.

Algodão tm ramal
A dinheiro . . . .

Mercado calmo.
A 90 diaa ......
Typo n. 7 a typo

n. s>_. . . . .
Mercado, nominal.
Caroço de -aigodSâi
A- dinheiro:

Sem sacco . . . .•
Ensaccado ....

Paulo, livres

56(000 57?ooo

ARMAZÉNS GERAES

Algodfo em ramal

Existência anterior. *
Entradas hontem . .
Saidas hontem. . .
Existência hontem . ,
. Caroço de algodão;

Existência anterior. .
Entradas' bontem . .
Saidas hontetn . , ,
Existência hontem . .,

Algndão tm carocm

Existência anterior. .
Entradas hontem . .
Saidas hontem . . .
Existência hontem . .

Kilos
6.863.588

11.510
99-75-t

6.775.357

Kilos
/ =6*717

26.717

Kilos
10,041

io.o4i

CEREAES
S, PAULO, 17.

ARROZ
Cotações do termo

ABERTURA

Ares agulha am caicat' ¦
(Sacco o'on>)i i .

, Comp, Vend.

COTAÇOUS DO DISPONÍVEL

Cotações áffixadas bontem pela Boi-
sa de Mercadorias, para os gênerosnegociados a dinheiro á vista, por ata*
cado, o postos cm Sio Paulo, livres
de fretes, carretos, eto.,..: < i

Agulha bencficiadoi,., ¦¦

Especial ..... 57(000 a
Superior .... 55(000 a
Bom ... . . 50(000 a
Regular 46(0003
Segunda de arroz 36(000 a

Mercado calmo.
Cattete bene/iciado;
(60 kilos).

Especial ..... 48(000 a
Superior , . . • 46J000

NA .RUA
Peiião inulatinho (6a küoi)t
Novo da secea:

Superior ..... 23(000 a 24(ooo
Manteiga:
Do Estado:

Novo superior . . 36(000* a 38(000

MILHO
COTAÇÕES DO DISPONÍVEL .

(Soccaria usada).
Amarellinbq . . . 18(500 19(000
Amarcllo ... . 18(000 18(500
Amarcllão.. .. . . 181000 t8$soo
Branco crystal.'.. . ."'. 19I000 19(500
Branco communi . i8$ooo 18(500
liranco. dente dê 

'¦'.'
cavallo . . . . 17(500 18(000.
Mercado estável.

19(000
19S000
181)500

Saccas
3*033

3.033

Sacca;
6.845

6^45

Saccas
<

Caecaí

Existência anterior.
Entradas hontem. .
Saidas hontem ...
Existência hontem .

Arrot btniiiriad*.

Existência anterior.
líntradas hontem .
Saídas hontem . .

Atros em casca:

Existência anterior.
Entradas hontem .
Saídas hontem . .
Existência hontem .

MíMo: .

Existência anterior.
Entradas hontem .
Saldas hontem . .
Existência hontem .

FARINHAS
v COTAÇÕES DO DISPONiyEl.

Cotações áffixadas bontem pela Boi-
sa de Mercadorias, para os gêneros
negociados a dinheiro á vista, por ata-
cado e postos em São Paulo, livres
de fretes, carretos, etc.

de mandioca
Do Ria Grande do Sul:
(Saccos de so kilos):

De primeira . . . i8$5oo n i*9*$qqo
Ds segunda . . * 16(500 a 17)500
De terceira . '. • 13(500 a 14(000

Mercado frouxo.' Do Estado (sacco de 45 kilos):
De primeira . . . 9(500 a 10(000
De segunda . . . 9(000 a 9(500
De terceira . . . S(ooo a 8(500

Mercado frouxo.
Do Estndi» (siceo de 50 latos)

De primeira . . . 10(500 a it(ooo
Dé segunda ... 10(000 a 10(500
De terceira . . . 8(000 a 8(500

Mercado frouxo.

NA RUA
ki-Do Estado (45

los) ......
Do Rio Grande do

Sul (50 kilos). .

Bom
Regular ....

Mercado calmo,
Segunda de arroz- Mercado calmo.
Quircra ....

Mercado calmo. ¦

59(000
56(000
53(000
48$ooo
28(000

49(000
47(000
44SOOO43-fooo a

38(000 a 40(000

26(000 a 28(000

18(500 a ¦19(000

NA RUA
..Agulha: 

I
*Arrot descascada (60 kilos) t

Especial ....
Bom.
Regular .

Coltite:
Especial .
Bom ;'-.
Regular .

57(000 a
46(000 a
40(000 a

47(000 a
39(000 a
36(000 a

58(000
47(000
43(000

49(000
41(000
38J000

FEIJÃO
COTAÇÕES DO DISPONÍVEL

l/ii/iKífi/io ia Meai
Saccas de 60 kilos:
Cla.o:

Superior'. . .
Bom

Mercado firme,
Berreçdoi

Superior .¦¦ . ,
Bom ... .

Mercado firme.

26(000 a
24(500 a

26(000 a
24(500 a

36(500
25(500

26(500
35(500

Af«loli»/ir das oçu»l\
Por .10 kilosi
Claro:

Superior .... .
Bom . . . . . .

Mercado nominal..
Barreitio:

Superior... . . . i.
Bom',:.. .'•: . ..... li

Mercado nominal.
Branca:
(Soccaria usada).
«o kilos:
Limpo:

Superior .
Bom ¦ . . 

'.

Mercado,
Bnrreado:

Sueprior

firme.
40(000 a
38(000 a

38(000 a
Bom . . ¦'¦; . ..., 36(000 a

Mercado, firme.

41(000
40(0*0

A 0(000
38(000

t1(000 a

21(000 a

, de trigo .
Da Republica Argentina:

De primeira . . . 39(000 a
De segunda . . , ~ 36(000 a
De terceira ... —

Mercado calmo.
Das moinhos nacionais:

De primeira . . . 39(000 a
De segunda . . . 36(000 a
De terceira . . •• —-

Mercado, calmo,

ARMAZÉNS GERAES

Farinha de trigo:

Existência anterior. . .
Entradas hontem ...
Saidas hontem ....
Existência hontem ... .

Varinha de mandioca:

Existência anterior. • ¦-i*
Entradas hontem . .- .
Saídas hontem .....
Existência hontem . . .

12)000

23(000

40(000
37(000

40(000
37(oqo

Saccas
37.500

1.50a
IOO

2S.QOO

Sàecas
600

(oa

BAN HA
Existência anteiíor. • 37)50»

Cotações af fixadas hontem pela Boi-
sa dê Mercadorias, para os -gêneros
negociados a dinheiro á vista, por ata-
cado e postos cm Sio Paulo, livres
de fretes, carretos, etc
Do Estado, em

latas Iilogrspha-
dab, de 20 kilos -
-los, caixa de 6o
kilos . -. ... »• •»

Do Estado, em la*
tas litographadas
de 20 kilos, caixa ,,
de 60 kilos ... —- *-—

Do Rio Grande da
Sul, em latas lito-
gráphadas 

'de- 20
kilos. caixa de
60 kilos ....

T-o -Rio Grande do
Sul, em latas lito-
grnpbadas de 20
kilo.i., caixa a»
60 kilos . . ..
Mercado calmo

156(000 a t$i)ooo

156(000 a -161(000

NA RUA

Banha de Porco (en lata):
De 3 kilos. . . . 150)000 a 153)000

OLEO
COTAÇÕES DO DISPONÍVEL

Cotações áffixadas hontem pela Boi-
sa de Mercadorias, para os gênerosnegociados a dinheiro á vista, por ata-
cado e postos era Sâo Paulo,, livres
de fretes, carretos, etc.

De caroço dl algodão:
Do Estada, etn cai-

xa com tres latas»
28, kilos, pelo li-
qutdo . ... . 69)000 a 70(000
Mercado estável. /

NA RUA
Caixa com duas, Ia-

tas de 28 kilos,
cada . ; '. .' . 7ltooo -' —-

ALFAFA
, DISPONÍVEL DA ROA

(Por kilo). _
Do Estado .... )65o
Do Rio Grande do

Sul .... . . (68a
Da Republica Ar-

gentina .... (500)
Mercado estável.

(700

(520

AMENDOIM
DISPONÍVEL DA RUA

MADONA
COTAÇÕES jxPdISPOSIVSL

Cotações xt&ra-i-cs Hiaitan 7.;!» Boi-
sa de iI;-«i.vi.Hs -,¦-:- os seseros

negc-oaxlbs. ai c>> :;:¦-¦¦ i va^ta, por «U-.
caso c postos «> SSo :*íc'.s, livres
de fretes, c-irr-t-;:!, •¦-..-.

ilammn:
Infocm-v-ões c.--T-£s?.-o3!-r.tó5 »o mo-

vtmentoi d-.* Lvc^irr, f-ctnncõdu ptm
Balsa, i*s JIíccíÍ:;-.-.}.

(Saf-j-arâ aaaâaí:
Grauck .,,,.. Xonisal
Média «»«»».« ¦Nc.rr.ir'!.!
Mcuda •••»«*>.•¦« IC-aomal
Mistecada. ...... *\-c.:nal

5Iercad*í t&sz-zxi.

SK VSh
*/tmraa 

{S» ISM:
Média ,:.-5 .v..-. a
Mesla i-S-'*--' a

ASMAZEKS CSSAE5
Mtm&iA:

Existência anteíC-.-r. .
Entrada-; &sofceoa '- •. *
Satdas ho-tect . * ,
Existtccu. &ntJ»si ;¦% *.

3<(ooo

saccas
309

TÍTULOS
S. PAULO, uj.

Veadas realizadas
FUNDOS F-mtCOS

ÍI0NT5M
OBRIGAÇÕES

ó,> du, Esta-í:, 'i5*--.-.;.'h;-
Ixxia). ottcx. at

- - ia EstKÜOA, (FV^hy-
Ia\ia). £v-:..-..-..-5 í. ,

jo:uoo$.?oc d'.*; Ibesífaro
Fedíraf. a-

AFOiLlCES
a da t'c-iã..-. D, E-, ato

poirt.» tt * * * * « --».
LETRAS

191 da Cuna-ai. 'ir CS-
r&sstma&s-ii, -s*- - - *•" *

200 ii Caain tSi, C-ij.i-
tal. rít?, a . . . _.

..50 dá Câmara i, Caj.--
- pita!, 19131, a , . , .

j 30 do BitBCO) Cfosmer-
c»c Iní--.-it:-ii. I . .

234 da- Basat» C--r.'.iai-r-
ciuty a. * • «. ¦»*«. -.-

COMPANHIAS
54 da Patatõta «Lei

Ferr-.-, a ..... ,

Offertas
VemL

Apólices doi Esiii.N
cta^j,*, &> e-»S>-

, sdrtcs» * *-"» » »
Idem. iu OimamiL (fie

die Ha ur u." ~ « ¦» *»
Obrijs. dai'' F..*Isa

de Jlecctí*rüj .

$65*5000

5:650)000

Sos)"»-1

«33)000

90)000

£8(000

Si$5»:

í-IS)ooc.

»-,o)ooo

¦27*2l|000

Com,

Sj»$ot>» ¦ —

;".-.Ç..i-,d £0)000

&!'S» Sj 0)000

Jjtífatiçàcyf

âí"H«SUPR--1í

Industrias Reunidas ALBA•«•' - Rio de Jnnpiro,

&

UU4) . í
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Alugam-se, no novo c grande edificio do eme-
ma ODEON, servido por seis rápidos elevado-
res, salas pefjuenas e grandes, próprias .para,
profissionaes (médicos, advogados, deiltistas,
ateliers, etc.) e para GRANDES COMPANHIAS,
adaptándo-se como fór necessário — Todas as
salas com agua corrente, quente e fria e quar-to de banho completo. Não se alugam salas
nem quartos para moradia.
Entrada pelos eleva^res da rna do Passieió- Informações com os motoristas dos eleva-
dores.

1 -,'••

» ¦-»•» <*»» 4> 4» ¦»¦» <»» ¦»» ¦»» ¦»» 4» *é»ii> ¦*» O»» »» 4»4» 4» 4» »» 4» ¦»»¦>

*'\nn*i -.

-SAS-tOS, «jt.
Titetlea ccui;a b;3i:

APOLICiES
Emorcsív extteaA

ie' libru *. , 15.000,000'.
(jBRSC&ÇOES

Oa Balsa OflüaU 
'

ds Café:
Serie C . . . . j:íjo$
Série D . . . . ::»«$

LST2AS
Cainftr>a AcWfcziSii-ttfts

de S. Vtoats . . Ss^coe
OEBENItIR-SS

Cia. Saatàtta *ic-
Tecclajín: ... :¦-% xa

Cia. tsxctists (âe
Tecclajeia . . . SJ^ooa

Tbeatia e Cjilu
Pactue Filrstós i-r-oo)

, ACCOÍSS
Da. Saatisu «:

Teceligr-m ... ->-»
iloiaio Saatsta. . »s«$aM

de Armo-Ki Ge-
raes* * » -- * » -*— s:-et>o$ooo

Cia. Centrai is
Armtuccj. 1J33 ,;;:-":.6no íSoÍodo

Cia. Paa&ta <tc
de E. de Fetnro. jí^í-ioo

Càt. Mcgiia* die £,
de Ferci» ... «SUjoos

Cia. Soatàt* et
de SuraadM . . —

Cia. Eaaaccadka «

80)000

Çí$000\
$5)000

-:r>r>t>)

j5o!->o.

Cia. FJaa-.-> ds
Trinjcrt; ...

Cia. Cimsj-rB-Jsaa
de Sastess ...

Ca. Stuttáàcii 
' die.

de Hirjnt-Tfijfcl
¦Ecoiianyrgaü^ •, «

Uaaca Noi-seiCedb
stufi» òí Sia
Pattb ....

45»»*«i

1-ecwS

257)000

iS6)ooo

150)001

i00)000

«ÍOFOOO

1-000)

-— 3si))ooe

Ü5ÍM0 $8)000

^*>#W>#^^^MM**J>#M>*>*'>W*>*»>W»^^l**^.^-*V*tfV**»

Bl Borges Baiiifls
EspeciaJüiíe: decsscas do

ccj-»çso « pnlmão.
B. B0D8IG0 SO.TA, 1.

3^. i*s. e saJbbaâos.
CwMltiw grife «es pobres

i#t-iV»<M^**Mtf^W*»«V>«»*»N*<*»^l^*.^WM^
(3005)

Aluga-ac «na X-vm. ísurlj-u-Trio tudo cn-
gtadaaov, -n-aocõ.-, ja.ru Ter-rcseotantes
oa aivega-í-j, sa rzz -â:, Rosário a,
60. Pto» cCCfí?'í, -raT.vft na loja,
próxima i -rasa 1" <&e Ku-co.

<C «MUS

RENDAS DO NORTE
Coin-nrera sã m, "CENJRO - DAS

RENDAS" i.AxettiiS» Paãm. 75, im-
r-ottaíàoi ciírre-t». XC 2598B)

>WWWV)MMIM<MMWAN<MMMMMMW

(2! kilos):
Do Estado, communi. 12$000 —

A leu*-» sic.l3.na irtttlc.ia
mais perfeita, tnjüs dura-
Tel e atais brjtn ca, è de

TWYFORDS
Fomee«di«a. t5as a->pare-
lho* saaitarins «nmndos
peU Sawte PcKica. Pro-
curem as Mmbmc TBSPA
— VEKVA — CUuWB —
ZÜTA — SOKETTE —
ZON.Ui —. XtXLR, ETC.

A.* veada eta todas as
casas d» tano.

(«(36)

XAROPE PEITORAL
.... -- ,: ¦. '-'DE-: '. ': ' ¦,

ANGICO COMPOSTO "'j
TOSSES, BRONCHITES AGUDAS ou CHR0NICAÍ5,

CATARRHOS, C0NSTÍPAÇÕ2S, INFLUENZA,
: : : ASTHMA, COQUELUCHE, DEFLUXO, etc. : : :

Vtmde-se em todas as Pbarmacins e Drogarias — Deposito:
macia Bragantina" — Rua Uruguayana n. 105. -^-

"Phar.

1174J1'

Terrenos quasi de graça
A'vista e a prazo

Vcnrlem-se bellos lotei i rua Prn.
fessor íüabuo,, entre Marir' e- Banm o '

, Haddodk Lobo,, na Avenida -Traplchei-•ro^ entre Protessor Gabiio e rua Sa*
Francisco Xavier, promptos a editicar.
Trata-se á rila Marli c Barros, 457,:
(Fabrica). Pagamento 4 vista ou »,.
prato* (021386) |

PEiNSAO MILTON
Alugam-sc esplendidos «quartos rica-

mente mobilados, para familia o cava* jlheiroa; Marquez de Abrantes, 26. '
, . '" (C 5t71tO*i

, 
(6970)

 n

OURO
Compra-se ouro, prata velha, platina,

brilhantes, dentes, dentaduras postiça*,
etc. — Paga-se ibem. — RÚA DE
SANTANNA numero 182.

(C 27064)

CALCARIHA
FACILITA A DENTOO

(1624)

FAZENDA MIHA
Vendc-sc em Bananal, próximo á Es*

trada Rio-São Paulo, com 400 alquei*
rea geométricos, com cafesaes, cartna*
vises, pastagens, mattas, etc. — Car*
ias a 11. S. nesta folha. ¦ t. (C 26063)

PENSÃO BARANÉS
AT rua Vieira Fazenda n. 61, pro-

ximo h rua S. José, alugam-se quar^s
mobilados com ou sem pensão. íWWi*
tam-se hospedes passageiros c pensio-
nistas externos. Phone Central 2646.

(C 24630)

Lic,-D:G.S-t>'^e!:-11-M9J9

Deposito:
P. DE' ARAÚJO & .COMP.

It. 6. Pedro, 82 — Rio.
(3857)

QUEM SABE PREVINE
E' preciso ijue toda mulher grávida

saiba que "lábios le pés inchados ou-
cdemaciado* tradíiion qttasl sempre

perda de -atttimina nas urinas, causa'
dos mios -ipartos e que o "Albuminol"
c o unico' especifico das albuminurlas.
Nas Phar. e Drogaria». (C 24877)

IMPOTÊNCIA
Tratamento*» efficaz.

Dr. Albuquerque. R.
De I át 4 113.,

Preço ' modlcó.
Carioca, n. 22.

(C 37042)

PEPPOLIS,
Aluga*se' esplendida casa,/bom terre»

no, garage,' 9:Ü0t!$0U0t.por/ 'anno. Com
bu "sem mobília. Av. Bíabanha, 109,
chaves no lado. ,'Mais ' informações, rua
Rosário, 7?i*— -Sra. .'Coelho Duarte.

___9_)v

DlY0ROaN(yüRÜGüAY^ .-$
Divorcio» absoluto. .Tambem conver.

são de destptitc aafn divorcio. Novo :.yi
casamento. ínforma-çècs grátis, ao dr,
F. Gicca — .CallenRinoon. #1, Mon-,
tevidéo, ou .ao seu cort-cspondenlc! il
Emilio DenoU—tCaixa Poittl 3$56.-vC'-3
S. .Paulo. (C 23943)

¦¦rJ<:H'it.J:J^:'-*i .

Belleza victoriòsa
é a aspiração máxima de todas as mulheres.O nervo-
sismo, a intranquillidade e os aborrecimentos muito
a prejudicam. Os olhos perdem, por isso, o brilho
e a pelle o seu frescor. De que valem, nesses casos,
cremes, rouges e pdsde arroz? Para conservar a
belleza feminina, e indispensável o somno, mas o
somno profundo e reparador. Quando elle faltar,
descance o corpo, e tranquillise os nervos usando, ao
deitar-se, um dos inoffensivos comprimidos „5atqíeka.'
de fldalina, afim de obter um somno benéfico.

*ÍP
Comprimidos fàoysh dedalina

(013)

jg[5) FOLHETIM DÓ "CORREIO DA MANHA"

w. nB"yisroii.r>s
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EiprcflBanicnto traduzido para o "Cwír-sls ãa Mashá"

Markham, com o sabre & cinta
! com um par de pistolas, mar-«"va a frente da columna, se-
{«Mo dos tres chefes e do liei«orçar,

Sala o sol do dia 29 de dezem-
gi quando as sentinellas poste-
g no lado sul, da cidade de
SP distinguiram uma multi-
Si "e homens que saiam subi-««ente do bosque, que se esten-
RM longo do Uslglio, desde 'os
¦[«dores do Pinalla até ás pro-"«muralhas de Estrella.-«U-se o alarma ' em toda a
gW?I)a pois os raios do sol fa-
m brilhar as armas da peque-" 'ropa que avançava, e com-
2S nei-hum uniforme a cara-«raarse, era fácil compreíien-
KgUtj avançam com intenções

A"tes, porém, que a-iuamlção
i£ ^ a P°8tos, os comman-SS* de Ricardo Já- tinham pra--» uma brecha nas empali-*"*> lue protegiam a cldc^lella

e lançavtun-se sobre ob planos
Inclinados das muralhas.

Com o seu Joven chefe a frente,
ganharam o caminho coberto,
mas as sentinellas fizeram então
uma descarga, matando dois dos
assaltantes e ferindo levemente
/um.-— Avante ! Gritou HIcarBo.

E lançando-se para a frente
chegou até 6. ponte de madeira
que communicava com o interior
da fortaleza.

Começou, então, um combate
terrível, mas Mjarkham estava
bem preparado para elle.

Os soldados da Buarnlcão ti-
nham tido tempo do ganhar as
muralhas e abriram um fogo ter-
rlvel' sobre os assaltantes que
responderam a elle com rapidez
e exito.' Meia duzla dos qüe Iam na
frente fez cair com as machadi-
nhas um grosso poste da ponte
de madeira para o empregar, sob
a direcção de Markham como um
aríete contra a porta.

Entretanto, os ciganos perde-
ram oito ou nove homens, expôs-
tos, como estavam, a um fogo
mortífero, depressa, teria sido In-
sustentável- a sua posição, se a
porta não tivesse, afinal, cedido
aos esforços contra ella empre-
gados. - *

Então, Markham de espada na
mão, lançou-se para a cldadella,
seguido de .perto e tão bom se-
ouildado por Morcar, oa tres che-
Ves e as primeiras filas do peque-
no exercito, que passou sobre òs
corpos dos soldados que sé lhe
oppuzertun.

Vivam o príncipe Alberto e
a liberdade constitucional I ex-
clamou Ricardo lançandò-se para
frente.

E penetrou no pateo da cida*
delia.

O grito foi repetido pelos clga-
nos e, comquanto o combate pro-
seguisse ainda por espaço de
meia. hora, era evidente que a
palavra liberdade encontrava éco
no coração dos soldados castcl-
cleanos, pois resistiam debllmen-
te . e, apezar de em numero su-
parior, aos assaltantes,. cederam
com rapidez.

Da outra parte do pateo, havia
uma vasta construcção baixa,
cujas Janellas eram def en didas
por varões do ferro.

Ricardo, apontando para- lá,
com a espada tinta de sangue,
gritou:

Amigos! Essa ê a prisão
dos patriotas !

EssaB palavras foram como
uma corrente electrica para os
homens delle que se atiraram pa-
ra a frenta. envolvendo completa-

mente os soldados que ainda re-
slsliam.

Chegou-se â porta da prisão
que depressa foi forçada. Rlcar-
do penetrou no triste casarão e a
obra da libertação começou.

Quinhentos patriotas castelcl-
canos recuperaram a liberdade e
quando reconheceram em seu 11-
bertador, aquelle que havia sido
um dos chefes da primeira ex-
pedlção o Be havia asslgnalado
pelo seu heroísmo na batalha' de
O.ssore, o seu enthusiasmo não
conheceu limites. -

O nome de Markham subiu ntf
ás nuvens, os patrioiaa iiSss.-
ram-n'o dando-lhe os agradeci-
mentos, e accIamaram-n'o seu
libertador e seu chefe.

Entretanto, não havia que per-
der multo tempo em felicitações
nem em explicações. . -

Se a guarnição da cldadella era
fraca, a da cidade era forte, pois
o capitão general havia concor,-
trado a maior parte das suas
tropas no -centro de Estrelja,
afim de Impor o medo aos seus
habitantes.

Esse facto era. de antemão
conhecido- .pelos espias que Mor-
cav havia enviado emquanto Ri-
cardo se achava enfermo em casa

do banqueiro, e por causa disso
tinha ee preferido o ataque da
cldadella ao da cidade. -

Ricardo Já era senhor da pri-
meira.' Uma parte da guarnição foi
refugiar-se em Estella, "mas a
mais considerável, uns trezentos
homens, mostrou-se decidida a
abraçar a causa da liberdade.

Esse offereclmento foi-acceito
com alegria.

Fez-se uma visita ao arsenal
e distribuíram-se armas aos pa-
trlotas que acabavam de ser pos-
tos em liberdade. .

Ricardo encontrou-se assim á
frente de .uma força effectiva, de
uns- mil-e-duzentos homens e oc-
cupando uma posição vantajosa
que, por fortuna, não tinha eus-
tado mais de vinte homens por
parte dos ciganos.

Era então melo dia, e emquan-
to as tropas descansavam, toma-
ram algum alimento e punham a
cldadella em estado de defesa,
para o caso de que se intentasse
u-n atc-ine nor parte do capitão
general de Estella, Ricardo re-
uniu em conselho os tres chefes
ciganos, e os principaes pátrio-
tas que acabavam de ser postos
em liberdade, além dos oíficiaes
da guarnição que se haviam de-

príncipe Alberto
Picou resolvido que Ricardo

dirigiria uma proclamação aos
habitantes de Estella, dizendo
que havia levantado o estandarte
da liberdade para resnjatar os
patriotas prisioneiros, repeliu- do
paiz os austríacos e collocar no
throno o principe Alberto.

Foi executado immediatamente.
Enviou-se o documento ao pre-

feito de Estella, e emquanto o
capitão-general se preparava pa-
ra atacar a cldadella, o conselho
municipal reuniu-se para delibe-
rar.

Tros horas teriam passado,
quando correu pela cidade o boa-
to de*que as tropas se haviam
negado a abandonar os seus
quartéis apezar das ordens do ca-
ptíã-^general.

Essa, ft-c v-i âe S3r-T.pat*ila pelos
cojJStíttiEioBiiís xieti-irioses, *decl-
diu a c**laja\i3 S.-.s T.iíribros -do
conselho, e o t.rc'cito, acompa-
nhado cios inteatteBíes, «presen-
tou-jo a MaTfctiiiim,, pura lhe fa-
zer entareg-». «ba a-*tã*c«9 -da ci-
dadç.

Apenas se «Halieoeram taes
noticias, er.- £$$«&&, o capitão
general! e um r;,;•;-•.cr,to que fi-
cara fiel ao gião dteqtoe abando-
?arara a cíii-c.

O. resto ii gtijsj-n3cão enviou
comnfawB» a 3iar*t}j*tzn, para lhe
partidiiar-çc-» -» achavam todos
cüs-x-rrtcs a astlr--se a eQe, E As
oito ci» a-ite.ffO í-anhão saudava
a fcaE-I-:iru, •2-:-*.-.*-.r da liberdade,
q***.í*to*t*j->»,'i*a-»BS. Pivíleátnra.

Esse g-otp-s c;c:?.;--.\ punha Ri-
cardo na, peese âe sana. -das prin-
cipaes ciâaâes âe Ciftclcica.a, e

clarado pela constituição e pelo elevava as fciçta tótecüvas, que
o suateatatain,, a tres mil ho-
mens.

O sen p*rimeòo cuiã&âo de noi-
te. quando a o-tâera e a liberdade
ftcar&za'' .-_;.; j'_r.-. i;_í.. í;.i mandar
um emísatio a "f.'r..-.'."..¦». com uma
carta-para o sa-. Tivüami.

Nessa carta, são s& pormeno-
rizava os i-.-c rr! ;¦:,— ¦:.-; ns do dia,
con»»rogava j, a® basi^raeiro que
nâo perâtssse tsa meemento em
mandar & Ir.-.-.crr.'. -ssses por-
raetaírt», ao ptíetápe Alberto, é
cia*», aol»--o-aaBae de Conde Al-
teroni.

RJcarr2> í-sdsía tamlsem uma
carta, para >í;.rj->» e cutra de
Urres- gora Sva.

O e^tfto ratasõ^-oil reuniu-
sa*na PrtfeiiBt-» ^taniido -a içou
a teaâe&a tjtbxàer « ficou deli
benBâa-at* p«sto das dea.

Então, o prefeito fez uma pro-
clamação que continha tros artl-
gos. O primeiro declarava, Con-
selho, commissão administrativa
para a província de'"¦Estella. O
segundo nomeava Ricardo Mar-
kham general em chefe do exer-
cito da província. A terceira con-
vidada todos os bons e leaes pa-
triotas castelclcanos, a tomar as,
armas pela liberdade e a defender
3. causa do príncipe Alberto con-
tra os austríacos que oceunavam
o paiz. . /

Mandou-se a Markham uma
copia da proclamação. -

' C! lovn nhefe »pprov(.u-,ft e
ácceitou o titulo de general com-
mandante.

Ao dia seguinte, multo cedo,
distribuiram-se entre os ciganos
e os patriotas postos Nem liber-
dade, uniformes qué se foram
buscar aos depósitos do arsenal
e Ricardo fez a sua entrada em
Estrella, para satisfazer os dese-
jo da commissão municipal.'

Jamais' Ricardo Markham ha-
via tido melhor aspecto que en-
tão, com o seu uniforme de ge-
neral, e montado; em soberbo
cavallo.

A guarnição da' cidade forma-
va nas - ruas e apresentava as
armas ao joven chefe cuja ex-
traordlnaria habilidade e cujas
proezas'tinha contribuído de tão
maravilhoso modo para a vlcto-
ria do dia anterior.

Acclamavara-n'o como um he-
roe enviado pela Providencia pa-
ra livrar Castelcicala do tyran-
nico jugo sob o qual gemia.

Ia acompanhado de dois offi-
ciaes a que nomeara seus aju-
dante, e do fiel Moncar, a quem

nada podia decidir a acecitar
qualquer posto mas que, sem
uniforme, se mostrava orgulhoso
de seguir o seu valente amo."As janellas estavam chelas.de
rostos ávidos de'ver o joven ven-
cedor o brancas mãos agitavam
lenços e lhe lançavam ramos de
flores artificiaes e naturaes.

Tocavam os sinos, troava a ar-
tllharia para saudar a entrada
do general na cidade, a multidão
que encla as ruas acolhia-p com
gritos de enthusiasmo, o ás auto-
rldades olvs, de uniforme, rece-
beram-n'o quando poz o pé na
gcsü. ds. Cíü^-ts '

Felicltaram-n'0 ahi pela sua
nobre condueta e convidaram-n'o
para oplparo banquete^

Mas a resposta de-Ricardo foi
firme sem deixar de ser respei-
tosa:

— Senhores! disse elle. Des-
culpem-me se eu (recuso .taeshonras.. Ficam-nos tantas coisas
que fazer para assegurar^, a reli-
cidade de Castelcicala, quo me
julgaria Indigno da sua conf lan-
ça, se perdesse em festins um
tempo precioso. Um de3tacamen-
to austríaco oecupa e esmaga' a
província de Àbrar-tonl, Dentro
do duas horas, com licença dos
senhores tenclono pOr-mo a ca-
mlnho com todas as forças que
puderem confiar-me e, so a Pro-
vldcncia fizer prosperar ns ml-
nhas armas nesta minha nova
expedição, o meu plano será mui-
to simples. Diriglr-me-ei a Mon-
toni, e, então, morrerei sob as
suas muralhas, ou livrarei a ca-
pitai dos teus sltiadores.

Este discurso. íoi saudado com

gritos de enthusiasmo: pòr. parte
do todos os' presentes.

Quando o silencio se restabe-
leceu Ide novo, o prefeito falou:—- Vá, general, e cumpra a sua
érahde missão 1 Leve comslgo aa
forças que julgar necessárias aos
•sous projectos, e nós cuidaremos
de lhe proporcionar o dinheiro
que possa ser preciso. Vá, ge-neral I Deus o enviou opportuna-
mente para nós, e o senhor está
destinado a livrar Castelcicala do
seu tyrahno,!'.

Markham cumprimento o, a se-
guir,. retlrou-se.

O seu regresso 6. cldadella'ex-
ciiou u luètnúü caíhtiilasmn i-übí
que a nun. entrada na povoação
havia sido acolhida.

Mas, Ricardo não so mostrava
orgulhoso, pois no seu coração
nâo havia logar para o orgulho.

A esperança de realizar os seus
nobres projectos o dé alcançar a
mão de Isabel, era o sentimento
que por completo, lhe dominava
a alma.

A' sua chegada & cldadella, deu
Immediatamente ordens de pre-
punitivo para. u partida.

Propoz deixar, em Estella uma
guarnição de mil homens, c le-
var com elle dois mil, pois cal-
o.ulava que o numero dos seus
deveria lr augmentando pelo ca-
mlnho,. o consideravelmente com-¦voluntários.

A evidente rapidez com que or-
denou aquelles movimentos pro-
duzlu uma Impressão das mais
favoráveis, não sõ nos habitantes
de Estella como nas tropas que
se achavam s-ih o seu commando.

Vf Continua )
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LEILÕES
rPE#HOEES
CASA. EOCHA — Fundada em 1916
Jóias e mercadoria-
51 ~ PraçaTiradentes—51
í.,", t V (C 27163)¦ •¦¦__¦_ -_-__--l_-__«----_--_---_P_-_l»--i !¦!¦ -_---—-¦

Leilão de Penhores
^OSE^<-AHEN.

EM 22 de Outubro de 1927
RUA. SILVA JARDIM .(C 26140)

;j IJEILÃO DE PENHORES
.EM 27 DE OUTUBRO DE 1927

Guimarães, Carneiro & Cia.

I jJ;PPRM)E
,1 . 

'V- Succèssor
ii, 'AVENIDA PASSOS N. 14-A —

..-•¦. . (C 26645)

Leilão de Penhores
Èm 26 de Outubro de 1927

'— 
_.'S 12 HORAS

^eiwe lonis Leib & CIAV
8u_e__or_ de A.. CAHEN _ CIA.

- Ruas Imperatriz Leopoldina n. 2 2 ' c
Lute de Camíes, ri, 62, esquina, j, .

DpEIROl
^A ECONÔMICA

** Pttihr-es sobre jóias e
—.mercadorias.—

Rua do Lavradio n. 26
—_ TEL. C. 1162'——

ATTENDE CHAMADOS

(1006

a
. AH_ELA.P-CURANO,;viuva, com

«6 annos de edade, completamente, cena
t paralytica. . ¦ "'••

IflARIA VENTURA, de 96 anno>

VAl&íi^bE FI .UEIREDO,
•inva.: com tres filhas e impossibilita-

. dt de trabalhar. ¦¦ _, ÍV''
ENTREVADA, rua do Chlchorro

B. 47.-U» XVIII,- doente.^tapossibi-
B_í- .de,trabalhar,-tendo dua_. filhas,
Itndo uma tuueiculosa;-.. ;'¦'•CARLOTA, pobre velhinjia .sem re.
curiós, '.*.*".¦ ¦-'¦

¦ SLVIRA DE CARVALHO, pobre
teia e sem amparo da familia.

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos .olhos e
' 

tiMa_NFELIZ ALEIJADO;
FELICIANA LUCAS, viuva, para

' lytica.
VIUVA SANT03, com 68 oBtlos de

, edade, gravemente doente de moléstia»

''; JULIETA r-r EMILIA; duas pobie»
irmãs. ' ¦ ...

THEREZA, pobre cegiiuilia sem au
__.nio dc pinguem.

.'•. VIUVA SOARES — Sem poder

; ^'jSlSEPHINA GUIMARÃES . DA
'.SILVA, viuva com filhos e sem re.

COZINHEIROS

ALUGAM-SE 
bons cscriptorios á rua

Municipal n. 34, i". _.
(C 28088) D

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Ou-

rives n. 47, próprio. para officina
ou escriptorio. Trata-se na loja.

(C 20843) D

ALUGAM-SE 
duas boas Bolas, a r.

S. José n. 50, i° andar. .. __- 
(C 26805) P

ALUGAM-SE 
esplendidas sala c

quarto' de frente a casal sem filhos
ou rapazes. Ponto magnifico, Mem de
Sá n. li,-1» andar. (C 26815) D

A LUOA-SE um esplendido gahinete
__. á rua Sete de Setembro n. 134.

(C 24641) D

ALUGA-SE 
sala para escriptorio ab-

soluto asseio e -respeito, com ou
sem moveis. R. dos Ourives n. 33, Io-

... - '¦ ¦ (C 34496) D

ALUGA-SE 
uin bello «alio noi

andar:, do . predio .da rua. do. Ko-
sario.'n, 60/ próprio' para desenhistas,
costureiras • oü esculptor qu engenhei-
ro:'pre.o 600Í. Ver e tratar na loja.

ICíwi.) D

APPARTAMENTO. 
Aluga-se sem

moveis em casa dc casal, sem fi-
lhos, independente c com esplendida vis-
ta e ar. Rua Francisco Muratori, m.

(C 
27143) *'

ALUGA-SE 
ura quarto com pensão,

cm casa de familia de tratamento.
Laranjeiras n. 41. (C 28028) V

ALUGA-SE 
uma espaçosa sala de

^frente; independente, a cavalheiro,
bem mobilada 

'¦_ 
asseiada, na rua Pi-

nheiro Machado n. 34. (Laranjeiras).
(C 26633) lr

A Taça de Prata
Apparelhos de fino metal
pura l.avalorio, completo,

com 8 peças,-desíle
. t_to$opo

58, AVENIDA PASSOS, 58
Tel. N. 1080

,, .... ... .;¦¦¦ (1592)
LUGA-SE grande predio.à rua Se-

nador Pompeu -11. 154Í em obras,
grande loja e 18 quartos. tC 27112) „

A~L_GA_iE 
Ul.— sala. ,_—. aba-Uto

asse|ó e respeito podendo, ser para
escriptoriós .com' moveis :modernos. R.
dos.Ourives h, 32,- 10.: '¦ 'r .

' 
(C 36753) D

ALUGA-SE 
uma sala de frente para

escriptorio, atelier, etc. Rua da
Quitanda n, 30, sobrado. _¦' I. ., ¦'¦'-¦:.'¦, (C26749) V

ALUGA-SE 
por 760%.-e ta*as,»-o-1;

andar do íredioá rua dá Consti'
tuição n. io, próximo á praça Tiraden;
tes, tendo 4 quartos, 2 salas, cozinha,
com . íogão a'- gaü e banheiro) trata-se
á rua General Câmara n. 24. Peixoto
_ C. (C ,46706) D.

ALUGA-SE 
o pavimento ter-

roo da Avenida Henrique
Valladares. 50, con». boas ac
commodaçõcs -pai'- :(amilia, a^
cliaVesno mçsmo.

. (C 26640) 11

ALUGA-SE 
. um quarto ricamente

mqbilado coni.rpen__,u ^e i*'orderíi,
a casal ou dois rapaies.á: rua. Evaristo
da Veiga n;,,f6. ,. »fcg$ 

)V

ALUGAM-SE 
.uártos. mobilados. em

casa de' familia cóm todo,;comòrto.'.
Av. Mem de Sá h.. 72, sobrado..

. ... . .-{_, --6_.t-i.--r..

ESCRIPTORIÓS 
--DeSde'.:30.00o!

rua dos Ourives n. 43. «r _.
(6 26636) D

,.M

ÍDRECISA-SE de uma perfeita C02i-
..X nheira de forno e fogão e quf

durma no aluguel, ha rua .' 1'rancisco
..O-a-viano n. 17, Copacabana;-paga-se
''bem.  (C 26626) A

íi,T___ECISA-SE de uma cozinheira ou
-'"JL cozinheiro dc forno c fogão, que

durma no emprego, boa condueta c
,.saiba eeu officio. Tratar na rua
íConde' de Bomfim h. 549. ,„, .

(C 27068) A
' 
T.RECISA-SE de. (uma cozinheira,

iX dormindo no aluguel, na rua La-

(ii.etxe n. 64 fflff^na^.^ ^
K,1ft-RCISA-SE dê unia boa coiinhei-

ST., ra., t__i_!______^__i____ _3_.___.iS__.,í-.j.S • .V»j^_it--!___!_v!l'.i? (C'-7b76) A

CREADOS
ÍT-RECISA-SE de uma copeira e ar-
£_. rumadeira, ; na rtia da Passagem
In. 115.' y ¦ : ' (C 37077).?

[empregos diversos
ALUGA-SE 

uma lavadeira. c en-
gommadeira para casa- de familia

Sde tratamento, dormindo no aluguel,
-¦tratar á'rua Affonso <Penna, isa. Tel.
ÍVilla 4479.' (C 2?153) v

SALA 
fechada por paredes, para es-

criptorio ou atelier. Rua 7 de Sc-
tembro n. igo, próximo á praça Tira-
dentes. (C 26863) D

CATTETE
ALU.GA-SE 

um quarto [iara - um
ou dois rapazes cio commercio, .mo-

bilado, 150.;'á rua do Cattcte n. 65,
sob. <.C 27.i<)6) E

\ LUGA-SE a casa mobilada da rua
___ Dois de Dezembro n. 134. Trata-
se na mesma, das 2 horas em deante.

(C 26842) E

BOTAFOGO
A LUGA-SE, sem moveis, esplendido

__. quarto, para casal ou senhoras
distineta»; casa de familia de tratamen-
to; rua General Severiano n. 124; pro-
ximo aos banhos de mar,

._ .!, . (C 36798) C

ALUGA-SE.'o. 
predio mobilado da

íua Macedo Sobrinho n. 57 (largo
dos Leões)," aluguel". ,i:.ioo» e • taxas.
Tráta:spno' Banco "Portuguez do Bra'-'
sil. Candelária n. 24V (C 28010) ÇiaiUARTO. Alugá-se 'á rua da Passa-

gem n. ,48; casa I. Tel.. Sul.1878.
/¦¦..-¦ ... -¦': . ' ' 

(C. ^6686) 0
OALA magnifica, de frente, fresca e
Í3 arejada, em' casa: de centro de^jar,
dini,' com "boa penslo, aluga-se á. casal
de:, tratamento. _la.rqüez Abrantès, 151.
,B, M, 3543. (C 37204) (.

COPACABANA
ALUGA-SE 

em essa. de' familia uni
quarto.mobilado-com pensão, a ca-

sal distineto. Rua Gustavo .Sampaio,
158, Leme. Phone Sul 3148. -'*•(<.'•.28093) H

ALUGAM-SE 
dois espaçosos quartos

com pensão, a casaes ou cavalhei-
ros de tratamento, a rua Figueiredo
Masa-õcs -i i4>i esquina de Toiie.
ieiros. Telephone Ipanema 1625.

(C 28095) H

ALUGAM-SE 
dois esplendidos quar

tos de frente em casa de familia,
perto do posto 4°. Exigem-se referen-
cias. Telephone Ipanema 975.

IC 36707) H

ALUGA-SE 
uma. copeira". c arruma-

.deira' narâ" pequena familia.. Achai
se na rua Salvador Corrêa n. 344-'¦ 

:-¦¦ 
' 

--' ...tC- 36713) H

ALUGA-SE. 
em casa de casal sem fi-

ilhos, quarto ou appartamento mo-
bilados,' com' pensão. Leopoldo Miguez
11, 178. ' " - (C 27005) II

aUARTOS 
para familias e solteiros

com agua comente perto da praia,
bonde e • auto-omhibus todo conforto, co-
mida' boa, para familias' preços espe,
ciaes. Ruá: Barroso n. 43. Tel. Ipan
i327.'Hotel "Balneário. .- ""-'-'' '

. .. .' y-¦• . . <c 37103)-g

GÁVEA
ALUGA-SE- 

por • 7S-Í. ,a casa mohK
•.lada, a rua das.Accacias t>.'._j4.'

perto, do novo'Jockey-Club,; trata;se á
rua. Óéneral' Ganiara n. 24, 'Peixoto .«
Cohiiianhia;' - _ -'¦'.. "l. (C 26705) I

Tf PAN EMA— Alugá-se a casa á rua
X Teixeira dc Mello n. 73. Trata-
se á rua S. José n. 8, -1», das u_
ás 16 horas. _(C 28090) H

RIO COMPRIDO
:í_ LUGÀ-SE um bom aposentu em
__. casa de faniilia, a pessoas do cmn-
njercio. Rua Itapagipe n. ¦ 87; casa UI.
JS . .'¦ j,:,:-.- ((_ . 26910) J

•A LUGA-SE. 'por' 350$ mensaes -1
-XA. casa da ruá-Aristides Lobo "n, 185.
Tem 3 quartoB, 12 salas, jardim,, quintal
e' mais dependências, Pôde ser 

' vista
-das ia ás 14. •¦-¦(- 27180) J

ALUGA-SE 
por 600. iyn predio novo

apalácetacfo, em cima s salas, ..
bons' dormitórios, varanda, banheira,
fogão a gaz, etc,; c no; pòráo duas sa*
Ias, 3 quartos, etc, grande;' jardim ao
lado e jíiaiui- fjtiiiitnl com escadaria de
mármore, á t\J- Paula- Brito, 50; acha-
ac aberto- todo o dia, trata-se' á rua
Barão de Mesquita n.r 790.

(C 36663) N

ÁLUGA-SE 
o predio pequeno ,e, novo

da rua'Amaral n. 7-*. Tratar com
Pereira da Cunha. Norte 7549. 

'

(C 26738) N
_^ASA confortável — Aluga-se uma
\J á rua Barão: de Mesquita u. 849;
tratar cora Serrano, árua: Gonçalves
Dias n. 14. (C 37207) N

A LUGA-SE o confortável -predio .da
__. rua Ferreira Pontes 11. .36, An-
darahy, com cinco grandes quartos,
dois. grande- salões, quarto . de <banho
completo, cozinha com fogão a. gaz e
lenha, quartos para empregados fora e
garage para dois automóveis; acha-se
aberto, 4. disposição • dòs srs. preten-'
dentes, e.trata-se com Ibcrc, 30 an-
dar de, "O Paiz"; o predio c situado
110 meij rí; grande: chácara. '-_

. ¦ -'.¦¦¦ (C »6?99)'W
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(1555)

ESTACIO
A LUGA-SE. ;uma: boa casa' para fa-;

_X milia, á rua Machadb Coelho, 154;
a-'chave está por -favor á mesma' ruá
156 e trata-se.i rúa.Teophllo. Ottoni
n. «8. • .,-•• <CI,28o96) O

ALUGA-SE 
sala de frente, indepen-

dente a .mòçós do'conimercio ou
senhor. Pedimos e damos ¦ referencias.
Sampaio Ferraz,n.: 19, Estacio.'-.

(C .26605) O.

ALUGAM-SE 
duas " casas, novas, 3

quartos-e-3-salas-c-4 quartos c .
salas na rua' Di. Piragibe n. 26, Morro
do; Pinto,¦ 3. minutos, da . rua ;Coronel

'Pedro Alves:'chaves 
"cm {rente.'

(C 26750) o

ALUGA-SE 
um quarto bem mobila-

do perto dos banhos 
'de. mar. pára,

pessoa distineta, em casa de família es-
trangeira. Rua Senador Vergtfeiro, 66,
Tei. B. Mí'-503. Flamengo.

  ,(C 26813) K

ALUGAM-SE 
uma sala e um quar-

to, muito bem mobilados, com pen-
são de i" ordem. Rua 

"da 
Gloria, ,40.

(C24864) E

ALUGA-SE 
.Sala para casal ou -fami-

lia, com' pensão, Aristides Lobo,
83^ (C 27100) 3
V* LUGA-SE em. confortável casa de
jfV familia, duas? espaçosas salas de
Írente, luxuosamente' mobiladas, pro-
prio para-noivos ou família de grande
tratamento. Optima pensão. Trocam-se
referencias. Na rua do Bispo. Phone
Villa 5530. (C 28040) J

ALUGAM-SE 
dois quartos juntos ou

separados bem mobilados,. á rua
Barão de Guaratiba n. 23.

¦¦'- 
- 

; tc 3715» f

ALUGA-SE 
uma sala mobiliada, com

todas as .conveniências. Ruá Cor-
rèá Dutra/n. 6o. (C 36794) E

ALUGA-SE 
em casa de pequena fa-

milia estrangeira, um bonito quar-
to. bem mobiladj com meia pensão, de
prèferenila i'.!iíisal estrangeiro sem5.fi-
lhos ou dois cavalheiros do commercio.
A casa é' de ;;'tóilò I o socego, a dois mi-
mitos dos bondes da praia)do Russell e
tem magnifica vista Sobreíò mar e a ci-
dade. Rua Barão de G\!aVatiba. n. 242,
(subida peta ladeira ao lado do hotel
Gloria. Tel. B. ,M. 3335.'-...

; '.' ¦'•''- -¦' •-•(C-37144) K

A LUGA-SE um pequeno sobrado,'2
__L quartos, uma grande e arejada
sala.de jantar, boa. Cozinha, fpgão' -.<.
gaz e anuecedor, grande terraço. 112,
rua do Cattete n, 112, ver e trata-
na ' mesmàr (C: 27233) E
~LUGA-SE 

um quarto mobilado a
^V. rapazes, ,-á rua do Cattete. 21}.
sobrado.- (C 28026) E

KP.>: 'Â I Ié lalÉ 1 plil
m Ofíerece oa eeua serviços para lavar,- enxagoar .'passar

o anil' rriecliahlcamente oom presteza; economia e perfei-
cão, seja qual fôr. a quantidade, ' ¦

. ; Tudo por CBM MIL RÉIS e, mais algumas prestacESes.
Para crer só ver as machintls do lavar "Tèchniqué", para
famílias expostas na Rua de S. Pedro 119. Sobrado. ¦¦_,-¦MARCEL RUXTIMANN

(3050)

% /COSTUREIRAS,, para calções dc
\\J creanças, precisa-se dc 200 —Fa-
l^brica: á rua Dr. Sattamini. n. .83;
..(próximo ao largo da Scgunda-Feira.

|.T-. 
Villa .3784.- ^ 

^

EMPREGADAS 
domesticas — Collo-

cam-se em quaesquer serviços, pa-
-i ra familias e pensões. Praça da Repu-
•fbUea n. 79, sob. T_. Norte 6657-
t  " 

(C 36696) C

I T>RECISA-SE de uma senhora para
\í serviços: domésticos; ¦ rúá Hilário
I Ribeiro n. 33, casa 6. .
} (C 27235) <¦¦

CENTRO
A LUGAM-SE distinetos gabinetes
A. com todo. o confortp c esmaltado.

Ver e tratar á rua da Assembléa, 72!
... (C 27195) »

á-'A:LUGAM-SE gahinetes para médicos
__. .e dentistas," acabados de construir
com-o maior rigor de hygiene,'divididos
por paredes de tijolo, com sala. para
exame, forradas a linol, agua encana-
da, lavatorio, prateleiras c espelho bi-
fauté, gaz, tomadas electricas, telepho-
ne, optima sala de espera mobilada,
empregado para limpeza ;.. conservação,
e mais serviços, servidos por elevador
(com cabineiru), em primeiro" andar do
predio da rua da Assembléa ti. 121
(bem junto ao largo da Carioca). Tra-

, ta-oc na loja. (C 27208) D

I»UGA-SE pequeno quarto cm casa
de todo conforto, á rua Paulo dc

iFrontin n. 16, i° andar. Tel. C. 3315.
...  (C 37200) T>

h A LUGA-SE o sobrado á av. Mem
... A de Si n. 276. (C 28097) D

as?

ALUGAM-SE 
. escriptoriós jj diária

mente '' '"-
-Dias n. 30,

X__- mente das 10 ás a. Gonçalves
(C 24449) D

JLUGA-SE 
uma linda sala com pen-

são a casal ou a cavalheiro em
casa de todo respeito e fino trato. Rua
-ach-clo n, 334. (C 37159) D

ALUGA-SE 
uma esplendida sala de

frente mobilada e um bom quarto
sem: moveis, _ rua do Senado n. 259,
sobrado.  (C 38059) D
,.A LUGA-SE ampla sala bem mobila-

,¦-/__. da, com penslo, a casal ou ã ma-
cos do commercio; tem telephone. Rua
do Senado n. 379, sobrado.
-'•_J (C 27242) I)

ALUGA-SE 
a casa mobilada da rtia

2 de Dezembro, 134. Trata-se ha'
mesma das 12 ás _ horas cm deante.

(C 26842) -h

ALUGA-SE 
bom quarto, vae se va

gar, 2 salas grandes,' tem granderecreio, exclusivamente 
' a familias t

cavalheiros, para estadia reducção nos
preços. Cattete n. 176. Hotel English.
Phone 841 B. M. (C 26501) -

ALUGAM-SE 
salas e quartos para

casaes com agua corrente. Rua Sto.
Amaro n; 71,. Cattcte. ..

XC 26740) r*

ALUGAM-SE 
quarto c sala de treii

te perto dos banhos de mar, á rtia
Silveira Martins n, io4. "" ,

(C 36743) I:

FLAMENGO 
— Alugam-se um ou

dois aposentos a casal ou cava-
lheiros, boa'mesa, centro de jardim;
rua Ferreira Viaritia n. .35.- ..'

-  (6 26631) E

ÍMPERIAL 
, HOTEL — Dispõe dc

amplos ' e arejados • quartos e salas
com agua 'corrente e mais commodida*
des para familias c cavalheiros. Optimo
passadio. Preços módicos. Rua do Cat-
tete n. 186. (C 26750) E

PENSÃO 
RITZ — Possue lindos c

luxuosos appartamentos: pára casaes,
com pensão, c salas*' e quartos para.
solteiros, a preços commodos; nova pro*'
prtetaria, á rua Santo Amaro n: 44,
Cattete; tem telephone;

..  (C 26675) E

SALAS 
E QUARTOS — Alugam-se,

mobtliados e com pensão, para ca-
saes e solteiros, na Pensão Riu. que
passou para nova proprietária. Preços
ao alcance de todos, á rua Santo Ama-
ro n. 44; Cattete; tem telephone.

(C 26Í75) E

SÀLÀ 
be nimobilada c com pensão

excellente, aluga-se a casal de tra>
mento. Preço módico. Rua Silveira
Martins n. 70. 

(G 
26679) E

RUSSELL. 
Sala de freme ou quar

to com linda vista para o mar, liem
mobilada, mesa excellente, aluga-se a
pessoas de tratamento em casa de fami
lia, á praia do Russell n. 160.

' (C 27225) E

ALUÜAffl"St m____ <f_ p?___ 
"da

Avenida Mem de Sá n. 272, completa-
.—iente 'telòrmados, com boas. accommo-
dações e excellentes installações. Trata-
se cojiÊ, o-sr. 'Monteiro dá Luií, rua do

.Ouvluor, esquina da rúa da Quitanda,¦%ar Brasileiro". (C 27190) D

JLUGA-SE 
em linda casa de fami-

lia distineta optimo aposento com
ou sem pensão. Avenida Gomes Freire

. l>. 144. (C 26879) D

ALUGAM-SE 
arejados commc-os a

moços' solteiros ou casaes sem fi-
Uios, logar. muito samfarei, com tele-
phone. Rua Costa Bastos n. 16.

(C 26711) D

ALUGA-SE 
uma grande loja pro-

pria para uin deposito, debaixo do
hotel Rio de Janeiro, á Av. Henrique
Valladares, 141. Faz-se contrato; a.i
chaves estão í rua Barão de Uc-, 45.
chamar Villela. Tel. Villa 6104, das
10 ia 11 horas. (C »6866) D

LUGASE um i|i_rto á rua Maré-
chaí Floriano n. 219. a casal sem

filbo? ou moços Kalteiros, com pensão.
. (C 3687.1) D

^k

I . pCRÀtiS
Envie este annuncio

com o seu endereço rara
CAIXA POSTAL 2745

_ RECEB-BÁ UMA SURPR-ZÃ
(28)

LARANJEIRAS
ALUGA-SE 

uma boa casa no largo
do Boticário n. 22. Trata-se na rua

Uruguayana n. 95, sob., sala 6. Cha-
ves no Cosme Velho n. 334.

(C 38091) F

ALUGAM-SE 
casa a 170$ o quar-

tos de 6ò% a 80$. Tratar á rua
Cosme Velho n. 307, com Marcondes.

(C 27194) F
A LUGAM-SE exeel—ntes aposentos

___ agua. corrente, optima refeição,
preços módicos. Laranjeiras, 26. Tel.
B. M. xa-6. (C 27137) f

ALÜOA-SE 
o predio da rua Cosme

Velho n. 208. Chaves no n. 206,
por obséquio. Aluguel 500$ e taxas.
Trata-se no Banco Portugue* do Bra-
lil. Candelária n. 34. (C 280.20) F

TIJUCA
ALUGA-SE 

o bungalow da Estrada
Velha da Tijuca, 7, com grande

terreno e 4.'quartos. Bondes de 300 ra.
á porta. Trata-se na rua Assembléa,
ji,. í» andar, das 15 ás_i9 horas.' ' .,'. (C 37156) K,

LUGA-SE' em casa" de familia um:
__; 

"gráride -quarto' com' pensão, Klc«
nara.:casal oii.familúi, ,i rua. Barfo. de

•Ubá*n.-* 17.'Tem telephone.; WS' «
(C. 28066) K'

LUGA-SE em casa de familia dis-
. tineta _oa sala • independente,; sem

mobilia, com pensão, a casal sem crian-
ças, á rua Conde dê Bomfim n. 527.

(C 38067) K

ALUGA-SE 
a casa da rua Conde de

Bomfim n. 59, com optimas ac-
commodaçõcs. As, chaves estão no nu-'mero '55 e trata-se na rua da' Assem-
bléa. n. ¦ 83, com o sr. Carlos Costa.

(C 37331) K

ALUGA-SE' 
a' travessa Soledade, 12,

Mattoso,' excellente casa com dois
pavimentos para-familia de, tratamento.'....¦ 

(C 26872) lv

LUGA-SE um. magnífico predio,
situado em centro de terreno.jCom

arvores frutíferas e todas as . áceom-
modações para família' dê tratamento.
Ver á «ta S. Raphael n. 38. As cha-
ves no armazem da esquina. Informa-
ções. pelo telephone Villa 761, c tratar
á rua Evaristo da Veiga n. 24, loja.

(C 28016) K
-A LUGA-SE em casa, dê familia na'__. 

r. Haddock Lobo n. 142, um quar-
to a uma senhora respeitável, ou cava-
lheiro distineto.' (C 26611) K

ALUGA-SE uma boa casa ..na praça
___ Saenz Pena com 5 amplos quartos,
3 grandes salas, banheiro, quintal, etc.
As chaves na venda da esquina e trata-
se na Joalheria Therezinha a rua Uru-
g^ana .,. 4.. C. 44*9, 

£ j6<sg) 
S

[ Matricaria j ;i.
I Ingleza. ., í •»

/ \ melhor .fW_^Y%' no perlortq -¦ f S___Ll-
V dentição _____\f'

Dep. R. S. uos Passos, 71.
Culxa 2$500.

(860)

LAPA
ALUGA-SE 

um bom quarto com pen-
são. Rua Augusto Severo n.V 82

(Lapa). (C 26775)?

ALUGAM-SE 
bons quartos e laias,

Preços raioavcis. Becco dos Car-
melitas n. ... _________________

NO 
largo da Lapa n.' 28, se alugam

excellentes quartos mobilados ou
não, com' ou sem pensão, para casaes
de tratamento e .acceita-se pensionistas
¦tle mesa.;, -.!_ 

':: 
XQ 24837).' P

¦ •'RASP,ASSA-SE uma linda casa mo
'X bilada casí,nova ,água corrente,'em 

todos os quartos, 
'tem seis salas de

banho c uma linda vista,' na mesma
se trata uma se mmoveis. Rua Augusto
Severo n.: 82 (Lapa), ¦ (C 26774) G

ALUGAM-SE 
ás casas de ns. 22 c

38 da rua Flack, E. do Riachue-
lo; chaves 110 n..24; trata-sc á rua
Visconde de Inhaúma nl 93, sobrado.

(Ò .6719) U

ALUGA-SE 
a casa 2 da ?rua -Maré-

chal Bittencourt n. 70, E. do
Riachuelo; chaves na mesma rua nu-
mero 52; trata-se á rua Visconde de
Inhaúma n. 93, sobrado.

(C 26719) U

ALUGA-SE 
o predio da rua Meyer

n. 29, com 5 quartos, 3 salas e
mais dependências;. trata-se; com o sr.
Espíndola; na praça Floriano ns. 31' a
39 (2» andar). Cine Gloria.' 

, ¦ ¦ - .(C 27075) U
™Ã' 

LUGA-SE' o predio da nm Para-
__. guay n. $3. junto á estação do
Meyer, com dois quartos, duas saias e
mais commodidadcs.' Tratá-sc ' á rua
Joaquim Meyer n, 54. . ; 

-
(C 26803) U

LUGA-SE próximo á estação do
Engenho Novo, á rua Raul Barro-

so n. 77, casa 13, pequena casa com
todo o conforto moderno,, para pequena
familia. Aluguel. 365!.'- Trata-se'no
Banco Portuguez do Brasil, Candelária
n. __. _¦••-¦ -IC.-?--¦>! •"

tT-ENDE-SE ou alugá-se o predio da
V rua Eliza de AHmqtierque n, 58,

Todos os Santos: as chaves na esqui-
na, na rua' Archias Cordeiro n. 486,
Instituto Trcuder; trata-se na rua Elias
da Silva ri. 5, Piedade.

(C 3804') U
"\r_lNDBM-SE cm Lins de

V . Vasconcellos, Boca. do Mat-
to;.'próximo a 3-li-has de bon-
des,! _.òls ;magníficos lotes de
teirrenb.s: juntos ou separados
a 4:500$O00 cada lote, rua
electrlflcàda. com agua, gaz ç
esgoto, Informes, rua General
Cantara 172, sob^odo,. dás 15
úm 18 horas'.' .

(C 26902) V

NICTHEROY
ALUGA-SE 

o predio de construcçio
moderna, com altos e bancos, in-

stàllação sanitária, banheira de agita
quente, com 4 quartos;.2 salas,, fogão
a gaz, etc, á rua Coronel Gomes Ma-,
chado n. 226. Nirtheroy, próxima. }
praia de banho3. Chaves na casa vizi-
Sha, 11. 230. (C 36888) W

ALUGA-SE 
uma casa para pequena

familia c de. todo tratamento; 2
q., 3 s., cozinha e foeão a gaz. Tra.;
vessa Alice de Figueiredo n. 8. Est.
Riachuelo,-  . (- 3"'«> w

____^r
2Z-S

(lirir tfe Nogueira
rOUKKOSÜ.ME-

DIÓAMENXO
PARA

COMBATER A ¦ ¦.

SYPHILIS.
milhares j)e

Curados.

(3U)

ALUGAM-SE 
a senhor um quarto e

uma sala novinhos, junto á praia
das Flechas, á travessa Justina Bu-
Ihões n.'53. Nictheroy.' I-,  . (C 27146) -\V

ALUGA-SE 
um predio reem-cons-

truido, cm centro de terreno, com
j espaçosas salas,. 4. quartos, cozinha,
despensa, banheiro, esmaltado, '¦ aguá
quente e fria, chuveiro,: 2 W. C^, a dez
minutos da praia de Icarahy. Contrato
e. aluguel .00$. yer c tratar:» qual-
auer hora. k travessa Santa Rosa, 31."' '' (C 26823) w

VENDEM-SE 
na praça Arthur Ber-

nardes, cm frente ao/Jockey-Club,
quatro prcdios novos, rendendo mensal-
mente i :8oo$ c impostos. Norte 3987-

(C 27193) 1

TTENDE-SE, 
facilitando-se o paga-

mento, ou troça-se por proprieda-
des no Rio, uma optima fazenda, com
300 alqueires m|m. c distante da
C. .de Friburgo, E, do Rio, apenas
40 minutos. Excellente casa de mora-
dia illuminada a luz clectrica e com
todo o conforto. Casas para colono .
engenho dc café, moinho de fubá, ta*
xas para. fabricação de assucar, tu*
lhas, cocheiras, cevas, etc. Grande ca-
choeíra, còm a forca calculada cm 450
H..P. Colhe para mais de 8 mil ar-
robas de café.. Boa estrada de auto*
movei. Os srs. pretendentes, que de-
sejarem mais informes e ver mesmo
algumas photographias, queiram dirí-
gir-se a Fraser Si Sautter. Candeia-
ria, 38, a°. and. Tel. Norte joi.

(C 37182) 1
terreno na UrcáV

VENDE-SE 
um

Norte ..987- (C 37193) 1

VENDE-SE 
um lote de bom terreno

i rua D. Delphina, entre Ave-
nida Maracanã e Conde de Bomfim.
Trata-se á rua Garlbaldi n. 49, Muda
da Tijuca. (C 26905)^1

PREDIO 
— Vende-se, acabado de

construir,, com todos os requisi*
tos modernos, á rua Garcia d'Avila
n, 86, Ipanema, próximo ao mar. Tra-
tar á rua Copacabana n. 759, com o
proprietário. (C 37215) '_
TTENDE-SE em Correias, perto de

V Petropolis, bom terreno, frente
para a Estrada União Industrial, 20
metros de frente por 90 de fundos.
Trata-sc com Sá,, na rua São Jos.
n. 68.  ¦ (C 37338) '

VENDE-SE 
era Petropolis, perto da

estação do Alto, um grande ter*
reno, com 150.000 metros auadradn«,
frente para a Estrada Rio-Petropolis,
e com bastante agua, Trata-se na rua
São José n.. 68, com Sá..

(C 27237) 1
TTENDE-SE a esplendida casa

V • ti
da

travessa dos Tamoyos n. 8, Se-
nador Vergueiro, com 8 quartos, 3 sa*
Ias, _ banheiros completos, acabada de
construir. Telephone Beira-Mar 1361.

__: (C 28036) 1

VENDE-SE 
«m bello predio coni

ciiacara.de 22x70,-com 5 quar*
tos, 2 salas, banheira e quarto para
creados, entrada para automóvel, bon-
des e omnibus á porta;, inf. com o
sr. Garcia, largo de S. Francisco, 6,
sala 4.  ,(C 28047) '

VENDE-SE 
um terreno, de 21,0150 x

48 m., á rua Barata Ribeiro c
outro de 10 m. x 50 m., á rua Vinte
de Novembro. Trata-se. á rua Buenos
Aires n, 58, 1° andar, de 1 ás 3
horas. '. ' • (C 28069) 1
"YTENDE-SE 

por. módico preço um
V bom predio, á rua Borja Reis

n. 150, Engenha de Dentro (bonde de
Piedade). Trata-se no mesmo, até ás
9 horas da manhã! (C 27164)1
TTENDE-SE o prediq de 2 pavimen-

V tos, 4 quartos, da rua Conde de
Irajá, quasi esquina de S. Clemente;
Informações Central 939. ,
_/ . 

'.;' 
_.; (C 28060I 1

VENDAS DIVERSAS
FOGÃO 

a giz, formato grande, com
4 boceas, etc, vende-se na rua

Annita Garibaldi.n, 23, Copacabana.
Está em perfeito estado de conserva-
(ão. ^- (C 26685).3

fl_f ARCENARIA. Vende-se por preço
:Sx de oceasião. B. II. .25. 

^ ^

ALUGAM-SE' 
as boas casas da rua

Dr. Domingues de Sá ns. 414, 424
e rua Dr. Geraldo Martins n. 153,
casa VIII. Todas com a- q., 2 s., quin-
tal, situadas a dez minutos de Icarahy.

...'.' ;-. (C '26816). w

ALUGA-SE 
em casa de família com

pensão um bom quarto bem areja-
do, 3 minutos da praia das Flechas,

Sara 
casal ou rapa_es.de boa condueta.

íua Presidente Pedreira n. 8. .'
(C 26612) W

A LUGA-SE a casa á rua Dr. Do-
__.mihgues, .dé S'á fa. 422, ás chaves
na mesma ri. 439. 200.000.

(C, 26697) yv

ILHAS
ILHA 

'do- Governador _- Alugam-se
duas. .pequenas casas. Trata-se ria

Estrada Paránapoan n.' 8, Frcguezia.!
 

-(C 28087)-Y|

VENDAS DE PRÉDIOS
E TERRENOS

ISflUOOEtS
Companhia Paulista do

Material Electrico. '
RIO DE JANEIRO

Rua São José, 7(5.

(17526)

SAUDE
' 
/i.LUGA;SE em distineta' casa allemã

__L cspleridida sala independente,.' bem
mobilada e com pensão de primeira 

"or;

dem. Preço razoável. Ladeira do Mef-
rclles n. 32, próximo ao largo do Gui*
marães. Situação unica.

(C 28071)' s

ALUGAM-SE 
as casas de ns. 22 e

28 da rua Flack, E. de Riachuelo.
Chaves no-34; trata-sc á rua Viscocn-
de.de_Inha.uma n. 93, sob. _

:-"-,- (C. 26720) K

ALUGA-SE 
a preços módicos esplen-

dldqs e arejados' quartos-cpm ou
sem pensão,. a solteiros ou casaes de
tratamento. Rua Conde de' Bomíim;
1053. Phone V. ,„.i._ (C 25823) X

A LUGA-SE por 412$ a. casal ou pe-
___ quena familia sem crianças a casa
da rua Major Ávila ri. 130, ver c tra-
tar na mesma depois das io horasr

.. ... .- (C 26788) K

A LUGA-SE o grande predio do Alto
__» da Boa Vista n. 58, próprio para
pensão, sanatório, collegio, etc. Aluguel
X :oõoÍ :táxas è agua. Trata-se no Ban-
co Portuguez do Brasil. Candelária, 24^

(C 28031) K

VIA acreditada "Pensão liiamanti-
XV na", retocada ha pouco, alugam-
se bons quartos a pessoas distinetas. .•
Rua Haddock Lobo n. 4'7- ,- ; ,.(C 26469) K

SAO CHRISTOVÃO
ADMITTE-SE 

um assentador de ,«4-
las c taxeador de calcanheiras para

calçados, rua Barão de Ubá n. 45.,...
(c ,3.867) m

ÁLUGA-SE 
á . rua Maris e Bsrros

um primeiro andar constando dc
3 quartos, 3 salas, banheiro, cozinha,
com iogão a gaz, com serventia.hc
quintal, á pequena familia de trata-,
mente, que não tenha crianças e nem
animaes. Informações com o sr. Mau-
ricio n. 74i8. <-C 3713-') )¦

ALUGA-SE 
por 350$ o ptedio novo.

da rua Coronel Brandão n. .13, em
S. Januário; informações: á rua General
Câmara n. 24, com os »rs: Peixoto & C.

(C 36704) L

A LUGAM-SE sobrados c lojas com-
______ pletamente novos, á rua Francisco
Eugênio ns. 176 a 178-A. As chaves
estão nos* mesmos. (C 26733) I,

ALUGA-SE 
na rua General Cana-

barro n. 343, esquina de Professor
Gabizo, com 4 quastos, 3 salas, copa,
banWiro, fogão a gaz e quintal.'Alu-
guel 550$. As chaves rtia vmesma rua
305. - .<C'37117) L

VILLA ISABEL
ALUGA-SE 

a casa da rua Theodoro
da Silva n. 386,' com 2 quartos,

3 salas e mais dependências. Tem
quintal e fogão a "gaz.

(C 26914) M

ANDARAHY
ALUGA-SE 

á esplendida, conforta-
vel e moderna casa, com garage,

etc, da rua Amaral n. 75, transversal
á de Bi rão de Mesquita; chaves no
n. 80, por favor. Trata-se na rua dc
S. Pedro n. 61, 1». Teleph. N. 162.

(C 37160) N

ALUGA-SE. 
Passa-se o contrato de

uma casa com a q., 2 s., fogão a
gaz, á rua Antônio Salema n. 58, casa
XXXVI. , ¦¦¦ (C 27139) N'

\ LUGA-SE em casa'de familia dis-
X3l tineta um bom quarto por 80$ a
nm senhor ou senhora que trabalhe
fora. Dá-se pensão se quizer. Dr. Jose
Hygino n. 68, Andarahy.

(C 26644) N

ALUGA-SE 
um novo bungalow á

rúa Augusta ¦ n. 37i em Santa The-
reza, com telephone, garage para auto:
movei, etc. Tratar na rua do Ouvidor,
108, com o sr, Assis.

(C 38034)' s

ALUGA-SE 
o predio á rua Barão

de Petropolis 11. 526 (largo do
Fiança), com excellentes accommoda-
ções para famliia de tratamento; trata-
se á rua General Câmara n. 24, Pei-
xoto & C. (C 26703) S

ALUGA.SE 
á rua Augusta n. 37,

uma. excellente casa para família
de .tratamento, com garage e telephone.
Pôde ser visto. Casa nova. .-(C a'7113) S

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente

e quarto juntos sem moveis, còm
frventia em toda a casa, tem fogãc

a gaz c quintal, casa .de u_ casal, alu-
guel módico.-Largo das Neves, 12. Sta.
Thereza: ,; (C 26701) S

ALU.GA-SE 
o predio da rua There-

zopolis, n.; 25 (fim da rua Silva
Mahoel.frChaves nò at.e trata-se à rua
Io de 'Março n, lio.

(C 26748) s

/^lASA EM SANTA THEREZA <-
\J ALUGA-SE OU VENDE-SE a
da travessa do Oriente n, je.A, re-
centemente construída.. As elia ves ho
local. Trata-se com ò "sr. Victor, á
ruã da Quitanda n. 26, 2" andar.-

(C 26668) S

A 
um passo da grande matriz,. do
Meyer, vende-se o ultimo lote ,dc

terreno; tratar, diariamente, na rua
Cardoso n. 99, junto ao mesmo, das
7 ás 10 da manhã. (C 26800) 1

A 
Prestações desde 30)000 mensaes.
Vendem-se terrenos em Ricardo de

Albuquerque, estação seguinte a Dcodo-
ro. Agua e- luz. Brevemente terrenos
casas promptas para vender a 110. por
mez.-Todos os dias pela manhã, e aos
domingos a qualquer hora, ha quem
mostre os lotes. In forma-se na estação
de Ricardo ¦ ou aqui. .á rua da Alfan-
dega n. 5 (altos do Banco Gcrmani-
co), das 13 ás 17.* . ' ... ..,.C _t_6a) 1

CASA 
-_; Vcnde-sc, á" um pasto da

.grande riiatdiz- '.do . Meyer, vá rua
Cardoso ¦, ri. 99,'' parte á! 'Vista t parte
a prá-O.- Tratar;H-diariamente,--nà' mes-
ma, dasr 7 ás 11 horas.

. ,. (C 36801) 1

GOMPRAM-SE 
prédios e tcrr»no

bem localizados e dá-se dinheiro
Respostas á caixa ._ do "Jornal do
Còmníercio". Empresa Predial.¦¦¦'¦••. (C 3196O 1

PRÉDIOS 
È TERRENOS. Compra

e vende o Bureau Jurídico Com-
mercial, rua Chile, 15.' 

.-¦¦ (C 14373) 1

VENDE-SE 
um bom bilhar com.scus

pertences, na rua. Haddock Lobo
n. 417. (C 3647Q) 2

\TENDE-SE sempre barato e negocia
V com seriedade, a "Joalheria Va-

tentim, rua/" Gonçalves - Dias, 37 ph°-
ne 994 C; tambem compra, troca, faz
e concerta jóias. (C 24395) 3

PEDREIROS
-Serventes-

Precisn _e á rua do Costa
numero 39.

¦ (-l-l).

R 11 I f K  Touring S loga-
O ll 1 - l- Ti8. typo 25, rcftir.
nndo capota,, pneus, pintura nova, um
jogo de capas completo, com paracho-
ques, cstribo6 de aliuminium, aro com
pneus sobresalentcs. Preço de oceasião.
Ver e tratar na Avenida da.Ligação em.
(rente á Araendoeira. Exposição Mestre
e Blatgé. .': 

'.-. (3016) 3

Ani^AiiíJnJas Compra-se jóias e ob-
ADUgUlQ-UeS jectos em prata, ouro,
martim, tartaruga, madrçperola, porcel-
lana, moveis" antigos em lacaranda, qua-
dros e .gravuras. Galeria Es-inger.
Avenida Aunirante Barroso n, ?2 tjun
to aq .Club Naval. Telephone RC«m-
trai 4243. • (C «_»)¦_

11ART.OMANTE — D .V Ma»? Emilu.
KJ a celebre ei* do Brasil e_ Portu-.

«ai, cqnságràdá pelopòvú a mais peri^
lá, á última palkvía da cartomancia e em
-lendas océu|_as: ás pessoas. dp. inte-
rior, consultas, pir. carta, seriedade e
rigoroso sigilio; residência a tua Vis-
-nde-ao.Urugua/ n. 157. "? N.cthe-
rn*. e caixa postal 1.688, Rio de Ja-
...:™ ii, (ft 38o43)__3

CHAPf-OS'— 
'Para senhoras^ e"sè-

nhoritas; a começar por ' «f, 355.
4S$ooo. Aproveitem a oceasião. Iam-
bem se, reforma ipor -12*000.. Largo de
S. Francisco n.'
na de Ouvidor.

«andar, esqui
(C.37134)'3

COMPRA-SE 
um p_tK0> «.r-ín,e> ¦ Va"

ra particular, mesmo que preccise
alguns reparos,' Phone a4iViHa.^ 

^
relógios

á rüapONCERTAM-SE Jjoj.á«nAI Pêndula
Inválidos

Americana,

(C 26891) 3

COMPRAMOS 
roupas de homem, se-

nhora, louças,' inoveis,' etc, etc,.
Rua Marquez de Sapucahy n. 363-
Tel. Cent. j-t'?*. 

(C 26080) 3

.T1HOCADEIRA Heársòn, nova,, 60
vende-se por 300»;_/ ovos, 

'pêr/éitá,

rua Senador Furtado n.
(C 36657) 3

COMPRAM-SE. 
roupas de homens e

senhoras, usadas e novas, e outros
artigos; paga*? mais do que em ou-"ras 

caaas;telephone Central 3344:
á rua SenadorDantas 1.^7$.^ 

a

DINHEIRO 
— .Empresta-se 500 con-

tos em parcellas de 10 a aoo
contos, juros mínimos. Prazo a von-
tade do devedor. Av. Rio Branco
n. ,«,- 1°, sala ., com Silveira^ 

^

ÃNSAR é alegria dos jovens e as-
sim gozar q nectar da vida, mas,

para isso, é preciso aprender; pois
bem, á rua 34 de Maio n. 59'. so-
brado,- encontrareis aulas a preços ra-
zòaveís, leccionadas por senhoritas.

(v 28044/3"duplicatas

CarmoTVirJtíklRO sob letras
XJ a juros de .1 e 1 í. ... ¦
39, elevador, 1°, sala so, das 10. âs
13 e das 2 as -4 ..(C 37174) 3

Particular dá a Ju-
sobreDINHEIRO. ros desd. ...

prcdios, apólices, alugueis, mesmo em
usufruto, inventários, conatruecues; pa-
ga impostos átrázádos,e faz concertos;
3á para,a compra de prédios. Infor-
mações, por favor, dr. Mattos, Ave-
nida Passos n. . 24, sala .3. das lias
6 horas, 

. (C 26155) 3

ENDE-SE um piano por preço ra-
zoavel, á rua Silva . Jardim nu-

mero 11, fundos do barbeiro. .
.(C 2á904)_3

VENDE-SE 
um piano por preço ba-

rato, á rua do Curvello n. 61.
(C 36903) 2

VENDE-SE 
piano allemão "Wer-

ner", novo; rua S. Luiz Gon-
zaga n. 106; preço 4:ooo$ooo.

/ (C 28010) 3

VENDE-SE 
um piano allemão. Rua

Theodoro da Silva n._ 96, Villa
Isabel. S •¦•'•(C'3Bo58) 3

ÊNDEfliE um telephone Sul. In-
formáSões 939 Central.

J;, 
•• (C 28062) 2

ACHAllOSÍE PERDIDOS
CASA 

Liberal — Rua Luiz de Cá-
mSes, 58 ei60. Perdeu-se a cau-

tela n. alitei, desta casa.
..' : <_A\ _(C 28052) 4

COMPANHIA 
Áurea Brasileira —

Filial: rua Sete de'Setembro, 187.
Perdeu-se a cautela n. 26.629, da se-,
rle A, da Filial desta Companhia!"

(C 26651) 4

GUIMARÃES 
Carneiro & Ca. -

Aveniad Passos n. 14. A. Perdeu
se a"; cautela n, 10.615, desta casa.^

(C 37065) 4

JJ. 
Andrade, suecessor de Guima

. riès Carneiro "- rl" — A»'""1»
Passos
tí.;: 9.9°5i

. Cia. —Avenida
14. A. Perdeu-se a cautela
desta- casa. ¦ ;
(C 

26787) 4

NA. 
ROMANO. 54. rua Luiz de

. Cam6es, Perdeu-se a cautela des-
ta casa de ns. 143.589- e-J43.835.'"

. ..- ¦ <C- 36637) 4

EMPRESTA-SE 
dinheiro a emprega-

1 dos no commercio, funecionarios
publicos e negociantes; das 11: á.. 1
hora, com Azevedo, á rua da Quitan-
da 51, i»- and., fundos, sala n. 5-

,(C 35803) 3

Feridas o. uleeras o me-
lhor friedlcamen-
to é a BORALI-
NA — Deposito:

Rua dos.Andradas, 29. (C 27172) 3

^ADVOGADOS
p/MOLEgTlASi|dns_senhoms , <^M

jj urinuriiiH IDiagnostico e tratait__.0 _M)) corrimentos. —J- m

Gumplido de Sant -Anna
professor de Direito Civil da Uni-
versidade, communica _òs seus
amigos e constituintes, nue, há-
vendo deixado o cargo de 1° de-
legado auxiliar,, reassumiu a di-
recção do seu escriptorio de ad-
vocàcia-, á ma 1" dó Março 11. 22
— .1°, onde se encontra, diária-
inente das 12 as 16 horas. Tel.
Norte 4058. (O 26884)

O 
ADVOGADO Dl. Lycurgo Cruz,
escriptorio á rua do OuvTdor, '89,

telephone Norte *48oi_ 'àdeanta1 - custas
etn processos de, inventários.' 

(C 36837) Adv.

•MÉDICOS
CLINICA DE SENHORAS

Tratamento sem operação . da falta
de regras,:;colicas, corrimentos, etc,
diagnostico precoce dá gravidez. Prof.
Octavio de Andrade e dr. César Es-
leves. Largo de S. Francisco n. 25."
Telephone Central 1591, de 9 ás 11
e de 1 ás 4. (C 2191.1) 6

DR. AMADEU JACOME
Partos -rr, Gynecologia, Cirurgia ge-

ral. Consultório' R. Santo Antônio 10.
Res. R. D. Marianna 181. Tel. Sul
2094. : (C 26109)

'radical c
sem dôr sy-
philis. Dr.
Pedro Mo-
galhães —" 

v. -..' Almi-
rante Bar-

roso 1,2o and.' 9 ás W. T. C. 1009• ¦ -¦ 
 (C 26830)

Curada^
Gonorrhéa Fi

DOENÇAS. Cura garantida
DE e rápida do

NARIZ OZENA
GARGANTA, (fetidez do nariz)

OUVIDOS Processo Intei-
E BOCCA T-i-énte novo.

DR. EURICO DE LEMOS
professor livre dessa especialidade • na
Faculdade de Medicina do Rio. de Ja-
neiro. Consultório:' rua da Republica
do Peru* n. 19, 1» andar (antiya rua
da Assemhléa), das 12 horas as 17.

. ,(C 28092)

e tratamenio

colicas, tun,ore"da_0S^".
seios. estrnt;ii„_„.0_ da _'" I
nucçoes (requtnlts _ ,i„.„„".
hemorrhoidas. olorou'.

HYDROCELE

_..ro-:™ai5.m'*3,. - vo___.-az rela.-. Cura radical por mcesso benigno, com Wal i?Zannos de consagração, „, Jração cortante, s.„. dór _ J_precisar o aftastamento _as !?
cupaçoes habituaes. w'

DR. CRISSIUMA Flitin-RUA RODRIGO SILVA1?
das 13 ás 16 horas

ESS

_-_--_-i3íiír~
A'S1 SENHORAS

O ELIXIR DAS DAMAS, to-nico utero-ovarino, do dr R__Sgues dos Santos. 6 um' agentatherapeutico de uma acoãoener
gica e segura nas moléstias troprias das senhoras, nas irréj.-larldadcs Oa nenstruação SI'ficuldp.des e collicaâ'. uterinas!hemorrhatrias durante a meaitruação, suspensão tardia, _.rel:nos ovarios catarrhos utcrlnr»-
etc. O ELIXIR DAS DASU3modifica e corrlce n osfad. _£voso das senhoras, lactúan..
tambem sobro os intestinos m.
gularlsando suas funeções. '

A'. venda em todas as pha_.macias. (3},,

f f

I

v MOLÉSTIAS
? - DO -.

CORAÇÃO e VASOS
Methodos modornos de dlasno.

tico e tratamento
Dr. F. de Arêa Leão |

Cem longa pratica da especWl,
dade e grande tlroclnlo cllnks

A' RUA GONÇAILVES DIAS, (1
Das 2 ás 5 lioras — Tel. 1115. -

Resid. Vde. de Pirajá, 401. - W,
Ip. 1656, (11H1

seíi trata-
mento. Av.
A. 1 m irante
Barroso, 1

2» andar, 9 âs 19 - DR. PEDRO
MAGALHÃES, 9 as 19.(c 

^

Impotência

LUSTRAÇAO, 
armações,, empalha-

ção, concertos de moveis, Lamar-
tine _ncarrega.se. Teis. Villa toÇi1 ou
B. Mar 11a. ^c ""&> 3

LIVRO 
"Docel dé Lagrimas" —

Emocionantb leitura', da poetisa por-
tuüueza Hirminia Telles da Gama. Pe-
didos â rua Senador Dantas n._ 70.
¦ «andar. (C s8o_4) 3

IITOÇA' 
distineta muito joven, boa

TJ. apparencia, sem nenhum .compro-
misso, precisa protecção jnuito- 

dis,
creta de senhor de meia edade de trata-
mento que guarde absoluto sigilio, para
auxiliai-a com oitocentos mil ríis. men-
saes. Quem se achar em condições es;
creva por favor dUendo telephone. a
LUIZA, escriptorio deste jornal. .

(C zoooo) 3

if/rODAS a preços de reclame ias lin-
M. dos e elegantes modelos, de verão,
craciosos vestidinhos de crianças, se-,
„t,nrifa. Rua do .Catette n. 120, sob.

ao, ,
6764)

ANICURE ROSITA Qu"»3*"
vossas unhas tem tratadas? Cha-

mae-a ife telephone B. M-^pSo.^^ .

nhoritas. Rua do.Catette ._.
B. ,M,,:,o88. Rapidez e perfeição.

-"--PURGATIVO*

HOMCEOPATHICO
GURAA PRISA". DE VENTRE

PHARM. CENK HOHCEOD/1THICK

LgONGeigAO Nr

(C 25945)

DR. BRANDINO CORRÊA
Moléstias do apparelho Genito-Urina-

rio no homem e na mulher. -OPERA-;
ÇÕES: Utero, ovarios, próstata, rins,-
bexiga, etc- Cura rápida por. processos
modernos, sem dôr da

GONORRHÉA
e suas complicações: Prostatites, orchl-
tes, cystites, estreitamentos, etc. - ia-
thermia, Darsonvalizaçao. Rua, Kepu-
blica do Perú,,23, sob;, das 7 as 9 e
Jas 14 ás 19 hs. -Domingos e Feriados,
dai 7 4. 10 ... ..Central K^j,

"trÈNDEM-SE machinas de encerar
V assoalhos. Rua. da- Alfândega nu-

méro_i97 -,  (C 37810) 2

P"ERDERAM-SE 
as cadernetas nume-

ros 537-779 e 654-025. ambas da
•t« serie, da Caixa Econômica Federal.
?.'..,., (C 26897) 4

PERDEU-SE 
a caderneta n. 317.343.

-da 3"/ser!e, da Caixa Econômica

¦m
RÉDIO — Vende-se, magnifico, pa-

ra familia- numerosa e de trata-
mento. Preço .de oceasião. Rua Mo-
raes e Silva. _o. (entre Bandeirantes
e Professor Gabiió).' Tratar com o dr.
Wagner, Uruguayana ' n. 22.

(C 36692) 1

£__-!
___ t

I , • _

As Tosses,. BronchJ,-.
tes, Constipações e
1'ataiTlio pulmonares
desapparecem. com

o TÔNICO

tio pharm.-chiinico
. .JO/ÜO DA SILVA

SILVEIRA
(312)

V_NDE-SE 
uma hoa casa em Vlila

Isabel; rua Luiz Barbosa n. 23,
onde se trata. (C 36821) 1
"XTENDEM-SE- 

s prédios novos, no
^T '.Meyer! 2. á rua^ Cardoso ns. 72

e 7/; úm á" rua Archias Cordeiro, 402
c 462 A (loja ,e sobrado); um. á rua
Silva. Rabello n. li e uni i nia: Cias• da Cruz .n.. .".-,. 

'Trata.sé 
nesse ultimo,

ate ao meifriHá. . (C 36817) .1
¦f TEND&SE um bungalow novo, pa-
! V -ra. familia dc tratamento,-i rúa
Sete n. 17, próximo á rua Borda do
Matto (Andaraby).,trata-se no mesmo.
¦', 1 (C 25997)'i

MANGUE
ALUGA-SE 

um predio á rua Vis-
conde Diipratn. 25,.próprio para

garage,- deposito- ou fabrica, com um
barracão nos fundos e cora grande ter-
reno ao lado. As chaves estão á 1-
V. de, Itauna n. .57. ,Faz-se.contrato
de' cinco annos. Trata-se á rua Barão
de Ubá n. 45^ (C 26865) T

SUB. CENTRAL
ALUGAM-SE 

os prédios á rua Bel-
. la Vista ns. 138 e 140, casa I,

no Engenho Novo. Chaves á mesma
rua 11. 153. Trata-sc com o dr. Ha-
roldo Valfadão. Rua do Ouvidor n. 59,
i°. Tel. N. 6555- (C 27191) (-'

A:

ALUGA-SE 
ou vende-se o predio da

rua D, -Thereza n. 99; chaves â
rua Piauhy n. 107, trata-se á rua
Goyaz n.. 94. (C 38077) U

LUGA-SE uma esplendida casa as-
sobradada, propria para familia dc

tratamento, á rua Paraguay n. 35, .1
um minuto da'estação do Meyer. Ver
e tratar com o sr. Edmundo, na "Casa
Alzira" (esquina da mesma rua).

(C 27177) -u

ALUGA-SE 
uma grande casa na rua

Aristides Caire n. 166. As chaves
na mesma. (C 36814) U

ALUGAM-SE 
umas casinhas comple-

tamente novas, á rua Victor Mei*
relles n. 65, £. do .Riachuelo; cha*
ves com o sr. Gomes, á rua .Maré-
chai Bittencourt n. 53; trata*_e: á rua
Visconde de Inhaúma n. 93, 6obrado.

.(C 26719) U

OURO
• Prata, platina, brilhantes, jóias
velhas, .compram-sé o paga-se
bem na joalheria Raphael. São
José, 43.

.. ¦-.-. - - 
 (72),

rf_ERRENO. Vende-se á rua Caldas
...Barbosa (Piedade), junto ao n. 27,

com* 11 x 60, trata-sc á rua dá Harmo-
niá h, 96. : (C 27188)'"1
1«'lERRENO em Copacabana. Vende-
X se á rua Lafayettej 'junto do 53
com' 7 ni. ic 22 m. Trata-se uo. so,
fica a 40 in. da Avenida Rainha Eli-'
sabeth. (C 36447) 1

ÍC7ENDE-SE o excellente predio á
; Y rua Itacurussá n. 73, _ Tijuca,
transversal ã Conde de Bomfim.

. (C 36803) 1
TTENDE-SE um terreno de esquina,

V em Ramos, 11,5 x '36. Phone Ip.
ioi'9.- ' -,". ¦ -_. • (C 38&OC-) 1
TTENDEM-SE diversas casas, ho

V,V ' centro, da cidade do Petropolis,
pelos'preços de 8, ii,-'35Í- -8 e 90
contos, este predio é na Avenida 15
de Novembro, entre os dois. theatros:
para tratar e mais informações, ria"Rio, 

á rua Primeiro de'Março ri. .-.
.'Casa Carmen,. com o sr.-Manoel S^l-'^ueiro, e. em Petropolis,' com. o sr'.
'-WattO-, no Bancu uc PcU'Opi.làõ.
.';. (C 26627) 1
-TENDIS-S- um magnifico

terreno em Copacabana,¦Junto ao n. 536, da Bua Ba-
rata Bibeitro. Tratar no pala-
cete qué fica nos. fundos do
mesmo terreno. . (1175)1

NDE-SE todo ou em lotes de
10 x 100 um terreno na Estrada

do Areai — Villa Santa- Thereza; in-
forma e trata á rua Barão de Ubi
n. 12, casa I. (C 26688) 1
-TENDEM-SE diversos prédios e ter-

renos em Botáfosó e Copacabana.
Trata-se com João Serzedcllo Corrêa.
Escript.. Rua Buenos Aires „'.'_ 168,
sob.. Tel. ..Norte 6444, das 2 ás 4
horas. ._  (C 27080) 1

Federal." (C 27145) 4

PERDEU-SE 
a cautela . n. 57-593,

da casa de penhores de Jorge da
Silva- Oliveira,: a .rua . Silva Jardim
n. 10 e praça Tiradentes, .1 (fundos).

.... ,: .(C 27063) 4

TRASPASSA-SE
novos, alleniães' de : 1*
classe, só na Casa Frei:
tas: vendas facilitadas;
não comprem sem visi-

tar nossa casa, á rua Lins _de Vascon
ceilos, 23, cm frente á est

GA 
8 A —'• Traspassa-se - o

contrato da casa n. 58-A
da Bua do Bczende,. á qual
tem todas ' as qualidades de
moderna hygiene. — Ver na
mesma. .. . . (8T9) 5

PA-SA-SE 
o sobrado da rua Sete

de Setembro n. 121, quatro cora-
modos, inclusive, a sala da frente.

.-•-... (C 368»4) 5
nrtRASPASSASE 19 meses contrato
JL primeiro andar predio 171 rua Ro-

sario, quasi esq. Uruguayana, dua?
grandes salas e quatro escriptorlos lne-
nores, tudo independente, mais depen-
dencias. Aluguel taxas ii0ii6$, Trata-
se no mesmo. Bulcão 3 as 4. horas.

(C 37205) 5

TRASPASSA-SE 
uma casa mobilada

4 praia de Botafogo a quem com-
prar' os moveis existentes na mesma
que' tem -4 salas, 6 quartos e mais de-
pendências, ou se aluga, mobilada por
1:50c., fazendo-se uma diferença caso

o pretendente desista de ocçupal-a toda.
Informações phone Sul 1450.

. (C 27161) 5

DIVERSOS
A LUGA-SE uma casa nova, com aj-

IX. ijuma'mobilia', sala; quarto, cozi-
nha, W. C.', á rua M, estação Collegio,
Districto ; Federal, E. F, Rio d'Ouro.
Trata-se rió local, com o sr. Manguaba,
na ,Villa Damiana. 100$.

(C 28043) -

AUTOMÓVEL. 
Vende-se: um., .do

ajjimado fabricante, Jewett, com
lotação para sete'passageiros, completa-
mente reformado e em perfeito estado.
Preço barato e facilita-se o pagamento.
A. tratar á rua de S. Pedro n. ix8, i*
andar, ou pelo'telephone N. 415S.' '¦' ¦-' <c 37'47) 3

VE

TTENDEM-S. casas reconstruídas nas
ruas, Cosme Velho c Indiana, de

35 a 50 contos. Norte 3987. .
-• (C 27193) _i

T7^NDE-SE um lote de terreno a
"rua' Cósme; Velho, com io metros

e 80 de frente por .17 dé fundos.
Tratar .Norte. 3987. (C27193)1

AO 
commercio e a todos que precisa-

rem de empregadas de confiança pa-
ra dactylographas, telephonistas, ;caixei-
ras ou venâeiiies, caixas, bilheteiras 3e
cinciiiü-, iiiuui-i--, Coó-_i_ -ãà_.-,_ CiK_ur_I-
ras de hotel e serviços.domésticos aco.ft;
selhamos que as procurem no rua 7 de
Setembro n. 188, 2» andar, sala 3,.,
secção de collocações. (C 27228) 3

ALUGAM-SE 
ternos de smocking,

casaca, .rak, cartolas,'cocos, forra-
dos de seda, no rigor da moda. Menor
20 o|o. Rua Senador Dantas n. 75.- ' - (C 26781) .1

AFINADOR- 
de piano. Rapaz cego,

educado no Instituto Benjamin
Constant, habilitadíssimo áfinador de
pianos; afina de io. a 15$. Tratar com
D. Elvira. Tel. Villa 903.

(C 25124) 3

Tl/TACHINAS de escrevei, Officina
Iti de i« ordem, deposito das me-
lhores márcás, garantidas, a preços sem
exemplo. Largff do Capim;. 8.- E. Ma-

galhães. (c -67<9> 3

Mme. ZAMBELLI ^."'."córfé
fundada em 1900, Aceeitr 

$W%°as dá promptas com ->_"S™J „ ài .
moldes por medida, Rua Sj^Mgtf^

\-r APHINAS de escrever, caixa ,:re'

tS. _to_-tor-... compram-se, vendem-
« trocam-ie e concertam-se., Casa ,Vi-^
...r. Rua da Alfândega. 

^IT;,^

T3IAN0 allemão'—Vende-se um oom

Jl piano, cordas cruzadas, cepo de

metalf com installação deçtrt«ídR«or
^adorá de Pianos, rua do Scenado,684.

iSlANOS — Afinam-se por 10.000.

p Tel Central, 1989, .com o. sr.

Motta, na Avenida Rio 
•-gfffgfcffl.-

PIANOS
Eng. Novo.

(C 24384)
"DIANOS "BRASIL", fabricados
X com as melhores madeiras nacio-
naes, altigam-s'e e vendem-se a prazo,
i rua General Caniara n. 105.

„¦¦.-• (C 26715) 3

TITACHINAS de escrever, quasi no-
JjfJL va», por-preços baratissimos, alu-
gam-se e vendem-se a prazo, á rna
General Câmara-n. 105. ¦-.-'; ,(C 26715)..3

X>EG1STRAD0RAS, quasi novas,
XV por preços baratissimos. Rua Ge-
neral Câmara n. 105. CC26715) 3

QUEREIS 
ficar bom da tua pnsSc

de ventre? Almoce e jante na Ve-
getariana 15 dias. Custa 3$ a refeição
Rosário n. ii_. . (C 2615'') ¦'

,_> ¦ >¦___« e auto-pianos alle-
•PIANOS^'-SíSsssí

Barros 389 e -91,
(Edifícios próprios), T. Villa
8968. A maior-'casa importadora.
Nãò comprem sem visitai-a ou
pedir cafalÒBOS. Llquida-ae a
varejo, um saldo de materiaes
para machinas a-tcçladoB.

(4939)

0"
Unim

_a 
' 

ts»,

lANOSLUX
5A0 TRM BlVAlí

Unlco» fabricados com madei-
ras do'paiz. Contendo 88 no-
tas, teclado de marliiu,, e d»
tre» pedae» •- Vendas '_' dt-
nheiro e a _pr_tiçíes gosarao

do abatimento de 5 % os professores e
«lumhos de institutos; ^mbem »luga-se
AVENIDA »8 D5 SETEMBRO, 34"

Telepho-»,-- Villa 3«jf8 "
¦ (11831 3

- Colicas falta de
regras, d6res nos
ovarios, hemorrha-
gias, o melhor me-

dloamento é o EL-rXIR DAS
nAl-A_, do Dr. Rodrigues dos
Santos. Deposito: RUA ECS AN-
DRADAS, 29. (C 2717.) 3

Gonòrrliéa
SYPHILIS

l»ÍPOTEr-CIA"
Tratamento rápido e mo-

derno por processo_, de re-
sultados garantidos Dr.
RUPERT PEREIRA, Ro-
drigo Silva, 42. 4» andar
(elevador). — 7 ás 11 e
2 ás 7.

(27199)

Fraqueza sexual
feiillalou 

viril, psychica ou funccional
o homem. Debilidade- orgânica.!Acção

extemporânea, tardia ou -prematura.
Exiguidade' de insufficlencia do sexo,
por mais recôndita (jue seja. usar: Eli-
xir e cápsula» Mcinicke. Peçam, por
carta, prospectos 60 Laboratório Meiru-
eke.. Rua Marquez 'dc Sepucahy, 314.
Rio. ...-;. (C 27021)

GONOFIM
bítra „ GONORRHÉA

aguda ou çhronica .
Processo rápido e ipfalHvel
Dep.: Rua G. Dias, n. 41

(C 26729)
1 rVN^V\iAAAAr^/VVVVSA^V>fVN^/WVVVVVV

3LEN0RRHAGIA
Cura radical pela diathermia t 11 _

ultra*violeta (methodo inteiramente _>
vo no Brasil, o - de melhorei resultado,
actualmente conhecido, tratamento n.
pido, cura em -lucas applic _5a, i»
dolores e sem o meoor .tti_o—tt__.
ca de Negelschmith, Berlim e Kowu.
chilc, Vienna). Dr. Cocio Bjtcdla,
ex-assistente da Fac, de Med., medica
da Polic. de Botafogo. Das 9 il 111
4 is 6. Tel. C. 3.864. S. .«.,_,' Aviso' — Consultas e tr„__n_.
com hora marcada — Das 9 is 6.

 (19371 (• / v_ "—'
e BU_com<
plloaç!_
em ambo!

os sexos. Cura radical por 1)r*
cessos seguros e rápidos, DE.
JOÃO ABREU -- DR. DUAHTH
NUNES. Das 8 fis 19 horas. -
Telep. 6803 N. — Rua S. Pe__
numero 64. (Ul..

íV

GONORRHEAS

DENTISTAS
DR. SILVINO MATOS

Laureado especialista em DENTA
DURAS COM OU SEM PRESSÕES,
á guiza dos dentes naturaes. Preços 11.
zoaveis. Rúa 7 de Setembro, 194.

(C i___

Dr. Silvino Mattos p_tí
denUduras anatômicas, , SEU CHs.
PAS em alguns casos e tm run.»
(BRIDGE-WORKS). Preços moíio»
Rua 7 de Setembro, 194, i»*^

__WMOI

AS DENTADURAS, quebrada» ou.
defeituosas r*

param-se em horas, fickndo como n»

ws no consultório, do .laureado en»

cialista dr. Silvino Mattoss a ta» -»;
de Setembro, 194.; _ 

2;li!j

D. "Silvino' Mattos ^- _£d_.
U em' dentaduras parciaes e duplas, pon.,
t-fpivots, blocos, coroas de ouro, oVt»

raç6e- e eitrac.óes^sem gMm
diíos"; i rua Sete de Setembro. 1«jM

T_R. ALDO CUNHA - Tratalta;
JJ'dentários á hora, rápido, íarin*
dn e sem dôr, diariamente, das 9 «

,8 hs.. á rua Marechal ítataft »
Tel. Norte „_S4. _____jg__j

ENTISTAS — Vendem-se um m
•Vo . um vulcanizador, um esta»

pador uma mesa e braço . um U_

Ldôr. Rua dos Andradas ...^-

?\FFIC1NA. de Prothese DenUriz*
(/ Dr Paulo Pereira, dentista. Sal»

^3?£_-ffi%«Si1
LABORATÓRIO

TRATAMENTO 
da Tuberculose, por

methodo especial e pratico. Dr. I.
Petterle. Cons. Rua Gonçalves Dias, 67,

(C 24876) 6

Clinica do
Prof. Pedro

Moura.

Urina-
Mo.

lestias daa
Senhoras — Operações. Con-
sultorio: R'. Carhio 5 -;— 1 âs
6 hs. — O. 265_—. R.: R_n
Barão Icarahy, 17. B. M. 4.

 (C 23892) 6

Curada
Gonorrhéa «S

Utero

ALTA. 
novidade — Vestidos • para

passeio e baile a 85$. Lindos man-
teaux de seda e lâ a -100., e outros
artigos recebidos agora r oceasião unica.
Rua da Lapa, 50, sob. Tel. Central
-009. Mine. Macliaw. -

(C 26813) 3

COMPRAM-SE 
vestidos, chapéos,

maüteaux, roupas brancas, , t ml o
que represente valor; param-se altos
preços. Rua da Lapa, 50, sob. Tel.
Central sooo. Mme Machado.,
... N: .-.- <c 2.812) _

Cirurgia geral
liAOtiríSC00"1 cfiPcciali-
1/Uvlly-lO dade dos or-

gãos genitaes
ViOtlAfOOG ti urinarios.
vTrffiSK1IK1&.XOTratamento dh

gonorrhéa (corrimento) c das
suas complicações na urethra,
próstata, testículos, bexiga,
rins, utero e ovarios; da sy-
philis, dos cancros moles e
das adenites, etc, — peloDH. JÚLIO DE MACEDO, á
Rua da Carioca 5-i-A ( das 8
os 11 e de 1 ás 6 horas) -
Serviço nocturno das 8 ás ©
horas. — Tel. C. 3051.

(C 27206)

CONSULTAS
GRÁTIS

Pelo Dr. Lnlz Lima Bitten- ,
court, especialista em moles-

tias dos

OLHOS, OUVIDOS, GAR-
GANTA E.NARIZ

todos os dias, das 9 ás 11 ho-
ras e pagas das 16 ás 18 horas.
Consultório —- Rua Buenos Ai-
res, 158 (entre Andradas- «

Uruguayana)
Tambem faz o tratamento da

catarata sem operação, nos ca-
(sos indicados. (C 24966)

HÈMOBRHOIBAS
Cura radical sem operação e sem

dor. Doenças do recto: tumores, íis-
tulás, estreitamentos, etc. Tratamento
moderno pela diathermia, clectrocoagu-
lação, alta freqüência, etc.,- e cirurgia
da especialidade. Dr. Mario; Kroeff,
assistente de cirurgia da' Faculdade de
Medicina. Pratica dos hospitaes de
Berlim e Paris. Uruguayana n. 104.
Das 3 ás 6. " .. (C 26386)

NIIIIIIIMIII|.||1HII1|ÍI'I"IHII'I'«II"HII«II'"'.|'I',I"_|'

| Elixir de Abacateiro |
_¦ DluretlCO. Ulssuiveú-, ão 1

aoido urico. Rins, bexiga e _
vias urinarias. Rheumatls- ;
mo. Arthrttismo. _

Deposito: R. 0. Dias, 41. I
(C 26730) _"llllllllHlllllllHIIIIHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln

dê prothtse tol*
ria do dr. SW

Mattos, que- ^£^£0
modernos e P™«°»'"™S, ift-lbol
anatômicas e q«a"íu"0"„cSn denta,
de prothese, assim «m0 "H„l__-

duras.em 1»»' .^Jíbi-I. .
ou defe tuosas que esteiam, 1

Setembro, 194. Phone C »S|^

Phone Central_S333: SiSS
fifÃLTER^ALLES partlcip» *«

W seis amigos ^^lient^a
íTter -sallesjyÇSS

rr0üa 7de Setembro' ^"M^jS.

PÃRTÊÍRÃS

SENHORAS
-__—n____i l-uhi-> -: . .

,- laros e í»
longadas. Av. Almiranto Mg
n. 1, 2o andar. Das 9 ás 1». »*,
PEDRO MAGALHÃES. (C. 

MO?;

Utero, ow
ti*~, collicasi
corrimenlosi
regras Irreg»
laros

M *SENII0M

B
xin
Ei<

Está triste? âl
___________ suas regras sao

dolorosas e irregulares, «on».
CÁPSULAS'SEVENKBAOT^

(Apiol, Sabina e Arruda) q«
ticará -Ôa. Tubo 7$, A' «n

PROFESSORES^
Allemão, 

ingi», f"M«'.,iujl_
no, hespanhol, portugue. íttJJ

Prof. estrangeiro! • "¦"¦"
3 mezes.
naes. Rua S, Jose n. 25 andar..'(C 

-7J^') 1

A ULAS PARTICULARES para id;

A, missão e exames no Collegio N

litar, no Pedro II e na EscoU Nor
mal. Rua Almirante Co.krane ». -•

(prolongamento de Maris e Barrou.
Tratar pela manhã. (C 

a4_ty)__j4

BANCO 
DO BRASIL - Ho^

rios do Banco preparara ondidi»
Rua da Alfândega, 7<i .

(C 33117)»

/-(URSO DÈ MUSICA ."UKur.rJÍL
Ll Piano, violino, theoria e solteio.
Rua Aguiar n. ai 7- U.rÍO,.7-8H

aos concursos
sobrado.- Aulas nocturnas

(ninda-Fe ira.

?ENDE-SE 
ou troca-se por uma ba-

rata' C um automóvel Buick, typo
Sport, deste anno, e em perfeito es-
udo. Carta neste jomàl a S. S.

,. ,,. (C 36858) .3

DIATHERMOTHERAPIA

Tratamento pela diathermia
das Jnflamma_C-s do utero, ova-
rios, próstata, estreitamentos do
recto e da urethra (cura rápida
b sem dôr), neurasthenia sexual,
rheumatismo, hemorrhoides, fl-
gado (inflamma_-o da vesicula bi-
liar, cálculos, clrrhose), rins (pye-
lltes, cálculos, nephrlte, chronl-
ca). Tratamento rápido e sem dor
pela eloctrocoagulaeSo dos turno-
res da pelle (câncer, verrugas,
etc.)

DR. LUIZ DB MARCOS —
rua TJruguayana n. 106. das 2
fts 4. . £3863)

copias ™rrt
tembro, 107. ESCOLA lM|

Escola Urania •
- dt Se-»

e In^ _;
Dactylograpliia—^7des«
bro 107, Portuguez, Francez ,e .*j6j

^ACTYL0GkÃ7HirTj«^gU ,0. Escola Royal.. »« JJ fuJ.
ix, Areias Cordeiro 1^
dam. Tel. 5636 <-. r">l;„\.íf,-

Um curso .W

Escola Ideal gvssí
graphla em pouco rtiaiíidf11 n"
50$. Largo da Carioca,.e-,,69M)

ísfiMKHrANTlL-Es-IaU»^

contabnidae-^,
."rua Sete de beten.li<*£ #.

Arithmetica - ¦¦""":--''

ARITHMETICA 
-

Sete de Setemhra
canül, portuguez, ingiei ' »™J 

jS
tzchyírap»";

¦ Sír

/¦i'::-',:-"¦::.¦¦:. .:,,..
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CORREIO DA MANHA — Quinta-feira, 20 deOutubro dé 19%
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Os Tapetes Congoleum Tornam o lar
Mais Alegre» e Economizam o seu Dinheiro

Basta que-se passe sdbre a sua superfície um
paniw^hunúdo,ípara que, ^num instante, elles
se- tomem limpos,' fré5_os.e*brilhantes. Nem a -
lama nem o p6 adhéremti superfície lisa dos
Tapetes»,Congoleum "Sello;de Ouro;" oleo»!
gorduras.e líquidos não,podem manchar estes
tapetes.',.Não é, pois, de admirar que milhares
de.donas de casa usem somente os Tapetes Congo*
leum. em vezidos tapetes»tecidos, que são muito
anti-hygienicos e nunca-podem ser bem limpos,
apezar-do fatigante trabalho qúe dá a sua
limpeza,

. Padrões apropriados para todos os
\ quartos e salas

E-como são beHòs e baratos os Tapetes Artísticos
Congoleum "Sfello de Ouro!" {Custam' apenas
uma pequena fracção do preço dos tapetes tecidos,
e o» seas padrões são obras-primas de artistas de
renome. íVa.rExda. deve ver;os-ricos padrõís
dos Tapetes ?Congoleuml i Precisa- ver como 6
possivel'embellezar a.sua casa; com pouco dín-
;tórol 'i:-r 'V:?v'': •'" '¦•¦'¦:.

v I—permeaaeia~Não precisam"¦/¦ ser pregados
' 

' 
'% 

*-» '¦¦¦'...»

Uma notável pnçriedádeidòs Tapetes Congoleum
é omodopor que fiqgm atendidos sobre o «o_lhor
sem serem pregados 

'òu .adiados, nunca se
revirando nasímargens oujnas^ntas. »
Com todas estas qualidades praticas e attractivas,
seria muito,natural esperar-se que os Tapetes
Congoleunj "Setlò de Ouro" fossem muito caro».
MasnSoósão.

JSoteos preços abaixa

Tamanhos
2m75x4in58
_m75x3m<l«
2ni7Bx3m20
2m78x2m7S
2m28x2m7S

Preços
210$000u
J78?000^
1559000
Tsasnni»
iiUooo

Tamanhos Presos
Im83_2m73 87$000
HiuvWwx.â SOI000
0m92xlm37 221500
0in46xUm92 7|50Õ

TtaES!Mnsncos
&Q0M

:'¦ ^__' •* M' Sello de ©tiro

Nos; Estados os pre. os sZo ligeiramente
mais altos detido ao frete.

~Wi,SeUode^i^**.dentifícS'o

Congoleum garantido ,
O "Sello de Ouro" é encontrado numa das pontas
de cada Tapete Congoleum legitimo, e.de dois
em dois metros no Congoleum por metro. E'
impresso em verde es_uròisobretum fundo dou*
rado. O "Sello de Ouro'Vg»rantè-lhe completa
satisfação-

Congoleum Company ot Delaware
Rua Pereira Reis 5 a»ll Rio de Janeiro

.. Üm Folheto dp Padrões Grati»
Escreva heste-coupon vosso nome

,i;e/.rod»i^çe9mande-nos-lho, e *';:V'^n^^*''*«'^''»»«i**^%.'.'» 'd

^^vèra^um^ttradivo fôtíwtb ,v*^' _ ,'x ,'¦¦¦-¦ ¦^'¦.'-.i'^.:^ ., \_
«lustrando .todos os padrSes ha§ \, 

''
suas coresexactas. vojso endereço.; ,<i>%

— VARIADO S0R1JMENT0 DE CONGOLEÜMS —
MARTIN S JUNIOR & Cia. — Andradas, 51 — N 6787

-»'**- W72)

Eíatnines cl 2 barras, mt. .;.,>., 1$800
Marquizet pa. cortinas, mt ~Ji;;:,v.^íÃ'2$6t*Q
Cretone Pompadour, mt. . . . -. 2$500
Filet bordado, mt. . ... ... 6$800
Madrás c| 2 barras, mt. : . . . . 5$000
Cretone, larg.1,20, mt. ...... 5$_0d.
Oobelira, larg. 1,40, mt. . . ... 16$000

i\ NOIVA
Contrai 133

22

Tapetes ailemães, 1,00 x 0,50 . > 12$000
Capachos de coco c| barra . . . :,í. |$00Ó
Passadeira p°. escada, mt. ... . 2$600
JTapetès p", sala . 

'. 
. . . . . . 28$000

Guarnição de metal para porta,
25 peças . .'. . . ¦-.. . ... 15$000

CORTINAE, CORTINADOS, STORES, etc,
'¦ 

it 3048)

BANCO 
do Brasil -— Funecionario do

, metmo prepara candidatou ao pro*
MM concurso; Sete de Setembro, 107,
Ueolí Urania. Central 3772.

(C 36735) 9

CURSO 
commercial, com cinco ma-

. Criai, 6o?ooo."Pela manhS e á
¦ml», 40$; rua Sete de Setembro nu-
>W0 107, Escola Urania. Cent. 3773.

(C »6735) .9
IPAfHYGRAPHlA —Escola Urania;
1 tua Sele de Setembro, 107. Ari»
¦««tica e escripturação mercantil.

(C 26735) 9

INGLEZ, 
portuguez e arith., em

classe, io( mensaes, pela manhã c
•folie, 3 vezes por semana; Sete de
Wfflbre, 107, Escola Urania.

f- (C 

36735) 9
SINA-SE chapéos a 3$ a aula.
Fuem-se vestidos,- manteaux e ris»

•W.para bordados. Rua 34 de _Iaio
•• Sgi, sob., com Mme.- Barros. .
> (C 38043) 9

Estudar por correspondência ?
: Hi tres annos centenas de alumnos

Wudsm Português, Francês, Inglês,
«ilbematica, Contabilidade, Desenho,
*!i na ESCOLA BRASILEIRA.
J-Jtio da Carioca, 15. Remettei 2|000
9 sellos e recebereis prospectos. e in-
"WBaçSes. (1571) 9
WnçeZ - Senhora habilitada.-v professora em Londres e Paris,
W»a seu idioma. Rua Sete de' Se-
«¦bro n. 107, 2»' andar.

(C 3S95S) 9

FRANCEZ pratico e theorico ensina
u o prof, Dc Fossey. Rua Sete dc
«Bobro n. 107, 3» andar.
-¦ (C 35953) 9
ÜRANCEZ — Curso particular, porsenhorita educada em Paris; edi-
«» do "Jornal do Coramercio"1, =»»««r, sala 11, Telephone Norte so.

(C 37001) 9
pRANCEZ -. Uma senhorita, resi-

dente á rua Constante Ramos, 67,
Ipanema 1978, ensina pratica e'•«ricamente sua lingua. materna. -¦

(C 3^001) o
MOCA inglesa ensina seu idioma
m Império, 6» andar, sala 50-53..

(C 3677a) 9

fnumxmxxximxipam de mer „
D SYSTEMA AMERICANO !
PWES EM FASCICULOS (

"~" lijJWWW —
NMETHODO APERFEIÇOADO
BW livrarias e pontos de jornaes
Q -tditorcs: r
tr~ R. CARIOCA 46, 1*  C

8K "SMITR PREMe"
^ra seuhoritas e rapazes

llÍJ^opapliia — Stenographii —
«uimstica commercial —• Português
jXg^GLEZ — STENOGRAPHIA

;*aa General Câmara n. 60, 2*>an»
ytLrS0"1 el«vador e telephone. —
g!L?M»,_ H(1570) 9

PORTUGUEZ. latim, francez, prepa-*'«torios, musica. Prolissionaes com»
K5]«. Aulas das 13 ãs si horas.
»g!?°r- ¦». »¦¦ (C 28037) 9
jJKOFESSOR BARBOSA. Lecciona
{..jWrtugnez, francez, inglez e conta-
r.Hf ' P™!0' modiens. Becco do*1M »¦ 30. (C26733) g

OLIVEIRA 
Sá, professor, prepara

candidato- á admissão na Escola
Normal e Collegio Militar. Rua Barão
do Bom Retiro n. 111, Engenho Novo.

(C 34873) 9
ROFESSOR de instituto of licial de

. edtjcàíao . ensina portuguez, fran-
cez, allemão é arithmetica, em casa de
íamilia, oú em sua residência,', e pre»
para çandidntos ao curso secundário.
Telephone, nos dias úteis, Villa 5711..
_ 

¦  (C 26139) 9

PRECISA-SE 
- de um. professor, de

portuguez, para um' rapaz, em Co-
pacabana. Tcl. Ipan. 127.¦•¦¦¦' (C 28075) 9

PROFESSORA 
parisiense, com lorigi

pratica-do ensino, lecciona francês
e italiano a preços módicos. Rüa do
Ouvidor n. 163, 3° andar, sala 38
(elevador). (C36792) 9

PROFESSOR 
allemão lecciona seu,

idioma em particular; acceita tra-
duecões.' Av;' Rio Branco-ri. - 1.45, 2°.

(C 2506a) _

PROFESSORA 
de piano, diplomada;

rua do fSenado n. 10, sob. Cen-
¦Íralji8j9. (C 36754) 9

PROFESSORA 
— Ensina francez-,

inglez, allemão piano e canto, a
prefos módicos. Tambem vae a donil-
cilios. Phone Cent.. 2982, Rua Treze
de Maio n. 44. 1 (C 26783) 9

SE 
QUER saber depressa francez, m-

glez, allemão, professora ensina
com brevidade. R. Estacio de Sá, 37-

, (C 38007) 9
1PACHy-RAPHIA. '"Pitman-Viega;
JL 21 edição augmen tada. Para estudo

sem professar. Em todas as livrarias e
na 'casa Crashley, rua do Ouvidor, 58.

-., *. (C 21914) 1

MACHINA "ÜNDEWOOD"
Vende»sc uma. em perfeito funecio»

namento -e bom estado de conservacã'.
— Preço vantajoso. — Negocio ^de
oceasião. Vèrc tratar áRua de S4o
Pedro n." 82. sobrado. (C 2716S)

CADILLAC
Vende-se, por preço de oceasião, um

confortável carro desta marca, com; sete
logares e' em perfeito estada de con»
servação. Tem um jogo de capas com-
pletamente. novo, pára-brisas e demais
pertences. Pôde ser visto na 'Garage
São Pedro, i rua do Cattete, 2?7._ Tra-
ta-se com a proprietária a praia do
Russell, 52, 6» andar. Telephone B.
M. 2749. (C_27166)

V1ÍNDE-SE
A bella propriedade da Hua Notvuu»

Torrezão, 217, Noctheroy — 10 minu-
tos das Barcas. Própria para grande
familia, com vasto pomar,. jardim e
horta. (C 37171)

APPARTAMENTO
Procura-se sem moveis, cm casa de

todo respeito, próximo da praia. Da-se
e õnle-se referencias. Cartas para F.
T.. Caixa postal. 10- (C 2715")

PACKARD
VENDE-SE um automóvel Packard

com pouco uso, com licença, rodas so-
bresatentes, jogos de-oapaSj etc. Infor»
maçSes com o sr. Thomc, pelo tele»
phone Central 17J2. (C 27158)

AUTOMÓVEL «YA
Vende-se um typo sport e moderno
Preço de oceasião, por motivo de

viagem forçada. Ver e tratar na Gara-

ge Central. Largo do Ma(^ad20717,-

Prensa
Hydraulica

Vende-se cora, pouco uso, . perfeito
estada 300 toneladas, própria para
collocação de aros massiços de cami-
nhões e outros fins Industriaes — com
28 aros de diversas medidas, motor
electrico de 10 HP —- Peçam informa»
çfles. Mestre e Blatgé, rua do Passeio,
50 — Rio. Facilita-se o pagamento.¦ ' 

(2290)

CABELLEIREIRA
Ondulação Permanente

A UNICA, ONDULAÇÃO DURÁVEL
OITO MEZES 

,

. Tingem-se cabellos em todas as cò-
res. preto, castanho escuro, claro, lou»
ro, bronzeado, ve""elho. 'acaju'l com
Henné. Lavagem de cabeça. Ondula»
ção Mareei. Massagens, 1 manicure. Cor-
ta-se "A li garçonne" e "demi gar»
çonne1". ¦ Vendem-se postiços últimos
modelos. Trabalha-se em cabellos cai»
dos.' Vende-se "Hennellne", tintura ga»
rantida e inoffensiva, em todas as cô-
res. Caixa 1S$. Vendera-se perfuma-
rias estrangeiras e nacional. Tel. Ci
1.551. Mme._ Augusta. Rua da Ca-
rioca n. 12. fobrado. (C 25991)

APPARTAMENTOS E ES-
CRIPTORIOS

Alugam-se no "Edificio BrasM", ao
lado dos pr andes cinemas, appartamen*
tos constantes de trea quartos, vestibu-
lo, salas completas para" banho, com
agua quente c fria c cozinha, 700(000,
8001000 f, 1:000|000 mensaes, assim
como salas para dentistas, medites,

advogados c commercio fino. — O pre»
dio é servido por dois elevadores ra-
pidos, Otis,' e dotado de outros me-
llioramentos. Trata-se no mesmo edi:
ficisa qualquer hora. (3897)

Fogões e aquecedores a gaz
doyos

A DINHEIRO E A PRAZO
. Tres bocas com forno, desde 200(000
com collocação, aquecedores a gas
desde 150(000, com collocação; todos
os apparelhos são garantidos.

Concertos de fogões e aque-
* AAliftVAA' ' 'l

libUUII/O

Orçamento grátis: chamar pelo Te-
leph. Norte 5664. Sociedade Federal
Suissa, á rua General Câmara numero
238 e 240. (1986)

CHAPÉOS
Lindos para senhoras e senhoritas

era soutacbe, a jour, clina, tnanllha de
S0(, por-35(; 40(, por 25(; 30(, por
20$. Chapéos dc luto desde 25$. Tin»
ge-se c reforma-se a 10$. Rua do Thea»
tro, -17, loja. A Pastora, Mme. Bos.

 (C 27186)

ESPLANADA DO SENADO
Aluga-se, no excellente predio, te-

cenlemenJte construido á rua Carlos
Sampaio, 48, os dois apartamentos,
-tind;i vagos, com tres salas, quatro
dormitórios, banheiro, cozinha. As cha*
ves eslão com o Inquíltino do andar
terreo e trata-se á £raia do Russell,
52, 6* andar, com a proprietária. Te-
lephone B. M. 2749, \C 27166)

SITIO OU FAZENDO-A
COMPRA-SE

de 5 a 10 alqueires era terras relati»
vãmente planos, isentos de inundações,
perto de -estação,- tntre Barra- d.0 «Pi»
rahy e Barra Mansa. .Offertas con
preço: ultimo, a Paulo, Rua Sio Pe»
dro 185. (C 26619)

PIHVSAO.'
Pessoa seria e com pequeno' capital

procura sócio nas mesmas condições
è cora pratica do ramo' para se: assa-
ciar na compra ou montagem de uma.
Cartas a J. Mello\ C. Postal 1051.

' (C 26725)

FRAQUEZA GENITAL!...
Ou esgotamento' nervoso, soffreis?...

Peça receita grátis ao Dr. G. Cruz —
Caixa Postal 2012 — Rio de Janeiro.

(C 19561)

/ CRAVO
Peça. antiga. — Vende»'se. ou troca»

se por um Harmonium, esti em optimo
estado, restando-lhe somente uma en-
cordoação. Tratar com o organista do
Cinema Capitólio. (C «846)

SRS. NEGOCIANTES
DO INTERIOR

O Bureau Jurídico Commercial, rua
Chile, 15 — Rio-— co|loca vossas n|er»
cadorias. Cobranças de duplicatas,. etc.
.- (C 26204)

ÁS SENHORAS E SENHORITAS
As mais modernas bolsas

Especialidade em reformas. Rua Sete
de Setembro 11. 145, sobrado, edificio
da "Tinturaria Pavão*. (C 26483)

IPANEMA
Vcndc-se magnifica casa em centro

de terreno, recentemente 'construída,
com 5 quartos, 2 salas, 2 halls, con»
fortavel banheiro, salinha de almoço,
cozinha, garage para 2 autos com 2
amplos quartos para empregados, gran»
de quintal, etc.: ver e tratar com a
proprietária, á rua Visconde de.Pira-
[4 n. 431.  (C 28053)

EMPREGO PUBLICO
Dá-se 10:.

3 niirm arranjar um. ssjprsp...puslíst
federal ou municipal, com boa rerau»
neráção e seguro, jura pessoa hahlli-
tada. Respostas para a caixa E. P. D.
deade jornal. (C 28068)

SÍTIO EM NICTHERÒY
Com bondes i porta, agua-tncanada

e luz electrica, no centro dc elevado
e laluberrimo local, com a extensão de
dois alqueires. Pomares, raccas e gal-
linhas. Transfere-se um superior con»

.trato de arrendamento' com opçío de
cumpra. Phone 595 Jardim, das 10
horas em diante, esm o sr. Lemos.

(C 27175)

GANHE
25(000 diários ganhara qualquer pes»

ss* era sua casa, comprando uma ma-
china "GRISWOED" para fsaer meia»
de ultima creação. Vísete-nos sem com»
promisso, lhe daremos informações.. R.
Uruguayana, 33, 2* andar. Ria de
Janeiro. Acceitamos agentes para o
interior. «0.27154)

CasattiM
* ta m m m m m m m mmmm

CALÇADO "DADO"

Amais barateira
do Brnnâiadit

AVENIDA PASSOS, 120 — Rio

TBLBPHONB NORTÍB 4424

O expoente máximo dos pretos
minimos

Conhecidlssiraa era todo o Bra
«11 por vender barato, oxpOa áo
(üelos de sua creação por preooi
«soopclonalmente baratos, o qur
mais attesta a. sua gratidão pela
preferencia que lhe é dispensada
pelas imãs Eternas; freguesas.

4 
A í-r.Lindos e «nos.sapa-
-u «P tbs èm fina pellica\en»

vernlzadà preta com linda gúar-
(üc3,o úe í|na pellica c6r de .cinza,
e lindo cordãoislnho no poltp' do
pé, salto cubano alto. ' Vitima
Moda custam nas outras-casa»
601.000. 

"

3 
0 Ç — Finos e lináos sapatos
O vem fina pelUcá' èiivernl-

saía prota debruaía' dâ fina pei-
Uoa-oOr de cln», oaprjtohoeamen-
te confeoclqnartps, aitlgo mnlto
vistoso com-Uodo laço de fita
salto cubano médio. Rigor da
Moda — Custa nas outras casar
B0I0OO,. 

'

4. Ç *,— Ainda o mesmo mo-
¦¦•«»¦' •?-• delo em finaipelllca en-

vernlada Õ8r de olnsar cón lindo
debrum de pellica 

-preta e vistoso
laço de fita rigorosamente con»
feocionado Rigor da Moda, salto
cubano alto, custam nas-outras
casas 55100..

Ultima novidade èm alpercatas
Superiores e finas alperoatasiem
fina pellkja enverniiada côr Oe»
rejaj.com pulseira todaidebruada
é toda forrada., -caprlwoeHunsente
confeccionadas o exclusivas da
Casa Gulomar.

De. ns. 17 a 26 . ....'.. Í1W0-!
,»,'-:«¦': 

'27 "'32 s .'% ^UiaiOQO" ' »' 33 " 40 1 . -. -; i 16WO0

O mesmo modelo em fina pellica
envernizada preta também de»,
bruada e forrada, com pulseira,
artigo superior: '

Oe ns. 17 à 26
». ,» 27 " 32
,, » 88 « 40

9(000
111000'
13C000

Pelo Correio, mais11600 por
par» . ¦ . 

'¦

j Remettem»se catálogos fllustra-
dps para o interior, a quem os
solloltar. ;

TedidosC a JULIO DB SOUZA.
..- . 

(2004)

ütsn&s
As hemorrhoidas tratem ex»

citação- nervosa, irregularidade
na evacuação, ma digestão,
tonturas, vertigens, nervpsls»
mo, cansaço, dOrés na evacua-
ção e -outros symptomas, que
desapparecem rapidamente com
o uso do conhecido ' .

idarios ie
.Luiz Cate

UNICO medicamento do uso
Interno que «combate por- acção
dlrecta, exterminando 1. o. ifaal
com poucos -vidros. •'¦ •

Produeto da Sociedade Ano-
nyma Vanadlol. —• S. Paulo.

(6406)

CASA
Aluga-se ama bella casa

para familia de alto , trate*
mento 4 nia^Cleneral Dtony-
sio, 64 (Botafogo) . Tratado
no Banco da Província do Bio
Grande, do ¦ Snl, - das 3 • ás ¦,'¦ 5
horas. (C 28063)

ALUGA-SE CASA MOBIÜDA
Para casal, ou pequena familia de

tratamento, com dois pavimentos, Jar»
dW nà frente- ie ao ládói, ver e^trptar
ile 8 ás 12 horas. Rua dos ~"
21, era frente ao novo
Club.

lano,, ver eivam
W'*_t~.OÊt_*<

Prado dof Joelcev
(C 26620)

iÜlll
Marca qae o mondo

inteiro «ulmira!!!

Grande stock; preçoa de
assombrar,

— RIO-
Filial: Av. 18 NPYembra

B^^n^B^-PotropolIs ms1
SACCO SÂO FRARCISCO

Alugam»se tres qnartos e uma sala,
para informaçdes na Casa Bordallo, 4
Roa Visconde Rio Branco n. 421. Ni»
ctheroy. (C 26625)

Café Expressa e Swveteria
ALUGA-SE no parqse do Cine»

Fluminense", n» campo de «-Sm Chri>
torio n. 69, nm local píoprio.; Asxo.
tam-se propostas no mesmo.

C i26747)-

PREMO EH IPANEMA
Vcnile-:» 11111 ou dois . predios, acj-.li.i-

des de construir, construcçSo - colida
com todos os requisitos modernos, na
rua Garcia d'Av_a._s. 86 e 90, com

Suatro 
quartos, .garage,- etc."Tratar na

.ua "Copacabana>s. 759.CC 
2S883)

M<aferial
GERADORES-MOTORES
-TRANSFORMADORES

BOMBAS-VENTILADORES -APPA-
RELHOS PARATELEPHONIA ETE-

. LEGRARHIA.COM E SEM FIO. '

Machinas oJDeratpizes
PARA LAVRAR FERRO E MADEIRA.
MACHINAS PARA TODOS OS^INS -;

INDUSTRIAES E A6RICOLA5.

Apparelhos para
soldar.

PECAM ORÇAMENTOS A

ASILEIPA DE ELECTRICIDADE

- :. - .¦';',A. • ¦:''¦:': '«•-.',<_¦'

' 
' ¦•;':¦' ¦¦y.jyy - ¦,-.. .

•í' '¦¦¦¦:"r.y, ¦ .'-.s

. .', • '.,. ¦¦ 
,,.-.'.;', 

• «¦ .¦:"-¦-.•¦'¦:.•¦¦••
,-.;;*'"';:í--:-:>^ -.y y:'rr. ' •'. ?*'íí!

_^KKIH1III asa
RIO DE JANEIRO

RUA 1? DE MARÇO 88 ->.* TEL.NORTE 7993
SAO PAULO BELLO HORIZONTE PORTO ALEGRE

BAHIA RECIFE

C"88)

Unas Frigoríficas
Machinas para Lavandarlas

ORÇAMENTOS COMPLETOS

tu*™ íe ifoífis Dütz
UUA DA ALFÂNDEGA, IO»

RIO DE JANEIRO- « J

 ^^_ o__v___B

BOTA FLUMINENSE
0 maior deposito de calçado na America do Sul

40$000 4O$OO0
Sapatos em .pellica preta

envernizada com guarnlções
de lielllca branca de amarrar-
no peito do pé-com cordão,
salto cubano, artigo . moder»
no e de muita vista de nu»
mero 32 n. u),

42Sooo
O. mesmo- modelo em naco

rosa, 'guarnecido te pellloa-mfljrron,- bonita combinação,
nsi S2 «a 40.

«ííísSooo
•' Ainda o mesmo modelo em
pellica cinza, guarneciflo de
íêliica .preta eflvèrnlèàda.
wilto francez, artigo de gran-
dé.effeito de ns. 32 a 40. ,

Sapatos de pcllica preta en»
vernizádá com collaiinlio de
pellica branca, furadinho, sal»
to francez,-.multo moderno de'
ns. 32 a 40.

"f-

2O$Q0O
Sapatos de superior pellica
preto envernizada, pulseira, s
salto baixo . '

de ns.
de ns.

27 a 33
34 a 40

20S40Ô
S6f000

Sapato, de superior vaque»
•ta. efiromo preto, amarello

claro ou côr de vinho, sola
raf orçada, .bico largo, artigo
forte e da-moda, de 37 a 45.

O mesmo modelo em pellica
envernizada Rosa. - .

de ns. 27 a 33.
de ns. 33 à 40.

27(000
32*000

íMf.'
coin o

PELO CORBEIO MAIS 2>500 POB P.\R ,
Rcmctteui-so catálogos illu strados á quem os pedir

endereço bem claro, declarando locar e Botado.

Alberto Antônio de Araujo
Avenida Passos n. 123

' Canto da rna Marechal Fioriano, iO'J.

\
LOíERMS

CAPITAL FEDERAL
Bztracbão - do - hontem:!

¦íí.ií»*.............. 5(booo»oeq
TM.-W-f..............M&àOOÍOOO
69.992'* ....'...........-• 51000ÍOOO

Premíosíde 2:000$8O0
68391 . 735 - 29636 -5' 1449 53562' 73221fv---

Premio. de.íálOOtOOO
W»T6 7682 8Ç28,2416?^ 56818
'41009 j 615571 -86606 í 73270 3396

fBreB-«-;de..500$000

4319^61199"
6«<L39294

OÍ80!:42039
9789 17181 j'-'66087

Premios«,dejj 20055000
73650 ;* 17596 20Í47 .. 76266
46U6-T35608A35607Í 44638
40321^27056-? 56499'* GSfiS

32370

66614
15169
57617

31864Í31179t363!Í.í: 67443 80394
16C71 £40832"¦)-9fl60i,76070 . 7Í776
iataeTsitae<iA....J-iMsiR'í'..r.i_six oi,icr43492,
71888
iimth
34869
16500

.6734 «>'• 5985 
'^atílí 

20106
52596^22671 .» 8780 \ 50884
24164 T^.78579 i 6©43 í 24778

99 \ 48909
W5Í4-, /121

_]v7S679á6©4
468jill908>«9''4128476.

58071
ltW22

34013 783182807 «56143-l.-17929ir42513rj;,39g07s.-. 58727,
^10286^10373,: 10142 *74?9Zi

3903 -"44889 '60045 > 74584 - 35062
21694 .-51683 2248 )

Approximasões/
38112 e;28114\ .. ' .*1:000$000,

'<H600ÍOO»T
! 300Í00O*

*200tOOO"
1200»Q0».

. «a 2005009]

. ÜP 200(000
; -5 200(000
. V 200(000-

74861 e 74863
G9991^e.69993
53390», e".-63392 .".
;.734'e 736s

29835 e'29S37r.......
1448 ei>-1450''........

52561 e£53563 .......
78^0 ©*73222 ........

; Dezenas ;¦••
281U.a 28120 ;,'....... 100(0.00
74861-ia ¦ 74870 .'- :M 80(1(00
6999l'a 70000 «70(000
63391 a 53400 ..........' 40(000

731a 740 ¦-% 40(000-
298Bli-a 29*40 ....40(800,
1441}a 1460 ......... £.40(080!

635Slf a 5357Ó .........€ 40(000
73221 a*73230 ....';..... %40(000'i.^y- 

Terminações «K
TodOB,'- ¦""¦ """""

em»_. ^ „.
fexceptúandd

^m_______ Mil 
llll— _W_^B^_M_-MM-n-----^---i

:-?•>¦'

liljyiij (ii Ijnalãl!

Em todas ás' casas <Jéil_qfltérlia&-
SJnica extrahida A VBSTFA UO PUBIilCO-g

desta ca pftial

Tãõ!»l

33COJE!

IOO
por 25$OOp

I
-- . - £

Apoderar-so desta quantia só obtendo nm bilhete jj
na BOLSA UmXULGA. — GAÍiBBIA OBUZBIBO, 2,7
a casa das.sortes grandes. ^
...::¦¦¦' ANTÔNIO A. SANTOS ,;,|

Mensageiro Urbaiio
Serviços rápidos ©preços módicos—Galeria Cruzeiro, 2.

wam^~mmmmmm——mm——mÊmm—m——ammmm——mmmmmm.ç

I ¦:-..m.a& s.Ei«;or' MARÍTIMO
GRAKDE EXCURSÃO NA BAHIA DE GUANABARA
Pelo mplcndido c apropriado vapor "Diamantino" realin-K no domingo

21 do corrente a primeira das "Excursões da Primavera". A partida teri
áa.-9 1|2 ,da manhã da- Praça Mauá, e o desembarque á-ijí horas da tarde.
A-.excursío ê abrilhantada por. am cxcdso "Jarz-band", t '«atros. Havcri
tmliet a bordo aos preçoa correntes. Os srs. passageiros desembarcarão ás
12 horas ná majestosa Ilha das Flores, onde encontrarão um restauram ex-
plendido com serviço ia preço* econômicos.

 PREÇOS DAS PASSAGENS 
'—L—T.

Cavalheiros, 15(000; senhoras, 10$00í); creánças: uma grátis, por cada
mais 5$0SO. Aulotação do vapor i limitada, e as pastagens desde jà se en»
conthím & venda na TRANSATLÂNTICA — Antônio Cinelli ã Cia.
Avenida Rio Branco — 5. Telephone Norte 3644. (C 24911)

<»49)

Cama pechanica Portátil
Ultima palavra om commodidade ______ Peso 8 ldlos.
FAB. 0E-CAMAS DB FERRO — CATTETE N. 55.

Tcl- 2381, B. M.
OOBRÉA D-A. SILVA

(O. 17124).

"Deposito de Retalhos"
¦ 

• 
—-• . 

. 

..;;..

Retalhos de fazendas de todas as qualidades, inclusive
sedas recebidas de varias fabricas de tecidos do Rio e dos
Estados.*R_a_do Costa 8, juato á casa de calçado Atlas,
à^raa Marechal Fioriano.

! (2161)

«•¦¦«¦¦¦•¦¦¦«¦¦-.--¦-'¦¦¦-'¦•,«

9nf tQ KO Contos dn '
^-01 lü LOTEBIA FBPEEAL \~\ 

emlláo hontem pola «
CASA 0DEON !

a ucusa cia sorte. {
HABILITEM-SE PARA ,

HOJE: .\aBimpa&i7??Di
. finaes reclame. "

AEAINHA !
íiUd inteiro 255 J

Fracçües 2$500. ,
ÜMEELOGIO OMEGA,além •

dos EINAE8 BEGLAME }
Avenida Bio Branoo, 151. i' 
••¦••¦••¦•••¦¦••¦••{

- ¦ . 
(26908)

PÍÂN1STA
Precisa-sc de UMA pianista, que leia
á primeira vista,, com -.execuçlo,. para
orchestra no Cine Pátria, Largo da
Cancella; quem não-tiver competência
tiflii .«•• anrerente^  (C 26776)

(7423)

Vitrines
VENDEM-SE BOAS VITRINES

RUA 1)A QUITANDA, 99
(3060)

ALUGA-SE
Pequeno. apartamento,., compon-

to de 2 poças, em casa ilo fami-
lia franceza, conforto, tronqullli»
dade o boa corinha;» entrada iu-
dependente, para um>. ca9.1I .dc
tratamento; Corrêa Dutra, S».J*i

:'. ip 2331B)

2° ANDAR NO CENTRO
Aluga-se um em boas condições e

çom todo o conforto; prefere-se alugar
a casal aem filhos ou a uma senhora
36. TraU-se á rua Senador Dantas
n. 20. Teleohpne Central ¦¦ 6260.

\(C 26039)

RODADA
FORTUNA

Resultado da loteria de hea-
tem:
Io Premio. .
T v , .
3o "

4o 
»

5» »

Moderno
Rio.¦". .
Salteado

8112-4
4862-1^

0735—í9
1449-13
151-13
595-24

PARA HOJB

8081

1637

93S4

,7842

VARIANDO... ¦4_i

-2 3 2 I ^V
ZANOÀÒ.

RIO MENSAGEIRO
Junto a este jornal — Entrega vo»

Eumcs a domicilio c recados urgentes e
garantidos. Telephone Central 58.

-^.tC 26142)

''¦'¦«a

yy,'?

\:t_

¦.
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II ESÉâo aquino ODEON! W^fc^/ M ^ m\WÊ ""' M° ^ l

g üm film.extraordinário da METRO GOLDWYN MAYER ,, JJ ^US^^^Í1^ I 
|Hf -«"fifès K/- ^^ | •« 0 u H wjj ,';||'

--^m CHARLES RAY e MAY MC AVOY i " 
v' ^«V-* ji //|k 

" ' 
vjW ^TTt? * " Í < * Si! 1

1 ~~ Êm\ ma a mm _m. ¦¦'' 1 
'// ¦// MW^m-^///l\ •*¦' ^ ^ JOKj<-mJ §ui <H |N ¦

.vi REVISTA ODEON (Actualidades Gaumont) - MO- *J|1 ffBf^W fl^ Y // /l ///lll ™/// l —•«-•-«—* *. ^-^ T •-** i*-*\ seSK<I I ¦_' 
DAS DEPARIS- ODIADAS CREANÇAS no ODEON I fj | l|J| !¦* I ;// / )'/ IW i I \ HpTEli AGIC O \\ * » È S £ |r

I ^ 
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' "*" -am v-m H 2,, B|
HORÁRIO: o ___* *¦-..;, >l \ / " '*/ ~7~" 

, D « -, ç f "V « I Qj I §S ll '
complemento—^,oo; 4,oo; 6,00; s.oo e lo.oo. ,, «fe f \l Approveiíem estes dias!— se querem ver as IKMAò j' (G g * Q 0U=> fll 

"

OS BOMBEIROS — 3,10; 4,14); 6,10; 8,10 e 10,10. B ^ Má! MlflháTti «Mfc »À A Mfrl « * *. B-» âX~- ¦» **^ ^ ""¦* *"* T3 o ft! o O | J I| .

 ; I rlrlYiAnm perez caro i^sori s/l
" I UI IlC SlV * a sua COMPANHIA DE BAILADOS E CANÇÕES TYPICAS MEXICANAS ,. = | Z o -|g I

Poltronas 3$; Camarotes 15» ^ ^^ " ¦,».*¦ ***|'^ " 
f 

H ^~W  V 
«-Q ¦ I

.;,«*• HORÁRIO - implemento - 2.00 --3.25 - 4.25 -5.45 SESSÕES DAS MOÇAS ;' yj Bg I

SESSÃO DAS MOÇ^S ™{
Poltronas 3$; Camarotes 15«

A' NOITE -— 4$ e 2Òf

PROGRAMMA
Sempre que Hver opporlunldade ^ VEJA -• os flims «campeões» do PROfiRAMMA SERHADOR

^í Tia de
Carlifos

pv-. 
*í». ' OS"W

tev'.v -i._W
mk __m —¦

§'¦' r 
~.__\

ii:i jÊm . i '7"-'7
«fc; ¦ * v___W-."H*£" -*Vm v"''""

¦ 
'« "~""'"--'

R*r • * 
^>w

I íl crassíE REA^ (&"ss^o,o) n (IIIFMIF M
ti ^p<rredo\ « Müffiuw ul fl|,IJ

|« ^^.'W-iL»,** V-Vl..\/*r> . - Super-producção da First
%¦¦%__) *~r.:- -"-"¦ National — com
. |M com MILTON SILLS uma hora ae gargalhadas

j |# NormaTalmadge Dia 21 — no CINE BRASIL . 1 . ^ coin -ri S. CHAPLIN
______\*-^C___\ MB LiTíV- BBK^WT*BW^^P^^^P^|^^**^^P^B^^^^^^^^^iy|^^y^i^P^M^^^BF*«l Hv^BI ittrfB^'^fl^^^9tÉ**«fll l^^*âÉÉ!«*i^V^àn ^h*^B

;^ m^Vm\-f ^^T^^^Wj I grammas todas as semanas . t SS^*-«^^',*.í"'"5áB^''l

Para 3Dr,r proprambw : i-mamouiit .Iornal n. » » A «ííiim* t;spectucu'o: MUNDO EM FOCO N. 107 — \\í ^^ J i'jf| 
"' '¦

Mi I' JiOLBRÒOKBUNN ^^/^ ^^^^^ "/^fr^^T^ 
'I

DGNDÃDÊ BP^&^IT^ i«

'" «S^^è capolavoroí i PULSOS DE FERRO | :

ISH^^T^Sl dramático ! 

Knockoul Reilly X 
ilaKs^^^^^ «n^2.'i /r«B { ' ^° seú caminho lançaram a mentira, a en- $ ' NA TELA |
*ÜI|Bkk^M **fv»vft tla Irga, a culurania, a Iralçüo,—Iodas as mais \A ' ~*
w___W_W aL__ Y<' Dnpamntini venenosas inspirações do mai. \i
IHotJ r ^*ShI »«»«»«*»««¦¦ jV|as de tudo tnumpharam o seu ____}_*_ 4

fí\i-|uel
joff

o trabalho formidável de
EMIL JANN1NGS

o film dos films, com
IVA-N M0SJ0UKINE

Jí Qasiellã
ào Xibano

o recente triumpho

-jj. ,r______^rY---i--ii.^-^

PARISIENSE
Empresa \'.:'Wt. CA8TBQ

HOJE, 0 PE06BAMMA QUE C01ÍMGVE,
DESLUMBRA, MARAVILHA,. .

M"ATI!íÈS3 ;0HI0,
E.SQIREES 8$Ó0O

9 aotos <fe'«èitnpenda e impressionante
belleza intitulados, SICOFRIEIP

A VINGAiNÇA DE KRIEMHILDE
ESPOSA DE SIEÒFRIED':, f.. A maiorvmatavilha que á UFA já produziu. Nái».deixe dc ver um assombrw»

E, mais, um film do üotualldade, em seis partes inioreüsàntos e ooninsovedoras
TOLICES I>A MOCIDÀDE, o um DOEOrHY R1VIER e EDMUXD BURNS.

1I

• O m aior programma do anno. Duas proílucçõca
. ÁFRICA,'lilm em 6 actos,orlginacS. A VIDA E

— Jack. Dempsey e iEUteUe Jaylòr em .LOUCURAS, DE tN.OVA, YQRK,' .8. açtps, (Programmii Cuarà) -
OS' COSTUMES DÃTíAÇA PRETA. (Programma Matarario) — Senhjritãa c. creangas sò acompaniudail,

VIAGEM AO BRASIL e 0 APACHE, de hoje a domingo, hos Cinemas UNIVERSAL e BOULEVARD.'

CINEMA PRIMOR
Hoje e Amanhã: PAIXÃO DE ZINGARO —
A BOLA MARCADA, e DEMÔNIO NA
ESCO-LA.

-CINEMA POPULAR,-^— .
Hoje — PORTA SEM CHA^E.— DANSA-rina mysteriosa — remido e carlito
bombeiro:

 CINEMA MASCOTTE —-
Hoje — A TODA VELOCIDADE - FAN-
TASMÀ DO LOCVRE e CAUTELA CHI
QUINHO. ' r (3061)

^1ffiiiiiiy»«'*i«»««'ij^ixxix»ix'i:iiixi:i»»«*»*«»»*xiii(i"ti

As 4 — 8 — q 10 horas jhoje
¦ HHatMMraMMHiMa

ALTO HOJE
.*;.,"*N"0:PALGC;,,;;,, •,, s

Continua o ^uccésílic» de
¦ -J ¦"'¦.¦*.'- '" « .'**'*. *.'¦'''"." *'' * ' ';' '¦;¦'' ¦' '' 

'¦ 
."1

RATÍSíHO""ZTr7"s^"^^plione mágico... Sôicks maranlbosos 1
VJ4RÂKACA - no oattjretê, ua euiboladáí no desafio nortista l

; TME • VREEDEN SiSTERS
Repertório dé bnile fantn»l«ita e excêntrico. Gênero «Folie* Berftérea> rie Faria

t
1
t
i

''4.-V 
fmtfj.

. A seguir: Ue casaca' è luva branca
iCOm Adolphe Menjou, VCrginia VaJli, Louise Broukí,iílc.,

.A seguir: COMO ELLAS ENGAJAM
MARIE PREVOST e VICIOU VARCONI..»

Í-Í BB * AB SH ________ ll '_-____{% fe _W VH mW ^"^ *€JC/Jl am\mWBmm*

V'! ^^^ f '1 ¦¦¦i'f*ir7iL i^?i ¦WWMWfiwii ÜBB ¦ ll ^B"-'l MrjHm.B^M*^V

**; Klll. ¦ H¦ «QfS W^1 m0^J»#7#*iH ^J8k 131HiIii ¦'^•- teteh^M 

y^^,,,, JtW-vW*^VV«<<«**i^V**** i^vv. wv .¦.¦^^f^AMM^AAA^W^^A^M^»^ .

Um film que é um encanto...
p /^?iÉ%;ilas.^^y:©:ly ;t;s: PÍ F?-

çom RENÊE ADORÊE 6 CONRAD NAGEL - (Metro-Goldwyn-Mayei)

i -N.A TELA

"wiw»»»»^^»^^^»^^^,^^^^.^^

r HOJE ) - 4 mu
' NA TiéLA NA TELA

Monumental aueces oGreiglilon Hale e
Gerirudle Sliort em

Romance de uma
Moça Pobre

Uma «uper-producção da F.B.O.

3 ta -5I1Z"- 8 1|Z:« 10 te -(hoji t
,.-\ N 0 P A L c e.
RIMSKY

GRANDE
«UCCESSO N OPAtCO-

Musical excêntrico

OS DAOARIN0SDuettiatae cômicos ^ai-odlsta?

CÉLIA R0B1N
< e BASTERREA

¦" Duo de' «bailes ultra, modernos

JEGOftOfF e MEDVEDEFF
Inricaes russos — Bululaik»

íf ròlly" DOLLYS
Notável Bailarina, americana

Troupe YUMAZÉTTIS -
;.; .' -' Acrobatas saltadores'à 

ÍÀ::Ri¥ST'ÍN"A
íj,\ .'.'¦"' -bailarina hespanhola". .

!j ÀDOLPHÍJ & PARTNER
Vi ,*" Acrobatas cômicos 

'¦¦-¦

LEC0NT & BROTHEP *
Gladiadores e gymnastàs

H0RTSNÇIA e MARIA
'Bailarina fantasista ,

MURÒA SEVILHAN0
Músicos cômicos

FERREIRA DA SILVA
Pai-odistas"j 

TINA ÁLEBARbl
. Soprano ligeiro

Sempre suecesso
Ember and Santos

Duo de bailes amerlcnn os

Nestes dias — Estréa, a che-gai* do ChUe 08 TÍPICOS CHI-
LEN0S — Huosos de Petrlca. Grande numero musical —
Harpa, e Guitarra colossal suc-cesso do CHILE;

.13

(First, TVatlonal^'t#»*M!^»*»»4»»»*».»ty^

CINEMA
IDEAL

R. Carioca 60|64, T. C. 1027

HOJE

Coílen Moore
;:. iv': c
Jack Mullial

l

üm film lindo
"Simt National"

E mais

'.j- 
producçâo magnífica da

! "ÍÍBtro-GolSwyn-Mayer"
•'-. CÒ1!! 

'¦'

JOBflTBT
v 8EÚSnil

CINEMAÍRIS
R. Carioca 49|51, T. C. 4152

/Hoie apenas!
Rachel

Meller
em

- uma super magnifióa do
«Prog. Matarazzo» .Norma Shearer

e
Jack Fickf ord

em

0 fim do mundo
"United Artists"

I AMANHÃ i

BUSTE^
KEATpii

em
O GENERAL¦ .Uniteu ArtiBts»

Margaret
IJvinga tone

Earle Foxe em
Escravas da Belleza

Fox-Film -

,1 CINEMA AMERICA
Jt. Conde ! Bomfim, 384.«v— Tel. V. 4575

¦^•'HOJE 
e AMANHA

SENOR1TA
8 actos ,da Paramount, com Bèhê Daniels
f. AMOR QUE LUCTA I
7 actos da Paramount, com JETTA

áOUDAii o VICTOR VARCONI.
VAGABUNDOS DIPLOMADOS

comedia em 2 partes ,¦ :-. iQ mundo em féco.169
Sabbado: COMPRADORES DB BELLEZA .

'WW^WWVWWVS^^'^^**^^^^^^^* ^''i'^A^^M^A*«'WA'

.Cinema. Hadüock Lobo
R. IHaddock Lobo, 20  Tel. V. 480

- HOJE e AMANHA

AMANTES' 
6 actos da Metro-Goldwyn-Mayer, cora

RAMON 'NO VARRO e ALICK TERRY."* TREZ 
HORAS M

7 actos da First National, com C0RIN-
NE GRIFFITH.. ., ,„„

comedia em 0 VAGABUNDO
2' partes.

CINEMA GUANABARA
P. Botafogo so6 Tel. Sul 2418

HOJE e AMANHA
CONSTANCE TALMADGE

na deliciosa comedia da
"First Natlonaft'' PEIXINHO DOURADO

Elias querem brilhantes
7 .actos da Metro-Goldwyn-

Mayer, com Pauline S«tarite.
O CONDE

comedia .em' 2 actos, com
CAftLITO ,

Sabbado: A dama da mascara

CINEMA ATLÂNTICO
R. Copacabana 580 Tel. Ip. H.i

HOJE e AMANHA
O FO.H0 DO CORSÁRIO

« 6 actos da Paramount, com
ROD LA ROQUE.

NOVA-YORK
8 actos da Paramount, com

RICARDO CORTEZ e LOIS
WILSON. -V;

VERANISTAS DE VERA
comedia em 2 partes.

O mundo em foco 168
-Sabbado: Constanee Tal-

madge, em Peixinho dourado

CINEMA AMERICANO
R,* Copacabana 743 T«l- 'P' 6"

HOJE — ULTIMO DIA!
AMAR E ESPERAR

7 actos do Prog. Senador,
com Lloyd Hughes e Mary
As tor.

0 SELVAGEM
7 actos do Prog. Serrador,

com BEN LYON e MAY
MC. AVOY.

Olho direito da mamãe
comedia em 2 partes.

Amanhã: A TIA DO CAR-
LITO com.Syd. Chaplin.saouaao: A aama aa mascara ) maogo, em r«unu» uuu.»»-. > "¦»« «*™iw». JJJJm_m_

 -—— CINEMA V ELO
R. Haddock Loho 188 T. V. 8?4

HOJE e AMANHA
NADA: DIGAS A' ESPOSA

7 actos.do Prog. Matara*
zo, com IRENE RICH.

AMOR E... PERNAS
6 actos do Prog. Mataraz-

zo, com LARRY SEMON.
HOMENS DE SAIAS

comedia em 2 partes.
Sabbado: Constanee Tal-

madge em Peixinho dourado

CINEMA BRASIL
R. .Haddock Lobo 4?/ T. V. ao»

¦ HOJE. 
'¦— 

ULTIMO DIA |
PODER DA SEDUCÇAO

• 7 
"áctòs dp Proig,'Serrador,

oo»n CORlNNB GRIFFITH.
VIDA FAS-CINANTE

-7 actos do Progf. Serrados,
com BEN LYON 

"e MARY
ASTOR.,
Um Romeu de puro sangue
comedia em 2 partes.

Amanhã: 0 homem de a«o.

CINEMA TIJUCA
R. Conde Bomlim 344 T. V. 3655

HOJB e AMANHA
UM RAPAZ A'S DIREITAS

actos do Prog. Mataraz-
zo, com Richard Talmadge.

A NOIVA DA TEM-
PESTADE

actos do Prog. Mataraz-
zo, com Richard Talmadge.
APUROS DE UM DENTISTA
comedia em 2 partes.

Sabbado: CALIFÓRNIA..

RlO-PARtS
Não -6 semente a linda revista em scenrt no Theatro

Phentx.

RI O-PARIS
é o nome da Sapalaria, onde se encontram bellos typos de
calçados Anos, por preços commodos.

Rua dâ Carioca, 73
(1959)

¦ J-Barás.! THEATRO MUNICIPAL r!«S
COMPANHIA PORTUGUEZA DECOMBDIAS AMÉLIA RBV nOI.ABO.nniW.WI W"^ü_————— sextii-feirâ

| HOJE I"iinjE ..i; Quiitita-teii-a
2» RECITA EXTRAORDINÁRIA

AMANHECER""" 
Magnífica peca-em tres "actos,. de Martihez Sierra
Notável creação de D..AMÉLIA REY COLLAÇO

POLTRONAS — 12S000

- i A»nwm
4" recita de assignàtura, com •

fina comedia

VIRTUDES BE OE
Tres actos de Arniont o Gerbidon

PTTF^"" nn COgTüMB^S
uoniedla dos Ií*.

Sabbado — A pedido geral, B' recita de assignàtura, com a deliciosa
mãos Quintero, CRISTALINA, um dos maiores suecesso da (emporada.

Domingo, Vesperal, com RAPARIGAS DE HOJE, de Armond e Gerbidon.
TVão é obrigatório traje de rigor

¦.'.....> - - 
¦ 
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¦¦¦
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