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A Hespanha annunciou officialmente o seu regresso á Liga das Nações
A Itália toda sob neve

le com uma temperatura
baixíssima

¦ ii !¦ *\\ amam

D balanço do Thesouro mcirrado
Etn fevereiro findo

MAIS NOVAS DA ÍTW.IA
ROMA. -- <A.» — Continuam »

{¦mar 

iifiilclHk du baixa extrsordi'
.ni. do temperatura verificada hon»

.in r durante lodn s noii, do hon»
lem para hoje, em diversos pontou
do pur- .

P...I.-M! dlser que toda a Itália re
a it.i sob irtinperatura baixíssima,
fonilo filiiindiiiiU'» as quÇdss de nove,
sobretudo em Turim, Yenesit. Urdo-
nha. (JOllOVa, Titulo o outras clda-
les.
I)S IIF.STOM IMIHTAi:* ROS OKPI-

(lAF.S VICTIMA not. NA
TIIIPOI.1TAMA

ROMA, 23 (A.) — Hontem mus-
Ino, l"K" dopfils da missa valha-ua
Raslllca de Santa Maria duh Altjoi,
D-, restos mortoos dos tros offuilucH
ji orlo*, na recente batalha p..rln do
logrlff. na Trlpolltanln, foram con-
duzldos para a estação, onde os
toriins foram embarcados pura oa
respectivos torr&os nataes.

O cortejo fúnebre foi ncniup.i-
nhniio, desde a Basílica at(- ii er-
litcfto pelo ministro Fcderzonl e os
sub-seorelnrlns da Marinha, Gucr-
tra f. Aeronáutica.

ITSAO OI". POIS JORNAES
.VAPOL.ES. 22 (C. P.l -- O Jor-

tnal "Roma" foi absorvido pelo•Wfcir.o Clorno". Os contractos fo-
rim formalmente asslgnndos no pa-
jaein do governo,

IX DEPUTADO ADSOLVIDO
PAI.ER.MO, 21! (U. P.) — O depu-

t.-.tlo Alfredo Cucco foi absolvido
da aocusaçao de corrupção e falsl-
•[icaçfio dc documentos públicos.

MISNOM-VI SOLUCIONA UMA
•H F.STAO ENTRE OS OI dl ES '

UE TORLONI.t E SEUS
IM**.DEIHOS

ROMA, 22 (U. P.) — O primeiro
ministro Mussolini solucionou, pes-
sualnienle, a questão existente cn-
tre os duques de Torlonia e os seus
rendeiros, fixando a porcentagem
dos productos attribuidos aos ren-
delros tiuo trabalhara nas vastas
terras dos duques.
IMA CONFERÊNCIA UO OEJiE-

UAI. NOBILB
ROMA 23 (U. P.) — O general

Mobile fará uma conferência a 31
rio correnie, em presença do rol, a
respeito dos fins da sua segunda
expedição no Polo Norte.
DISCUSSÃO, NA CÂMARA, UO OR-

*'.MENTO UA PASTA DAS
COMMUNICAÇOES

ROMA, 22 (A.) — A Câmara dls-
rutiu hojo o orçamento da pasta
das Communlcacôes.

Falou o ministro Clano, acecn-
tinindo a superioridade da Marinha
mercante itallunn, cm ordem e em
disciplina. O ministro citou o êxito
dns viagens do "Conte Blancama-
no", e fez menção da concurrencla
estrangeira para asslgnalar o pro?
grosso das frotas naclonaes. A esse
respeito, fez vèr o sr. Clano que a
ijiirinhu mercante Italiana augmen-
tou de 25 °i° a sua. tonelagem e
quanto aos navlos-motoros qulntu-
plicitu a quota anterior.

Passando a tratar de outros ser-
VÍ.;os do seu ministério, o orador
frlanu o desenvolvimento dos tele-
phoites, lelegraphcm o trafego fer-
íovlarlo, demorando-se no exame
dos contractos 

' 
para electriflcaçâo

de. linhas ferroviárias, electrlflca-
itjáo essa em pleno êxito presente-
incute, numa extensão de Unhas
quasl semelhante a- dos Ertados
li n Idos.

Nessa altura, fazendo s. pcroraçío
do seu discurso, o sr. Clano voltou
a falar sobre a Marinha mercante,
para mostrar que, nosso particular,
a Itália passou do quarto ao segun-
do logar na Europa, oecupando
¦tambem o terceiro logar entre to-
dos os paizes do mundo.

Por tudo isso, sentta-so o mlnis-
tro no dever de congratular-se com
o palz pelos resultados obtidos em
todos os campos da actlvldiide, ape-
sur da. crise mundial que ainda
aggrava a vida dos povos.

O discurso do ministro Clano foi
tsiguido de prolongada salva de
palmas.

Posto a votos foi, depois, o orça-
mento approvado por unanimidade.
O ALISTAMENTO DA JUVENTUDE

NAS MILÍCIAS FASCISTAS
ROMA, 22 (H.) — Telegrapham

do Brescia: "O secretario geral do
Partido Fascista, sr. Turatl, assls-
tlu hoje ao alistamento de Jovens
nas milícias fascistas. Falando, por
essa occaslfio, o sr. Turatl exaltou
o cnthusiasmo ardente da mocldade
italiana, destinada a epopeas ma-
gnlfloas e Incitou oa novos leglona-
rios A disciplina e ao esforço para"fiialor engrandeelmento da Pátria.

As ultimas palavras dt. orador
íoram abafadas por enthuslasllca
fcalva de palmas."

TEMPESTADES DE NEVE
ROMA, 22 (H.) — O norte da Ita-"ia continua a sei- batido por vio-

lenta tempestade do neve.
Diversas vias de communlcação

fcstão interrompidas c o Pó está em
diversos trechos congelado. O curso
interior rio Tlssino está tambem obs-
tauldo pelo gelo.

O BALANÇO DO THESOURO
Roma, 22 (A.) — Damos a seguir

itl algarismos constantes do balanço
do Thesouro Naclonnl. encerrado a
>H de fevereiro ultimo:
Baldo effectlvo, no

encerramento . . .
Conta corrente com

o Banco de Itália,
pura o serviço da
Tliesourarla Pro-
vlnclal; credito a
favor do Thesouro

Divida publica ilíter-
na

Circulação bancaria.
Circulação fidiiclaria,

diminuição tle . .
MANIFESTAÇÃO UE

IlAUIOS A MUSSOLINIUOMA, 22 (A.) — E" esperado nolia 2S do corrente, nesta capital, um

A incorporação da lei
do divorcio á legislação

civil da Argentina
s

Oi personalistas i a candidatura
do sr. Irigeyen

e
»F. TODA A ARGENTINA

BUENOS AIRES. 23 (U. P.) —
Entro es questões de maior Impor»
tnncls. de que devera occupar-lir o
Congresso Nacional, figura o pro-
Jecto de l«l de divorcio absoluto quero procura Incorporar a legislação
rl-.il argentina. Esta sertl a quartanu quinta tentativa e como as an-
li'1'lores, segundo se espera, nao
pnssnrn do proJf,eto, sendo anprovft-
dn provavelmente om umu tfas Ca-
mara- do Con-;rei'.so.

A opinião publica argentina nllo
sr mostrou apaixonada pola Inlols-
Uva; nfio obstante o espirito liberal
dn povo argentino a questão do dl-
vorclo nflo constituo, ainda um pro-
l.l-mn nacional.

E' verdade quu nüo faltam ro
pais como em todos os outros uniões
infelizes, mas até agora nau so de-
mouslroti de uma manclru precisa
oue os alicerces da família argen-
tina periguem pela ausência do dl-
vorclo.

A propósito da àctual discussiio
da lei do divorcio rrcnrda-se que
ha alguns annos quando na Cama-
ra dos Deputados Ia resolver-se lu-
voravclmente o caso somente por
um voto de maioria, o grupo con-
trario ao divorcio, fez chamar polo
telephone um dos parlamentares
favoráveis A lei, conimunlcando-lhe
que um dos membros de sua faml-
lia tlnhu deixado de existir repen-
linamente.

O deputado abandonou o roclnto,
evitando-se a passagom do pro-
Jecto.

A opinião dos partidos represon-
tndos no Congresso está multo dl-
vidlda a respeito do divorcio. S6-
mento os socialistas silo decididos
partidários da reforma, sendo pou-
cos oa Irlgoyenlstns e antlporsona-
lista que a apoiam.

Em virtude da cessação dos man-
datos a representação socialista na
Câmara dos Deputados acha-se
multo reduzida, sendo de prever
que ainda neste anno nüo seja ap-
provado o projecto de divorcio.
A ESCOLHA DO CANDIDATO

, PERSONALISTA A' PRESIDEN-
CIA DA REPUBLICA

BUENOS AIRES, 22 (U. P.) —¦
Os Irlgoyenlstns reunem-se hoje t
tarde, para Indicar ps candidatos 4
presidência e vtce-presidencla da
Republica, embora se' reconheça que
o sr. Irlgoyen venha a ser unanl-
memente proclamado o escolhido
do :-eu partido para a presidência.
TALVEZ NAO SEJA F.flOLHIDO

O CANDIDATO A* VICE-
PRESIDÊNCIA

BUENOS AIRES. 22 (A.) — Reu-
nc-se hoje a Convençfio Nacional
Personalista para ercolha dos can-
dldatos ft presidência e vlce-prosl-
dcmclu da Republica no próximo
pleito.'

Quanto A presldeneln, parece fora
de duvida que sorá suífragado una-
nlmemerite o nome do ex-presidente
Irlgoyen.

Fala-se nn possibilidade da Con-
vençao nao designar o candidato 4.
vice-prosidencla, na sessão de hoje.
O CANO DÓ HABEAS-CORPUS AOS

CHEFES REBELDES CATALA-
NISTAS

BUENOS AIRES, 22 (A., — O
Procurador Fiscal, ao pedir a appli-
cação do habeas-corpus aos chefes
rebeldes catalanlstan Macia e Gas-
sol. novamente asyladoc nesta ca-
pitai, sustentou que o decreto que
regulamenta a lei da tmmlgraçfio
niio 6 appllcavel aos dois sotlcltan-
tes, porquanto têm caracter de via-
jantes 6 niio de immlgrantes.

Como so sabe, o coronel Macia e
seu companheiro e secretario. jâ
uma vez expulsos da Argentina
como indesejáveis, regressaram a
esta capital e interpuseram o re-
curso de habens-corpus para pode-
rem permanecer em Buenos Aires.
QUANDO O ROXEUR CAMPOLO

PARTIRA' PARA OS ESTADOS
UNIDOS

BUENOS AIRES, 22 (U. P.) —
O pugilista Campolo annuncla que
partirá para ob Estados Unidos em
melados de abril próximo.
GARZENA VENCEU POR PONTOS

BUENOS AIRES, 22 (A.) — No
match de boxe disputado hontem A
noite, o pugilista Garzona venceu
Mallona, aos pontos.
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O levantamento do
mappa do Rio e seus

subúrbios

A Aircrafl annunçia cm
Londres o contracto com

a Prefeitura
LONDRES. 22 (U. P.1 — A

Alrcraft Opèrating Company an-
nunciou hoje haver'contractado
o levantamento de uni mappa do
Rio de Janeiro e seus subúrbios,
com a Prefeitura dessa Capi-
tal.-

grupo do 10.000 operários da regulo
de Milão, que vêm agradecer ao sr.
Mussolini o interesse que tem to-
mado pelas classes trabalhadoras dn
Itália.
OS CURSOS DE INSTRUCÇÃO PRE-

MILITAR
ROMA. 22 (A.l — Segundo dados

fornecidos pelo commando gern! da
Milícia Fascista, voriflea-se que o

Stj.òll .OOíl.OuO . numero de cursos do InstrucçSo pro-
17.270.000.000 j militar uo corrente exercido estu-

darítll ascendo a S.;174 em compara-
ção com 2IS cffcctundos durante 0
anterior. Os alumnos inscriptos nos
referidos cursos silo eni numero de
222.S64 em comparação com 100.B71
o anno passado.

A cilasiroDle de Moite Semi e seus ensinamentos
0 que teria acontecido no morro do Castello se não tivesse sido feito o seu arrazamento

ITA1PAVA ~- 20 março, IJCR.
A cataslrophe do Monte Sorrni 4

un» phenome.no que se reproduz,
infelui.if iito por toda a pano onde
ha montanhas de terra ou do rocha
tm doconiposlçflo. como variai ve-
zes se deu no morro do Castello no
comoro do soculo pauado c ultima-
menie no Sul da Franca cr.» 1D.'C.

As ngu.is dai fhuvns. Infiltrando*
»•>, vão pi'i'raritii'1o '.iicio ou planos
de escorregumento pelos quaes dos-
lizaw ns niassni» nupcrlnres oonstl-
(tildas por grrndes prismas de ter-
ra: o tanto nmln fncels são est-n»
difcltlas quanto mnls forto A a in-
cllnacúo dcí3c*» planos em relr.'::"..
ao angulo natural dc cscorrrga-
u-.ento das terras.

So no sopé dessas montanhas,
nos logares em que se tem feito ex-
cavnçCes. existem muralhas de ar*
rimo capazes do reelstlr ao empu-
xo das torraa. o equilíbrio, não po-dendo ser rompido, não mais ha-
vorA risco de desmoronamento: hp,
ao contrario, na base foram feita*
exeavações, principalmente "apru-
mando"* as barreiras, então o "tem-

Les bienfails de Ia cwilisulion ? Oil etaienf
ils pltis nixiblcs qti'au Brésil, oil des "hardis
nionniers" avaicnl transforme des funeslrsmçréca((C8 en cclle nerle du monde. Rio di*
Janeiro? — Gaston Lnnoix —• "La 

farouclicaventure". 1025.
Cario* SAMPAIO

(Antigo Prefeito do Dlstrlcto Federal)

( Par» O JOKXAI,)

tal da íiiomanlia não muim nfa-sia* desmonto, uni grande edifício sobredu, cntüo o phcnpnicno pfide ser
provocudo com maior rnpldez.

O PROCESSO DB DESMONTE!
Xein outro 6 o processo n.Ioptado

por nós, engenheiros, quando que-
ronios fn7.cr o dosníonie de uma
montanha. E' aprumando a sua
base. até meamo eom exeavadores
mecânicos, como Uvo occnslão dc
empregar pela primeira vez no
morro do Senado, em dosaccOrdo
cüdi a opinião geral no estrangeiro,
que jamais ousara trabulhar em
barreira dc altura multo maior do
que a altura do exeavador, quo so
consegue provocar a qufida de
grandes niafjas do terras para se-

unia, montanha que »io quer arra
r.ar, mns devo-so aproveitar nta-
cal-a dc proferoncla mis prõxlnii»dades da posição em que existirem
constrticçSes de grando peno, com
a certeza « segurança de agir com
muito maior rapidez.

O DESMONTE 1)0 MORRO
DO CASTELLO

Foi um tal motivo que mo tinha
Induzido a resolver o inicio do ata-
que da demolição do morro do Cas-
lello pelo processo hidráulico) na
parto sltunda por traz do Hospital
da Misericórdia nas proximidadesda rua desse nome, onde exlstlnm
as construcções de maior peso "o

inconscientes encvclopedico* qua me
nmisnm de ter demolido um hos-
plmi du crianças, o de ti Za.'harias.
sltundo "fohro o morro" e em gr.i-
Vlmlma postura: Como se fosse
possível arrasar n morro do Cantei»
Io sem demolir tudo o que so acha»
va Eobie elle e, portanto, o llospl-
tal S. 2*nchiiilas (pelo qual paguei
t-omiim bem compomadorn)!! 13.
como tre não fosse multo mnls hu-
inaiiltnrlo fazer sair o pequeno nu*
meio do crianças que nli estavam
sendo trntndns, do que delxiir ruir
um hospital que tinha junto n si e
a montante um edifício de grande
peso (J« en» movimento) • que
nciirrctariu um dosastro d- propor»
qfles Incalculáveis pela queda dessa
Itnmcnsa massa sobre o Hospital da
.Misericórdia:!!

Mas é que os grandes urbanistas
Indígenas (electrlcos, como tudo
entre nfJs) »o sabem depreciar o
quo 6 feito pelos brasileiros, sem se
lembrarem quo cm qualquer clda-
de, espcclolmento sendo tropical, a
segurança e a hygiene devem prl-mar a tudo mais o vir muito nntce
do embellozamento,

Felizmente a Justiça 6 feita sen»-
pre pelos estrangeiros e pc-ios ho-
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DE VOLTA AO INSTITUTO DE GENEBRA

A resposta do general Primo de Rivera ao presidente Urrutia
GENEBRA, 22 (H., — A Hespanha acaba de annunciar offlcial-

mente o seu regresso ao seio da Sociedade das Nações.
SIADP.ID, 22 (U. P.) — O presidente do Conselho de ministros

general Frimo de Rivera, dirigiu uma carta ao presidente do Con-
sclho da I.lga sr. Urrutia, aceitando o convite que foi feito á Hes-
panha para que- continue a fazer parto dessa Sociedade.

O chefe do governo hespanliol declara que a Hespanha não faz
reservas, nem apresenta condições, desejando collaborar désinteres-
sadamente com os outros membros do Instituto de Onébra.

MADRID, 22 — Na reunião de hontem á noite do Conselho do
Ministros foi approvada a redacção da resposta da Hespanha sobre
-i sua volta ao seio da Sociedade das Nações.

A resposta scra submèttidá hoje á saneção do rei, afim dc ser
depois publicada. '

O Conselho de Ministros approvou iguaUncnte o projecto de
saneamento de Las Palmas e Teneriffc, ','•¦

A grande fenda no Monte Serrat, em frente ao Casino, que se vê na gravura. Essa brecha alaraa te Hindia, ameaçando desabar o morro, o que c previsto pelos technicos

BfiKalia

po". es."i paí-ienlí destruidor, in-
cumbo-sc do dar lugv::' a t!'te as for-
ças naturaes produzam o movlmen-
to da masta. que se manifesta: ou
repentinamente sem por assim dl-
zer haver aviso prévio: ou paulati-
namente, por verdadeiros filetes de
terra, que correm de diversos pon-
tos. como se fossem lagrimas, dan-
do logar ao phenomeno que os ope-
rarioe chamam o cl»o»'o das grandes
barreiras que C sempre o prenuncio
dos grandes "prantos1", constituídos
estes pelas quedas doe flocos de
materiaes desaggresados e que ter-
minam pelo desmoronamento total
e muitas vezes desastrado do pris-
ma de enipuxu dns terras.

E, este em puxo. causa Ua des-
truição de tudo o que se encontra
em seu caminho, torna-se uma for-
ça do muito maior intensidade, se
sobre a montanha so executa uma
construcção de grande peso que, a
menos que vá assentar em camatiã
fora do volume do prlstno dc cm-
puxo, concorrerá para tornar mais
inevitável o perigo.

Se ainda à eeta acção se ajuntam
I os abalos produzidos pela confia-

graçiio de ...explosivos empregados
nessas escavações oi) na exploração
de pedreiras em qualquer outro lo-

i^atijj^^.^^i^uí,it^uuiêMíj^itmaaaama

rem apanhadas e transportadas
para o loca! a que são destinadas.
Bem claro esta, que deve ser feita a
retirada prévia dos exeavadores,
logo que forem observados os pri-
metros signaes de esboroamento
das terras.

E é precisamente por este moti-
vo que o processo hydraulico, que
já offerece a grande vantagem dc
ser a própria água, agente diluldor,
o transportador das terrau, ainda
apresenta esta outra de exigir a col-
locação dos monitores (por onde
sáe o esguicho da água) a uma cer-
ta distancia que o põe a coberto de
qualquer surpresa.

São tão regulares os phenomenos
que so produzem nos desmorona-
mentos realizados por essa fôrma
que inuKo raramente se dão ac.ci-
dentes, embora mesmo se verifique
o facto (como uma única vez se
deu no desmonte do Castello) de
ter caiilo uma parte da montanha
de tal volume que fe;; levantar um
dos ixcav.adOTés a cerca de dois
metros de altura, apesar Ue achar-
so a Fufficiciite distancia da bar-
relra e em local para onde elle ti-
nha sido retirado na véspera,

E' evidente que ninguém vae
construir, com o fim de facilitai: «

Hospital de S. Zacharins c a cavai-
loiro o edifício do antigo Observa-
torlo Astronômico".

Tive. porém, de desistir desse
meu Intento, apesar da iminensu
vantagem de encurtar a distancia
de transporte para o mar, porque
verifiquei, ao visitar o observatório,
então occiipado pela Repartição
Meteorológica sob a competente dl-
recção do dr. Sampaio Ferraz, que
todo o edifício já .«e achava em
movimento, tendo descido em ai-
guns logares cerca de meio melro.

Todos compréhendem o perigo
immineiite da queda do edifício do
Observatório sobro o Hospital de
S. Zacharins e isso arrastando uma
avalanche Uu terras que seriam a ti-
radas sobre o Hospital da Miseri-
cordia!

O desastre do -Monte Serrat veiu
demonstrar quão muito mais catas-
trophlco seria o desmoronamento
dessa parte do morro do Castello
(que fatalmente se daria em tempo
que não se pode determinar) se não
tivesse sidu teito o arrazamento."

E\ portanto, com um sentimento
que não quero classificar, que tenho
lido a critica acerba, que já por
varias Vezes me tem sido feita na
imprensa denta, capital pur alguns

mens de bom sens^o do iio.^so paiz,que sao em muito maior numero do
que so pensa, pois vivem na ob-scuridade sem a preoccupaçfto do"exhibicionismo".

Os reparos feitos no
"Minas Geraes" e no

"S. Paulo"

O governo brasileiro pa-
garú hoje á Marinha dos

E. Unidos 4.113.000
dollares

WASHINGTON, 22 ,(C. P.l— Soube-se que o governo bra-
sileiro pagará amanhã, á Mari-
nha dos Estados Unidos a som-
ma de 4,113,000 dollares pelos
reparos feitos nos encouraçados"Minas Geraes" o "S. Paulo"
nos estaleiros navaes america-
nos.

Meio milhão de libras
em barras de ouro como

carga de um avião
>

A média da producção ingleza di
assucar de beterraba

Na Conferência Prepa-
ratoria do Desarma*

mento

NOTICIAS QIE VÊEM DA IX-
GI/ATERRA

LONDRES, 22 U\ P.l - Melo ml»
lllfto de Ilbrtw. em blirr.*U tio oure,
foram transportadas, hontem. como
pane da cnrgn do apparelho dos Ca-
Minho* Aéreo* Impori.ir*. «ilido do
Croydon para Bruxellus e Colônia.

Afim do ficar bem dleirlbtilrio o
peso de-Hc ouro. nt barras foram
pot-tne em pequdi.iH caixas, qi.» ...»
passageiro» usaram como t.itradc-w
para ot pis,
A pnooucç.\o m; AssucAit ui:nt:n:nn.MiA

LONDRES 22 <V P.l  Km um i ^PWntante Italiano, ou „,. deveria
almoço dn Sociedade Britannlca dol*'1' J|}camlnlmdotnoa governos Imo-
AsFii.ar do Beterraba, lord Blnle de. | JL,,w?lfl*f' comn lenibrndo nor l^m
clarou quo .*» mídia dn produoqíi» r , ,n' *nr* "-"" lU'u'' f''SM' ""•"
britannlca (• de. ollo loneladn« po. ! v" llBUinn coisa de valor prnil.-o.

A detalhada exposição de Lord
eirsfiendum contraria ás pro*

. postas do Soviet
\ VCUValP.VDE l>r GENEBRA
OKNKBRA, !ü. il'. P.) — A oxpo»

t»lt*Ao detalhada do Lord Cuihondun,dn sun nppoalçíio i% proposfni do So-vlot sobre o ,l.>.'a"iiiam.'iu.'. fo| s.*-
gulila do numeroiOH outros diKCiir.-iox
nas niosina-i coudlçOos, po;' outros
iloloundo» |ir.-a.i>ntiv< nol trabalhos ila.'-ominlsf-.lo Diepnnitnrls ,\ unlca dl-vergoncla exlsionto entre „> orado-
w« foi nobre ao ,. plr.no' do Sovlntdeviria mt completamente rejeitado,i.omo orlglnarlninento sucgorirn o

gelra, contra doze ou treze dulemanhn. Al-

ÍMPRKHMOW , AI.C;i»KSS\0 SOP-
Fnin\ pi>:i.o%p\iiiif. VBSf-

Tllll
LONDRES, 22 (II.) — Telegram»

mas de Roma pnrn o "Daily Telo-
grapli" annuncla quo os meios poli-
tlcoM o ecclc.slii6tlco« daquella cn-
pitai so mot-tram vivamente Impre/i-
slouados pola recente aggrossilo de
que foi vlctlma o losulta Tacclll
Venturl, agente de llgaçflo entro o
Vaticano e o governo do Br. Mum-o-
Iini.

Era grande o lnterc*h» pelas con--ciiuoncla.s da lamentável oocurren-
..Ia, principalmente devido A circum-
stnnela do ter o padre Venturl rc-
cebido «ériou ferimentos.
AS I r.niA*. PABLAMBNTAIIES UA

PAsCHOA
LONDRES, 22 (f. H.) — Falando,

na Câmara dos l.ord^, o mnrqucz dc
Sallsbury annunclou que an férias
da 1'asi'hoii, do Parliiiueiito, serfio Ue
39 do corrente até 13 de abril.
OS IIKIS AKtill.WS KM I.OMIIIKS

LONDRES, 22 (H.) — O re! do Af-
ghanltitnn vlbllou, esta manliA, o Ob-
sorvatorlo de (iroenwlch o nw dõcai»
do porto, tendo dado tambem um
pas.<elo de lancha pelo Tâmisa.

A ItAIMIA SOI/IIIYA KM IIK-
POISO

LONDRES. .*2 (V. P.) -- Tendo
ficado em repouso no Ularlde'« Ho-
tel, a rainha Sourlya niio nconipa-nhou o rei Amnnullnli nas excursõeu
do hoje.

O soberano nfghan, acoiniianhndo
do seu séquito, fez um PBfcMelo, e»ttii
niniihA, iieio Tamlaa abaixo, paraCfinhet^er o coração do I/ondrcii e In-
¦peccionar o porto da capital, Indu-sive a dôcn Jorge V o as Itoyal Al-bert DockA. Terminada essa Inupo-
CÇfio, o rei visitou o Observatório
Real do (Iroenwlch. Depois realizou-
se um almoço no ensino dos offl-
clacs, no deposito de artilharia real,em Woolivlch.

LONDRES, 22 (H.) — A rainha
Souryhi. do Afghanlslan, es»A ropon-
.•vindo, hoje, no Hotel Clarldge, e,
provavalmente, niio tomar.*) partonae festas publicas a que o ret
Amanullah anslslirá, amanhã.

LONDRES. 22 (A.) — Sua majes-
tade a rainha Sourlya acha-se reco-
lhida aos seus aposentos partícula-res do Clarldge's Hotel, e, prova-velmente, niio tomará parte, ama-
nh.'i. nns dl versai, funeçoos publicasannuncladns em homenagem ao seu
real esposo.

Com l*.so. a soberana afghan pro-cura dar-se um pequeno repouso,
para poder participar das ulterio-
res excursões e vislta.s constante»

I do programma das homo.nagena acsreaes hospedes da Inglnterra.
FM EXCURSÃO PELO TÂMISA

LONDRES. 22 (A.) — O rei Ama-nullah, do Afghanlstan, e sua co-mltlva deixaram, An primeiras ho-ras da manha, o Claridges Hotel,
para unia excuivtóo pelo baixo Ta-misa.

Hua Majcatade e os quo o acom-
panhavam atravessaram o coraçSo
do Londres e fizeram uma visita deinspecção ao porto, Inclusive ásdocas Rei Jorge V c Real Alberto.

Em seguida, a comitiva foi aoConservatório Real de Greonwlch.
O CASO DOS i:\CE\HFIHOS AL-LEMAES PRESOS PELO SO-

VIET
LONDRES, 22 (H.) — Correu, hoje,a noticia de que o commlssario do

povo para oe ííegocioe Estrangeiro»
da Rússia, sr. Tchltcherine, concor-dou cm permlttlr ao cônsul alie-rnilo om Kharltoff que vi6lte oc en-
genhelros presos, e resolveu iniciar
o julgamento dos mesmos dentro do
prazo de tres semana».
OS JORNALISTAS ESTRANGEIROS

AMEAÇADOS DE EXPULSÃO,
NA RUMANIA

LONDRES, 22 (H.) — Telegram-
ma de Bucarest refere que os Jorna-lletaa estrangeiros foram notifica-dos, pelo governo, de que «erilo ex-
pulsos da Rumania, caso nflo ces-sem de espalhar, no exterior, notl-e.las Inveridioas denfavoravela ao
governo.
O RELATÓRIO DA COMMISSÃO IM-

PERIAL DOS TÚMULOS
DA GUERRA

LONDRES. 32 (H.) — Acaba de serdado á publicidade o 8» relatório an-nuai da CommlesSo Imperial dosTúmulos da Guerra.
Segundo esse trabalho, a missãoaue falta cumprir na França e naBélgica devera estar terminada atéo fim do mez corrente.
Foram erigidas, ao todo, 600 mil

pedras vertlcat6 tumularea, 1.155cruzes do sacrifício e 265 pedrascommemoratlvas. O relatório dizoue, durante os sete annos passa-dos, só na França e na Bélgica fo-ram levantadas mais de 460 mil pe-dras vertlcaes tumularea; conatrul-ram-se 659 cemitérios.
O departamento de horticultura

plantou cercas numa extensão de 63milhas, e semeou relva em uma eu-
perficle de 500 acres, tendo forne-cldo muitos milhões de plantas, ar-bustos de fldr « arvores.

LONDRES, 22 (A.) — Acaba doser publicado o oitavo relatório an-nua] da Commlasilo Imperial das Se-
pulturas da Guerra.

Por elle se verifica o estado ge-ral das construcçOes fúnebres em
memória dos mortos britannlcos da
grande luta, calculando-se que o
que resta ainda a fazer, na França
e na Bélgica, para perpf.uar a lem-branca desses herdes, poderá ficarcompleto ainda até o fim deste mez.O relatório asaignala o total docampas, cruzes commemoratlvas, mo-
numentos e "parques de lembran-
ças" construídos nos últimos seteannos. Nos diversos campos de ba-talha e cemitérios dc oangue, emtoda parie, foram erigidos cerca de600.000 campas, 1.136 cruzes e 265
monumentos fúnebres. Sô na Europa,
foram construídas mais re 460 mil
campas. O total de cemitérios as-cendeu a 659, e em 594 cemitérios
communaes francezes ou belgas in-numeras louzas fúnebre» foram dls-
postas sobre os túmulos dos mor-tos britannlcos.

O «r. rollti,.-. dn Cirecln, salientou
que s aceita..fio dn proposta sovle-tlsla significaria n substituição uo
convenjo dn r.ign das Nnçõos o ba •
soar o» trabalhos futuros ,n» Chi-
muras, Declarou mais que* nüo era.
ju«ito ridicularizar o conter os pro-grossos da oonimlss/lo de desarma-mento da Liga. O trabalho de pc«-quisns sempro foi demorado o a Ligaesiíl emponh.-idn em uma Investiga-
çilt) política i nt bem da humanl/iide.

O sr. aibüon, delegado do». EstadosUnidos, bnteu-so pein rcjelcÃo purao simples do plano rui-».o e o sr. Ru-Igers. dn Hollanda, disse quo a suriaceitação viria nilgméutnr n falta do.'rgurnm;n e pernilltlr n usiiitmçnoe a provocaçfin ortvnnlzndn flores-cesse liixurlnntementc,
Oc representantes dn Polônia. Rei»»rlcn, Suécia, Cuba, llulgnrln Vugoo-lnvln o Finlândia lambem doclnrn-ram n prnpnstn soviética Injurlosao contraria a solnçilo tio problema rt>>desarmamento progressivo.
ÒENERRA. "3 ÍIX. I».) -- Apflias-declaraçOes dn sr. Ciislibndun naCunimlssflo Preparatória do Dosar»mnmrnto. <ts delegndps da Si ia,

Estudos Unidos, Polônia, Cubu llui-
gnrln, Vugo-.Slavin, Finlândia o "-ire-
cln, declararam quo ns suggostflosdo delegado do Sovici eram Irrcnll-ziim-Is o contrarias ao pacto tia So-eledndo dns Nações.

IM PACTO DE AIIIIITIIA(.l:»l ENAO AGGnESSAO E>''J*ltE A(.11 Et'IA K A lll MANIA
GENEBRA, 22, (U. P.) — ti sr.

Tltuleseo, ministro das fteln-ções Kx-
terlores dn Rumania o o sr. Jllko-lopopulos, representante dn Grécia,as.signnrfto hojo um pacto tio nrbl-
tragou» e de n.'m nggrossfio.

GENEBRA, 22 (H.) —o ministrodc Estrangeiros dn ftumanln o dn
Grécia, nrs. Tltuleseo o Milcolopo-
pulos, ns.slgiinr.iin hoje o pacto da
arbitragem de nao aggressâo grego-rumetip.
A PIIIMEIIIA REUNIÃO DA COM-
MISSÃO ECONÔMICA CONSULTIVA

GENEBRA, 22 (A.) — A .Soclo-
dade di.s Nações convocou pnra 14 de.
maio do corrente anno a primeirareunião da Cominissâo Econômica
Consultiva, recentemente criada como flm-fle estabelecer em todo o mun-do a collaboracão e a solidariedade
econômica.

Estarão representados nessa com-
iiiissÃo vinte e novo paizes, e a com-
mistíio tratará, principalmente, dos
meios necessários para dar cumpri-
mento Aa oVtermliinçõos ndoptndas
Dela Conferência Econômica Intor-
nacional.

A RÚSSIA INSISTE PEI.A RESPOS-
TA AO PRINCIPIO DA AlIOLir \(|

DOS ARMAMENTOS
GENEBRA, 22. (U. P.) — O dele-

gado rur.so, sr. Utvlnoff, p.»dlu (le
novo fi. Commissíío de Desormamen-to da Liga das Nações quo decidissese aceitava «ni principio a nlfollçúototal dos armamentos,

O sr. Clauzel, da Fiança, respon-deu-lho dizendo fine o sr. Bernstoríf,da Allemanha, ora o unlco dos nimembros da commissão que apoia >.io projecto russo.
O SOVIET NAO TEACIONA ATJIIK-RIR A' LIGA DAS NAÇÕES

GENEBRA, 22. (U. P.) —' O dflo-
gado russo na Conimias&o do Dcsar-mamento, sr. Idtvinoff, annunclouhoje que o governo do Sovlol nfiotenclona ndlierlr a Liga das Nações.

ESTADOS UNIDOS
Uzcudun accedeu em bater-

se com Godfrey.
NOVA YORK, 22 (U. P.) _ An-nunclou-se que o pugilista Paollnouzcudun concordou em bater-se comGodfrey, no começo de maio pro-xlmo.

O JULGAMENTO DOS IMPLICADOSXO CASO DE TEAPOT DOME
WASHINGTON, 22 (U. P.) — ASuprema Corte dos» Estados Unidosadiou Indefinidamente o julgamen-to do antigo secretario do Interior,Albert Fali; mas no dia 4 de abri»

próximo julgará o sr. Harrv Sin-cialr, um dos protagonistas do es-candalo das concessões petrolíferasde Teapot Dome.
UMA EXPLOSÃO A BORDO DE IM"DESTRÓIER"

WASHINGTON, 22 (U. P.) — An-nunciou-se hoje ter havido uma ex-
plosfto-a bordo do "de3troyer"-ten-
der "Whltney" na bahla de Guata-naino, morrendo em conseqüênciaduas pessoas c ficando feridascinco.

FALLECEU A MAE DE MARVPICKF RD
BEVERLET HILLS, Califórnia, 22

(O. P.) — Falleceu aqui hoje a se-nhora Charlotte Pickford, mâe dafamosa actiiz clnematographica
Mary Pickford.

SU1SSA
Ratificado o aceordo com-

mercial com a França,
BERNA, 22. OH.i — O èonseíhòNacional ratificou hoje o aceordo

i commerclal tranco-sulsao.

HESPANHA

Boatos de reorganização mi-
nisterial em Portugal.

MADRID, 22 (U. P.) — Um tele-
gramma expedido do Lisboa ás 14horas de hoje, diz que o jornal "Pri-
meiro de Janeiro" noticia que no diaseguinte ao da eleição presidencialeffecluar-se-á uma reorganizaçãoministerial, saindo a maior parte dosministros actuat-s. Adcanta o jornalque a convite do general Carmonao general Ivens Ferraz formará en-tflo o novo gabinete.

ÍH3£Í£k./ aSBTCaWfctn
; ^i»íbi.!-S'i_Í2giSr •r**?»***.
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A FUSÃO OA EASTERN COM A
- MARCONI -

LONDRES, 22 (U, P.) — A decia-ração do primeiro ministro Baldwinna Câmara dos Communs hoje, sobrea fusão da Eastern Telegraph com aMarco.nl Company ê interpretadacomo significando não ser provável
que os conserviços controlados pelogoverno sejam entregues a essa no-va combinação.

O "Herald", jornal Trabalhista, naenitanto, aceusa o sr. Baldwin deter dado a entender que ouviria syni-
pathicamento suggestões para casatransferencia. Expressa tombem otemor "de que alguma trunsacçSo
secreta possa se fazer", antes que o
Parlamento tenha oceasião de dit-
cutlr o assumpto.
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0 movimento de café entre nós e no estrangeiro
As entradas desse produeto em nossos mercados, durante doze mezes

m,*

HM*

O movimento dn entradnii do eufé
em nimniM mercados nltlnglu, no po»rlodo dn 1 d" julho do nnno passa»
do «ii' ÜO do fevereiro ultimo, um n|»
fr&s de 11.014,.110 -mcuim, contra
íi.o.*iS.iff.*i em iguui período anto»
rior.

A« cniradiiM om Sanlod reprwen»
tf.m oeroa du 15,9 "!" do total, «. ne
exprimem por ii.8:c, 17-1, «.•«¦ultra
U.318.113 snccim no nnno anterior,
ou mi-Ju um iiiigninnlo da 513.320
eaooQH,

O lllo apro*iontn»/io mala ou menos
Innttnrndo, com !i7,.'i.rifl .mecn«s a inale.

Vlotorla o Dubla nocusam npreolu-
vol «iU viii-íiti. eom 301,335 « 93.782
Mii:«-ii«, reapeullvamente. em cotejo
com o anno de 1028|37.

No movimento do «mbnr«iucí«, com
G3R.030 snccn* a mala nobre o anno
plissado, «ômente o lllo tevo de»
orunclmo, «¦xpriwii por 33.070 aao»
riiH. O augninnto, «íuo foi do (109.000
Kni-csn, fica, awilm, redimido a
n;i!,,9.19 -uiccns, em virtude da dlml-
niiMjíKi ili-nitu mercado,

V.' o seguinte o movimento, no
pi-rlodo Indlondo:

.VON ESTADOS IMIIIIS

.Segundo ns diidou estatísticos pu»
tilli-adciR polo Ministério do Com»
merclo, o consumo do oofí, "per en»
pita", uo* Estado* Unidos, «levou»
ae, iui 1927, a 13 libra*. I-Imia» cal»
«Ullo* .-..In liiiM-iiili... lia liii|i'Mla.;,i«i
liquida dn Hi.«."iK.'.'iu Miit,.|.„. o con»
numo, "per capita", tiwt anno» an»
tnrloreii e nobro a menina bodo, foi:
«m 1926, 12,.*. IIIumh; mn 11.25, 10.9
libra»; em 1924, 12,3 libra*, e, em
1923, 12,1 librai!.

KntmdiiH -i- Augmento Embarques -:* Augmonto

1927-28 1036-27 —-Diminuição 1027-2» 1926-27 — Diminuição

eaiuuo  0.892.171 6.319.112 -.- 513.362 fi.S70.0Cl 6.575.065 -:¦ 295.599

nio .. .. ..  3.765.011 2.708.053 -:• 57.556 2.583.829 2.«10.899 33.070

Vlctoria '.. .. 1.036.113 675.108 •:- 361.330 986.082 658.899 -;- 327.133

Bahia , .. 320.012 226.220 -4- 03.792 267.020 220,793 -;- 10.227

Totiicn  11.011.540 9.968.405 -:- 1.050.045 10.707.595 10.071.656 -:- «35.939

5ãõSSSããHÍãã«ãiããããããããSãSS
O OAFE* EM OUTROS PAIKE*
Segundo u. olroular que no«s foi en-

vlada pólos srs. Nortü & C, A a «o-
gulnt.c a ttltuni-Ao do cnf6 no «ie-
trangelro:"Do Konyn, nu. parto lesto du Afrl-
ea, informam quo a «troa. d« torre-
no cultivada 6 do 70.000 acre«t dl-
vidldos entro 714 proprietários. Km
Uganda a Arca é do 5.500 acres. Lá,
porfm, a cultura tom carnetor uccl-
dental. O ciafc 6 plantado ontro ac-
rliign.es. afim dc proporcionar uma
corta rendu, oinquitiito un «seringuei-
ras nüo attlngum A idade udulta. Pa-
rece quo a cultura do cafi, no listo
da Afrlcn, ndo eatíl progrodlndo
oom tanta rapidez como aiitlgauien-
te, o lato, principalmente, duvido A
falta dc braços. Os aborígene-!
aprenderam a cultivar c proferem
trabalhar por conta própria a «e ae-
nalarlnrcm aos ininilgruntea bran-
cos. Durante os ultimou annos, o«
agricultores dessa oolonla perderam
multo café, por falta dc quem o co-
Ihesee. Tentaram, pov vessea, reme-
dlar a. -dluaçilo. iittriilndo Immlgra-
ções italianas o iudliiiint-'. m.ifl o go-
verno Inglez ao oppoz a esi<a me-
dlda.

Soubemos quo n nnfra da Ouate»
mula, foi Irrisória, tendo sido, om ai-
«umas zonas, do 30 por cento monos
que a pa-iiida.

Atí agora os preços do* "mlldc"
não mostraram pressllo. Dns tvifras
do "mllds* calculadas entro 7 1|2 a
7 3]l mllhOen de sacos*, 5 milhões
tnl ves sejam entregue* na fôrma de
cafí lavado.

A Allemanha consumiu 2.065.000
saccas do cafO, durante o anno pos-
sado, contra 1.718.575 cm 1926, Isto
£-, cerca de 18 por cento a maio.

Parece que. cm vista, do ter sabido
que embarcaram cafés do Pio para
Santos, com o fim do serem reox-
portados como ca fis df-wta procodon-
cia, a Bolsa Offlclal de Hamburgo
autorizou os corretores a clasflttlca-
rem como café do Rio todo o café
do Silo Paulo, de cuja procedência
desconfiarem; Isto, porém, quando a
clnnsificuçflo fôr feita para opera-
ções do Bolfo.

Consta-nos que parto das questOes
oriundas do facto de terem feito om-
barqueu scmolhantcfi» — do lllo, via
Santos — para o Havre, ainda nao

Associa-

çillo Commerclal de Santoa nomeou
um onvlnilo especial pnra liquidar
«snis pendências. Oa Importadores
do Havre nllc--iiui um prejuízo d*--
lal 113 por libra.

Tom-so, ultimamente, dispensado
grande soturna de att«li«*flo paru o
que ae eotft dando, agora, no mer-
nado dn borracha, O plano do rc«-trl-
oc.àn IStevenson passou, actualmon-
te, a ferir os Intcresse-i qun propti-
nha defender, do inodo que. f> poasl*
vel que esse plano Meja modificado
ou mesmo abandonado Intelramonln,
A tentoMvn de controlo dc produ-
cçiln « preços, feito pelos produeto-
res do diverso* artigos, cata, agora,
entrando no seguiidi* estagio. K' cer-
to quo o plano de defesa do Urnsll
pôde ser tomado como um estimulo
uos outros palze/i produotoretr, nüo
nos devemos, porém, esquecor d-
que u Área om quo a cultura do cafo
podo ser folia, com probabilidade de
oxlto. é um tanto reatrlota, Eata cul-
tura s6 p6dc ser folta cm altitude
dc 1.500 a 3.000 pôs, o. portanto, só
o Brasil o a Colombln podem ->er to-
mados em consideração, quando se-
tratar das po.-MlbllIdndcs do augnieii-
to de plantio."

A fama de um
bom juiz

foram liquidadas, e que a
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Operários sem trabalho
provocam pequeno dis-

turbio em Nova York
Trezentos indivíduos invadem a

fabrica de lápis "Eagle"
, OUTRAS NOTICIAS DOS ESTA-

DOS UNIDOS
NOVA YORK, 22 (V. P.) — Trt-

zentos Indivíduos Invadiram a fabrica
de lápis "Uagle", gritando: "Qucretn.-is
trabalho". A policia despersou os in-
vasoree.

A «lUAiVTO SE ELEVA O OHCA-
MENTO HA MARIMIA

WASHINGTON. 22 (U. P.) —- A
., Commissão de Finanças da Câmara

dos Representantes, apresentou o re-
. latorio sobre o orçamento da Marinha

que se. eleva a 359 milh&es do dol-
lares.
l-fAUGURADA EM NOVA YORK A

EXPOSIÇÃO UE ARTE RELI-
CIOSA FRANCEZA

. NOVA YORK. 22 (U. P.) -— A em-
balzatriz da França, madamo Claudel,
Inaugurou hojo nesta cidade a Expo-
riç8o de Arte Religiosa Franceza.

NOVA YORK, 22 (H.) — Inauçu-
rouTao hoje a Exposiçüo do Arto Re-

«;. liglosa Franceza, a que compareceu
è* selecta aeslstcncia.
5- O acto foi presidido pela cmbalxatrlz
S. íe França, madamo Paul Claudel. '¦

to 
LITÍGIO das fronteiras

ENTRE GUATEMALA E HONDURAS
»¦•• WASHINGTON, 22 (U. P.) — A
S legaçSo guatemalenso annuncla quo o
4» w. Carlos Salazar foi nomeado repre-
fi «entante do seu paiz na commissão
£ que estuda o litígio do fronteiras entre
S Suatemala e Honduras.
| UZCUDUM VAE VOLTAR A'

HESPANHA.
tNOVA YORK, 22 (17. T.) — O
m manager Mayer aniiuncia quo Paollno
Z Úscudi-m provavelmento parlira para
Ç a Hespanha dentro do quinze dias,
•5 afim de visitar sua mile.

BÉLGICA
Um violento tremor de terra
registrado pelo Observatório

de Uccle.
BRUXELLAS, 22 — (Havas) — O

Observatório de Uccle registrou um
violento tremor de terra com epl-
centro a 9.380 kllometros, prova-
velmente no México.

ZOIBKOFF EXPCLSO
«ICA

DA BEL-

BRUXEL.LAS, 22 — (Havas) — A
"Derniero Heure'* informa que o
russo Zoubkoff, marido da princeza
Victoria, foi expulso da Bélgica ten-
do tomado destino Ignorado.

ÁUSTRIA

Já foram encontrados os cor-
pos de doze dos turistas tra-
gados pelo gelo em Salz~

burgo.
VIENNA, 22 — (Havas) — As ul-

timas noticias do Salzburgo refe-
rem que depois de árduos tra-
balhos dc exeavamento foram en-
centrados doze cadáveres dos turls-
tas quo cniram hontem numa enor-
mè lenda aberta no gelo.

Faltava ainda o corpo de uma vl-
ctímu.

O GOVERNO DA RI'MAMA PRO-
HIBE REMESSA DE NOTICIAS
. DESFAVORÁVEIS PARA O

ESTRANGEIRO

VIENNA, 22 •— (U. P.) — Noti-
cias de Bucarest dizem que o go-
verno preveniu os correspondentes
de que nüo tolerará que enviem no-
ticlas desfavoráveis para o estran-
geiro.

&

Que inferno!
Utero Doente

Que Sofrimentos Horríveis 1
falpitações do Coração, Aperto e Agonia no

Coração, Falta de Ar, Sufocações, Sensação de
Aperto na Garganta, Cançaços, Falta de Somnoi
Falta de Apetite, Incommodos do Estômago,
Arrotos Freqüentes, Azia, Bocca Amarga, Ven-
tosidades na Barriga, Enjôos, Latejamento e
Quentura na Cabeça, Peso na Cabeça, Pontadas
e Dores de Cabeça, Dores no Peito, Dores nas

(Costas, Dores nas Cadeiras, Pontadas e Dores
no Ventre, Tonturas, Tremuras, Excitações
Nervosas, Escurecimentos da Vista, Desmaios*
Zumbidos nos Ouvidos,; Vertigens; Ataques
Nervosos, Estremecimentos; Formigamentos Su-j
bitos, Caimbras e Fraqueza das Pernas, Suores
Frios ou Abundantes, Arrepios, Dormendas;!
Sensação de Calor em Diferentes Partes do
Corpo, Vontade de Chorar sem ter Motivos-
Enfraquecimento da Memória, Moleza de Corpo,;
Falta de Animo para Fazer qualquer Trabalho-
Frio nos Pés e nas Mãos, Manchas na pele;
Certas Coceiras, Certas Tosses, Ataques de
Hemorroidas, etc. etc. Tudo isto pode ser causado
pela inflamação do Uteroi

A*s vezes a pobre doente pensa que está
soffrendo de muitas Moléstias, sem saber que
tudo isto vem do Utero Doente.

O Utero é assim: quando elle está Doente todos
• os outros Órgãos sentem também.

Trate-se! Trate-se!

Use Regulador Gggtgjrg
Regulador GESTEIRA é o Remédio.
de Confiança para tratar inflamação do Utero, o
Catarro do Utero causado pela inflamação;1
Anemia; Palídez, Amarelidão e Desarranjos
Nervosos causados pelas Moléstias do Utero, a
Pouca Menstruação, Dores e Colicas do Utero e
Ovarios, as Hemorragias do Utero, as Menstru-
ações Exageradas e Muito Fortes ou Muito
Demoradas, as Dores da Menstruação, as Amea-
ças de Aborto e as Hemorroidas causadas pelo
Peso do Utero inflamado!

Comece hoje mesmo;

á usar Regulador Gesteira

Marcada a data das elei-
ções parlamentares

na Allemanha
Wirth excluído da chapa do par-

tido centrists
>

INFORMAÇÕES DA ALLEMANHA
BERLIM, 22 (U. P.) — Foi mar-

cado definitivamente- o dia 20 de
maio para as clolç&os parlamenta-
res.

O ex-chanceller Win li fni exclui-
do da chapa do partido centrlstn.

O SR. STRESEMANN APPBI-L*.
PARA aVE OS JORNALISTAS SK

MANTENHAM BM RESERVA IJIS-
CRETA DURANTE AS

ELEIÇÕES
BERLIM, 22 (H.) —• No discurso

«iue pronunciou houteip perante a
Associação do jornalismo provincial.
o er. Stresemann tratou das rola-
ções da imprensa com o Estado c
appellou para os Jornalistas, afim
de que mantenham reserva discreta
durante as elelçOes, afim do refrear
as paixões dcniapoglens partldarlns
o permittlr quo as; mesmos decor-
ram cm um amlil<-ntç de calma.
O MINISTRO KOEIII.ER NA CHA-

PA «CENTRISTA
BERLIM, 22 (H.) — Comniunieam

de Badon que o comite do partido
centrlsta resolveu recusar a renova-
«-üo da candidatura do cx-chancel-
ler Wirth nas próximas eleições e
apresentou no teu logar o nome do
mlnietro das Finanças Koelilor.

REDUZIDA A TONBL.1GEM DE
IMPORTAÇÃO DE CARNES LIVRE

DE DIREITOS
BERLIM, 22 (ü. P.l — O Reiclis-

tag approvou um projecto reduzlmlo
a importacllo livre de direitos tia
carne congelada do 120.000 tonela-
das para clncoenta mil. annualmen-
te.

O SALDO DESFAVORÁVEL DA
BALANÇA COMMEnriAL

BERLIM. 22 (ü. F.) — Noticia-
se offlclttlmente que o «xcedente das
Importações sobro as exportações,
em fevereiro, foi no total de 
308.000.000 de marcos ouro.

A NOTICIA DA EXPULSÃO DE
KOUBKOFF DA BÉLGICA

BERLIM, 22 (A.) — Telegramma
de Bruxellns annuncla. quo o ex-dan-
sarlno russo Zoubl-off, marido cia
velha princeza Victoria, irmã do ex-
kaiser. foi expulso da Bélgica, de
onde Já se retirara.

Zoubl-off, como se sabe. seguira
para a Bélgica por ter sido expulso
do território allemiio, em oonsoquen-
cia de suas recentes actlvldados os-
candalosas.

RUMANIA

O governo disposto a man-
ter a ordem constitucional.

BUCAREST. 22. (H.) — O primei-
ro ministro Bratiann expor, hontem.
perante a maioria parlamentar, a si-
tuaçilo política do paiz e a vontade
do governo de manter a ordem con-
stituolonal. O chefe do governo ver-
beron o procedimento dos campone-
zes, que vinha servir pnra prejudi-
rar o credito da Rumania no estran-
geiro o annunclou finalmente que a
França reduziu o seu credito de
guerra de 500 a 175 milhões.

i ¦» ¦

CHINA
E' grave, ao que parece, a si-
tuação criada pelos commu-

nistas no Japão.
SHANGAI, 22 -- (Havus) — As

noticias que chegam do Japilo in-
dicam que a sltuaçüo tem se ug-
gravado ali ultimamente. Ao que
consta, a policia tinha prendido
grande numero de commuhistas em
todas as grandes cidades, dovido às
eleições c prolilliiru a publicação (le
qualquer noticia, a respeito.

Calcula-se entretanto que o nume-
ro dc presos seja superior a mil.
Todos os centros communlstas, pon-
tos de reunião secreta e domicílios
foram batidos pelas autoridades que
conseguiram apprehender grande
numero dc documentos dc importan-
cia.

EMPRÉSTIMO DE MINAS
No editorial, que um dos directo-

res desta folha escreveu acerca do
empréstimo dc Minas Geraes, as re-
ferenclns ali contidas acerca «lo an-
tlgos banqueiros desso Estudo, na
Europa, não se dirigiam aos srs.
Bauer Marchai e Cia.

%
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0 juií Chryaollto do QuimiOi
que llunlnill falltcou, levo« «ni
determlnndo momento da vida do
O JORNAL, um pupel que nunca
muls íol on<iuf'-ldo, nem o podo»
ria Hor, por quanto.*! trabalham

¦iie.itu condi
Em dexonibro do IÜ25, o presl-

dento Arthur Bernardea tevo a
lembrança pouoo gontll do adqul-
rir O JORNAL para o tliesouro
publico; e, homom obutlnado o
ustuolono, pos em pratica a Idía
(\uo acariciava! nem dizer uma
palavra a nenhum do nõn. Apo»
naH oonfabulou oom uni continuo
du rodacuflOi pnra obter olandos»
tliiáinonte a lista dn iicolonlatos,
Uma ve/, do possi! dessa lista, o
presldonto Bernardo» uniu a cam-
po, adquirindo bcçoob, nom uma
gagacldadí nlngulai-, O coniluui).
quo llio vendem, a lista dos então
portadoroa <le ii«-«-6oi-, usou de nm
ealrutagoma t\w> u principio pro-
duziu oh molhorou reBUltadoa.
Aproscniii.va-no aos uccionlatna em
mou nume, còm chequeH visados
do um dos luiiicoH coin o qual
cu tenho iiiulH freqüentemente
tiviiisncçõeí. o propunha-se res-
gntiir o.s títulos d'0 JORNAL
ao uai*.

Por via do regra, quem rom*
pra im Unisll nuçiOS dc empresns
JornalIstlaiH, fnl»o como sr- sub*
screvessü títulos de favor. l'or
Ifwo, a quantos eram procurartoa
rm meu nomo pura vender ncçôes
desin folha no pur. cneantnva-os
ii iiotlclii oaalm palpável d-i :-.-rAo
da prosporlilndo eatupondii u que,
denlrn d«* i.'i mezes <l«. autlvldade
na empresa, lograra eu lovantar
us meus próprios negócios.

Mun osso catrntugemn acabaria
pur ser dexcoberto, como foi, pela
iLHSlduUlnile, talvez uni pouco
exnggerndn, nom que «lello bq aer-
vln o esperto continuo d'0 JOR*
NAL. qur. o presidente Bernar-
des associara ao seu plano cnço-
nhoso, dc fazer, no Rio. duas
edições do Dlarlo Olficial. Fui
provenldo a tempo do ardil, c fis
saber uo honrado chefe dn. nnção
ii pouca, doso «le amabilldude com
quo ollo so estava conduzindo
para comniigo. «Sc queria com-
prar o meu negocio, por que nüo
vinha tratar comniigo?

O dr. Arthur Bernardes ora
homem quu só recorria aos me-
thodos de acção direetn, quando
fracassavam os da aslucla, da
manha. So pudosso derrubar o
inimigo com uma rasteira, não
lhe daria nunca uina machadada
a cabeça. A's soluçíoi decisivas
preferia os atalhos, ns linhas si-
liuosiis, cujo traçado sorriu multo
mais ao seu gonin felino, O qual
tanto so eomprazla em armar
alçapões para nelles pilhar as
onças que pretendiam dilriceral-o
a unhas ou devoral-o a «lentes.

Quainlo viu que não poderia
comprar mais noçües cm m«-u
nome, para convldar-me cordial-
mente a abandonar O JORNAL.
então serviu-se da ac«;ão directu.
Estou certo dc que marchou para
tnl solução, desapontado. E uma
tarde, fitando cu ausento do es-
prlptorlo d'0 JORNAL, fez oc-
cupor nqui «a casn pelo mnis
ainenu dos delegados auxiliares
da cidade, cujo nome não declino
sem particular respeito: o doutor
Francisco Anselmo das Chagas.
O dr. Chugas, que tinha pouco
antes convidado o sr. Niemeyer
a pular unia janella deste mundo
para o outro, era o suave dele-
g:\do oom quem dali por diante
eu deveria a vir-me. O pretexto
da suu presença n'0 JORNAL
era innocento: í que eu. director-
gerente da empresa, estava per-
niittiudo-mo abril* o «ofre da ge-
rencia para botar e tirar dinheiro.
O dr. Bernardes achava, que ao
dircotor-gerente da S.A. O JOR-
NAL era vedudo trabalhar com
cofres, e porquo me tornava lm-
pertinente, abrindo e fechando o
nosso, despachava o deleg.ido
Chagas com alguns investigado-
res para impedir tal operação nos
esoriptorlos desta casa.

Quando o delegado Chagas saiu,
deixando os seus investigadores
como sentinellas ao lado das nos-
sas burras, resolvi pedir um "ha-
beas-corpus" para. poder livro-
mente, sem obstáculo da policia,
recolher, á. noite, o produeto da
nossa feria, ao unlco logar se-
guro dn. casa. 12 bati As portus
do dr. Chrysolito de Gusmão. Não
o conhecia, e só vim a conheccl-o
muito tempo depois, quando cs-
creveu alguns artigos de collaho-
ração para a nossa folha. Ao di-
vulgar-se a noticia de que o ql-
rector-gerontí! d'0 JORNAL pe-
dirá au juiz Chrysolito dc Gusmão
"habeas-corpus'' afim dc abrir e
fechar os cofres ria -sua empresa
— o rir. Arthur Bernardes não
tevo hesitação. Attendendo aa
injiinçOes do bom senso, ás quaes
se mostrara (ão rebelde até então,
afastou o delegado Chagas do
O JORNAL, para que eu pudesse
conimunicar-mo com os cofres da
casa.

Veja-se o que é a fama de um
juiz recto, de uni juiz decente,
de um juiz limpo! O dr. Chry-
solito de Gusmão agira om nosso
favor por simples acto de pre-
sençn, o que nãu o impediu, —
mesmo julgando prejudicado o"habeas-corpus" em face das in-
formações du policia, dc que res-
sara o constrangimento — de fun-
damentar, cm longas considera-
ções. a procedência do pedido.

Quando elle esteve n'0 JOR-
NAL trazeiido-inc um estudo seu.
ficámos quasi duas horas a falar.
Era um homem chão, bom, do-
tudu do uma sensibilidade quasi
dolorosa c dc reservas de ternura
emocionantes. As sentenças que
pronunciava traduziam a doce
alma, quo elle era, dentro do
torso caracter, que o fazia um
homem de bem, em toda a força
da expressão.

O seu papel, como magistrado,
na interpretação da lei de im-
prensa, ficará como um dos fio-
voes da carreira que abraçou.
Todas as arbitrariedades o vlo-
lencias da lei Gordo, tiveram na
prudência e no tacto desse inter-
prete intplligente, as suas aspe-
rezas reduzidas a um mínimo,
compatível com os recursos de
adaptação das leis ao melo em
que são applieadas. O que elle
escreveu como commentario á
suspensão condicional da esecução
da pena, nos delietos de imprensa,
lho honrará para sempre a me-
moria.

Assis CHATBAUBRIAND
»VVV^V^^VVVVV*'<^^^*'.>^<V>AAA^^A»»V,*i^^^^t»t->«wai

COISAS E HOMENS DO PARA'
Uma carta do senador Lauro Sodré ao presidente

da Republica
Em longa nota de um eapaotador

político, publicada a 12 «Ia foverel»
VO, O JORNAL tratou <|h ultltude
iiNNumlda polo mantidor Lauro 8odré
<ni ínoc dos uconioi-imiMitiM quo en-
tilo imitavam a Cupltiil paraenio,
informando que aquelle roproaon»
tanto ifederal havia dirigido uma
caria ao presidento da Republica
expondo n situação do E.:itndo o pe»
dlndo uma providencia, uma Inter-
venção inornl.

Essa curta foi respondida dias
depois pelo sr. Washington Luis.

A reportagem do O JORNAL
ronucgulu agora obter uma copia
dessa missiva cujo conhecimento
devo Interessar noH que' acompa»
nliuiii a política do Para-"Rio. 23 de Janeiro dc 1928.

Exmo. ar. dr. Washington Luiz
— Saudações affoctuosas.

Ao general Teixeira dc Froltaa
eu pedira o obséquio dn falar a
v. ex., solicitamlii que ro«> concedes-
se uma audiência. Delle recebi um
íelophonema commiinicando • me

quo v. «>x.. por tolegramma, mo fa-
ria n gentileza do avisar o dia o a
hora em que teria a bondade do mo
ouvir.

Lendo lioje a-notli'la de que su-
blu para Petropolls, onde va.» fazer
a sua estação do verão, a qunl bem
sei que não é de repouso, «lou-ruc
pressa, om dlzor a v. ex. que não
quero dar-lho o Incommodo do mo
receber, dados os motivos, que mn
fariam Ir á presença de v. ex., con-
tentando-mc com expol-os «a cor*
rer dn penna, agora, aqui.

Era mou propósito pedir quo
v. ex.. deante dos suecessos que se
deram no mou Estado natal, flzes-
se valer a sua autoridade moral
pnra qun cessassem os actos ema-
lindos de autoridades subalternas

Portugal desmente que
pretendesse lançar um

empréstimo forçado
NOVOS INFORMES PORTU-

GUEZES
LISBOA, 22 (II.) — O ministro dasFinanças desmente categoricamente

a noticia do lançamento dc um em-
prestlmo forçado com base no lm-
posto sobre o capital.

COIMBIIA VARRIDA POR l.)[
TUFÃO

COIMBRA, 22 (U. P.) — Um tufão
varreu esta cidade, .cuusando prejul-zos e lançando o medo e o pânicoentre a população.
PARA NEGOCIAR I >l NOVO CON-

VI5.VIO I,U80-TRANSVAl,IANO
LISBOA, 22 (U. P.i — Annuncla-

se offtclalmente a chegada cm breve
a Lisboa do sr. Malani, ministro dos
Caminhos de Perro e Portos da
Unliio Sul-Africana, que vem nego-
ciar um novo convênio luso-trans-
vallauo.

A OBRA OK l/M DBME.NTE
LISBOA, 22 (L\ P.) — O demente

Apriglo .\'tino.., lançou fogo ao mos-
iclro de Paços Ferreira. A Interven-
çiio do povo evitou a. destruição to-
tal do edifício.

FALLECIMENTOS
LISBOA, 22 ít:. P.) — B-alleceram.

cm Ferreira, Alomtejo, o dr. Manoel
Oomes; em Tlnalhas, o dr. Joflo Se-
mefio c cm Marrocos, o leglonarlo a
serviço da H-^spanha, Antônio Du-
rão, natural de Brvcdal, Alemtejo.

FALLECEU O SR. CAMH.tO DE
SOUSA CRIZ

LISBOA. 22 (A.l — Informações
procedentes do Douro dizem haver
falleoldo em Santo Thyrso o sr. Ca-
mlllo dc Souza Cruz, lrmâo do sr.
Albino de Souza Cruz, industrial no
Rio de Janeiro.

LISBOA, 22 (U. P.) — Falleceu cm
Santo Thyrso o i-r. Cainlllo Souza
Cruz, Irmão do sr. Albino Souza
Cruz.

A "PL.AQCE-rTE" DO AVIADOR
CASTILHO» SOnRRE A VIAGEM DO"ARfiOS"

LISBOA, 23. (A.) — Foi publicada,
hoje, pela Seeção de AerVinautlca, a
plaquette do aviador portuguez Jor-
ge Castllhos, sobre a viagem do "Ar-
gos", descrevendo o material de na-
vegaçüo e os cálculos mathematicos
realizados, e apresentando varias
conclusões.

Os pavilhões portuguezes na
Exposição do Centenário

¦--¦ » —- ¦

UMA NOTA BA EMBAIXADA DE
PORTUGAL

üa Embaixada dc Portugal rece-
bemos o seguinte communicado:

"Declaração — Alguns jornais
desta capital publicaram cm 20 do
corrente um telegramma, expedido
dc Lisboa pela agencia d«i "United
Press", segundo o qual no meu
7o relatório é atlribuida ao exmo.
embaixador de Portugal a opinião
de que o triste estado dos Pavilhões
era devido ao descaso do Governo
Brasileiro, a quem foram têmpora-
riamente cedidos.

A noticia é inexacta, como têm
sido todas as transmittldas pela cl-
tada. agencia acerca dos Pavilhões;
jamais Imputei tal declaração ao
exmo, sr. embaixador de Portugal,
como ee verá pela leitura dos jor-
naes que publicaram o citado re-
latorio.

O delegado da exma. Câmara Mu-
nicipal du Lisboa, — (a) Artliur do
Silva, director da desmontagem.''

CHILE

O governo não tomará parte
no Congresso do Salitre Syn-

thetico.
SANTIAGO, 22. (A.) — O governo

ôPsistiu de tomar parte no Congres-
so do Salitre Syn thetico. qu»; devera.
ser levado a effeito a bordo do na-
vlo "Luetzow", a 30 de abril proxl-
nio, no Mar Adriático.
A CULTURA PHVSICA NAS ESCO-

LAS PUBLICAS
SANTIAGO, 22. (A.) — O Mlniste-

rio da Instrucção resolveu empregar
a quantia de 1.865.000 pesos na con-
strucçfio de novo piscinas pnra nata-
cito, em varias escolas publicas das
diversas províncias chilenas.

de pollola em BolÓlll, Impedindo 4
clreulBçiio do uma Importante e nn*
tlga folha da Imprensa piiraorise e
ameaçando da mesma pena outro
periódico, mottldoi om prUfio oi
rodaotoroí daquelle Jornal, o seu
proprietário o gerente.

Tudo Isto, triste rovlvUcenola de
um qundrlcnnlo presidencial da
Republicai em o qunl se Inventou
unia lol singular vexatória para
castigar ns rtenuislns de linguagem
do» orgiios da oplnl/lo. Quando mo
vieram ter lis inflou us teiegriinimns
dns vlcilmiih d«'Fsns vlolcnclaü, ao
dr. Dionysio Bentos, com «iiirm
mantenho relnçOos, «iue «c oxpll»
cnm, sondo mis limbos, como somos,
membros da commlssiio executiva
dn partido que tom no 1'ul'A as ros*
ponHnhllIdadc* do governo, expedi
um tolegramma, «em oitentas nem
aggravo.*, appcllando pnra a suu
autoridade, não lhe podendo dnr a
culpa por violências praticudas pe*
los delegados, subúclcgados o agen*
tis ile policia.

E cra tilo sfimonte pnrn fazor quo
tlvosscm tormo ohsos actos, i|U0 Klu
um flagrante desrespolto das leis
llln;rnes da llcpuullca, que cu «iue-
ria pedira opporlunn o benéfica
Intervenção dc v. ox., numa paln-
vra, qu", dlrccta ou Indlroctamento.
fo."se dlla ao governador do mou
Estado. J.i agora chegado ao ultl*
mo anno do seu período de gover-
no, o n quem, por bem da terra o
da gente que a faz rica o prospera
polo seu trabalho, eu deaojo «Ilus do
ordem o calma, com a segurança
dos direitos que a lei magna da
nossa Pátria «lá a todos. Fica usslni
nas mãos «ic v. ox., neste escripto,
o appello que eu tinha desejo do fa»
zrr oralmente. Batido e fraternlda»
do. — Lauro Sodiv."

Quando voava sobre a Guanabara
11

0 avião tripulado pelos commandantes Pfaltzgraff
Brasil e Dias da Costa soffreu um accidente

e caiu ao meM

O desastre da represa
San Francisco

Do-.c horas antes o vigia
descobrira uma fenda

c um engenheiro a
inspeceionáva

LO.S ANGELES, 22 (L\ P.)—- «.i engenhei ro-chefe Wllllam
«Millliollund, do .sessenta e dois
annos de Idade, cunstrueuu- do
dezenove represas, confessa, no
inquérito sobre o desastre da ro-
presa San Francisco; «iue o vi-
gia du mesma houvera descobor-
to unia lenda, doze horas un-
tes do desabamento, Mulhollond
procedeu a uma Inspecçfio. lm-
mcdlalamemc, <• explicando o
que então pensava, em resulta-
do rio exarno feito, disse: ¦• Eln
nâo considerava perigosa aquel-
Ia abertura."' Alas o desastre
sobrevoiu, c, deante ilolie, o en-
genheiro declarou: "Invejo o.s
que morerrani na Inundação."

Mulholland reconhece que
deve ter havido alguma fa Um
technica ao ser construída aquel-
Ia barreira do concreto.

MÉXICO

Sentiu-se hontem na capital
um fortíssimo t r e mo r de

terra.
MÉXICO. 22 lt,*. IM — A's 10 lio-

ras e 1)0 minutos da noite de hontem.
eenflu-.se nesta cidade um torte *or-
if-inoto, fi.-ando feridos tsels pessoas.
A lllumlnaçãú publica foi interrom-
plda por cinco minutos e milhares d«'
pessoas correram pnra as ruas, cm
trajes noclurnos. O abalo foi sentido
no mínimo eni mais tres Estados —
Tabasco, (Juerrero c Puebla.

BANDIDOS DVIVAMITARAM LH
TREM

MÉXICO, 2'J. (L". Pi — Noticia-se
que uni grupo celebro dc bandidos
dynamitaram fieriairieiiti: um trem,
entre as estações de. Patti e Mon-
tre, no Eístndo do Collma.
lll MEXICANO CONDEMNADO POIt
TER ASSASSINADO UM CIDADÃO

NORTE-A MERICA NO
MÉXICO, 22. (U. P.) — O consu-

lado dos Estados Unidos em Guadtt-
lajA-a notiíi.ou a Enibiiixnda amo-
rlcana dc que o indivíduo mexicano
di; nome Javlcr Dlaz havia sido con-
demnado «. quatro anno.s dc prlsfio,
por haver assassinado o cidadão
americano Arthur Brewcr, a 1 de ju
nho do anno passado.

NOVA ZELÂNDIA

O novo administrador de Sa-
moa.

SELL1NGTON, Nova Zelândia, ¦2'>
— (U. P.) — O coronel S. S. Aliou
foi nomeado suecessor de slr G. S.
Rlchardson como administrador da
Samoa.

NICARÁGUA

O presidente Diaz aceitou o
controle eleitoral norte-ame-

ricano.
MANAürjA, iii — (U. P.) — O

presidente Diaz aceitou o controle
dos americanos na próxima eleição.

PEQUENAS NOTICIAS DE SANTA
CATHARINA

«>
T MA NOVA RODOVIA

FLORIANÓPOLIS, 2'J (O JORNAL)
— (C. T. R. Ci.) /Radio/ — O go-
vt>rno do Estado autorizou u constru-
cção de uma estrada de rodagem I li-
j-ando os municípios de Tijucos e Port.i
Bello. Esso trabalho dev»r.l ficar con-
cluido até o fim do anno,

Nos últimos tres dias tem cho-
vido som cessar.

Realizou-se hoje no Theatro Al-
varo do Carvalho o concerto do vloll-
nista 1'ery Machado.

SANCCIONAOA A REFORMA JU-
DICIARIA EM ALAGOAS

MACEIÓ', 21 (A.) — O governador
assignou liontem o decreto da reforma
judiciaria do Estado.

"Diário da Noite"
O vespertino de maior circulação em S. Paulo

Para annuncios e propaganda em geral:
Departamento de Publicidade d'0 JORNAL

RUA RODRIGO SILVA, 12 e 14
Telephone Central 2478

0 ESTADO DOS AVIADORES E' LISONGEIRO
A Aviação Nacional, devido ao

abnndono etn que a deixaram os
poderes competente», tem estudo
desde algum tempo qunst Inteira*
mente em Inacllvldiule. Na Marinha,
principalmente, em virtude dn faliu
do nulo, dosde o material ali*, com*
buitlvel, bem poucos s«\o oa vdo»
«iue so realizam, multo embora con-
te o nosso corpo de ovlnçilo naval
com exoellentea profisslonaes, offl»
Clacfl o praças dedlcadlsslmos «¦
arrojados.

AS PH1MH1IIAS INrOTlMAÇOES

Por Uso, prla escasso.; do vGos
dos aviões da Armada, causou, hon»
tem, A tarde, estranheza o boato
que correu celero pola cidade Ie-
vniuio a todos os cantou n noticia «le
um desastre de avlaçfto om melo da
iluannbnrn. O primeiro bonto trazia
tons nlarmante*: dava o desastre
com conscqu«*n<'lns funestas, polo so-
gundo corria, teriam morrido os
tripulantes do nvlíío quo caíra ao
mar.

Bm pouco, porém, com as infor-
mn..íios oriundas «lo bom- fontos, a
noticia tomara as suna verdadeiras
proporções, nnd.-i mnis havendo a
lamentar que o susto o algumas cs-
corlnçOes que soffroram doía dos
aviadores du Armada; os primei»
ros tenentes Ismar Ptnltzgraff Ura»
ell o Antônio Corria Dias du Cosia.

Kssos dois officlaes «lo nossa Mn-
rinba dc Ouorra. coroa das 16 ho-
rus, om bar cara m em um apparelho
M. V., afim do realizarem um pe-
quono vôo do exercício sobro n Gua-
n abara.

Deixando a Ponta do Galeão, un
llhn do Governador, o nvlüo tomou
a direcção da. Ilha das Enxadas, c
já so achava próximo dessa peque-
nn llhn quando se verificou o «lesas-
tro.
•aaaaaaaaaaaaaaaa fm^S^^^Sj^S^S^stMfssfosf^SrSsIa»^

1*1 D ESA Rn ANJO NC MOTOR
A unia dns manobras «pie tm\a

o«*m o apparelho o piloto que o m.i»
nobriivn, tonento Pfnltigniff, «« nio.
tor suffnu um rtesarrnnjo.

Procuraram logo os doía offlclnra
evitar qu«' o apparelho caísse no
mar. uins por mnis esforços que fl»
seiiem, o avIAo cnlu cobre »s nguo»,
resultando dem«n qudln ficarem i*
dois offlclnus contundliliis.

socconnos
Ou so -corroí nfto so flxeraiii e>»

peror, correndo Inconllnento para o
locnl om que cairo o appai 'ibo o
rcbocailnr "Cot*y"« «• umu «liih bar.-in
dn Cantareira, quo prestaram nou
dol-. offlclnoa os auxílios «lo qm» ut
iiiosinos careciam, Loco opôs iam»
bom nccorrln no locul a lancha"Falacn", n oujn horda \l,ij.i\;i o
vontrn-aliiiiniiite Álvaro Nunes «ii*
Carvalho, director dn Aeronáutica,
tendo iii's»n lancha "s commnndaii»
tes Pfnltr.graff «• Corrín l>Ins sblu
removidos para n Bscola do ,\vu<
ção Nnvnl e dahl parn o Mospllat
Central do Marinha.

SEM GltAVIDADE O KSTADO
lios OFFJCIAKS

A* noite, como nenhum penso
o'i'«.r< m».' o estado d«- satnli «lot
dois Jovens offleloo»., recolhera mi o
elles il» respectivas residências.

Hontom mesmo, o almlr.iut ¦ ,\i»
varo do Carvalho procurou o mlnls»
tro «In Marinha, pondo'0 .-i«> correu,
to do desastre o das provldonclns
que achara por bem lldoptar.
O AVIAO VAE SEU CONCKU»

TADO
O hlate "1'rcslilenlc", ds l>coli,

de Aviação Naval, cerca dns lil h..-
ra?. transportou O apparelho p.n.i.i
sedo da F.s.-ola do Aviação, onde
soffroril «-lio os concertos do «pie (¦¦)
tornou necessitado,

HJLUNIA
Vae entrar em vigor na fron-
teira russa um novo systema
de trafego de trens de mer

eadorias.
VARSOVIA. 22 — (Havas) — Au-

nuncia-so que segunda-feira proxl-
ma entrarA em vigor na fronteira
.•..in a Rússia o novo systema <i«.
tnuciro de trens de mercadorias, Os
artigos iu'«o serão como «Pinto» bal-
doados de uni ir«.in para uutro; o
próprio comboio t qu, o provido dc
ro.li.s adaptáveis a varias bitolas o
assim trafega lauto numa linha fer-
roa da Russin como da Polônia.

A conferência ferroviária de l.o-
nlngrado propo-t umu mudiim-a se-
nn-lhaiite n«i trafego de gêneros com
a Allemanha.

PARAGUAV

O total da divida externa do
paiz, em novembro.

ASSU.MPÇ-AO, "¦;. (A.) -- Segundo
dados officlaes, elevava-se a 
ISi'3.l'<8 pesos ouro o total da divida
«.-.terna do Purnsiiay em 30 dc no-
vembro ultimo.

Ao Inlelar-so o actual governo, a
divida externa ascendia ao total do
5.687.698 peso.s ouro.
O ALARME PROVOCADO PKI.O DE-
CRISTO URUGUAYO QUE ELEVA
OS DIREITOS DE IMPORTAÇÃO DE

MADEIRAS
ASSUMPCAO, 22. (A.) — Os Jor-:iat« mostram-se alarmados com o

decreto do governo do Uruguay, que
eleva o.s direitos dc Importação das
madeiras pnraguayus.

.Salientam todo.-- a necessidade di
governo Iniciar negociações urgen-
tes no fcentldo dc obter a revogação
de semelhante medida. «'iu'.-irecend<«
'..i transtornos «: prejuízos que a
mesma acarretará pnra a Industria
<l< madeiras, uma das prlnclpaes d'«
pais.

UMA Í.0D0VIA DE S. JOSÉ' DOS
PINHAES A MORRETES

OUTROS INFORMES DO PARANÁ'
CURITYBA, 22. (A.) — Foram

apresentados ao Congresso projectos
que autorizam o governo a construir
uma, entrada de S. José dos Plnhaes
a Morreles e entrar om accordo com
o governo de S. Paulo para construir
t.iiia ponte sobru o rio Itararfc.
PONTA GROSSA TF.M .NOVO PHE-

FEITO
CURITYBA, 22. (A. D.) — Kol no-

meado prefeito de fonta Grossa o
dr. Blysou Campos.

ÜM DRAMA NAS MATTAS DO
-PARANÁ'-

DOtS FUN(CIO.NARIOS DO .SI 11-
A"IC'0 DE PROTECfAO AO.S

ÍNDIOS, TRUCIDADOS
PELOS SELVICOLAS

S. PAULO, 22 (A. B.) — Noticias
dc Cambará, no Paraná, dizem queoceorreu naqueila locailidade, ha alguns
dias, uma tragédia de que foram vi-
ctlmati dois funcclonarios federaes, mu-
pregado-j no posto de pacificação dos
Índios.

Ha multo que ce empregados daquelle
posto entraram etn franco contacto
com os selvlcolas, que. lhes faziam
continuadas visitas.

A Imprudência de dois empregados
do posto, o interprete, um Índio civl-
lizado do S. (ieronyiuo, e outro seu
camarada, foi a causadora do drama.
Apesar das ord«jns cm contrario esses
dois funcclonarios acompanharam os
selvlcolas, que tinham vindo om visitaao posto, até á orla do matto, Distantes
do acampamento, em presença de dois
homens desarmados, os selvagens, eo-ram livro curso aos seus Instinotos,
trucidando cruelmente os dois incautes
funcclonarios do posto.

UMA ALFAIATARIA FURTADA
NA CAPITAL DE SERGIPE

ARACAJU', 22 (A,) — Tola madru-
gada de hontem uma quadrilha do ga-tuiiou arrombou unia parede dos fun-
dos do prédio onde se acha Instai-
lada a Alfaiataria York, conseguindo
retirar dali cerca de 20 :000$000 em fa-zenda-s e outras mercadorias.

A policia tomando conhecimento do
facto, abriu inquérito a respeito c tra-bal ha afim de prender o.s assaltantes,

A Convenção de Arbi-
tragem franco-suissa

para as zonas francas
0 que um operário francez viu n.

Rússia proletária
A FRANÇA PEI.0 TEI-EGRAPIK

PARIS, 32 il*. P.l — >:> r.ilnlstndas Relações Exlerlon s sr Rriaul
o o «r. i)iin.-iui, ministro «In Sulsns,
trocaram hoje ;.., raiIflciiijAe*, «Ia
Coiiv..iiç.v. concluída n "') «l( «uuu-
bro ile I3'!l prlu qunl ns «luu.. po-tniicias aceitavam n arbitragem nns
zonas franens.

O sr. Diiiinnl niitregoii a«* i .
Briand umn dccliirnçiio offlcinl r|o
governo federal relativa ;> liquiiln»
<.A.> do tratado do ícrvlço militar
do 1SU,.

A RÚSSIA B A SITUAÇÃO DO
PROLETARIADO

PAUIS, 2J (II.) -— "i.i Matin" pu»bllca l»toro.ssaiit0 entrevista oom unt
operário francez qu« iigressou u!»
tlinanieiit." du Rússia, onde pôde ob»
servar do pert«i a sitiiaçAo dos meios
proletários.

Kntre outras coisas, o entrevista»
do afflrmou lastimar profundamen-te a sorte dos seus camaradas riu»
sos, «íihmottlrtos a nm reglmen d^
pura oppressilo u relegados p»ln In*
ciirla dos poderes publicou u uni es»
fado t-erdadeiramentu mlsorovel,

«\ maior nsplrnç8n do proletária»do russo, íit/' mesmo ilnp oonwiui.N*
tns, terminou o operário oni quis»tio, era, nn inomnntn, n transforiun-
çfto radical do reglmen político cm
vigor.

i.\.\t i;in aiio o co.nci nso
GERAL AGRÍCOLA

PARIS, 22 (U. P.) — Ininigurou»
se no Pnrqiie <!;.¦: 15xpoHlç«*ies o Cnn-
curso Geral Agrícola, asslitlndo as
autoridades naclonaes o numorosos
Interessados.
VICTIMA DA SUA Atl.NEGACAO NA

CURA DOS LEPROSOS
PARIS, 22 if. P.) — «'.«Miiiiiiiii-

cam de f.ovul*.-i, FíkJI que o padre
mnrlsta friin..ez Nlcoiilcan, morreu
niiqiielln localidade vlctlmn de «''U
heróico desinteresse na cura do.-: lo-
proses.

PAUIS. 22 (11.) - Notleln de 1,1-
viikii, nns Ilhas FldJI, relata o fal-
lecimento do marlstn " iiilsslonarln
Nlcotilenn, vlctlmn dn sun dodlcnçJo
aos leprosos na Oceania.

A PRESIDÊNCIA DO COMITÊ'
FRANCO-ALLEMAO DE

INFORMAÇÃO
PARIS, 22 (H.) — O Comitê fran-

co-allemSo de Informnçfio, devido 4
morte do presidente Mnyrlsch, re»
soivetl que n presidência seja ex-r-
clda d'ora avante slmultnnefimenle
pelo presidente da secçilo («'iincezji
e pelo presidenta «In sessüo iillemil.

OS CONTURSO.l HIPPICOS DO
GHAND TALAIS

PAUIS. 22 (U. I'.) —Tiveram inl»
cio hontom no Ornnd Palals os con-
cursos hlpplcos, para n disputa fia
prendas cm unia Importância do
KOn.ono francos.

PARIS, 22 (H.) — O Concurso
Hlpplco inaugurou-se esta manhil no
fírand Palals com f-riuide concurren-
cia o anlmaçlio.

AS CAUSAS DA DERROTA
ALLEMÃ

PARIS, 22 OI.) — A commissão
de Inquérito fis causas da derreta da
Allemanha nn. grando guerra — pr"
gundo o correspondente, do "Matin >
em Berlim — ac-iba do adoptar P1»*
unanimidade a nonclusao do f|0e *
derrota foi devida A sup-rlorldado
militar e econômica do3 alliados.

iiI nü
LARANJEIRAS, 13 c 15

Exfernato i
Cursos Infantil, Primário, Se*

cundariò, pelos regimes
seriado c parcelladf»

Ensino intensivo de línguas
CURSO COMMERCIAL

Um conselho útil
A humanidade, sempre soffredora, tem encontrado lenitivo para

os seus males: BRONCHITES, ASTHMAS, TOSSES em geral e as de-
mais affecçõee pulmonares, na maravilhosa descoberta do preparado
pharmaceutico HUMAN1TOL dos srs. A. F. Maia & Co.

O HUMANITOL é o remédio, por excellencla, applicado naquellas
moléstias e como poderoso reconstitulnte dos organismos débeis, com
resultados apreciáveis. Esse preparado ê aconselhado pelos mais nota-
vels clínicos do palz.

O uso do HUMANITOL constitue, hoje, no selo das famílias, uma
necessidade de primeira ordem.

Não só no palz, como no estrangeiro, o HUMANITOL Impera como
estrella de primeira grandeza na Pharmacopéa brasileira.

Dep. Heitor Gomes & Co. Rio de Janeiro — Approvado e Lie. peloD. G S. P. sob n. 3G1.
*»»**»«»>»»»»»-*»»»*''»*«»»»>-**»*»>*'»*>»*<**^
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YINGANÇA DE MORRO
¦ i*i ¦

Considerações ã margem da cataslropKe de Santos

0 JORNAL — Sexta-feira, 23 de Março de 1928

O. F.

(Pnra O JORNAL)
rjfeiA ns ordem do din o desastre<» ..'orriiii, nm Hantos, i.oui aviso dos

qun vinio a suocsder. Estu primeirovem sondo pintado com os mala to-tricôs coloridos o tem dado p6 parao mais miiiiptuoho alarde de amor aoinoximo, vivou e mortos.
No JupAo o grando terremoto nao».*.|ievli.,u ,i irnusllillldiiil,: allriiii.ll.-a

da população como aqui o dosllso doJlontí-Sorrat, Nem o do «Mcsslna..s-iiiiliou tanto os dm ma ticos linlla-nin,. li' quu nilo estamos acostuma-dou, a nilo sor com ueccaH, ia por bomlongo, «Morrer du forno mio Impros-
llonai soterrado, multo modo.

Ja está ridícula a uarplçiio: ummurro c»borruchur-sa ! 11' oolia na-tunillsiilniii ondo a liiiprovldencia
nasoou do vez cm quando om partosumida pela lilvlna Providencia,

Trinta annos atraz o Monto Htrru*te, como muitos outros morros porcases Brasis, era coberto por densasmaltas, aqui o ali, upoiiua ouplando,um rochedo. Imaglnc-uo ü ,,.,,. „-.„seria chsii arvoredo na fipoca em queo maluco liras Cubas, (Ao mal es-colheu o logar onde nrinua a suacholdra o alndn pelor, o qu« eoilo-rou a Santa Cnsa Slintlslii, logo no«opfi d ii um eoeiiruto vagubunilii quu¦ iivergoiihndo de so vflr despido re-m.I\ou cshoronr.
Vingança do morro !
Como osso outros, por toda a pnr-to su irflo vingando, cotn maior oumenor violência.
A cidade do Rio da Janeiro, uoleuipo do Monto-Sorrat vestido, nflosoffrla essas periódicas cnchurrudnsdo lama quo attestam a engonholrll• .paridade dos nossos urbanlsadorcs

do passado.
Nao «aliemos se caberá ou 111*10iiuitro dessa nova "sclencla" baptl-sadii por "urbanismo", oh problemas«to aoelo geral a do livro transito deunia cidade pelas suus avenidas, pra-

ças, ruas, vlollas o beccos, a qual-quer tempo, com sol ou com chuva:— so assim nflo 6, queiram perdoar-nos.
Pellaiii-sc 03 morros da sua vogo-taç/lo natural; escavam-se as fru!-dns dos doollvos íngremes 11 as bn-ses dos penedos; rcinovom-Ho rochasaos cacos estourados a dynamlto;

não se encaminham as lavagens plu-vlaes das encostas, esperando dos-
proocoupadamonte o momonto pararomedlar os desastres, carplndo des-
graças sem nem por sombra cogitarde prevenir enormes gastos futuros<: novas calamidades.

ÂNSIA DE DESTRUI!
Tudo se destrOe — 6 um oscanga-lliuinento continuado, inconscleiite,

basta, cego, quo se presencia.Nflo so poupa uma cascata, um ro-iliedo, uma barranca, uma arvorerara, um tufo de vegotaçflo por va-
«abunda que soja, uma orchldea,
uma avenca, um passarinho, umaborboleta !...

Vivemos 110 reino da estupidez;não apreciamos o quo uma vez cs-¦ augalhado nunca mais scríl recom-
ponto; caprichamos na destruição.
-Utestndo disso tomos bem no cora-
cão da bahla da Guanabara, por em-
quanto, ainda tida como sem rival 0
quo j,á foi mais deliciosa cm detalhes
para olhos que sabem ver c estudar.

Na ilha Comprida erguem-se acal-
deiroados trambolhos cylindricos denotável utilidade reclamlsta: mon-
strttosos depósitos de gazollna o clia-
tos barracões dc uma poderosa com-
pariliia. estrangeira.

Ame-

"Honra e gloria" a quem concedeu• pennios&o para taes construcções...
Nilo se cogitou, tal permlttindo,nem ao menos do perigo de um bel-

lo <lia esses depósitos do fogo li-
oiiido esvaslarein nas ondas uma ca-mada influmniavel que transformará
grando arca da bahla em majestoso
mar dc labaredas, ü espcctaculo se-
ra empolgante, esperemos por elle.

A Ilha Redonda, já pcllada, vao tero sou encurvado tôpc, arrazado pa-ra em breve ostentar "estrumplcios"
• 01110 esses que ameaçam parte da
população da. Ilha do Governador,
esses tachíles emborcados, verdade!-
103 kagados na csthctlca.

A Ilha do Braço Forte está sondo
chateada para ser "embellozada"
por um deposito de inflammavels do
11111:1 dependência offlclal.

As Juriibatibas, a Itapoama, a Jta-
paci, como outras, terão a sua vez.

Na dc Brocolõ ha a cspoctatlva do
embcüczanioiitos que servirão do
. onlrnsto ao bello natural, ainda
bom.

Nesse ligeiro tro toar para attin-
glr o máximo do cscangalhamento
cliogarenios cm breve a enfavellar
todas as Ilhas com monumentos quo¦ii testarão .» menoscabo que temos
por tudo quanto somos incapazes de
fazer.

L'111 cumulo!... ..lá so cogitou de
assassinar 11 Pedra da Morcninha, em
I'aquela, onde foi dado inicio a cs-
t. pafurdla avenida e do correr mu-
talhas em lindas praias dessa Jola
ao mar.

Na. Tljuca, na Cavou, 110 Corcova-
:l»> c em outros morros, já se afiam
o*; machados para fazer lenha da
vegetação, do sopf ao cume das en-
.••¦•sins !

lia bem pouco, unia grande esca-
lavrndcln na. base do Corcovado deu
signal dc futuro desastre grosso,
mais ou menos remoto.

«\*a estrada do Plca-páo houve,
quando das ultimas chuvaradas, um
rieslise typico, que 6 um bello aviso
nos apologistas das carecas nos mor-
ros, a. prcstaçOos.

Por toda essa morraria afora, no
Districto Federal, se vêem, de longe
sm longe, lambidos que outra coisa
nio são do que desuses das camadas
Je torra que revestem rochedos, ou
vossoróeus cavadas nas ladeiras on-
le a matta foi cstlrpada, inclusive*s raizes, atfi nos espigões, por es-

sos oarvoolroí "íaiedores dnrica".
!MI-hi;viiii:.vi:ia

F,' o lüífin do so rogar praga de,nniitlnuniido esso escangalhar desm-
grado quu venha um sacoo de cala-mldadoa para nos dar o quo Capla-trauo do Abreu receitava para o con-certo do Brasil — Julxo.

Que venham quanto ante* dosli-sos, desmoronamentos, avulanohos dorochedos, Inundações do luma, In-cendlos no mar, e, so possível, torre-motos, maremotos e chuvas sulphy-drlcas para noa chamar A rnxflo, ouantes, para desbaatlflcar os c6gos
pelas "coisas da Natureza"...

I'V uurloso qus a cata*tronho*ml-
rim do .Santos ainda nflo vennn sen-
do estudada pelo lado do outra»
Iguaçu poderem sor evitada». Todos
estAo, por amqunnto, absorvidos po-lo .sentimento de "solldurledado bu*
muna", nessa carplçflo hysterlcn som
flui, dos quo morrorum, o nosso com*
prido consolar dos quo escaparam
cnm a fixa prcoccupaçílo do ostentar
cavidade.

Todo o mundo pergunta so cá* ou
nfto ode o restante do Monte.Sorrat
que amoaça despencar, mas nno ho
cogita do evitar futuros desuses, in-
dagandn porquo sâ agora O quo so
Vflo dando denbnrruiiriiinenloN de
vulto ihiiisu morrlnho, sem botar olho
nos morros cobertos dc niattnn, doe
quaes nfio oscorro lama, nflo se des-
ponham roehas nem ostras do terra
encharcada.

Nada tem no Brasil feito pelo ho-
mem, fique Isso bem patente, que
aobresala do quo ha om outros pai-
zes — nnda absolutamente. O quo to-
mon do artificial digno dc notório-
dade na maior parte, silo asneiras,
interminavelmcntc a serem concerta-
das. O que A notnvel por bello, por
imponente, por inogualavol, 6 o que
a Natureza nos deu (aliás mal em-
pregado), tudo Isso que nflo sabe-
mns apreciar, qunnto mais gozar.

Seguimos ns p6gadas dos estran-
golros que vem apressados aqui. fa-•zor fortuna, "honestly If posslblo",
pouco se lhes dando delxnr para traz
um deserto chato.

O brasileiro nilo trm amor nem &
sua própria queroncln; (• um imnil-
grauto dentro do seu próprio paiz.
Quantos poupam a arvore a cuja
sombra brincaram n cabra cesa so
a lenha sobe de preço V

Poucos são aquelles que se des-
lumbram com o bello natural, essas
magia» que fazem esquecer os am.ar-
gores dn vida.

Desgraçado paiz que nilo tem quem
estime as suns bellezas!

Outro rumo ou aluguemos o Bra*
sll a quem saiba «apreciar o que uma
vez destruído nflo mais poderíl ser
reposto, distribuindo o aluguel apu-
rado para que o exhlblclonlsnío ga-
nho maior brilho e viva a Republl-
ca !... _O. F.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
- EDUCAÇÃO -

"A evolução dos estudos de psy-
chologin, nestes últimos tempos,
tem tomado grande desenvolvlmen-
to com as observações da escola do
Freud, o criador da nova sclencla —
a psychanalysc.

Como era de prever, a pedagogia,
que já ooffrlH influencia da psycho-
logia elasslcn, tem encontrado ultl-
mamenlo o maior auxilio na psy*
channlysc.

Considerando que esta sclencla
ainda está. pouco divulgada entre
nós e que um selocto grupo do edu-
cadores se interessa pelo conheci-
monto das appllcações pedagógicas
da sciencia de Freud. a Directoria
da Associação Brasileira de Educa-
ção confiou a dois dos seus associa-
dos a realização de um curso de
psychanalysc appllcada à pedago-
gia.

Esse curso será iniciado no pro-
xinio mez de abril e delle se in-
eumbiram os professores Júlio Por-
to-Carrero e Deodato do Moraes.

O dr. 1'orto-Cnrrero 6 entre nôs
um dos pioneiros da psychanalyse,
gozando do melhor conceito junto
ao próprio professor Freud, que
acaba de ofíerecer-lho a collabora-
ção nas suas duas revistas scienti-
ficas.

Quanto ao professor Deodato de
Moraes, antigo professor de psycho-
logia e pedagogia em São Paulo,
acaba de publicar sobre a especia-
lidado o sou livro "A Psychanalyse
e a Educação-', que já pertence de
direito ao valioso patrimônio da
bibüographia psyehanalytica.

Podemos adeantar qu o curso
constará de lições permittindo o
pedido dc esclarecimentos pelos ou-
vintes e Interessando a estes em
trabalhos práticos, quando o dese-
jem.

Opportunamcnte será publicado o
programma do cur.so e fixada a data
da sua imaginação."

DR, CNRYSOLITO DE GUSMÃO
MA.VIM-HT.UttUK »I3 P-RRAR|'i;m> i\u,ix>i.mi:nto do
Sn\7i DA 8* VXR.K CRIMINAI,
A noticia da morto do Julx da s«

Vara Criminal «coou, hontomi noFflro, Inesperadamente, causando
ontra todos os que o oonhaolam o
mala profundo pesar» O de«appn-
rselmento do jnis Chrysollto deOusm/lo * Inçontostavelmento uma
perda pnra a nossa magistratura,
pois ell« era um cultor apaixonado
do direito.

O aeu enterro ronllüou-se, hon*
tom, Aa 17 horns, saindo o feretro
dn sua residência rt run Condo do
IrnJA n. 90 para o cemitério do
8, Jofio lia ptlsta, com ernndo
acompanhamento dn amigos o col*
legas. Sobro o atando vlom-so ri*
cas o expressivas eorflos.

Ao baixar o corpo A sepultura,
falaram diversos oradores, entro
elles o jul* dr- Álvaro Berford om
nomo dos seus cnllesns, o dr. RI-bns Cnrnelro pelo Instituto dns Ad*
voltado* o o dr. Arnaldo de Mo,lol-
ros om nome dos eoilegas dn turma
do Juiz Chrysollto do Ciusmfln.

Nas audlonclni realizados, hon-tom nnn diversas varas, fornm lan-
çados \a\or, de peznr pela morte do
saudoso jul-r. e entre' ousou votou,
desta comoü. o proferido polo juizdr, Snboln Lima. om exercício nn
V«m du Acclllontes no Trabalho:"li' oom profiimia magoa *i emo*
••ao que determino o lançamento
de um voto do peanr peln rnlloei*
mento do juiz Chrysollto dc Qus-
míio- Tl\n a ventura no ingressar
nn magistratura do Distrlcto Fe-
deral de o substituir, nas fflrlas,
no exercício da S" Vara Criminal
o poude compartilhar da corlnhoso
manifestação quo juizes o advoga-
dos então lho fizeram, tendo porinterpreto o Inesquecível (Surlcn
Cruz o desde ontão nppro.\lmoi*me
de Chrysolito dc Gusmão, de quemme fiz amigo o assim tive a fellol-
dade do o sentir bem perto, proa-erutando-lhe a nobreza dos seus
sentimentos, a bondado do seu eo-
ração, a pujança dns faculdades
intellectunee, a sua vasta cultura
jurídica e as suas exccpclonno.-i vir-
tudes. Mentalidade forte. Inlelll-
genein brilhante, admirável senso
Jurídico, extraordinária capacidade
do trabalho. Integrldndes absoluta
o visceral. Imparcialidade, screni-
dnde, independência eram outros
tantos predicados quo formavam
a personalidade do joven o já cml-
nente Juiz* Sobrosala dentro ns
suns virtudes o predicados, a 110-
bnza do seu coração, ,1 lealdade das
suas attitudcs, a elegância do seu
modo de agir o o sua alma boa e
pura, branca como o nrminhn da
sua toga, quo soube sempro manter
Immaculada. Deus. na sua .lusti-
ça o na sua Bondade, chamou-o
pnrn o seu selo prlvando-nos do
convivio do pou alto espirito, mns
na sua vida subjectlva viverá para
sempre entro nós como exemplo
de um homem rio bem. rte um nml-
go loa! e de um juiz impolluto*

O dr. Fernando de Carvalho,
Curador Especial, dr. .Tosf .lulio
Silveira Martins pm nome dos ad-
vogados o o escrivão sr- Trajano
de Faria em seu nome e dos ser-
venutnrlos do Juízo, se associaram
a justa manifestação ao saudoso
juiz".

Em signal de pesar, o presidente
da Corte de Appellaç&o mandou
hastear á bandeira a meio páo,
conservamlo-sc todos os cartórios
com ns portas semi-cerradas.

Tratamento preventivo da Raiva
¦.»¦ ni.

As experiências do sr. Sylvio Torres, veterinário do
Ministério da Agricultura
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O novo Hospital de Clinicas da
Faculdade de Medicina do

Rio de Janeiro
O professor Jofio Marinho, pre*sidente da Assistência Hospitalar

do Urasll, tondo sido encarregado
pelo governo da Republica par.ielaborar o plano do -futuro Hos*
plinl do Clinicas dn Faculdade d•••
Modlolna do Itio de Jnnelro. de*
posliou an pliiiitiis osboçadoa na
secretaria do referido Instituto, lia
l-ralii Vermelho, afim de serem ei
moimos oonvenlontemonto exainl-
nados e estudados pelou professo*
res, que poderão apresentar omon*
dns ou suggestOes. I3m reunião
roallsadn nn faculdade do Mediei-
nu, o prosldciua dn Assisloiiola
Hospitalar tloclnroti lamliem roce*
hor com agrado IndicitçOcs sobro a
localização do futuro hospital, cho-
cindo mosmo o dizer quo nfio
achando Ideal a localização nu es-
tação da Mangueira iimiurduvii que
lhe fosso Indicada outra Iconllxa-
ção afim de ser n mesmn conve-
nlemeiiii.mu . * - -. t ¦ • > ¦. 1. <

O CASO DA LUZ EM CAMPOSIi

NOTICIAS DO MÉXICO
IM\ JIO.VOlilIAIMIIA i:il CADAZHW HO l'AI/.
MiiXlOO, 31 — A Confederação do

Câmaras do Commerclo da 11. i.ubll.M,
propus ns Câmaras dus listados uo
faça uma Mouor.rai.lila de cada re-
;.ifio do pala, com «> ílni du dar 11 to*
nh >r no estrangeiro as ncth Idn 1. •>
corr,nierciai's, industrlaes e agrlcoiu»
com quu comam iui liiitldados Federa-
tlv.is.

A nutup-iti dc uni nitiiininl durante ns experiência»
tio sr. Sylvlo Torre."

i;.\IM)Ml..\l) nt;
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O eatudo da Raiva, prlnclpolmon-
te para o emprego da vacclnaçfto
preventiva, desdo a primeira deseo-
liertii de 1'nstetlr, vem sondo olije-
cto do acurados estudos por parto
dos veterinários o dc oogltnç.Vs do
conferências o congressos interna-
clonaos com fim dc extlnglur a ter-
rlvel moléstia.

Ainda recentemente, na Coníe-
rencia sobre a Raiva, reunida em
Paris, sob os auspícios da Liga das
Nações, houve Importantes debates
sobre o assumpto. sendo ventilados
o.s estudos mais Interessantes reall-
zodos cm vários paizes.

Xo Japão e nos Bstadori Unidos a
vnccitiHçno preventiva do c8o tem
sido praticada cm larga escala. Km
outros ha municipalidades quo já
estabeleceram a vucclnação obriga-
tori.i.

ESTUDOS NO BRASIL
Xo Brasil também, desdo muitos

nnnos. os nossos tochnlcos vêm se
dedicando no assumpto, fazendo es*
tudns e investigações que bem re-
commeniliim n sciencia brasileira.

Ainda ha pouco foram verifl-
cados com oxito os trabalhos do
joven veterinário sr. Sylvio Torres,
do Ministério da Agricultura, que

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM
CHILENO-ITALIANO

O dr- Rodrlgu Octavio. tendo ob-
lido a acquiescencia do preslden
te da Republica aceitou o convite
que lhe havia sido dirigido pelo
governo do Chile para fatser parte
do Tribunal de Arbitragem Penna*
nente Chlleno-Raliuno-

O governo de Roma já COIIC01'*
dou, rio seu lado. com a indicação
do jurisconsulto brasileiro para
membro do referido Tribunal.

A reforma do Serviço Meteorológico
¦ m 1

O Estado de S. Paulo possuirá cento e um obser-
vatorios regionaes

FACULDADE DE MEDICINA
REUNIÃO UO DIRECTORIO

Estão convocados os membros do
Directorio para uma reunião hoje
ás 14 horas, no Instituto Anato-
mico. na qual serão debatidos as-
sumptos de interesse geral da cias-
se.

( Da Succursal d'0 JORNAL em São Paulo )
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l Grande venda de moveis finos a preços ao alcance de todas
as bolsas. Não comprem sem visitar o LEÃO DOS MARES»

Largo da Lapa 32 (Ponto dos bondes)
Superiores dormitórios completos -, 1:250$000
Superior Sala de Jantar  1:200$000
Moderna Sala de visitas estufada 5505000
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PROF. ALFREDO BERNARDÉS
DA SILVA

GABRIEL L. BERNARDÉS
ALPKEDO L. BBRNADES
SIZINIO RODRIGUES :: ::

JOSÉ' GASPAR DA ROCHA LISBOA
RENATO GALVAO FLORES

Advogados

Rua Buenos Aires N. 54 — 1.° Andai;
TELEPHONE: NORTE 2246
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Socconel os Tuberculosos
Cooperando com a Cruzada Nacional contra a 1'uber-

cuJose, cujo fim altamente humanitário é a protecção aos
tuberculosos necessitados, amparando-os e educando-os
sanitariamente.

A Cruzada tomou a si o combate ao terrível flagello e
espera o auxilio de todos os corações generosos.

Sede — Rua Frei Caneca, 46 — Rio

S. PAUI.O — Em correspondei*-
cia anterior, O JORNAL iniciou
uma entrevista com o dr. Aliplo Le-
me de Oliveira, sobre a reforma do
serviço meteorológico o astronômico
do Estado de S. Paulo. Dêmos a co-
nhecer, então, quaes os fins que vae
preencher o serviço, após a refor-
ma quo esta sofírendo. A'quella cor-
respondencla adeantamos hoje ou-
tros informes que nos forneceu o
director do Serviço Meteorológico.

DO QUE VAE CONSTAR O
SERVIÇO

— Para a consecução dos seus
fins, proseguiu o dr. Alipio Leme
dc Oliveira, o Serviço Meteorológico
e Astronômico do Estado vae pos-
suir um observatório central, astro-
nomlco, geophysico o meteorológico,
com sede na capital; uma estação
transmissora e receptora radio-te-
legraphiea, para o serviço de infot-
mações; observatório geophysico o
especialmente magnéticos; estações
hydrometticas; observatórios me-
teorologicos regionaes, com appare-
lhamento completo; estações acro-
lógicas e metooro-agrarias.

Os observatório? regionaes estão
divididos em 4 classes o serão em
numero de 101, dietribuidos da se-
guinte maneira: 8 de primeira cias-
se; 12 de segunda classe; 30 de 3»
classe o 51 de quarta classe.
O OBSERVATÓRIO CENTRAL

— Uma das primeiras coisas quetemos a fazer, continuou o dr, Lemo
de Oliveira, é construir um observa-
torio central. Porque o actual não
pode mais aer utilizado para tal fim.
Construído especialmente para o ob-
servatorlo, para ali foram trans-
feridos os seus escriptorios porfalta de espaço, na Secretaria
da Agricultura, resultando dahi
uma extrema exiguidade de espaço,
disponível no prédio, que Já porsi era acanhado.

Além disso um observatório não
podo ter a localização que este pos-sue. Poi grave erro technico a sua
construcção em via urlran;. movi-
mentada, sujeita, pois, a trepidações
violentas. Outro erro, foi a suu con-
strucção assobradada, ficando os in-
strumentos astronômicos installados
no segundo andar, com a rectifica-
ção e estabilidade completamente
compromettidas. Ainda outro, foi a
installaçâo da luneta equatorial sob
uma cupola pequena demais, im-
pedindo o seu livre movimento em
todos os sentidos o a do circulo de"Heyde", de cuja rectificação de-
pende a exactidão da hora, ao lado
de um pêndulo e de um chronome-
tro sideraes, num cubículo sujeito
âs mais bruscas variações de tempe-
ratura e, para terminar, O JOR-
NAL esta vendo como a cobertura
do prédio, que ê uma lagt de cl-
mento armado, faz agua por todos
os cantos.

— Por isso, foi que decidi da
necessidade da construcção de um
novo observatório, em logar afasta-
do do centro, em terreno amplo o
barato.

As suas novas installações possui-
rão, em linhas geraes, os seguintes
instrumentos: refractor equatorial
de 380 mm. de abertura; refractor
equatorial de 175 mm; photohelio-
graph0| instrumento de. passagens,

de "Heyde"; um circulo meridiano
dc 150 mm, typo clássico; uma ba-
teria de sismographos e mais appa-
relhamento completo para observa-
ções meteorológicas c do electriclda-
de atmosphcrica.

A PREVISÃO DO TEMPO
— Logo que assumi a direcção do

serviço, determinei que não se fi-
zessem mais previsões de tempo.
Não possuía o observatório os dados
indispensáveis para prever, com a
segurança quo seria de desejar-se,
o tempo. Essa informação, porém,

ser.á restabelecida, logo que seja pos-
sivel e, então, com ioda a seguran-
ça.

A DISTRIBUIÇÃO DA HOR\
EXACTA

Além disso, outro serviço de
grande utilidade publica será o da
distribuição da hora exacta. Ella
serã feita por mostradores públicos,ligados electricamente ao pêndulo-
mãe situado no Observatório. Na
hora exacta, acender-se-á uma luz
vermelha, pela qual todos poderão
acertar perfeitamente os seus relo-
glos. O apparecimento da luz ver-
melha será anminclado, instantes
antes, pelo de uma luz azul.
A PROPAGANDA DA METEORO-

I-OGIA E ASTRONOMIA
Outro ponto que a reforma visa,

continuou o director do serviço, é
o da propaganda da meteorologia e
da astronomia, sciencias que têm
entro nós tão pouca vulgarização.
Procuraremos conseguir isso pormeio de conferências publicas e di-
dacticas e visitas uo Observatório.
Além disso, editaremos uma pubü-cação, um boletim do serviço, em
que encontrarão guarida trabalhos
referentes a questões daquellas
sciencias e de autoria de qualquerestudioso. Annualmente, será rea-
lizada uma conferência de todos os
funecionarios c encarregados das
estações meteorológicas, para co-
ordenação dos serviços, relatórios einformações. Essa conferência será
também, indirectamente, uma pro-paganda em prol dos estudos dameteorologia e da astronomia."

Estão ahi, em linhas geraes, o
que procura realizar a reforma doServiço de Meteorologia e Astrono-mia do Estado de S. Paulo.
****w*<w«««*«ww«i*»«w«,www»

OS AD0I00S MILITARES QUE
FORAM CHAMADOS

O ministro da Guerra commu-nicou ao chefe do Departamento da
Guerra ter chamado a esta capital
os addidos militares tenente-coronel
Rego Barros e os capit-ies ÂngeloMendes de Morais e Evarlsto Mar-
quês da Silva.

Dr. Luiz Sodréz^aoiiX
cestlnos. Curas das hemorrholdee eemooeraçfto e sem dOr. Ourives 6. Sob.

O uso do cheque é uni elemento i
dc progresso para o Brasil j|

acaba do realizar ©xparlenelus o'-
tlclaes, controladus pur uma com-
mii«rio de technicos.

nasviuiilo-se nos estudos danai-
ros relativos A lm mu nização UCtlvn
o nos trabalhos de Babes, l-Vrml,
Kondo, Umeno o Dol, o sr. Sylvlo
Torres chegou A preparação de
uma vacclna aperfeiçoada de effel-
tos rápidos c positivo.*.-, verificando
que. além <|o cão, todos os outros
anlmaes podom ser ln.munii.ados
com uma só Inoculaçüo.

As investigações, appllcadns pri-melrnmento aos cães p estendidas,
depois, nos herbívoros, demostra-
ram que a appilfiição por via hy-
poilermieu garanto a Immunldado
contra a Infecção posterior.

EX PERIENCIAS DEFINITIVAS
As experiências definitivos dosr. Sylvio Torres foram feitas, no

Serviço do Industria Pastoril, com16 bovinos fornecidos pelo Ministe-rio da Agricultura, c tiveram o"controlo" de uma commissão,
constituída dos drs. Arthur Moses,Horbster Pereira. Frnnklin dc Al-molda, Aleixo de Vasconeellos, au-torldades technioas do referido ml-nlsterio.

Dez Anlmaes foram Inoculados,
por via intrnocular o cinco reser-vados para testemunhas. .Aquelles.
graças á applicação da vaceilia, re-slstlram A inoculaçfio, emquànto osoutros morreram todos.

A commissão referido, quo aeom-
panhou todas as experiências até aautópsia dns testemunhas, apro-sentou ao dr. Parreiras Horta, dl-rector do Serviço de Industria
Pastoril, um relatório que, enviado
ao ministro da Agricultura, foi poresto mandado divulgar para cu-
nhecimento dos interessados.

A applicação dessa vacclna jáestá dando resultados no Espirito
«Santo e no Rio Orande do Sul.
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daquella metrópole umn cxposlçllo de
pintura mexicana, patrocinada pelo
governo Co «MVxIcu,
uuxs no ci,nuo ini: silltAo vi-
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MÉXICO, 2X — A pollcln do D s*

tri«rtu Federal eslava levando a cabo
noa últimos dias numcroiyis Investiga*
ções relacionadas com a nacionalização
dos bens portencciltes ao Erário, Tra-
ta*sc n«*ste caso, das propriedades que,embora estejam em máos d< parrl-cuia res, appareritemonte, em realidade
pertencem no clero, o em tal conceito,
devem passar n inílos da Nação, con*
fornn* as 1,-,'ls dc Reforma, Munas são
as denuncias que se fizeram pobre o
pariieuinr a Procuradoria Geral da
Republica,

"Catiipoi formosa. Intrépida timosomi
Do vtrente plalno oovtacae!
PreiUlecta do luar como Verona,
Tciiiu kkita db LUÍ fl ntudrlí/tiri/ ¦

0 director da Casa da Moeda
apresenla relatório ao titu-

lar da Fazenda
O director da Casa da Moeda, dr.

Honorlo Hermeto, apresentou bon-
tem, o seu relatório do anno findo
an ministro da Fazenda.

Nesse trabalho aquelle chefe do
serviço nsalgnala o crescente au-
gmento de producção o supprinien-
tos de fórmulas e valores a cargo
daquella repartição.

"CORREIO DA LAVOURA"
Entrou no seu 1-" anno do vida

o "Correio da Lavoura", semanário
que se publi-a em Nova Iguassu.
no Estado do Itiu, e que obedece a
orientação rio sr. Silvino Azer-:lo."Correio da Lavoura" commcmo-
raiiilo mais esse nu- /.¦ vida, deu
uniu edição especial, do 22 paginas,
repletas do abundante noticiário o
collaboração, bem como de annun-
cios, o que prova a grande aceita-
ção que tem em Nova Iguassu.

(Rn Siiecurniil iVO JORNAL
em Cum im-)

OAMPOR, 15. — JA nfto pAde ha*
vor mnls duvida sobro a próxima
solução da Interminável pendência
entre os poderes munlclpae* ,« «
omprosn fornecedora de energia
electrlca a esta cidade."Terra feita dc Iuü", na expres-
são do poeto, viu* Campou ajustar*
to, flnillmento, BO quo parece, na
Intcgralldade desse conceito, de quese iifiistiira hn longos e torturantON
annoi pela maléfica Influencia do
conhecida o tftrva megera... Nnda
valeu ter sido a chiado precursora
da olectrlcldade, aquela que prl*meiro ostentou, substituindo os fu-
llgliiosos cnndlelroH do petróleo, us
admirável*! mniiBus luminosas d»i
Swnnn e de Edison, A Ironia do
destino como que u predestinar rts
provações que vem Hotfrcndo. o que
parcelam eternlHiir*se, quando, em
bon hora, os poderes inuniclpncu
resolveram alijar a carga ostro-
poante, passnndo*a, com todos os
Otius c direitos. A gi -tfto e jui-isdl-••..•ai» absoluta du listado.

Vul»» a pena fazer um rápido <*s-
corso da questão.

Ha cerca de cinco annos, a luta
entro us poderes municipaes o a
empresa <i.» elcctrloldado nttlnglra
a um ponto verdadeiramente into-
leravej. Longos mezes ficara a po*
pulação privada dos serviços ele-
Ctricos, e, Jft então, como anterior-
iiiemo o como depois, a "trtrva me-
gera" agiu subroptlclamente, ^om-
plleando ainda mais a questão.Foi nessa altura que a grandebo» fé do então prefeito julgou quon iiiuiilcipallznção dos «servlçns.oom
a conseqüente encampação doa in-sta lln ções, embora por uma opera-
ção onerosa e com encargos pesa-dlssimos pnrn a communo, puzessetermo a penosa contingência, E,cmn a mediação do Interventor fe-
deral, que governava a cfse tempo
o Estado, foi levada a effelto a rui-num operação.

fumo cru de prever, com a mu*
nlcipallzação dos serviços sem queo município possuísse fontes gera-doras dc eletricidade, aggravou
elle q situação do dependência paracom a empresa com a qual conten-
dia. presa que ficou ft mesma peloscompromisso!, fntnes assumidos e
pela contingência de cliente força-«Io do_ consumo de força electrlca,
que não era possivel obter de outraorigem. E um novo rosário do dls-sldlos começou a desflur-se, culml-
nando pola penhora. ha pouco tem-
po efíectuada, dos bens encampa-
dos. e, como conseqüência, a volta,
ás mão.s da empresa, do todos osserviços de olectrlcldade.

Com a transferencia projectada,ao Estado, dos encargos geraes re-
feronutes a esses serviços c. respectl-
vos ônus e direitos, fica a Prefeltu-
ra «Municipal do Campos liberta de
um verdadeiro pesadello. onlo pe-renno de rixas e Inesgotável pre-texto para Intrigas c represálias dc
toda ordem.

Com effoito, nenhum outro alvi-trn poderia ser mais acertado. O probloniii chegou a um grão do complo-
xidade e do transcendência que cs-
capa ás raius da capacidade admi-
nistrativa municipal. Srt o Estado

¦-'
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leis, recursos e poderes. dn espliij»
ra do acção uecoisarla para júAQnS
m pondenelu e dlrlmll-a: só file j*«
dcrA eneannilnliar a sniuçfto di f<m.
ma a oue ho normnllsom, umn vm
por todas, o poiiftm spr melhorada
un serviços de llliiinliimiAo, traiM-
norto, iclonhoiioH, cuja proPiirledhJB"quaM criminosa e Incunc-blvow,
eomo o reconheceu u nciunl |iroB;dente do 1'XoilO, vem ha longo
tempo cerceando o descnvolvlmet*»
do Campos. 9,

Ademais, não estilo em causo a
nns os Intcrett.-tcs deste munlclA
Installada om local Imiginquo, Jloivlslnlio Estado do Minas, o urinai,
hydrnullen que suppre camAs|
ntrnvossn eom suas llnhui v*nMloutra», a» quaos Interessara ta
bom ri solução du questão,

Ha alndn >¦> problema du dltttn
cln, eom ns grandes perdasir.iiiMiiiss.in o ns despesas de e
sorvação dot linhas, o, consequen
niento, n encnreelmentu naturalenergia consumida,

I'" sabido que o Blindo do t
possuo, dentro mesmo da área cm1-isi'i ou no», muni-;.»i.».i |lnilt
phes. qu«dns ,i',igun sufflclentea |irn o stippiiin, utu d», ch-iijcl.tini
Ciimiios, As > ¦•••Ini' Ir is d*. '.'l.»';3ii
cachoolra Albu. no rio Preto; ia
Creio, em Macahê, c ui. iibumlnnl}*<
cascatas dos rlbelrftcs do Collegl&á
das Flores, em s. Fldells. eoiistl"em uma seri.» formidável de fon'
dc energia, que. nnrovcllndos e
jugadas eonyonlentemonte, satls
rlnm plenamente ns necessldã
dn presente, guardando resor'
para longo futuro.

Entretanto, >'• obvio que o
aproveitamento sd pA.ic» ser oiijei
de utn pin no para execução tv
demorada,

Não ha. portanto, carência docursos naturaes; ha apenas car
cln de tempo.

^ Transferidos Integralmente
Estado os^ encargos do« serviços
elcetrleldade, a solução icrrt n
rnlmente que oliedcner As exigi
chis do momento, Mas não d-
drlxnr de ser detidamente etiimi
do e estu.lndo o aproveitam»-
futuro dos forças locaes a nue a
dlmos, que traduz uma serie
Vantagens tão extraordinárias
não escapam íi percepção de q
quer que seja.
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As obras de melhoramento nis
ilhas Tres Pontes e Surti- 

"

— byguara — |Km referencia n um aviso do jÇcucollega du Vlação, cnmmunlcawo
que no local em que estão sltti.iínfi
as ilhas das Tres Pontes o «SuBi-
byquarn. pedidas por nfornnieíto
por Manoel Epiphnillo Vianna, fiio
existe nenhum projecto de olffiia
do melhoramentos approvado rfflo
governo, o que ha sohre terrefflns
(Io ilhas um dispositivo eni vlrtÃlo
do qual ossos terrenos não pmrtiii
sor aforados, mas sim arrondajfori
por tompo não superior n dez ífti-
nos, o ministro pediu-lho providfin-
olns no sentido de ser ouvida sofc-e
o assumpto a E- F- Ccntralfta,
Brasil, tendo om vista o par^**i'

,.  -- - , da 3* Suh-nircctnrla do Patrlrtio-dispõe, na amplitude maior das suas I nlo Nacional.¦¦¦ , — ' ¦ a

---Jo seu 24' anno. Buick novarnen'? Cumpre esta pre*.essa
BUICK CONSTRUIRÁ SEMPRE OS MELHORES AUTOMOVEI5- «

a

5wcrà

í
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e^ancia que attrahe todos os olhares

B uiclc /928

em exposição.
Agentes BCICK Autorizados na Capital

&SSSS. Me^-"e e Blatgé
RUA DO PASSEIO, 48[Õi

Posto de Servlgo: AV. OSWAUDO CRUZ, 73
Aeentes Autorlwidos nas Principaes Cidades do Pali

I
GENERAL MOTORS OF
Ç..E.VROLET PONTIAC 0LDSV10BILE OAKLAND £ülCK VAUXHALL LaSALLE

BRAZIL, S A
CADILLAC CAM^HÔES CMC
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AMIONATURAS
IMISIIIOlt

Abro  AOfOWi
tsnestra  .. ., SflfflM
Trlmralrr  lílfOOO

EXTCniOH
Ko» paire» alenatarloa da ConvençãoPostal I'an Americana
A»»0  MlfOOO
*»M«»trai  4.-KUMMI
Noa palae» signatários da ConvençHoPoatal Universal:
Aano  1-JOfOMiaemeatro  ittym

AVULSO 200 118.
Aa aaslgnaturaa começam e terml*

naro em qualquor dia
Plreetoitai Asila Ohataaubrland » Oabrlal L.

•arninm — Itedacior-cbaie: labola de Mudai-
IM — Bu» Hudrl<-<. tSlha 13 a 11.

Succursal da 8. Paulo — Ircclor: tour»
tola Amaral — Itua IJbero Oíduó lu-li.

Buecunal de Bailo liotimnte — IMreetgr
dr. Milton Campos - AiruiOa Alftn.o l'eu-
tt» 105, 3o — tala 1.

O director d» publicidade do O JORNAL
•lli leapr» l dlrpoal-lo doa annim-lanrtu
dsal* feita» psia quiesauar Inlormacoei. Te-
isphon» Central 2178 .

«01 8R». ABaiONANTia
Qiuewiusr' raclamavoes tobia irrunlarl-ladi-

no raoabiiaeulo deita (oilia üctsilo ter anden-
Clda». io director do Departamento de 1-ro-ii-
«and». • Cüculiclo do O JÚKNAL. i ru» Uo-
diiM Silva, II, Jo andar.

O ABASTECIMENTO
D'AGUA

M

m

Declarações quo acabam do ser
publicadas pelo lnspector dc Aguns
* Esgotos desta Capital, sr- A. Bel
fort Itoxo, vem chamar dc novo a
attenção para o etorno problema do
abastecimento dágua uo Rio do Ja-
nelro- Entro os vários aspectos des
ia. questão complexo, ha um do cs
pcclal relevância c do mais vivo
interesse. Trata-se da causa do
dispordlcio representado, pelo sys»
tema das penas dágua erronoamen-
te mantido nesta Capital c ao qual
se devo attrlbuir principal me nto a
escassez do indispensável liquido
que aflligo pertinazmento a popula-
çflo carioca. E' possível o provável
mesmo que haja necessidade, se-
não immedlata, pelo menos cm fu-
turo próximo de captar novas fon-
tes dc abastecimento para o Rio do
Janeiro. Não 6 também impossível

quo o systema antigo dc distribui-

çfio tenha do ser modificado dean-
te das alterações passadas pela cl-
dade e que determinaram conslde-
raveis mudanças na densidade ro-
làtlva de população nas dlffercntos
zonas urbanas, mas descontada a

possível Influencia dc todos esses

fautores subsiste o papel da pena
dágua como principal causa da es-
casseis que tanto nos atormenta-
Comprehendc-se a relação de cau-
sa e effcito entre aquello systema
defeituoso e a íalta dágua* Com o
regimen da pena o consumidor não
tem nenhum interesse em poupar
a água e assim, nos usos domestl-
cos, o dlspcrdlcio attlngo propor-
Ções quo explicam o desiqulllbrlo
entre a água disponível e as neces-
sidades da população.

A solução do caso é entretanto sim-
pies. Pela adopçflo generalizada do
hydrometro, cada consumidor ten-
do do pagar ria razão do que gas-
lar será. mais cuidadoso ein nfio dei-
sar abertos as torneiras e não es-
lianjar em usos supérfluos o llqul-
do cuja deficiência vae causar lm-
mensos transtornos a outros habl-
tantos da cidade. Não lia nenhuma
razão para qno o. consumo dn água
seja feito pelo pagamento do uma
taxa sem relação com a quantida-
de consumida- As considerações de
ordem hyglcnica que ji so preten-
deu formular contra o emprego do-
mestiço do hydrometro não resis-
tem .1 analyse, ninguém deixará de
consumir a ngua ncrossaria para o
asseio pessoal e das habitações, por
ter de pagar pela quantidade usa-
da, assim como, ninguém vivo nas
casas as escuras por ser a electriei-
•dado cobrada por unidade consumi-
da- O que acontecera com o empre-
go do hydrometro será terem os
consumidores cuidado em sõ gastar
a água de que sõ realmente caro-
cem, tal qual corno fazem com a
electricidade, apagando as luzes
quando saem dc um aposento. A
economia que resultará, da. suppres-
s5i> do dlspnrdlclo decorrente do
systema da pena dágua, bastará pa-
ra reduzir as possíveis deficiências
do abastecimento a proporções que

. nâo causem á população os incom-
modos e Inconvenientes do que
ella ora se queixa com tanta ra-
zão.

Esia é a, opinião dos teohiileos
mais competentes a que se junta
agora A palavra autorizada do In-
spoctor do Águas o Esgotos, sr-
Bel fort Roxo.

O problema do abastecimento
-dágua do Rio de Janeiro pode dlvl-
dir-so do um modo gemi, em duas
questões: — a, solução do t-aso im-
medfato e o preparo dos meios de
provei- no futuro com a água que
carecer a cidade que so expondo.
Este ultimo aspecto pode ser evi-
dentemenle adiado para tempos em
que as condições financeiras nos
permitürem cogitar de obras de
vulto* O problema urgente cuja so-
lução está ao alcance immecliato é
o ,do melhor Aproveitamento da
água actualmeiito disponível per
um systema. que não permltta o es-

¦: bànjamento. Em outras palavras: o
suppliclo da sedo tão freqüente
nesta Capital pôde o deve ser ell-
minado Immediatamente pela subs-
tltuiçflo das penas dágua pelos hy-
drometros*

EM TORNO DO TURISMO

I
*»¦.-

; ?

Em entrevista concedida ha dias
a O JORNAL, o sr- Pedro Serqueira
Lima, director do Tourlng Club do
If.lc> de janeiro, estendeu-so e.m con-
síderações sobre a questão do tu-
rlsmo, cuja importância não pareço
ter sido ainda devidamonte aprecia-
da. apesar do movimento quo e.m
tomo delia se tem feito ultima-

Sínte. 
O director do Tourlng C ib

amou a attenção para o recente
L*; .„.' -.. 2 --- ¦'¦:¦¦ "

Congresso Sul-Americano da Turla»
mo, quo acabo, do realizar-se em
Buonoa Alrna e do qual poderíamos
ter tirado partido paru uma propa-
guiida proveitosa nobre o intoresae
quo varloa pontos do iiosuo paiz
offereeem aos que o visitam.

Importante comoâ, u parto attl-
nonto a propaganda,' om uma quês»
tão desta natureza, convém entre»
tanto nAo coquecer que a melhor
0'iin propagandas vira dar rosulta-
doa negullvc-» se não renolvermoa
preliminarmente o problema essen»
ciai, que A o da preparação, para
receber oh forasteiros o tornar-lhes
agradável a estadia no paiz.

O turismo duranto multo tempo
encarado entro noa como assumpto
do seuundarla Importância — ninda
ha multa gente que continua a pon-
sar por esae modo — nonatltue uma
doe questões de mala vital relê van >
cia para a economia nacional. E'
Interessante) asslgnalar que ha mola
de melo século o grande brasileiro
que excedeu a todos os filhos desta
torra como inspirador e tnlclador
das nomas grandes reformas eco-
nomlcaa o melhoramentos mate»
rlaes. o visconde do Ma uri — já se
prooecupava deste aosumpto c con-
juntamente com outro illustre com-
patriota nosso. André Reboliças,,
elaborava o plano de nm grande
parque nacional, situada nas rc-
giões do Paranã, cujas extraordlna-
i.i'.» licllezas naturaoB deviam attra.
ir massas dc visitantes, concorrondo
para augmentar o volume do tra-
fego da eatrada. do ferro quo elle
projectava construir de Paranaguá
utravessando Matto Grosso, at<5 &
fronteira boliviana. O qun constituía
uma possibilidade no principio da
década do setenta do século passa-
do, está hoje ao nosso lmmcdiato
alcance, cm relação a varias regiões
da Republica, desde quo saibamos
consagrar a essa questão uma actl-
vidado systematlea c bem orlen-
(a da.

O Rio de Janeiro c as regiões
pitorescas doa estados vizinhos for-
mam uma das áreas predestinadas
ao rlpsenvolvlnienlo do turismo cm
larga escala. Petropoíis, Thcrezopo.
lis, Friburgo, n zona montanhosa
ninda por explorar, no ponto dc
convergência dos Estados de Minas,
Espirito Santo e Rio de Janeiro, nâo
são as únicas terras do turismo sl-
tuados á pequena distancia da capl-
tal da Republica. Barbaccna e ou-
trás localidades da Mantiqueira,
Bello Horizonte com as Intercssan-
tes zonas melallurgicns dos seus
arredores, as cidades de águas do
sul dc Minas, a área que se estende
pelo sopé do Itatluya no Rio de
Janeiro e no norte de S. Paulo, bem
como o Interior deste Estado, pro-
proclonam grandes opportunidades
ao turismo. E para os viajantes
dispostos a excursões mais esLensas,
o Paranã, com as magníficas palsa-
gens dc suas florestas c os sober-
bos golpes do vlstn das majestosas
quedas d'agua do grande rio, assim
como, o sul do Matto Grosso, — ro-
tetro para os turlstes quo quizerem
seguir pnra o Prata pelo Paraguay
—. encerram também incalculáveis
possibilidades que poderã-j ser apro-
voltadas á medida que aquellas re-
glões rllstantea so tornarem mais
occesslvels por meios de transporto
commodo e forem apparelhados
com recursos para receber confor-
tavelmente os viajantes.

* O campo do turismo poderá sor
ainda eetondicjo; mas, o-que espe-
clflcanios basta para dar uma idéa
das proporções que essa fonte de
receita pude attlnglr para o paiz.
Não ha exaggero em dizer quo com
uma organização vasta e efficlente
do turismo, poderemos cm alguns
annos criar uma fonte .dc riqueza
nacional capaz do fazer entrar an-
nualmcnte no paiz uma somma de
ouro comparável a que. ora é obtl*
du pe'a exportaçúo do eafé. Alguns
duetos relativos ao turisme em ou-
tros palzes bastarão para nv*»ti*ar

que a affirmação que fazemos não
exhorbita das possibilidades que os
factos nos oiferecem.

Cuba, que nem de longe dispõe
do? elementos cie Interesse do be'-
leza natural com que o Brasil pôde
atlrair íoraate ics, recebe iiinUMi-
mente um quarto de mlltno Sn tu-
ristes americanos c os lucros rosul-
tantes dahi <-ão avaliados em perto
dc 100 milhões de doliares. O Co-
nada ganha por anno com o turismo
cerca de cento o sessenta milhões
de doliares.

A Suissa tornou-so um paiz rico,
pelo turismo; uma das maiores fon-
tes dc receita da ltu.Ha, -*> também
a quo lhe provem da corrente da
visitantes estrangeiros. O turismo
entra como factor importante nu
vida econômica dos palzes suandl-
navos, dc varias regiões da All"mti-
nha, da Áustria, da Hungria, da
Yugo-Slavla, da Grécia, da Hespa-
nha, do Egypto c dos outros paizos
do norto da África, e da índia.

Ninguém ignora o papel que o
ouro trazido pelos estrangeiros re-
presenta na vida econômica da
França. A importância desto aa*
sumpto está tão evidenciada que a
própria Inglaterra que ninguém dl-
ria inclinada a ooeupar-se desta ma-
teria, resolveu ha dois annos ini-
ciar uma propaganda para augmen-
tar o aífluxo de turlstes.

Afim de tornar uma realidade as
possibilidades que se nos deparam
é preciso entretanto resolver os pro'-
blemas do que depende o êxito do
turismo.

As bellezaS natur.-ie-s por mais en-
contadoras que sejam nâo podem
seduzir os visitantes sem quo estes
tenham a certeza de encontrar no
paiz conforto e prazer.

O moderno turiste quer achar ao
lado do pitoresco da terra exótica,
as commodidades que a vida civi-r
lizacla proporciona. Depois de uma
ascensão montanhosa, ou da ex-
cursão a uma soberba cahoeira, o
viajante qu<-r vir repousar em nr"*
hotel de primeira ordem a ter ao
seu alcance os prazeres da vida no-*
cturna a que está habituado. Não
é possível, nem mesmo necessário
criar essas condições cm todos os
pontos abertos ao turismo, mas é
indispensável que as cidades marca-r
daa pela sua posição estratégica
como centros de excursões tenham
excellentes boleis, theatros, cine-
malographos c as outra.* diversões
características das grandes cidades.

A solução de todos os problemas
attinentes ao turismo é evidente-
mente complexa, exigindo, tempo

para ser levada a effelto e depen*
dtimlo da acçno conjunta doa gover-
noa da Federando o dos Estado*,
doa poderea munlolpaca e doa pur-
tioularea dlreotamento lnter#«-ados
no caso, com aa empresas ferrovlu-
rias, do transporte e de hotéis. A
formula mais pratica de encaml-
nhar a questão, seria começar a
reaolvel-a parcelladamente, de modo
a preparar o terreno para execução
sulisequento doa planou do grande
amplitude. O primeiro ponto a ata-
car o formar um núcleo de turla-
mo nesta Capital com centros aub*
sldlarlos nas prlnclpaen cidades dos
Estado» do Kio de Janeiro, Minas e
8. Paulo, que estão em melhores
condições para tornarem-se ponto*
do irradiação para os excursionistas».

O prefeito municipal poderia In-
cumblr-se principalmente da quês-
tão da propaganda, visto oomo esta
Capital Já so acha mais ou menos
apparelhnda para hospedar confor-
tavelmente grandes muesan do vlsl-
tuntes.

O prosldente de Minas e»tá em*
penhado em melhorar as condições
das cidades de águas do seu Estado
e de aperfeiçoar as respectivas com*
munlcacOcs ferroviárias.

O presidente do Estado do Rio
do Janeiro poderia exercer a i^un
decisiva influencia no sentido d • fu-
zer com que as municipalidades de
Petropoíis, Therezopolls c Friburgo,
preparassem Immediatamente aquol-
las cidades para tomarem-se cen-
tros de excursões.

Aselm, com uma série do medi-
da» de facll execução Immedlata,
poderíamos Iniciar o turismo e com
os próprios recursos derivados do
seu desenvolvimento iríamos an).
pilando progressivamente as pro-
porções de uma fonte de riquoza
cujas possibilidades são enorme».

* ***** *
Liberdade de opinião

E' claro quo a liberdade de im-
prensa ha dc ter limites. Mais 11-
mltada. porém, do que já ella anda
no Brasil, é fazei-a dcsapparocer
quasi por completo. A lei Gordo
e a lei Toledo não carecem do arbl-
trio das autoridades para trazerem
cercenda a manifestação do pensa-
menlo pela imprensa-

Certas autoridades, entretanto,
nfio satisfeitas com as restrlcções
estabelecidas na legislação cm,, vi-
gor, procuram ainda meios e mo-
dos de evitar a critica a seus actos,
ou punir aquellés que, por ventu-
ra, hajam Incorrido no dellcto de
perpetrar essa critica por uma ma-
nelra pouco sympathlca aos deten-
tores do poder publico.

Noticias do Ceará e do Pará ln-
formam que os governos de um e
do outro Estado offereeem presen-
temente o exemplo dessa mentall-
dade retrograda que acabamos de
esboçar-

Em Belém e Fortaleza, duas Im»
portantes capitães da Republica,
repetem-se os attentados contra
Jornaes e jornalistas que discordam,
com ou sem razão, da administra-
çâo ou da política dos governos*

E o que é mais lamentável é que
esses attentados são levados a efíci-
to quasl sempre por ordem de au-
torldades ou com o consentimento
deltas. Autoridades que assim pro-
cedem, poderão desmandar-se e
fingir que suffocam os protestos
das consciências Justas e livros, mas
passarão pelo poder como os can-
gacelros passam pelos sertões do
nordeste*

* ***** *
Caravanas democráticas

Está annunciado que ,o Partido
Democrático Nacional vae enviar
"caravanas" aos Estados cm pro-
pagnnda do seu programma e dos
seus ideaes políticos.

Comtanto que essas excursões
evangellzadoras não afastem con-
gresslslas dos trabalhos parlamen-
tares, como aconteceu o anno pas-
sado, não ha sinão motivos para cs-
timular'o movimento dc idéas e de
opiniões que essa agremiação par-
tldaria se propõe continuar, c de
que tanto carece a actual situação
política do paiz.

E* tão manifesta o necessidade
de partidos, e tao útil a pacifica
actuação delles no seio da. opinião
nacional, que umn. noticia como
esso, das próximas "caravanas" de-
mocratlcras, deve ser recebida com
sympathia por todos aquellés que
não vêem a Republica navegando
cm mar dc rosas*

Pena é que, simultaneamente
eom as "caravanas democráticas"
que vão continuar a percorrer as
unidades da Federação, em pro-
paganda dos princípios c objoctivos
do Partido Nacional, — não se rea-
llzem também "caravanas republl-
canas" organizadas por esses Par-
tidos Republicanos que existem nos
Estados o que, por curiosa coinci-
doncla, são sempre os que gover-
narri — Partidos que hão de ter
princípios, que hão de ler program-
mas, que hão de ter ideaes que o
paiz infelizmente não conhece.

Estâncias hydro-mineraes da terra dos Inconfidentes
Águas Virtuosas e o etymo de Caxambu'

Hailllo de MAGALHÃES
(Deputado federal por Mlnaa Geraei!

(Para O JOKNAI.)
A0ÜA8 VIRTUOSAS, IS dt Março

de 10211.
Mi eom sdmlraçllo e proveito, o

longo e Inlercasante eicrlpto do sr.dr. Amarloo dn Veiga, »nhra liytlro-
logla medica, innerto ha pouco» dia»f>ni O JORNAL,, « enneclalmente con-
sagrado a Caxambu' — a Vlehy doNovn-Mundii.

Tendo a honra de representar, na
Câmara Federal, toda cata zona ml*
nelra, onde se encontram tre* es-
tancls» hydro.mlneraes radlo.aetl-
va», Caxambâ, Cambuqulra e ÁguasVirtuosos, e arhiindo-me notta ultl»
ma, em busca do tonus perdido porexcesso de trabalho lntellectual du*
rante o anno findo, — venho cum-
prlr, de publico, o dever de applau-
dlr o gesto feliz do Illustre aclen-tlMn patrício o il* rogar-lhe oue es-
tenda as suas Inestimáveis pcsqul*sa» e observações Ai; ou l ris fonte»desta bemfadada reglto do nosioEstado natal.

A crcnothoriplo, tfto profunda-monte Investigada na Europa, pare-
CB-mc qun ainda se não constituiu
objecto de serio» eftudOB por parte
do» esi-uluplos brasileiros. NAo t
por nos faltarem fontes e enfermos.
Ha. 6 certo, diversa» analyics chi»
mlcau destas nossas água», mas,
em sua maioria, sfto antcrlore» *
descoborta da rftdlo-actlvldade, Nao
conheço nenhum tratado moderno,
claro o completo, que as tenha to*
mado por alvo exclusivo. O culto es-
plrlto do »r. dr. Pedro Snnches de
Lemos Bccumulou boa somma de
observações sobTC as thcrmag natu-
raes de Poços de Caldas, assim co*
mo o do venerando republicano c
dlstlncto facultativo sr. tlr. Poly-
carpo Viotti com relação a Caxam-
bu'. Mns as mlrlflca» n.*isrent>>8 tio
Água» Virtuosos, Cambuqulra e Sao
Liourenço nfto lograram até agora a
fortuna de attralr o humanitário ca-
rlnho e o desinteressado saber da»
nossa» Bummldadea da sclencla, de
Hlppoorates.

Das »els estâncias mineiras, — ca-
da qual notável pela singularidade
do appllcação dos suas pcrenneu
lymphas a diverso» soffrlmcntos hu-
mano», — apenas duas mereceram
mais particulares cuidados do gover-
no mineiro: Poços de Calda» e Ca-
xambu'. Nflo quero dizer oom Uto,
que as quatro restantes hajam fl-
cado em abandono. Bcceberniu. até,
e continuam a receber grandes me-
IhoranicintoB. Mas estilo a bradar
por alguns outros, que süo urgentes
e que multo concorrorfio para a ri-
queza e os créditos do Estado, ao
mesmo tempo que as apparelhurao
mal» idoneamente para a sua fina-
lldade de confortáveis e betnfazeja»
estações de cura.

Felizmente, o sr. Antônio Carlos,
com a nítida visão que o caracteriza,
está volvendo a sua preciosa atten-
ç.1o para estas privilegiada» dividas
tio terra dos inconfidentes. As es-
tancias mais antigas e mais cuida-
das, Poços de Caldas e Caxambu",
actualmente já pouco deixam a dn-
sejar, quanto a benefícios mate-
rlaeB. A de Cambuqulra tem, ultl-
mamente, recebido carinhos espe--
clacs. A de Araxá, agora servida
por vla-fcrrea, vae transformar-se
radicalmente, e tudo faz prever que
o Barreiro se tornará,, dentro em
poucos annos mais adeante, uma
"vllle d'caux", qne não tenha o que
Invejar ás suas congêneres do Ve-
lho Mundo. E, para traçar program-
ma seguro em prol de Agiias Vlrtuo-
sas e B. Lourenço, tem-n'as o pie»
vidente administrador supremo dc
Minas mandado examinar por ense-
nheiros estndiiiies c por espccla-
listas estrangeiros.

A realização de todos os mellio-
rainontos que ora Be planejam para
as estância» hydro-mlneraes do Be-
lado sorá, Incontestavelmente, novo
florSo para o estemma com que se
orgulhará a terra mineira, assim
amorosamente e patrlotioamente
servida por um dos seus mais que-
ridos e egrégios estadistas.

Dotnl-as dc benefícios, que as fa-
çam rivalizar com as mnis afama-
das " procuradas da Europa, — o
medida de aaslgnalnda vantagem P-i-
ra Minas o para o Brasil. Pnrn o Bra-
sil, porque nflo precisarão mais os
seus filhos abastados dc buscar em
alheias terras um tratamento de
enfermidades, a que se depararão
plenos recursos no coroavel seio da
pátria. Para Minas, porque estas lo-
caüdades, pródigas de encantos na-
turaes, si forem cumuladas dc tudo
quanto preconiza a sclencla c re-
commenda a arte, — além de refu-
glos pura os que podem furtar-se a
Inclf-mencla do verão das ddades li-
toraneas intertropleas, além de re-
nuinsos bucólicos pnrn t-s esgotados
tncdullarcs c os fatlgatlos cerebrnes,
além dc nosocomlos ao ar livre para
tantas mazellns physlcns tl"s mlse-
randos mortaes, —- darão eloqüente
mostra da opulencia e da civiliza-
ção do nosso vasto e propero Esta-
do.

Pela volta do Brasil á
Liga das Nações

o -

A resposta do sr. Octavio Man-
gabslra ao telegramma do

sr. Mia
O mlnlatro do Exterior recebeu, lia

dias, o seguinte telegramnia do sr.
Urrutlo, presidente do Conselho da
Sociedade das Nações:"O Conselho, em sua sessão desta
manhã, ndoptou. unanimemente, uma
resolução c o texto de unia carta,
que, cm seu nome, tenho a honra da
dlrlglr-voe, hojo, exprimindo sua

convicção sobre o valor da collaho-
raçSo brasileira na Sociedade dns
Nações, c sua esperança dc com ella
continuar a contar."

A esse telegramma o sr. Octavio
Mangabeira respondeu nos seguiu-
tes termos:"Accuso o telegrnnima. em qun me
eommunlca vossa excellenala ter o
Conselho da Sociedade nas Naçfies
adoptado unanimemente a resolução
de dlrlglr-me uma carta, cujo texto
Igualmente approvou, exprimindo o»
seus bons desejos sobro a collabo-
ração do Brasil na egrégia socieda-
de.

Emquanto não tenho a honra ae
receber a carta annunclada. apres-
so-me cm transmlttir-lhe os agrade-
cimentes cordeaes do governo brasl-
lelro, cujos sentimentos de alto apre-
ço para com o inBtltuto de Genebra
em nada foram affeclados pela reü-
rada do Brasil que, ausente embora
da Sociedade, com ella vem coope-
rando de facto pela fidelidade aos
Ideaes que lho determinaram n. i-rla-
ç3o, ao serviço dn paz universal."

A PREFEITURA VAE AUXILIAR A
MATERNIDADE SUBURBANA

O Prefeito assignou, hontem, o
decreto do legislativo municipal,
que o autoriza a auxiliar, com
5O:00OSO00 a.construcção do edlfi-
cio em que deverá funecionar a Ma-
ternldade Suburbana, Instituição
destinada a ílna caridosos.

Com erfoito. ainda mesmo que se
não tornem Immediatamente repro-
ductlvas, em espécie, as despesa.-)
que forem effectuadas nestas estan-
cias pelo governo mineiro, — terão
ellas, desde logo, frizante c valiosa
compensação. Nacionaes e estran-
geiros, que ás mesmas se dirigirem
pnra veranear, para repousar e para
ganhai- a euplioria almejada, — e
muitos apenas ficam conhecendo, da
terra immensa e gloriosa do Tira-
dentes, as estações liyilro-nilnnr.-ies,

 bão de apregoar por toda parto
a r.larivIdonclH. e a actividade da ad-
mlnistração do Estado, hão de lou-
var, inevitavelmente, n suavidade o
a pureza do nosso clima, as belle-
sas das nossas montanhas alterosas
* das nossiis campinas rcilrilc-ntes. e
hão de enaltecer e propagar as vir-
tudes dos nossos inexhaurivels ma-
nanoiacs de saúde.

AS OBRAS EM ÁGUAS VIR-
TIOSAS

Em Águas Virtuosas j;'t existem
obras de. vulto, afora a modelar ca-
ptação do liquido natural, quo lhe
proporcionou tão expressivo topo-
nymo.

O Casino é monumento grandioso,
que, todavia, exige do governo mais
vigilante conservação. O imponen-
te edifício, levantado no alto de uma
das colunas que cercam a povoaçfto,
se tivesse dc ser construído presen-
temente, custaria por certo mais de
dois mil contais de ríls. A continuar
como está, isto é, desocoupado e já
a demandar reparações, — melhor
fora que o sr. Antônio Carlos, por
uma inspiração que lho grangearla
as mais justas bençams ila geração
actual e das porvindouras desta ci-
dade c desta zona, o transformasse
numa Escola Normal, que se Instai-
laria magniflcnnicnte nos seus enor-
mes e arejadoB salões. Por emquan-
to, não passa, ttifortui-osamente, de
um capital morto, ameaçado de con-
sideraveis prejuízos.

O laço t n "grent attractioti
desta estância. Formado por tres
córregos, a sua água nunca se esia-
gua, porquanto, recebendo constai)-
temente as pequenas correntes na-
turaes de que resulta, é despejada,
por bella cachoeirinlia artificial, no
leito do rio Mombuca, affluente do
Lambary. Graças a uma experlen-
olá feita pelo sr. dr. Américo Wer-
neek, póde-se affirmar que cila é
Integralmente renovada dc tres em
tres dias. E tanto é isso verdade,
que nella se não criam nem os In-
commodos cullcidios, nem os ano-
pheles, transmissores do paludismo,
nem os stegomyas, vehiculadores da
febre aniarella. Do verdadeiro ar-
chlpelago, que põe no dito lago *
nota alegre de bosquetes floridos
em quo voejam aves aquáticas, des-
tacam-sc tres grandes ilhas, á maior
das quaes foi. em boa hora, dado o
merecido nome dc "Ilha dos Amo-
res". Se o cantor do "Lusíadas" pu-
desse erguer-se redivivo do jazigo
humilde, onde apodreceu hn quasl
quatro séculos, e viesse, transpondo

nle, na linda Ilha, quando A ntt.ma
aecorre»»em formosa» filha» desta
terra ou nayade» forasteira», — ei-
tou a Jurar que nio prntenmrl» cnn*
tra a apropriação vocsbular que lli*
flieram A mais sensual da» sua»
pulangeii» Imaginaria» <• Iniuglnurm.
im nie animada» pela sua lyra »on».
rc»».

Além do Jurdlin da» fonte», —> JA
•smeradameuie tratado, porem que
deve estender-se, mui» tiirtl.*. por vi-
ilvrI exigência du nm próprio esthe»
tlea, a todo o quartelrfto central em
que foi plantado, — alndo exlxle
aqui, num dellcloio recanto urbano,
cerrado de um do» lodo» peto rio
Mombuca e tendo, do lado oppostn,
uma pequena lagou oriltldal, tom*
bem de água corrente, o parque
Waneealau Brar, com variada» e»*
«enclas floreiine*., no»sns c exotb-o»,
qu* liberalizam, em dias c»lmo»n«,
aos que se nfto confinam uo» «par*
tememos do» hotel» < no» tuilõe» do»
clubs, aprazível e appetedda som»
bra, entre aromas do» resorndente*
urnas vegntaes c a» mu»ii:n» rmbo*
l.-i.l.«ras do pasaaredo. E quem qul*
zer aspirar o cheiro forto e benefl-
co das araucárias, alta», ver»uda-< e
braerjonte», 4 Ir a Nova Bsdon (do-
qul a dez minuto.", de automóvel),
otide -"Un» enchem ostenio e bem
cuidado horto.

A ampliação do calçamento de pa-
rollelcplpedos o todo o centro ur-
linno e a canalização do Mombu.-a,
no exíguo trecho cm que corti. elle
esta povoaçfto, — são providencias
qus Indubitavelmente »e Imnor.lo on
lúcido e austero tino administrativo
do ar. Antônio Cario».

IMA INTEPRETAÇAO DOS
JAPÓNEZES

Creio terem «Ido os sábio» Japo*
nezes que, graça» ao Ingênuo o »ug*
geatlvo fotldilsmo que ainda lhe»
Impregna a fé, tanto religiosa, quan*
to sclentlflcR, ottrlbulrnm A ngua
o posse dc uma almn, por elle» de-
iiouilnada» "prima", »l não me nttr.il*
çf.a a memória, poli- aqui não dls-
ponho de livros que mo dllucldein
esia tntercssanlc matéria.

Nfto é vergonha para a »elen.-la o
confessar que, mau grado o extra-
ordinário avanço qu« operou na
Idade contemporânea, ainda »o lhe
antolham bastantes mytterlos em
qualquer do» quatro elemento» da
natureza cósmica, bem ou mal ca*
tegorlzados pelos phllosophoy da
antigüidade.

Na ngua, por exemplo, ropontou
um aspecto novo e arennoso, desde
que ee llie descobriu a rodlo-actlvl*
dado, conquista recente do saber hu-
mano, n jil se lhe estuda também,
mais recentemente ainda, a sua
arçfto phylactlca. Esta e aquella cs*
tfto demonstradas á snciednde, por
Instrumentos precisos n experiência»
concludentes. Falta, comtudo, quo
se lhes definam melhor o» ensos de
appllcaç&o A plurlforme e horrlda
caterva das dores que maculam e
afeiam as criaturas do divino supro,
descendentes de Adão e Eva.

Presumo que o sr. dr. Vital Bra-
sil, — o nosso benemérito patrício,
cujo nome estft hoje universalmente
consagrado pelos soros antl-ophldl-
co c antl-escorpionico, assim como
pelas curiosas observações que rea-
llzou sobre o veneno batrachlco, —
é o primeiro sábio nacional que tem
estudado, com o seguro methodo e
o rigor Bclonttfioo qu* põe em to-
dn« ns snns pesquisas, u ncçílo phy-
lactlea das nossas aguns mlneracs
radlo-actlvas. Pelas experiências a
que tem elle procedido com ii lym-
pha desta ostan.-la, e das quaes te-
nho conhecimento por Informações
tle um nosso amigo commum, clinico
de nomeada nesta localidade o nns
clrcumvizlnhns, — nfio offorecc
mais duvida a acçfto onagotoxlca
do portentoso liquido natural, que
jorra destas bemdltns fonte.».

Ha, porém, um proveito relevante,
de grande alcance para o futuro
tlosiii estância e paru a humanidade
soffredora, que urge tirar destas
águas. Conforme verificou um hy-
drologo allemão, o sr. H. Schobel,
que, i-ontractndo polo governo es- (tadu.il, as visitou e examinou, faz
pouco mais dc um mez, — osten-
tiiiii-si* ellas entre as mnls notáveis
do mundo, pelo volume inalterável
o pela quitntidatlc! do paz. E' tal
a coplosldade du fonte n. 1, —
cuja vasão so aceusa cm 98 litrott
por minuto, — que não soffre *•'
menor decréscimo com a retirada
da parcella cabivcl em cano de pol-
legada e um quarto, feita pnra o

engarrafamento destinado á expor-
taçfl".

Além disso, o ácido ca.rhoni.ro.
quo cllaj; encerram em dissolução u
desprendimento nas suas Instáveis
moléculas, representa quasi um litro
para cada mil grammas do liquido,
consoante com a analyse firmado
pelo reputado chlmico sr. dr. A.
Schaffer. Em taes condições, acham-
se ellas patentemente indicadas parn
uma utlllssima installação dc ba-
nhos e duchas carbo-gazosos. com
uma secçSo anncxa para Inhalações

do acldo carbônico.
As tnhalaçdes de aedo onruonleo

(misturado com o ar em fraca quan-
tielade, 2 a 5 "l*"), tfto aconselna-

das pelos médicos europeus parn üs
enfermidades da mucosa dns vias
respiratórias, as6lni como aos indl-
viduos lymphaticos e cachetlcos, em
virtude da noção excitante local,
conforme assegura o dr. E. de Ia
Harpo, em sua excellente obra fiai-
de pratique nnx eaux mlnéi-ale», Pa-
ris. 1II21. pngs. Í1-25), são admlnls-
tradas em algjmas estâncias fran-
cezas, que as possibilitam, como VI-
div, Salnt-.Mban c Salnt-Nectalre.
Porquo nfto se ha dc fazer o mesmo

cm Águas Virtuosas, quando , isso
não custa os olhos da cara e quando
os olhos da cara estão voneto por-
dor-se aqui tanto c tão precioso
gaz carbônico?

Os banhos carbo-gazo«or, — cuja
efflcaz actuação no organismo hu-
mano, em certas enfermidades, está
já sufflcleiuemente evidenciada por
sclentlstas tucleseos de eonocILi
mundial, como Huseman, WtnternUa,
Heitz e Klseh. — ha muito que süo
appllcad06 nas acima citadas estan-
cias francezas (e rind.i ni.s de
Royat, La-Ma!ou e Salir.e-Motitlors),
e nas alemãs de Fr izonsbad e
Nauhelm. C. Odo, referindo-se nos
mesmos, em «eu tratado Ln medicine
d'nr»rence (Paris, 1916. 3' ed.. pa-
gna 322), assegura ,|iie sempre go-
zaram de grande voga para o tra-
tamento dos cnrdlo-esclerosos an-
glnosos, porquanto fazem baixar a
tensão arterial e tonificam o niyo-
cardlo.

B. de. ia Harpe (ob. rit.. papl-
r.as 23 e 32-33), compendiando tudi
quanto delles -se tom escripto na
França, e na Allemanha, depois dc
estudar-lhes o mecanismo, a acçfl1-*
sobre as terminações nervosas d'i
fietle, sobre ss vias respiratórias

e sobre o systema respiratório c-
depois de evidenciar, .rom o .-.poio
de Heitz, que elles tendem a ree-in-
rliizlr o funceionameiito cardin-
vascular a lim typo mais normal
seja qual fôr o sentido do desvio
pathologlco, julga-os altamente re-
commendavel» e efficazcs nas per-
turbações cardíacas e vasculares,
orgânicas ou funecionaes, nas en-
ffrmidades nervosas, parályslns c
myelltes, nas nevralglas e no rh?u-
matlsmo muscular chronlco, nas
ulceras atônicas, nas doenças utero-
annexiaes de caracter torpldo, ame-
norrhéa, dysmenorrhéa e estorllldu-
de, na Impotência e na Incontinen-
cia de urina. Quando se tem c-m vis-
ta apenas o tratamento dos disLur-
bios utero-annexincs, são prof "ridos
os banhos tópicos ou as duch-is.

Note-se que, mesmo quando to-
mados em temperatura natural, os
banhos carbo-gazoso« são agradabl-
llsslmos. Conforme assevorn Kirch,
proporciona o gaz tal sensação de
calor. que. num banho a 12 grilo?,
a impressão que se tem ê a d-; 4t>

c-rí'o-3. Explica K. dc ia Harpo o-rse
phenomcio: — P.eeobre-sc o corpo

bolha* de acído rarbeni.ro, esia
i.iurt dst. t|ii»e» irrita n pellí. BlIJflS
fibra» mu»eul»re» !Ua» **•¦) contraem,
fa.endo*a empallidecer; oe capina-
re», a »eu turno contraídos, reac''"!
lm m»dlal a manta, pelo coiihiiiímí ul
fluxo langulneo, dllnlsndo-se, e logo
a pelle te congestiona c «n-*ui.e.-.-.
pur |»»o, experimenta o ilo.uiii> uni
color deleltoso, nfto sõ em conse-
tiuenclo de»»o hyperhemlo, mas ol"-
da porque o seu corpo fMo comi-

qua Integralmente revestido ú.- um
manto gstoro, que o Insula no meio
liquido,

Devendo reunlr*.»fl em Caniouqul-
ta, no melado do próximo, vindouro
mes de abril, um oorgcressn do»
prefeitos e presidente» dos conse»
lli»s dellberiiilvo» da» estâncias hy-
orn-mlners»» do Estado, — tomo -*i
liberdade de 'pedir-lhe* que svrn-
tem o discutam »!l e*'e Importo ni»
orsunipio. que ni-obo de oxpflr a 'rn*
ços multo ligeiros e multo incolo-
re». Abr»nge*o o prlmero ampl»

lh«*»e Hrenolheroi.lr.1 tio i.rogram*
ma delineado paru a referida nut-fii*
tndn. E. como figurara" ne.-tn mill-
tos medico», --- ey tlrt. Jofto Lisboa
Júnior uu Agua»-Vlrtuo»n»), Mario
Mllword de Azevedo (de Coxsinbtl),
Thomé Brnndflo (de Cambuqulra),
Broullo de Voseonrello* (de S. Lon-
renço). Carlos Pinheiro Chapa»- (d*
Toco» de Cnldns), Mario Alvnrcs da
Silva Campo» e Hugo I.evy (de
Ara «Al. o primeiro du» qua-?» dasdt
multo se veiu preoecupnndo com o
estudo tle Uo |iitere«fnnt» problema
(« .*) mui culta ' vlvaclsslma Intel»
ligencln r* que .l-v,. nt, nom* acima
•-xaradM»). — * rll»s. preclpuameiile.
r.ui-o dirigir este appell", que, so (!•'¦
ouvido e attendldo, como firmem'1"-
le ejpero, inull" cotitrlhulrA, d»

«tflo, pnrn r. brilho o proflcllIdOOÍ
do ¦,*'^¦n!çr<¦^í^^.

Resln-m« ainda ferir um ponto
suhstatt.-lal, pnra o qual me atrevo
a Invoenr a ptteiiçfto do governo ml»
nelr,.: — é o doa eontraeto*. de .ir-
rendamento dn* ngua» mlnerne».
Como desse» ado* ê elementar 0
cláusula de revrrsflo, cumpre que >>
poder publico limite as »nn« exlgen*
cias. de njfrilde tal, que sr tornem
ellas exeqüível». O capital é sem-
ore desconfiado e numa se inverte,
sem quo vlze a uma remunernçJo
segura.

Claro rst.1 que nflo deve niDiea
o Estado |ocii|.|etnr-sc oíiiii n sim*
pies Jaotura alheia. Contonte-se,
portanto, com os razoáveis .• con.*-
tantes nccreselmos do sou pntrltno-
nin material, oriundos de contra»
CtOS equltntlvos, nos qunls. çtiriliati-
do clio sempre, não ha de querer
que as eni presas percam. A de
Aguae-VIrtuosa», pelo que chegou
ao meu conhecimento, nsuiniii IA'"1
oneroso» compromissos dn obras,
que os nfto pftde satisfazer, som
prejuízos consideráveis. Ora, como

cr!-"'» pfitndrt 'Io polsn^ 0 \ut\ prri\v*:
embaraço no progresso desta linda
e promissora estância, abn!nnço-ni.-

ri . rér que » sr. Antonln Carlos, tom
o alto critério que o distingue e a
luminosa sabedoria que o exorna,
não t.'irdnr.'i çoin o remédio, por quo
brada anclosa a população de Águas
Virtuosas.

DA CONSCIÊNCIA
"A existência sem fé é uma escuridão continua"

Hcnato AI.MF.IIIA

( Para O JORNAL )

,\ eons-ienria. na piyohanalyie, pois quorer nadn ilgnlflcarln e mm
mio dirige o Inconsciente. Datando- to meiic* o l»em. ÈSatnrIÀmo* mn,
»» do i.'*u imptrlo uhsoluiu, prote»
gldo pelo presclonlo (oeiisurnl,
iona Intermediário entro aquelle»
domínio». Decorre dahl o primado
do inttlnoto o ft irremediável der-
rota dn intelllgencla, por mal» que
procura tornar aquelle arioqundo ã
realidade. t*l a contMlencln delxn
de ter o elemento da voníndo, pon*
deravcl em toda u vida psychlca,
determinante e regulador dus actl-
vldndca, para se tornar, apenas, nn)
melo, niiiilu ussli-ii de proveito du-
vldogoi Ãe utilizai" a ondo Incon»-
ciente, que clicgfi através da de-
formação da censuru, o sou valor
se reduz tanto. iorna»ie táo dlffld!
a sua acção modlflcadora, que não
seria nocesfJirlo um grande e.-forço
pnra concluir pela suu iiuasl Inu*
ti.ldndc.

Miib nquellCS, que sribetu d» um
espirito nu crjatiirn, « vlsilmlo cni
iinldiule guiisiiincini com n matéria;
que e> sabem livre, pola razão; quo
sabem que os paixões não tiram do
homem o i-cu poder de julgar os
meios .. o* fins dos netos a prnti-
car, bem oomo as suas relações,
não podem aceitar o Império do
Inconsciente, ..ue unulla n v!dn
consi*|pnie, porque n vontade não
é uma contingência physlca, mns
uni np|K>tlt«> racional,

O C\'OS PSVCH1CO
Sl. na consciência, houvesse ape-

nas iDD domínio dc fraca acção so-
bre o Inconsciente a vassala dor, quo
dirigiria toda a no-asit vida, o ho-
mem se reduziria a um campo nou-
tro dc paixões. Essas brotariam,
n forço do mil clrcuniHttincIns inile*
terminadas, c o seu jogo complicado
e perigoso serlu a existência, a
vontado não mnis quereria o bom,

DECRETOS ASSIGNADOS
TltANSFEHEXCIAS I! CLASSIFICA-

fOF.S WS DMKIISA» ARMAS
no r.XKiiciTO

>l.*i Republlci
or, seguintes

.tr-sl-
decre*

CAXAMBC*

Deixei intendon.-ilmcnle. para fe-
cho tlostns llnlins a parte Tespol-
tante »o ctymo de rnxiambil. que

o sr. dr. Américo da Veiga attrlbuc
ao kimbúndu.

Ha serio motivo a laborar-mo o
espirito, para que eu ponha em du-
rida semelhante origem daquelles ".o-

ponymo.
Tendo eu .-ido honrado, ha cora

de tre*. lustros, pelo governo pau-
listn, com a missão dc colllglr, co-
ordenar o annotar documentos his-
torleos concernentes á opopéa das
ti-intleirris. — deparou-st.-nit> iu A'-
chivd Nacional uma caria do ses-
mnrln. creio qup de cnniec is rio -c-
culo XV1II (estou a servir-me ape-
nas' da memória, Já velha e can-
sadn-), concedida a Carlos Pedroso
dn Silveira, famoso taubateano, que
foi (-ommandttarlo de expedições
sertanejas, logo apíis o primeiro
manifesto do ouro das minas dos
Cataguazcs. A mencionada data dc
terra» compri-liptidla u parngi-in d"
Clliaxlmbu', tine (' '•* lue.-iiia (tiixiimlill'
actual o cujo povoamento so deveu
a orlar na primitiva rota dns ban-
deirns descobridores do hlnterland
mineiro.

Assim, sou levado u r-.-re.|;t..-- que
Cn-.omt.-d não passa de corruptela
(com allltoração facilmente cxpll-
cnvel) de aíiiiixlniliu'. vticiibuli. "i-

pico equivalente a rio dn iruaxlann.
Este. vegetal, pertencente á flora
campístre, offerei-c as variantes
Kiin\lnibn, jnin-itimn e nté tctinln-
xnmn (empregada esta ultima, ainda
recentemente, nn Mixórdia, de Cor-
nelio Pirosl. Pondere-se. quo a ailul-
teraçüo phonlca sempre se processa
no sentido de attlnglr á fõrnin dt*
outras palavras vulgarmente coiihe-
oidos. Provavelmente, a evolução,
no raso em apreço, foi a seguinte:

— fiunxlmb.r. Gunxiinibu", Gniixam-
bu". GnsnmW. Cnxnml.ii". (termo
i.frlcano, Intensamente popularWn-
do).

\npln.luvn, também voe.abulo tu-
pico, não chegou a produzir o es-
trambotico Chnpeu de üvno7

CONDE DE PRATES

cemitério da Consolação, em São
•à|FáÍBtajÍM^

SEU FAI.IiECIMENTO. HONTEM,
EM S. PAl-LO

Com o falleclmento do sr. Eduar-
do de Santos Pratos, conde ele Pra-
tes, acaba de desapparecer uma das
figuras de maior conceito do alto
commercio de S. Paulo.

A sua morte, occorrlda hontem,
a. 1 hora, enlutou a unia das mais
antigas c conceltuadns famílias
paulistas e causou geral e sincero
pezar em todos os meios sociaes da
grande metrópole.

O sr. Eduardo Prates nasceu em
1860, na cidade dc S. Paulo. Eram
seus pães o dr. Fidencio Nepomu-
ceno Prates e a sra. d. Innocencla
da Silva Prates.

Ao commercio dedicou o conde
de Prates as suas energias e expe-
riencla desde multo moço, dlstin-
guindo-sc pela honradez c inteireza
elo seu caracter, e tino na dlrecção
c manejo dos negócios.

Essas qualidades lhe grangearam
um breve, uma solida e brilhante
posição, que soube manter com dl-
gnidade, tanto que, apesar da si-
tuação privilegiada que gozava,
mais pôde a força dessas qualida-
dos em augtncntar-lhc as amizades
c bemquerenças, que a 'nveja e
maledlcrencia, fantasmas que acom-
panham sempre o caminhar pro-
gressivo dos homens privilegiados,
em perturbar o curso sereno c prós-
pero de sua vida integerrlma.

Actualmente era director da Com-
panlfla Paulista de Estradas de
Ferro. Exerceu muito tempo a di-
rectoria do Banco de S. Paulo e da
Companhia Central dc Armazéns
Geraes. Foi um dos fundadores da
Sociedade Rural.

O sr. Eduardo Prates e;a casado
com a sra. d. Antonia dos Santos
Prates, filha dos barões de Itapeti-
nlnga e pao dos srs.: dr. José Edu-
ardo Prates. Guilherme Prates
Eduardo Prates e dr. Joaquim dos
Santos Prates, já fallecldo.

O enterro do conde dc Prates
será realizado hoje, ès 16 honra, no

O prosldente
suou, hontem,
t<-n :
Nn pnaln dn Marinha

Promovendo, no corpo de offl.-l.T6
da Armada, por antigüidade, no pos-
to dc capitão d.» fragata, o capitão
ele eorvetn Armando Augusto Gou*
çalvcrrv

Graduando, no corpo ti" saudei em
capitão de fragata, o capitão de cor-
veta ni'rdi.-o dr. Ituflix- Antunes de
Alencar Júnior, e, c-m capitão do
i-orv.-tii, r> capltfto-tenento medico
cir. Raymundo Bonlfaiio do Car
vallm.

Reformando, conformo pediu, no
posto, o com o soldo de capitão de
mar o guerra, o capitão dc fragata
do corpo do offlclaes da Armada An-
tonlo Miiniz Barreto do AragilO.

Nomeando o capIlAo-tenente An-
ilibai Erlco do Salie» parn exercer o
cargo de rommaudnutc da torpcdel-
ra ""Goyaz".

>n pnsln dn liuerrn
Concedendo ao capitão medico

dr. Antônio Americano do Bra-.!! a
demissão, que pode, do serviço actl-
vo ilo Exercito, «endo Incluído no
quadr<. do serviço dc saudo dn 2a
classe da ro.erva da. primeira linha,
com o mesmo poeto, para servir na
2' Região Militar.

Concedendo seis mezes do llccn-
>.*a, para tratamento do saudo, o cm
prorogaçao, ao aprendiz da Kabri-
ca dc Cartuchos u Artcfactos do
Guerra DUermando da Bocha Ba-
ptlsta.

Concedendo reforma: no loiiente-
coronel de artilharia Izidro Forcei-
ra de Araújo; no posto do 2° tenen-
tu, com o respectivo soldo; ao Ia sar*
gettto Viciallno Ferrei* Pueso, do 9a
batalhão do caçadores-, e, no posto
immedlato. com o respectivo soldo,
ao 3" sargento Pedro Paulo Firnan-
dt-s, do 7" de caçadores, o. soldado»
Benedicto Ivo dos Santo*, do contln*
gen:..- ila Escola de Sarg.-nto de In-
tantarla, c victor Manoel, do con-
tingenle dn Fabrica do Pólvora .som
Fumaça.

Transferindo:
Na artilharia — Os capitães Elias

Loptrt Cardoso, dn 2« bateria do 2"
grupo Independente de artilharia
pesada, em Quita una, para o cargo
de ajudante do ¦!*' grupo dc artilha-
lia de couta, em Itaipús; Armando
Forolra do Andrade, dento cargo o
grupo para aquella bateria o grupo,
conforme pediu.

Na Infantaria— Os capitães Fran*
cisco do Paula Peixoto Vieira da
Cunha, da 3" companhia, sem effe-
ctivo, para n companhia do tnetrii*
Ihadoras mlxta, no 8" de caçadorc-«,
cm São Leopoldo; José Ricardo tle
.Moraes Veiga Abreu, da companhia
de metralhadoras mlxta do 8° dc ca-
çadores para a Ia companhia do 7a
regimento, ein Santa Maria; Ignaclo
Courseil, da 7a companhia, para a
.l" do 9o regimento, no Rio Grande;
Fausto Garriga de Menezes, do lo-
gar de ajudante para a 3" compa-
nhia, «om effectlvo, no 13a regimen-
to, cm Ponta Grossa: José Soare,i
Nelva, do cargo do ajudante do 2"
regimento para a IIa companhia
desse regimento, e Antônio Aloxan-
drino Gaya, desta companhia para
aquelle cargo, no 2a regimento, ua
Vilia .Militar.

Mandando revester á 1" classe do
Exercito o capitão de artilharia
João Teixeira Marques, quo so acha
aggregado, por effelto do deserção,
visto ter-se apresentado.

Cojieedendo medalha militar a dl-
versos offilcaes o praças, do Exer-
cito.

Classificando o.i capitães: Anto-
nio Moreira de Abreu Fialho, no 4"
esquadrão do 5" regimento de cavai-
larla Independente, rin üruguaya-
ua; Firmino Herculano ele Moraes
Ancora, no 3a esquadrão do 1" regi-
mento Independente, em Livramento;
João Facõ. no 3U esquadrão do 13°
regimento independente, om Lavra»,
n Alexandre Magno de. Moraes, no
l" esquadrão do referido* 13° regi-
monto.

Transferindo o.s capitães: Octavio
Siqueira, do •">" esquadrão do 7" ro-
glmenlo do cava liaria. Independente,
em Livramento, para o cargo de nju-
clante do 2", om São Borja; Flore!)-
cio de Lima Py. do cargo do aju-
dante do 2" regimento de cavaila-
ria independente para o I" esqua-
drão do 4° regimento, em Santo An-
pelo; Jayme Ormindo de Carvalho,
do cargo de ajudante do 3" regi-
mento de cavallarla, em São Luiz,
para o 1" esquadrão do 5" regimen-
to de cavallarla divlsionarla, om
Castro, e Plinio Froire de Moraes,
do quadro ordinário para o supple-
mental*.

II Ul.i
domínio do Indiferenças, cnire ,\
rcuiliiii.it' c o praxer, conceito» iam-
hr-m milllo liideci»ot.. A iMcIligtu.
riu deixaria de aer. d» um corto
modo — -repondo o principio lho»
nilsin • lo.lus ns coisas e u vou-
indo não a» encorrnrlu mala nn
suu tendência profunda, \'„ por*
lauto, |nverter*»e-liini todos ou \,i
lores ne»»p iftos psychlco,

RA/.AO K VONTADE
Ciue o Instlitcio pondere *¦ pre-

pondere lanln» vesc*, quem e nr>
gnrln'.' (Juo o upprilio timvc o corpo
r> o dispõe a executar an Mm ln
cllnacões, (¦ verdade .-vido-nie (Snnto
Thomns), Mas tirar da razão o p.>-
der volunliirlo, tv dcl.vur u vontude
rem movimento, Quem negnrrt, po*
ii'in, o appetite do l.om'.' SI hn unia
constante rm todoí ns Indivíduo.
(.•h!inic-*-c dMeJn do bilil. am riu
aprnclvnl, ou quo mellior nome !.*•
nlui». j,1 lonio» a considerar um
demônio çsirni.hn no iiiocuiiImu.
vu que seja uma detoriulnnqão, mni
como »e resolvo conlrarlamenti',
num o noutro Indivíduo? A Identi-
diiile dn mecanismo paru produzir
uni desejo, davrrln neocNsariament»
reiterar er.»a tdentidndo na suo sn>
tlsfnção. E porque iixslm não acoii
lc re'!
A sF.lRI-í.Ao DO PENSAMENTO

Nas doutrinas novas o homem r-
ronsentarfi com .-> r estranho u ¦
universo ou confinado na aua mn*
teria. M.is clio |cm umn contpraen-
sno. que lhe faz dlitcortlnrir o in-
flnito. rem. comtudo, poder exaltar*
se. SCillO o di-fi-jn ,le fé. u Insof-
frriivi-i i.nsiu iio 1-jterno, mu» tii i >
isso fúo frutos d." necreçOes lnter-
mis. o ecrebro é um órgão com a
ilroid", que segregn pciisnínento.
emoção, scnelbilldiuie, Apenoi- iu
umn (lltferençK ile produetos. Por-
que diffnrcm? Oh, ns iudugnçõen
iitordonntcs doa homens dc fé:,
A PSYCHANAI.VSE i: SEUS PlUv

CONCEITOS
Etn Krcinl. tlrnntc os pr n.-i-lo.s de escola que levam no •e.xuggerii,

do atilytrnl). .lo consciente o seu \,i-
lor espiritual, pnrn suhordlnnl-o ¦:,-
contingência'» de uni campo de iutn
entre desejos e conveniências (ou n
chamada realidade), ha i in valor
extraordinário, chamou n atUnção
pnra o Império do iiistltu-to, i i ...
força deformudorn do sentimento ••
d i Intolllgcncln. A ncçãn dupla tln ll*
lililo. physlca o psychlcn, ou phl.sicn-
psychlca (pois hu delcrinliiiiçõc»
reciprocas). (. o grande cnmpu •!
Investigação da psychannlysu. Pur
elln tod.-) unia doutrina du educa-
ção se pôde moldar, unia vez quodcoprczcmoi as conclusões ulliin: *
do Interesse, que extlngucm n rn-
zão. I.cva-nos n consciência pui •
nlém da vl.ln ephemcrn o npproxi*
niii-iios de Deus, que o seulimcntu
revela e a razão confirma.

AI DOS QCB NEGAM.!. .
As forcas dn negação acalmni

por se destruir. Os qun reduzem "
homem a um mecanismo singii;.i
nnuüani o conceito ri;l vida, quo •
transcendente. Tudo o esforço purjidcmòiifltrar quo nos c Indiffnrento
o mysterio e boa (a nto n realidade)
sensível, não explica o universo capenas desloca parn o seu seio a
incógnita anguatiosíi. pôr fim oSCeptlcIsmo, na negação tn-sslpiiotn
e atroz, ou no titubeante ccuiii. se.
O campo e'o experlcnc! ..s flcu. de-serto e as hypotheses Imprealávcia.
Perdura somente a aiisiu. divina,
que nos anima o «/> satisfaz o.s que,pela fé, decifram cm Deus u * .:,¦'.
monlri de todos os seres, o pan-thelsmo é alndn unia lllusão, t. .ns-
pondo o Cria.or pnra ns oolsnn
criadas nn emanação constante d isua mnterln, ou, cnmo faz Borgítonabsorvendo Deus no eterno vir-u*ser. Conf.ina-so o prlmoiro posttilii.do com a derradeira conclusão, cn-cerrando a. vi.in ,;!1, circulo vidos,,
dc negativismo em qm- nos rcsiu
apenas contem) lar o mecanismo dnsforças universnes e, nellas, não uobra da Criação divina, mas uma
tleidade terrível, que não os con*
some irremediavelmente.

A existência sem fé (. uniu escuri*duo continua.

GRAVES ACCUSAÇÕES DO DELE-
GADO REGIONAL DE ARA-

 GUARY 
I.M APPELI.0 AO PI|ES(lDE,\Ti;

OE MINAS
ARAGUARY, 22 (O JORNAL). —

A pacata o ordeira população destacidade continua sendo vletiinn ria In-disciplinada c desordeira soldiidescncomponente do destacamento nolr-ciai.
Recentemente, pessoas conceitua-das fornm barbara e pcrvereameiutiespancadas pelos soldados de poli-cia encarregados da iniinutcnçilu da

ordem publica.
Toda essa sorte de desatinos é pra-ficada com o assentIntento do dote--

gado regional, sr. Benedicto Lopes,
auxiliar da policia carioca o natu-
ralmentt) enviado para. aqui em do:--
terro pelos excellentes serviços [ir.:--
tados duranto o quatrlcnnlo do con-
sulaclo bernurdosco.

O presldento Antônio '.'arios. qü'-
tendo attendldo aos reclamos dn
oplni5o publica, dotou esta cidade
do autoridades- Integras, como são
os drs. Joaquim Moreira Athayrlc,
Vicente Baptlsta da Silva n Valle PI
lho, rortpotitlvamento, juiz de direi-
to, juiz municipal c promotor dc jus-
tiça, prc-clsa volver as suas vfslns
para o delegado regional, sr. IJc-ü'--
dlóto Lopes, que nüo so está orindc-
zindo eom as normas administrai!*
vas seguidas pelo actual governo do
honrado presidente Antônio Cario

PALÁCIO DO RIO NEGRO
Estiveram, hontem, em conferen-

cia com o presidente da Republica,
os ministros Nestor Sezefrcdo e
Pinto da Luz.
VISITAS

Estiveram honlem, em visita ao
chefe do Estado o general Cândido
Rondon e o sr. Mario Toblas Fl-
gueira de Mello para apresentarem
cumprimentos; o deputado Aarão
Reis e o ministro Epaminondas
Chermont, para deixarem as des-
pedidas.
REPRESENTAÇÃO

O sr. Washongton Luis f-z-sc re-
presentar pelo sr. Gome:; Coimbra
na chegadu do sr! Fernando de
Mello Vianna, vice-presidente da

, Republica.

0 ministro da Agricultura vae ser
homenageado em Águas
— Virtuosas —

ÁGUAS VIRTUOSA.-. 22 (0 101'-
NAL) — C) dr. Lyra. Castro, ministro
da Agricultura, que s- adiu na w;i-
nha. cidade rjc Cambuqulra, prome.*.*
teu visitar esta estância, a convite
ao respectivo prefeito.

Entre outras homenagens que se-
rão prestadas aquelle titular, haverá
utn banquete no salão nobre do Ca-
pino de Águas Virtuosas, offorccitlo
pela prefeitura da cidade.

Tomarão parte nesse banquete,
além do senador Olegarlo e d.-|ii-
todo Bocayuva Cunha, outros poü-
ticos que nqul so encontram no uvt
daa águas.

NOTIClÂRIlT DES,'PAULO
SUICÍDIO

S. PAULO, 22 (A.) -- João Pas-
choal Glmenez, com BO annos ela
idade o domiciliado í travessa Ara*
raquara, sulciclou-se. hoje. cou: uni
profundo golpe de navalha nn gar-
canta.

A polida tomando eonlieeiiii'1'1"
do facto, providenciou a. remoção do

'cadáver para o necrotério.

, ;:•;•¦;¦,;
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OV«4 SCENA DE SANGUE NO MORRO DO VREILLY
Na manhã de hontem, foram ali encontrados os cadáveres de um homem

e uma mulher
¦ m ii i

AS CONSEQÜÊNCIAS TRÁGICAS DE UMA LUTA, - 0 CRIMINOSO EVADIU-SE
S'|jii onde a p' ii ¦ i . ¦¦', «Je r.mi «pi

raro miiiarsci o mono do O' líelllv,
por corruptela .•:.,.oi.i.i.i o dit A11.-11...
vm ü'i'i lliemro ultlmuiminie do
ttcoillecliilintoi sangrento*, tendo ainda,
ltl", lie ..'..iiB din», como notlclainot.,
im "i:.-i'i i", num requinte de p«rver*
Idade, deixado qu;;»! mortn a golpe**

llu tumillllt, illilii llllilu iniltll.i «jUli II•nirrlq, nlljm de mm Influencia iirfumu,
K nin enqueolüu ainda erle facto, qued"'',» .'iiiiu fortemente no uriinde niniilv

¦nm para r>tlar-.he, jovelln* contei*iin- o ijue acabava de d*r**e entre «Ua
4 O companheiro, ril-enrio-lh., liem ni ilt»
rebuço* da* auapaltaa de4le,Falavam»*! Qaldlno • Inclina,
quando Kni-hiir.-i reapnareeeu e oa doíahom**im eniío, J4 atilnulndo oa lauto»Aquella MltURCfto, ptií.-iiin-f.' frente a
frente, dlacutlndo acaloradamente e
trocando itiuracax, a!6 quo ne empi»
nhnrain me luta.Despertando com o que »<• paoiavn
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(is «'iirlo.so!» uu lin-al onde oirorn-u a arrna dc .sanfciic

ii,ie lc Icvniita ao fundo dn rim l.eo-
imlilo, 110 Aiidiiraliy, na noite d« ante-
h.intcin pnrn lionteni ia.ll ao desenrolou
novo ürania, inniliem du aanguc, esto
muito iniiui Iniprcssloiiaute do (|ue
.»• 1.1 <-1 caso, latilo mnls que, u des-
jiolto d-: terem tuniliado dinm vlclliiius,
varias são as conjectura:' «pie su for»
inaram nuliro o modo como se terU
üado ti cetso.
ntí A.VTK.'KI'i:.NTK.S V. O.-* PUI1.SO-

NAUKNS Uü líHAMA
Cttaadu o tendo alguns filhos do

canal, o operário da fiindioão AWh,
ilulUlnu .Mlgiul, ha algum tempo já,
i.onstrulti quasl nu alio do morro, um
i.i.-chrc de pao a pique, uo ipial pas*
sou a viver, ao lado de seus filhus e
de sim caposu, Maria 1'urph.vrla.

Ampla «ra esla moradia, apesar de
111 (lcatlt C dispondo «lc cinco cotiiniu-
do". Oaldino, com os scn« ficou a
occuimr tres delles, dispondo doa nu*
troa dolü para alugai', estes do lado
.i,i|iiist" .10.1 quu tinhain sido por elle
1 ornados, indo para ali murar, um cxn-
panliclro do trabalho na mesma fa-
lírica ondo Miguel servia, liuclyjes
Nasclmonto Vieira, dc 31 niinu.s dc
Idade e brasileiro, que para ali levou
:i miillier eom qiifiu vivia, de nom.:
.Invcllnn Maria do Nascimento, uo'.(, nnnos du Idade, lainlioiii bruüllclra
¦ uma filha «ia união du ambos, Ue
nume Saletua,

Tudo foi bem a principio, porém tlll
alguns dias, surgiu umu violenta dis-
>• is."ão entre Jovclina <• Ihndydrs, que-,
an que so presume, comera va a .s'i.s-
licitar du i'1'neediineiito de nua cotn*
paulicira, que teria chamado em abono
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Kiiclydcs Xnsclmcnlo Vlclrn, a
vlctinii»

rio 3iiíi eondueta, o tostemiinlio da mãe" iiinã de Euclydes, BYtineisca Nasci-
mento e Bemvlnda Vieira do Nasci-
mento, oecupantes do outro aposento.

Os ciúmes do Buolydea visavam Gul-
(iino, tomando vulto, com o correr do
lempo taes manifestaijões de zelo.
tanto que, nestes últimos dias, outra'¦'lisa não faziam ello c Jovclina, stnfio<¦¦' empenharem em discussões, cujosrumores chegariam fatalmente, aos on-v Ido* do proprietário do barracão, (11-vitlidn (|uc esto era por tabons.

UMA LUTA DK MOKTlá
N'a noite de aiito-hontcm, pouco Je-

puis de 22 horas, .ia. Üaldino Miguel teencontrava em casa, quando Euclydo:-,
dtie subia o morro cm companhia de¦lovelluu, fazia-o discutindo com esta' tralando-a mesmo cem grosseria,at6 rpie ao attlngirom uma pequenaexplanada, onde. eslfi. situado o barra-i'üo, aquelle, repudiando os protestosde Imiocencia da companheira e, muitoIrritado, espancou-a a soecos, pondo-sea mulher aos p-rltos, até que, entrando«amante por alguns instantes no alln-(llrto barracão, ao passo que attraldoT'fi" choro da mulher, Galdino dali
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no terreiro, Mana 1'orphyrlu, cln.ni
(ie medo, agarrando o», filhos, filgl.i
para o matto e. emqunnlo Isio Be dava,
Jovetlna procurava apariuf Galdino e
Euclydes, cenilo que num niome.ito,
Franclsca do Niutcimento, deapertando
atii-nltii ouviu fura um ruído de pas-sok, até que ouviu a vo:: dc Galdino:— ".-*«¦ «u não dtVsse a tacada ello mo
matava 1"

Ainda uni grito de dor, de desea»
peru uue iiie pareceu dc .loveH".a,
ouviu Franclsca, que cntrcluiito, como
aquelle se seguisse profundo silencio,
continuou no leito, sem meamo dar-s-
ao trabalho «le abrir a porta, paru ver
o quo se passava.

Ralil a momentos, terminada que
fora a luta, Maria Pòrphyrla voltava
com os seus filhos pnra casa, chegando
(Talillno, pouco depois. •: recolhendu-se
an liito, ahl ficando durante algumas
horas. Quando a madrugada vinha sur-
gindo, elle saiu e não mais appa-
recêu.
O KXCONTRO IJE Uulri CADA.VEKES

Manhã d. hontem, não sabendo ai.i-
«In os moradores do morro o que teria
n.11 Decorrido, estando o dia clareando
unia mulher de nome Maria, mora-
dora numa casinha mais abaixo, ten-
do ido buscar agua nn nascente, re-
ciiou horrorienda, ao vêr ali o cadáver
do Euclydes. Era um caso de alarmar
c chegando logo, a m-u chamado outr-js
moradores, mais adiante, no terreiro
do casebre de Miguel, no melo dc uni
caminho estreito c lagrime, foram >jn-
coiilrar outro cadáver, o de jovclina.
Ambos apresentavam ferimentos porfaca, sendo (pie o do homem era nu
peito, do quai sairá multo sangue, que
já estava coagulado, sendo os do Jo-vellna nas costas e outros no braço
esquerdo. Aquelle infortunado opé-
rarlo .estava cindo de lado, ao jvisso
que o do sna. desgraçada companheira,
em deciilijlo dorsal.

Os commentarlus surgiram entâo,
dando au caso bypotheses varias, uma
das ipiac<* a de que Euclydes tivesse,
uo melo da imã. assassinado a com-
panhelm, quando esta intervindo na
lula em ruip ell? se, empenhava com
Galdino, nue, i-ntão. o teria assassl-
lindo.

Por ontro l.ido, porém, como mais
acellnvcl, viu a hypotheao dc ter sido
a desgraçada ímilher esfaqueada porGaldino, com o propósito de pol-a fora.
da luta, quando de sua interferência
nclla.

A POLICIA COMPARBCIül* AO
LOCA L

Tendo n facto oceorrido. como dis-
fiemos, anlc-hontem a noite, só hon-
tem, eoiii o encontro do? cadáver*-**,
foi a policia do 16" districto sclc:lli-
ficada cln sangrenta occorrencla, par-ti.njlu para o Joca.1, acgiiipanhiulo de ai-
guns soldados, o coinmlssiirlo Tlibciro
do Sá, que estava rte serviço naquelle
ilcpcirrniiicnro policiar.

r.jtn autoridade aonr^hendeu, em prl*
melro logar, uma navalha vellm quo«atava unhre uma pedra, a puucoanaaaon do cadáver de rTuclydev, appre*
nendendo nutroalm, doía ohap-ioa de
ii-.iu'»)!, um do attMualnado <¦ outro,
que m preaume pertencer a Galdino
e que foi encontrado Junto ao oadavr
de Jovclina, que era ali Intimamente
tratada ítor "Joven",

Ouvindo varlns petiinas daa mora*«loras dn morro, a autoridade nao teve
de nenhuma qualquer Informaç&o po»altiva de como teria oceorrido o facto,
«endo que [i.invlnda » Franclsca dl»
alam nada «abar do fnnto.

A ESPOSA DO CniMINOSO FOI PK-
TIDA PBt»A POLICIA

Procurando colher melhores eP.>inre.
obiientoa sobre o crime, a policia dn*
tevo Maria Pòrphyrla, a esposa do orl-
mlnoso Galdino Miguel, aendu pouco,entretanto, o que ell.i du saber a res-
peito.

P,;fer« que, effrctlvamonto RuclyrtWaunpeltava de Jovoliua e Qaldlnn, dan-
rlo-ae alé a rlreiimstancla «le, ulllniH»mente, não seretn da« melhores as re.
laqüea rnlre os dois homens, como«las outras i».:.oa» das «luas fnmlllna,
porquanto, as vom*, ao generalizava.

Na noite de anto-hnntem, ouvira
Euclydea discutir com Jovclina c de*
pois os gritos desin, a que f «cculu a
salda de Galdino, ijuc ,m breve tempo,ie empenhava uni luta com aquelle,
luta em qu* a companheira de Eucly»drs Intervlnha,

Tomada do pavor, fugiu pnrn omatto «yiin os seus filhos, só voltando
quando tudo llio pareceu em calma c'leltnndo-se, viu nu marido chegar
pouco depois e deltar--e, tendo esto
dormido at-*' a, madrugada, quando »ame nio voltou mais.
O EXAME POS CADÁVERES, NO

LOCA L
Euclydes. quando foi assassinado,vestia calens dc brlm escuro c cnm!**»

de c6r azul claro com listas escuras,e:il.-indo o seu corpo, ao «er encontrado,
com a cabeça para a bn*-c do morro.

A' solicitação da policia do IO" dls-
tricto. os dois cadáveres foram cx.i-
minados no local por um medico do
Gabinete Medico Legal, sendo depois
phologrnpliados pelo Gabinete «le Iden-
tific.içfin e de Eatntlstlcn, apés o queforam removidos para o necrotério,

O INQUÉRITO POLICIAL
N'a delegacia do I6*> districto foi

aberto inquérito, homem mesmo sobro
o facto, tendo sido reduzidas a termo
não -rt as declarações de Maria Por-
Tihyrla, como as de Franclsca «• nem-vinda do Nascimento, sendo que, du-
raiilc " dia, furam emprchendldas va-
rias diligencias para a captura do cri-
mlnoso, ao qual, como já deixa nusdito. outras as hypotbeses do caso, st
attrlbue o duplo assassinato.

Outros moradores do morro foramtambém ouvidos. Inclusive a mulher
que, em primeiro logar, viu o cadáver
de Euclydes.

Segundo o que corre no local do
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Gtildlno MIriicI, o «rinilnoso

facto, Galdino Miguel Ta ali multo
temido, sendo dado a exhibiçííes de va-
lentlu, não gosando, por isso, dc miii-
tas sympathias.

E' elle brasileiro c conta :in c poucosannos de idade.
*****n**»*t*»nm*+***^***'n*m*n»*»mJ»n****»*»*»n*m*M)»*i»***»*m*»*s*m*m*

REPLETO M IMMIGRANTES
O "LA COUtN.V PASSOU PELO

POHTO
Conduzindo grande numero de

im ml gran tes allemãos, polacos,
tcheco-slovacos e yugo-slavos fuii-
dcou no porto, hontem, o paquete
allemão "La Coruna"', que procedeu
de Hamburgo c escalafí.

Seus passageiros, na sua quasl
totalidade, destinani-so ao portu de
Buenos Aires, pnra onde saiu, hon-
tem mesmo, o "La Coruna", cujo
estado sanitário era bom.

A PROPÓSITO DE UM DESMEN-
TIDO D'"0 SÉCULO", DE

LISBOA
Do serviço que ante-hontem nos

foi fornecido pela United Press. O
JORNAL publicou o telegramma
que se segue:"LISBOA, 21. (Li. P.) — "O Se-
culo" desta capital declara hoje
que a senhora brasileira Lia Fon-
seca. qur estfi fazendo conferências
no Rio de Janeiro, nunca pertenceu
a esta redacção, protestando assim
pelo abuso da mesma se intitular
redactora. do jornal."

Hontem, fomos procurados pelu
sra. Lia da Fonseca, que nos solici-
tou a publicação da declaração
abaixo:

'.'Nunca me apresentei em nc-
nhum logar como "redactora*' de"O Século" e sim em "nome" d'"O
Século", autorizada como fui pore. ex. o sr. dr. Pereira da Rosa e
encarregada, pelo exmo. sr. Carlos
rir Oliveira de fazc-i* para "O Se-
culo" os seguintes trabalhos:

Tratado de uotnmerclo (quaes
as bases de um possivel accordo)O que podemos importar.O que podemos exportar,.Nacionalismo.

Viver dos portuguezes no Bra-
pil."
****** ****i*i*i*****-«-**'a**'-at*V'*la*-^^

UMA RESOLUÇÃO DO CONSELHO
PARCIALMENTE VETADA

-¦¦'¦ *».

O VKTO MAIOR SOBRE AS BA-
SJJS DO PROJECTO DE INCINE-

RAÇÃO DO LIXO
Leu entrada, hontem, no gablne-

te do Prefeito, a resolução do Con-
selho Municipal n. 3.287, nn qual
estão contidos tres artigos. O pri-
melro; que autoriza o Prefeito a en-
trai* em negociações com a Liga
Brasileira Contra a Tuberculose,
afim de que sejam Internados no
Sanatório D, Amélia, em Paquetá,
oe menores anêmicos alumnos de
escolas municlpaes, foi sancclonado.
Os dois outros, porém, que se refe-
rem ao projecto de incineração do
lixo da cidade, foram vetados.

O art. •.'." autoriza o Prefeito a
abrir um credito atí 50:0001000.
para. a* construcção de fornos des-
tinadoç» A queima dos detrictos. mas
determina, seja nomeada uma com-
missão para estudar a execução
desse sorvlço.

O art, 3." declara depender a exe-
cução dos trabalhos da approvação
do Conselho Municipal.

O. prefeito vetou os dois artigos,
declarando ter o executivo munici-
pai autonomia bastante para man-
dar executar o serviço como melhor
lhe parecer, mediante autorização
do Conselho para a abertura do ne-
cessario credito.
WV»<VWWW»y»*'A^*^*V»MMMMi>A<»*»M^

VEIU DO HAVRE 0 "HOEDIC"
4*

CHEGOU MAIS UM MEMBRO BA
MISSÃO FRAXCEZA

O paquete, francez "Hoedic" fun-
deoii hontem, na Guanabara, tendo
procedido do Havre o escalas.

A seu bordo viajaram para o Rio
56 passageiros, entre os quaes o
bailarino Charles Nlcolas c o tenen-
te-coroncl do exercito francer, Renê
Corbe, quo vem servir na respectiva
missão inetruetora do nosso Exer-
cito.

O "Hoedic", quo conduz muitos
passageiros om transito, na sua
quasi totalidade em 3* cla-sse, saiu
hontem mesmo para Santos, Monte-
vidéo o Buenos Aires.

O estado sanitário do transatlan-
tico francez foi julgado bom pela
Saude do Porto.

Dr. Carvalho Cardoso
Moléstia» internas de- adultos

• crianças. Tuberculose Syphl*
Us. Cons.: Chile. 17, das I li 1
— Res.: Soares Cabral 8? —
B M. 32.

Victima de um auto-
— movei —

Falleceu no Prompto Soecorro
*Mo dia 9 do corrente, foi vlctlma

de um automóvel, tendo soffrldo gra-ves lesões pelo corpo, o operárioAgnello Sallclo, de 57 annos de Ida-
de, hespanhol, viuvo e morador árua da Saudade n. 146, o qual, de-
pois dos primeiros cuidados médicos,
foi Internado no Hospital de Prom-
pto Soecorro.

Hontem, o infeliz homem velu a
fallecer em conseqüência das gra-ves lesões soffrldas, tendo sido o seu
cadáver removido para o necrotério
do Instituto Medico Legal.

A DOLOROSA CATASTROPHE DA CIDADE DE SANTOS
Discute-se a questão da derrubada do Monte Serrat

¦ m > im

AVULTA DIA A DIA 0 6EST0 DE PIEDADE PARA AS VICTIMAS DO BRANDE DESASTRE
BANTOI, 33 (A. B.l — A dir6.••("••ia da Sooledade Rniprem Puni.

cular «Urjelu eo prefeito, em exer-
«.lulo, o «efuinte officio:"Ai>oira->«<* a uma «emana dn data
em que v. ex. houve por bem conve-
car, em onractr-r urirenie, uma re-
unido do* «llreeiíiji lnierci«adon no
tfctrleo det-abanieuto de parte do
Monte Si-iTin. A ella compareceu n
A. 8. B. Monte Serrai, reprenent»*
da pelo «eu presidente e I" •>•¦•¦!¦--
tnrlo,

NAo Julgando V. ex. peiciira ga •
runilu paru oa Intercales m>¦ n;.-i|».t..-•
a formal declaraçAu da directorla
dnitu «ocledadr, outorgando li Pre-
feitura pleno* podem», aem direito
a qualquer reclamuçao, para a con*
tinuitçao iiiiiii.ni.it.. do de,«mon.
ti, nor melo hydraulico, da par*
l« de terr.i de-,ng{rrcgndn. ne-
dlda CKMi |ir«cuulxnilii e pedida
pelos nocaveli angenlielron quo

»<c encontravam dirigindo oa tr«*
halhoi, fol-nos «iUcilado rOtlAtlt»
tar o*» noi.*'1.. neelnnlstas sobre o
uionieutoso atunimplu.

Dentro do exíguo pi«**o de 21 h"-
ras, voltávamos á preiençn ria v. ex..
rom ampln autorlíaçno «.<jn'-eillda
pela maioria nbflolutu tios ii"e-oa
aculonlHlBK.

Vt «'X.. entretanto, preferiu rceor»
rer nor meios Judlcluen, pedindo, porliuermeillo do connullor lurlulcodefín Prefeitura, unia vistoria "ad
perpetuam rcl mentorlaiu'.

Lontro dc n<*«n criticar n «tolilçAo
abraçada por v. ex. Conliccendo, iv>-
rf-m, a nouu Justiça, que, embora
sábia «. luiiilnoan, com niulia Innil-
«lAo noa «occorre, volvemo* á pri-
senta de v. cx„ afim de con^ultul-o
se melhor inl». sorvlrln o* ;:i">res-
se»i dos munlülpcn abandonar n
licçAo da Justiça e recorrer aoa In*
terOHsadot., que, cslnni"« certo»), nAo
«e negariam a dar dccluraçõe/i r>--
lostiilins d«. lodiw av forillillldadcs
bsae.*-, poiidu a Prefeitura ao abri-
ro do qualquer Indemnização peloactual desabamento.

Roleve-no-H v. ex. n Insistência com
quo Irat.-.nios «lo aesumpto, o «jue
somente d- motivado pelo justo rc-
ceio quo mantemos do que o rttar-
(lamento da«s medidas Judlcluen re-
queridu». por v. ex. causa a cxia no-
cledade, (uJoh Interesses cstAo ao
110..HU cargo, multo maiores prejui*z<ji quo os Já verificados.

Km tempo opportuuo, pnfmreniooãií mãos do v, ex. u docluraçflo fir-
niada pelos acclonl«tas desta socle-
dade, o pediremos bem notar os ab-
negados termos da mesma, e ainda
«iuo com exclusão d» um acclonls*
ta, ropresetando 10 acções, qu.> re.
negou firmar em» declaração e de,
dois outroc, representando l« aeçõe*.,
quo nflo puderam *--er encontrados
nesta cidade. Os demais promptu-
mente lançaram o« seu.s nlhnes 110
referido documento, tend<j em vista
<iue — ao lnioreti.-ie. da conectividade,
deveria ceder logar o Interesse pct,-soai,

Aceitando v. es. cata siiKB'st:io,
estamos convictos de qne prestarareal serviço ao município o concor-
rorú para acalmar os euplrltos,
justamente alarmados, dou »-ett« nin-
nlclpes."
XOMKACAO IIK PKItITOK PAHA AVISTOniA UO «O.VTK 8BIIIIAT

SANTOS. 22 (A. B.) — l*«iá mar-cada para hoje, Av 12 lioras, ;, au-dlenela do sr. Carvalho Aranha,
juiü de direito da 2' Vara, pnra anomeação de perlton qu© «levem vis-torlar o Monto Si-rat, a requerlmen-to da Municipalidade.

I-ogo que sejam nomeados os »e-ritos, a. vistoria far-se-á imniedia-tnmentc.
No caso cm que a conimlütiAo duperito») o|i!n,. p«lo desmonte, a Pre-feitura solicitará u concurso do pee-

("ai da I.lght e da Mo Paulo nal!»way, a««lm como f»rd executar va»n.i.s ncrviçor,, de mudo .« deiviar o
<U1Vò d:,,-. aglIiU pluv|i4««, coII.h- iii-
«io o morro «in «-.IiúrçAo de nAo ma!(»offerecer iHrlgoi. Tuiuro*.

PV.tUX IIO CO.VMKI.IIO MVNICU
PAI. 111: iiih iii:

RI.CIFB, 22 (A. B.) — O Coiid».
Ai"- .Miiulelpul, 11.1 nii b.'3(..«,, de
nonteni, 1 pprovou o volo dc profun-
do peiav pela cataeirophe de s.iiii.m.
f:iS' ndo coinmunlciir o mtimo A Ca»
11 ¦'!¦. Municipal da cidade paulleta.
AINDA líi IAVOR liou soillir.vi-

VII.VTHI* IIA OATAKTROPHB
UU DA.VTON

nm-iri:, 2*; ia. b.i — Km fa*
vo.* daa vlotluiaa «lu catamroph«> de
Rantoa, mini barbearln «lentit unpltal
Insuiíurou, hontem, um bnrrIUmoa»
ilieiro nn praça da Independência,¦•.'«•oa Iniciativa foi rcooblda rom
sympatbln,

VVI.TOÜA K01I.MA UK «líHt
si DRCTtIPl-.tO

SANTOS, '.".' <A. B.) — Contínua
aberin ,1 «ubiurlpiiAo eui prol da
s.iiiin c.i.*.« dn .Misericórdia, por Inl»
c lati vn do »i. ," .:.i *!-».*o da Costa
pires, qur houtam alcançou a iom»
mu de I ..'.!'2:l;.*!$..««.
HAMIU IMIKHATOHIO V *. CAPITAL

IMIIAIIVI1A\A
PAILMIVIIA, 22 (A. B.) — A com*

inlidAo da CnlAo Cathollcil, tendo A
suu frente uma banda d» musica,
peivnrreu a cidade, em bando pra»
catorlu, •" I.i.- vlt-tlmas da c.ita.s.ro-
pho dn Santos, conseguindo angn-
ria.' *'ar!.f contoí» dc reie.

im i*i:stivai. f.tI nKNKFIClo
DA» VICTIMAS UA CATAÍTÜOPHU

POKTO ALKURB, 22 — (A. B.) —
Kstá aiiiiunclnd» um festival d.«
profcasura Sybllla Fontoura *i d"
suas nlumnns, devendo o resultado
total apurado ser ruvindo As vlctl-
inító da catastrophe do Monte S'-r-
ral.

-riis^A bm siFPnAGio n.\r» vi-
CTIMAS

SANTOS. 32 — CA. B.) — Foi
celebrada bole, ás s horas, na ij-ro-
ja «Io llosnrio, umn missa, pelo
revmo. padre Gonzaga Rlír.o, em
auffraglo das vlctltnna ria entastro*
pho rio Monte Serrat.

COIITKJO IIA UNIÃO HOS MOCOS
( ATIIOI.II OS UK POIIIO

AI.KGHK
POttTO ALEORE, 22 — (A.l —

A CnlAo de Moços Catholicos fnr.i
um liando precatório em favor das
vlctlmns da catastrophe do Monte
Serrat cm Santos.

o sa.ntos f. «*. Anni:r.\noi'
PAHA AS VICTIMAS OiOSOlfMJOO
SANTOS, 22 — (A. B.i — Pel:i

directoria de Santos !•'. C. foi en-
treuue, hontem, ao sr. Benedicto
Pinheiro, vlce-prcfelto em exercício,

a quanlla de 9:050f000, arrecadada
pelo liando precatório dessa agre-
m lação.
o MAxno riir.i vioiiio nos rt*-

MA.VOS OnTKVE VCI.TOSA
«l A XTIA

O Club dos Fcnlunos realizou
homem o seu promettldo bando pre-
catorio em favor dns vlctlmns «lc
Santos e Arnsaiiahy.

Partindo de sua sido social, o
conceituado club carioci:
varias ruas da capital, angariando
obulos por toda a parte por onde
desfilou na piedosa romaria.

O mencionado club angariou, as-
sim, 7:",7"**2o11 nn dinheiro, uni au-

291 PRÊMIOS
EM DINHEIRO

na importância total dc

4o:ooo$ooo
serão sorteados entre os assignantes de

1928, do O JORNAL
dc accordo com o plano seguinte:
1
1
1
2
6

10
20
50

200

Prêmio de
»>

»>
»»
li

•>¦*

»>
1}

>»

Jl

10:000^000
5.000SOOO
2:0003000
1:0005000

500S000
2003000
100S000

803000
50§000

291 Prêmios na importância de

40:000$000
áó concorrerão ao Sorteio as assigna-

turas annuacs.
Para ter direito ao mesmo, é indis-

pensayel que as assignaturas sejam toma-
das até o dia 30 de Junho do corrente anno.

Cada talão de recibo de assignatura,
conterá impresso o numero com o qualconcorrerá o seu possuidor aos prêmiosacima detalhados.

O Sorteio que será publico e presi-dido por Fiscal do Governo, terá logar em
nossa redacçâo e em dia que será previa*mente annunciado.

As assignaturas poderão ser tomadas
em nossas Succursaes, nas agencias locaes,
por intermédio dos nossos viajantes que
percorrem os vários Estados do Brasil; porcart» contendo a sua importância em vale
postal, cheque pagavel no Rio, ou com va*
lor declarado; ou na Capital, em nosso es-
crbtorio á rua Rodrigo Silva, 12 — loja.

nel, variei bilhete* de loteria e dt*
venue mnedn eetrancelrai.
ri.r.VAHA-ar, ativ homtkm. a

eo rott-rot» a «.'itiirniFÇAo
DA ARROCIACAO COM-

Ml-RCIAI,
Vae obtendo o» mali franrop re*

«eultadoe a «ubecrtpçito Mu ria peln
AmocUçAo Cnmmerrlal deita «*»i>i-
Ml, em favor do* nono* patrício*
viituniid"). «m 8*nlo«,

O movimento, tendo A frente m
ar*. Affoneo Vlieu, I^lte Ttlbelrn,
Demncrlto Heabr*. T.uU Morae* o
outro*. Um mer»i«ldo nn» centro*
commerolat* e Induntrliie* todo o
npoln, attlnglndn JA a in*A00|nP0 a
quantia arrecadada,
pnKrnf» m*m er.NTno rrpihita

Bm NeniAn publica, mlli-ad* hon-
tem «m «un eí-de, o "Centro *fJ»plri-
ir» Rejurra de Mener.*". «*om .1 pre-
lenç» de liintimeroK crentes « pe*-*Ofl* pledoin», fes prece» pelo» «pie
morreram no df«iiMre dn MonteSerrat.

.4 ACÇIO IIOK HüCOTRinOl I)M
COPACARANA

O: HitotcIroN de Copacabana t**"i'
drdo il"Mii|.. nhi, A mli-tfin <|f carl»dade de que fornm Incumbido*, an*
enrlnnrtn donatlvn-i p:«rn 05 «jierlfi.
ciidfiK de Santos.

r»'-aie modo, t^m «.lie*, percorridocniintnntemente «, hcu bairro, onde
Vko recebendo, no indn dn* coniri
buiçfte* ninlrrlac» oj applatlioa detoda a populaçAo,
«F.aTO IIOITÜA A-.MIIIACAO KJ.

PIRITA
A Sooledadn tlaplrlta São Sebn»-tlAo enviou lambem SOlOoo An vi-climas do Monte Serrat, ampliando,

a»»lm, o gesto de piedade que vemtendo por todoi os que «offrerani ninfellcldnd* do grande desastre.
CONCVRSO noa KUNCCIONARIOS

IM SI I, AMERICA
O.s funcclonario* da Companhiade Segnro5 «Sul America" remelte-ram «nosonn Hnh sncrlflcndoa na cif»tnstrophr dc Santos. liRna Impor-tancia foi produeto de uma subscrl-

PÇAo realizada entro aquelles fun-».clonnrlo*.
A FKSTA DO CLIB niAKAHAHA

No Club dc Regatas Guanabarasura rcatlr.ado, no próximo dia 16dc abril, um chá dansante cm favorda.i vlctlmns da catastrophe.
lCssa festa £• de iniciativa da ae»nborlta Annlta Reis Tavares c con-ta com o concurso do maestro JoséRodrlguis, dlrector da American-Jana,

O BAMIO PRECATÓRIO IIO
AI.I.IA.NCA CLLB

"J AUlanua Club promoveu tam-bem um hando prcentorlo pelossobreviventes do desabamento dcSantos.
Neste movimento du conforto aos

que aoffrcm as conseqüências da
Branda desgraça, o Alliança Clubobteve larjra componsní.-Ao do seu
esforço, podendo angariar a quan-tia dc S-SItüMOO.

O (iESTO UO KMriir.SAIIKI UO
THEATRO RECHEIO

O sr. Antônio Xcvcs, empresário
do Thoairo Recreio, resolveu, num
cesto dc solidariedade com o mo-
\lmento dc amparo As vlctlmns dc

„..,, ,.,.„„ Santos, destinar 50 "" da re«*nlta"•5Í?/."!!" bruta dos espcciaculoB «le hoje nn-
quelle theatro ás mesmas vlctlmns.

A INICIATIVA IIA CASA
COLOMBO

O movimento d.- collecta dc dn-
nativo:, para as victlma* dc San-
tos. Iniciado ha dias pela Casa fo-
lombo, tem obtido o sueee^so quoera de esperar no momento.

Assim, a fre-fuer.l-i daquelle esla-
beleclmento commercial, bem assim

publico carioca, em geral, acaorre
diariamente ao Justo appello de
fins hunianltarloí.
oni 1.0 no centro no*» ortinA-

RIOS MAR.MORISTAS
O Centro dos Operários Marniorls-

ta? contribuiu por mia vez paru o
soecorro que u populaçAo brasileira
vem prestando aos victimados do
Monte Serrai Juntando o obulo rie
SfiiifOOO ás varias sommas Jít anga-
riadas para aquelle fim.
FESTIVAL EM CAMPO KRA.MIE

Em Campo Cirande, a empresa K.
Vertulli, proprietária do Cinema
Campo Orande, realizou ante-hon-
tem um festival, dc cuja renda
bruta destinou 50 •'*> aos attingidns
P'lo desmoronamento do Monto
Serrat.

Essa contribuição da citada cm-
presa 6 de 121Ç500.
OS CHAIKKEIRS nE MtTHKROY

COM.ECTARAM 1 MVMaiOO
No bando precatório realizado

pelos chnuffcurs de Nictheroy foi
angariada a Importância de rfis

:f)r,:ijl0n. que foi recolhida ao co-
fre de "O Kstado" para ultTlor
destino. Desse modo, a população
da capital fluminense collabora no
movimento dc soecorro às vlctlmns
de Santos.

OFFERTA DO Sil. ACARE7.
O sr. K. V. Agarez, acompanlian-

dn o sentimento geral de piedade,
que se vem observando nesses ultl-
mos dias, offereceu dez exemplares
do "Curso elementar de xadrez", de
aua autoria, para serem vendidos,
e applicado o produeto dessa ven-
da em beneficio das vlctlmns da
grande catastrophe.

RESOLUÇÕES DA ASSOCIAÇÃO
.iosi-t Fi-.nni.ma n* costa,

EM RAMOS
A directorla ria Associação Bene-

flclento José Ferreira da Costa, com
sede em Ramos, em reunião reall-
zuda no dia 19, resolveu Inserir em
acta um voto de pezar pelas vleti-
mas de Santos, bem como determl-
nar a organização de um bando
precatório nei subúrbios da í.eo-
poldlna, de Bomsticcoiso atfr a Pe-
nha, cnm o flpi de collectar dona-
tlvos para os sobreviventes da ca-
tastroplie.
MISSA NO COLLEC.in SALKSIANO

EM NICTHEROV
Na Igreja do Colleglo Salcrlnno,

em Nlctheroj', serA realizada, no
próximo sabbado, unia missa peles
que sucumbiram na catastrophe do
Monte Serrai. Es^e aetn religioso
i* mandado celebrar pelas alumnas
da Escola Profissional Washington
Luis.

AS CONnOLENCIAS UO CHILE
O sr. Alfredo Irarrazaial Zaíiaftu,

plenlpoti-nelario «lo Clill», transmit-
iíu ao pr»i*lriente ria P.epublica, em
nome do goionio de Santiago, ís
m.'.nircs*.ac6«<> de pezar pelo doíoro-
so acontecimento.

O PEZAR DA POLÔNIA
O i>.'. Ciltieki, encarregado de ne-

gocloí.» visto achar-se auscnle o p!e-i.lpoteneiarlr) de Vamovia, apreçou-
tou ao chefe do Estado ae coudolen-
cias da Polônia pela catastrophe de
.Santos.

A acção dos ladrões dynamiteiros
Cl '

Audacioso assalto a uma casa de cambio da.
Avenida Rio Branco

NA FUGA, UM DOS ASSALTANTES ALVEJOU A TIROS 0 VIGILANTE
 QUE 0 PERSEGUIA 

0 dinheiro e os valores ixistintes no cofre foram encontrados Intactos
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A Caba 1'aes, qur foi a»*.nlin(ln pelos Indrôo-

Afim dc evitar a interrupção da re-
messa do O JORNAL, pedimos aos nossos
assignantes que reformem as suas assigna-
turas antes do seu vencimento.

Madrugaria ainda, i|iiando pomos
minuto* faltavam fará «iuo ». apa»
g.iesr a lllunilnnvdo da cidade, um
formidável estrondo abnlou lodo u
trecho dn Avenida Hlo Hriuiro, nas
proximidades da pra*;a .MnilA, *c*
gulndo-re a e*tc uium.ulu d< alai
mi, (|lie fen com que corre ."•"tn par.i
aíiuclli locil multus |)o|iular«s, cs-
capando»** grrande quantidade dc fu-
nia«;a pelos alion dn* porta* du pro»
dio dc n. 19 daquella nessa prlllui»
pai artéria, que situado entre as ruas
D. lierardo «- dc .S. Ueuto, tem nelle
situados dois esiatieleclnientos com»
merclaes, um «lc automóvel*, sob a
denomlnac.ilo de Tliornyeroft, com
acccsaorlos, outroslm. para canil-
iilnío:-, laiiibas a vapor, etc, «• a Ca-
sa Paes, dc cambio, da firma Amai-
dn Dia* Pae* «*c i".

Ao primeiro momento de aloilla,
"Oii8Cgulu escapar-se, correndo, per
uma das purtli* desta ultima casa,
nue dá para a rua do S. Bento, um
indivíduo magro, de rhupeo proto o
capa. nn persegui'::*!" d" d".'! *e lati-
cou sem demora um gualda lioctlir-
no. <> de n. 14, que, rondando nas
proximidade*, compreliendeu logo
tratar-se de uma partida dc anda-
ciosos ladrões. O niellante, correu-
ÚO, sacou de uma arma de logo e,
por varias vexea, deu ao gatilho, vi-
«ando o vigilante, que, per seu un-
no, usou também de seu revólver
contra elle, porem, .sem attlngll-o,
tanto «ia., afinal, aquella conseguiu
fugir para ns lados da rua Primei-
ro de Manjo.

A tufn.-liif.-i ii" local continuava,
nu einiantn, Julg lu*sc mesmo que
a casa estivesse sendo presa das
chaninias.

A fumnrada continuava Intensa,
auffocadora. K rinbi serem chaniados
com urgência us bombeiros, i|il» nll
flzeiair. comparecer um carro expio*
rador. cujos trabalho*, como por seu

•*¦*! \mmTmlmy"
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0 jornalista Castro e
Silva foi accommettido

de uma syncope
Entregue aos seus affazeres, o Jor-nalista Mario Roberto dc Castro e

Silva na tarde de hontem, quando
passava pelo centro da cidade, íol
accommettido de uma syncope.

Conduzido para o Posto Central dc
Assistência, ahl lhe foram dispen-
sados os soecorros médicos necessa-
rios, tendo sido, depois de algum re-
pouso, lej-ado cm automóvel para a
sua residência.

O sr. Arnaldo IMns Paes, pro-
prlctarlo «Io oslabclcclnionto

assaltado

tempo já pc verificara, nfio foram
neces ;nrioh.

l'M ASSALTO AI.IIAI'IOSO
Tratava-se, effeclivanicute, de um

assalto audacioso, que se presume
lütilia sido levado a cffeltu por unia
quadrilha do ladrões estrangeiros,
que, para cxccuijáu dn !"'U plano, te-
riam estudado com segiirani-n " ler-
reno onde iam agir, tanio innls que
é já .1 .segiind;'. vez que quasi i in
idênticas clreiiinslauclus C a Capa
raes assaltada.

Ua primeira, ha un.-- duis aniloíf,
mais uu menos, uk ladrões níln tive-
ram grande "xltu nn empresa, so
bem andassem vasculhando lambam
ti agencia do I.luyd Kcal tlclga que
ciitãu funcclonava na parte ora oc-
cupada pela casa Tliornyeroft.

Ksia teni ai; suas portas guarda-
dns por cortinas rie ferio, uma dns
quaes, a de serviço, «iu.j dá paia a
rua Dum Gcrardo, foi nberlu pelos
.•).s?altantes, ''nm o emprego de ara-
me, feito o que chegaram elles ao
corpo do armazém, por onde preten-
dlam passar para o estabelecimento
dc cambio.

Acredlta-sc que o.; quadrilheiros
tivessem rtario Inicio aos seus Ira-
balhos ainda na noite de ante-hon-
teni, chegando até a madrugada com
a tarefa, que executaram, dc fazer
irm grande rombo na parede diviso-
ria, ficando tal aberluru Minaria jun-
tamente atraz do grande n possante
cofre ria. Casa Paes, sendo que nes-
te. eram guardados valores em «11-
nhplro e amostras de moedas pre-
ciotas.

['"ello o rombo, um dos assaltantes
passou por ell" para u estabeleci-
mento de cambio, lendo, então, os
ladrões puxado uma llgnc.áo eleetrl-
ca da casa de automóveis ali o co-
fre, estabelecendo os respectivos po-
los, negativo i. positivo, dando-se,
entio, á larefa dc tentarem, com as
ferramenta* que levavam, arrombai'
o cofre alludido. NSo lograram, as-
sim, o «"U Intonlu a dahi decidirem
o emprego de meios violentíssimos.
Depondo uma carga ri" dynamlto so-
bre o cofre, j.' brocadu, deram-lha
contacto, seguindo-se a formidável
explosão! Verdade A .que, segundo
se dizia também no local, já o mes-
mo guarda noelurno n. 1. tendo es-
tranhado que se apagasse a lampa-
da da casa, pouco antes, cheirou jun-
to á vigia, e intimara, a sair, quem
estivesse lá dentro.

.Man lá dentro, os ladi-óos tinbiun
um plano a executar e a alludlda ex-
plosiò na parte principal delia, pois
com <i álvoroto produzido pela mes-
ma, se apoderariam como pudessemdo que existisse no cofre, fugindo,

Camisa dc seda. Iricolinc e
outras as mais lindas c mnis
baratas são as da Fabrica
Confiança do Brasil. Esta casa
não engana o freguez.

VENDAS A VAREJO
87. Rua da Carioca. 87
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ESPECIFICO DA PRISÃO DE VENTRE

LAXATIVO MIRATON
HYDROiMINERAL DE CHATEL-GUYON

Em pastilhas que mais parecem bon-bons de delicado sabor

depois, iiiriii qual pnra Um ponto dt-vers», justamente, para vencer a
pcmegnlçfio dn policia, reunindo*»*
mal* tarde em local que JA teriam
a •treinado,

VAHIA8 IMIIMM-S _ l**H VIOIA
Hl'K «ii: UlüTItAM

Tliiito era esto « plano ira.;.ido,
qui', ao tempo qu« u indivíduo dailiapèii dv íeltii. ,• capa d, gabar-llne fugia trocando tiros pela ruadc S. KtMitu, o« seus comparsas o fa»iiam .pela porta da casa de aulomo-
rcl», por onde tlnhiim entrado, pu»recendo que uni delle» correra par*o* lados da praijn Maurt, coisa que a,
policia nAo conseguiu Urar a limpo,embora, dahi a momento*, compare»rcHseni ao local o uomnilsinrlo Tei»xelra .MciiiIcm, ilu serviço na delega»cia do :'¦• districto, vario* Investiga-dures e soldados dc policia.Us investigadores puzoram-so, semdemora, a percorrer as cercanias dolocal .• inssa pesquisa, foi encontra-da em abandono, na run Dom Oe-
rardu, uma vallsc contendo brocas n.mas, rn-, uni arsenal, oinflm, pro-prio para roubos, aendu detido oceul-in n.is obras d,* um predio que serem construindo na vertente do mor-ro de S. üent m Indivíduo de na-
i-loiinlldndc austríaca, que foi logo1'undtizldo para a dclcgaclii c quoahl foi posto tiicommunlcavel, tendoelle declarado chamar-se Migueláchuero.

_PeIa policia foi lambem detido o\ isúi da casa Thornyroft, Manoelde tal, que fnl titinbclii conduzido Adelegacia, onde ti ria declarado que,apusnr das suas fuilcijôes, por vezes,iliiruutc a madrugada, deixara o «eu
piistn e in ate- a sua residência ou a
qualquer botequim das proximlria-des, para tomai* um café, sendo pos»slvi-l que ns ladrões tivessem conse-
gindo penetrai' na casa no tempo
dc uniu il'V'-..; mius ausiíiicíns,,,

f' Ia policia, rcpreseiiladii por uma
turma de Invi-stlgatlores da r dele-
gnclll nilNlHnr, foram ainda detidosires Indivíduos que, assim que sod.-u a explosão, foram vi.-tos passar
pela Avenida i:i<> Branco, num nu-
tomovel que parecia em fuga. Taça
indivíduos, de nacionalidade lie*pa-
nhola, foram presos nas Immedlaij^cs
do Theatro .Municipal, dentro daijuel-
\t* velilculo. st-tMin levados Incotnmu*
nicavels, para a Central dc Policia.
OM I.-.IHIÍ.'-.*» Nto rilRfíAIIAM A,I.I1VAR. fOIXA ALGUMA !

Ao local com pareceu também, pou-•o depois do Corpo «le Bombeiros, ei
!•) delegado auxiliar, que ali este\è

íl;i nf|n vaWah provJdt*i)flns, demo-'
rantln-;;'. por^i»! t*m cotiipnr-ãfínr! ap***
sar de lhe ser fommnnleado o fa-
et" logo ás primeiras horas da ma«
nliií. <. i'ínblii'*te de Identificação'
com o p,',i peritOi hoihIo iiuo ttf* <i*t«
pois rio- trabalhos deste, poderiam
os proprietários da. Casa Pae» exa-
niliini-1'in o cofre para constatar-a*
•¦p ns rpiaflrllhoirns teriam ou nílo
conseguido apossar-se do dinheiro
que ahl havia e das moeriaF.

Si guitrio as decliirnqSea do sócio
principal da firma desta casa, na
véspera, alóm das moedas referidas,
tinha, sido guardada no cofre, a
quantia de *ln:0nn«, mas. a. um sim-
pios exame, muito embora aquelle
utensílio tivesse ficado multo da-
mnltlclido, nflo ao poderia afflrmar
estivesse e]ia ainda lá ou não.

Finalmente, quasl ao melo dia che»
cou o phntngrapbo que, pelo Gnbt-
netn tirou varlns chapas, como rc-
colheu as Impressões dlgltaes dei-
xndas pelos ladrões, feito o que pou-
de a Casa Paes voltar ft funecionar.'Cntregue. então, o cofre aos pro-
prletnrlos desta, fnl dado immedlatò
lialfinco no mesmo. verlflcandqifBe
ifliu os Inrirões, depois de todo o tra-
linlho nrrlsctido a. que se tinham ria-
rio, nada conseguiram levnr'. O dl-
nheiro posto em deposito nas suaa
gavetas eslava Intacto, como luta-
elo o acervo de moedas, eomo noa
foi informado pelo sr. Paes Filho,
membro da casa.

O <U I'. O rílAHIJA •\octihxo
I*. 14 niS.M* \' POLICIA

O vigilante da corporação do 2*
districto, a que Já allurilmqs e. cou-'
ira o qual uni dos nssaltantcs, na
fuga, fez vários disparos de arma
de fogo, ouvido pela poll.-la. decla-
rou que. estando no cruzamento ria
Avenlria filo Braneo eom a rua do
S. Kcnto, ftiitrnnhnii ter visto, pela
vigia ria liaria da Casa T';i''. que a.
Illumllinçãn rtn easa tlvcwo sido
apagada, rte repente.

Approxlmou-Nc e olhando nela
mPKmn vlíçin, viu íilndíi rt*?ntro -fio of-
tabaleelmeiito nm Indivíduo, ao qual
r.|tr porf?I11.1 OU o f|UO ff.zln In 'Ir-li-
tro, inl imundo.n » que falsf.e Imme-
ilintainenle. Contava que elle o fi-
7,-fíjBKí». t|tifinrlo f-*'i ouviOn n fnri*; en-
tumpldr. ria e-:nlosf'o. seguindo-se a
fuga rio tal indivíduo, ao qual per-'¦egiiiii. acompanhado por seu rolle-
ga. (le n. 7. não logrando, porém, ai-
rntr*:1!*'» Plflil?. ^
CONTIMAM \S DII.IORIVCIAÜI »»A

POLICIA

Conhecido que r"i ler «ido negnll-
vo pnra os ladrões. i_, resultado rio
aiTiscnílo e rumoro.sn atiKnlto, ;i. po*»
lici.-i, no emtanto. eomo lli" .'abe fa-
íí-t, prosftffufi om dlllfçopoiafí wta
vêr se descobre qual a quadrilha nue
lill teria operado, continuando rie-
tido o austríaco Miguel Sehfer. oití,
na tarde (lo lionteni, fnl remo- Ido
da delegacia do 2" districto para a
¦}-> rj-plpprnoia nnxllJtir»

O inquérito sobre o faefo pror.egue.—— a
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BOLETIM DO FôRO
o

0 expediente de hoje
«¦Uscmbllaa

Forarr dealgnndas pura hojo oi
seguintes aasemblena de credores:

Na I' Voro Cliie. — Baptlata,
Saldanha o Raul Ferreira; e

*«*«- 4» Voro ClwcJ — Davld Al-
ves de Boii-ü.

Ba-nmarloa

Nai varaa crlmlnaes serllo aum»
marladoa, hoje, oa aegulntea ao»
ouMdoa:

PRIMEIRA VARA
Ângelo Cerquelra, Romeu do

Assis Carneiro e Je Chio Mlng.
SEGUNDA VARA

Arnaldo Babrosa. Joaquim Mar-
quês Pires Filho e Luclano SI-
mota,

TERCEIRA VARA
Julgamentos — Chay Kong Ton,

Francisco Chaga-, Manoel Penl-
cha dos Santoa, Arthur Silva Pln-
to Filho • Arllndo Duque doa
Santoa.

QUARTA VARA
Durval dos Santos, José dc

Paula o João Franco Mattoso.
QUINTA VARA

Antônio Chrlstoviio Colombo,
Armando Prado, Stella no H. Bit-
tcncourt, Charles Frederico Mac
Laner e Moyséfl Botsenar.

SÉTIMA VARA
Benedicto Marcellino Rodrigues

e Joaquim da Silva.
Julgamentos — Joaquim Ramos

da Silva, Joio Fernandes, Nlco-
Uno José Soares, Michel Noiman,
Paullno Mottavüo Simões e Jonas
Meira Leitão.

OITAVA VARA
Oscar ("ampos da Cunha e Ma-

noel Acciirclo Benigno.
Julgamento — Carmen Teixeira.

Dr. Chrjso.ito de Gusmão
A magistratura local acaba de

perder uma das suas figuras de
maior relevo com o prematura fal-
lecimento do Jul- Chrysolito de
Gusmão.

Nilo ha multo o ttr» desta capi-
tal se mostrava consternado com a
morte repentina do saudoso Juiz
Eurlco Cruz, que pelas suas quall-
dades de coração e de lntelligencla
conseguira fazer de cada íunecio-
narlo da justiça um amigo ou um
admirador.

Agora, de maneira nüo menos do-
lorosa, surprehendeu-nos a noticia
de que, victimado por uma "angina
pectoris", falleceu repentinamente
o magistrado cujo nome encima
estas linhas.

Desde muito moço Chrysolito de
Gusmão se impõz â admiração de
todos quantos se dedicam ao estu-
do do Direito pelos seus assignala-
dos conhecimentos jurídicos e, com
especialidade, do ramo criminal.
. O seu trabalho relativo aos cri-
mes sezuaes 6 uma das obras de que
poderia envaidecer-se com razão a
literatura jurídica brasileira, im-
portando registrar que o seu appa-
reclmento constituiu um verdadeiro
suecesso de livraria. Não menos
digna dos louvores da critica foi a
sua collaboração na reforma da or-
ganlzaçfio judiciaria, que pretendeu
arejar de espirito moderno, baten-
do-sc pela suppressão de muitas
formalidades vãs, a que vivem ape-
gadas certas mentalidade» forma-
das exclusivamente nas vetustas
tradições romanas.

A par do uma intelligcncia supe-
rlormente cultivada, o illustre ma-
gistrado reunia as qualidades dc re-
ctidão, de serenidade e de energia
que constituíam para os seus júris-
dicclonados um elemento do con-
fiança e tranquillidade na sua jus-
tiça.

Retraído, por indole, dos cena-
culos forenses, preferindo as razões
da consciência própria aos applau-
sos lisongeiros dos interessados, a
sua actuação sobre os costumes se
operava de maneira evidentemente
pouco ruidosa, porém profícua e
decisiva.

Da delicadeza de eeus sentimen-
tos, da amenldade de sou trato e
da bondade de seu coração poderão
dar testemunho não s6 os que tra-
bálham no Fórum, mas ainda, os
que tiveram a ventura de o conhe'-
cer.

Não poderíamos deixar cie abrir
espaço nestas columnas para ússo-
ciar-nos ás merecidas homenagens
que serão prestadas ao morto. Illus-
tre por tantos tituloe, e lamentar ao
mesmo tempo a perda irreparável
que vem de sofírer a magistratura
brasileira.

Hitrln, rinlliidtiH e preparados, & con»
oluifto,

Meparavflo de corpos — Qullher»
mina Abrantcm d« Oliveira • Jaoln»
tho ThomO de Abrantea. — Julgo
Justificado o allegado e, «m onnae»
queiiala, expeça-se o alvará roque»
rido,

IilquIdaçAo — Firma Costa, O omita
& C. — .'roalga-ae, faaendo o llqul-
dante o pagamento doa haverei ve»rlfleiidiiH do soclo falleeldo,

l,liiiiiiiiiv*u — Pinto d'Asovodo A
C. — Julgado Improcedente o pedi»do constam» da Inlolal a fia, S,

Despejo — Hooiedade Anonyma "A
Noticia" e massa fallida de Franco
Facolla «ts C, — Julgada procedentet, acçAo para decretar o despejo re»
querido.

Inventario — José da Rocha I/o»
pea. — Julgado o calculo de Impôs-
to a fis. 'iil.

TUHCBinA
AmirmhlénN de credor-» — Por

despachos do hontem o Juls da "•
Vara designou or dlns 7, !>, 10 o 13
de abril, para ae roallaarem, respo-
ctlvamente, aa aiaembléai de crn-
dores daa fallenclaa de Enrique Jus-
te Vaqueiro, J. P. da Costa, Carlos
Santoa <fc C. e Mario Gulmarles.

Nome-çao de «rudlro — Em aub-
stllulçfio, foi nomeado syndlco da
fallencla de Maurício Llrotshl, o sr.
Mario A. Ferreira.

Fallencla'— José Pinto Teixeira
da Costa. — Deferido o pedido de
continuação do negocio.

An-mlla-lo de casamento — Arn-
oy Corrêa e Horaolo Macedo, — Jul-
giida procedente a acçao o decreta-
da a nullidado do casamento.

AVTOH COM VISTA
n-ln«--rrni;"r> de posse — Bolívar

Machado Barbosa e M. M. Peixoto.— Vlata ao dr. Davld Ribeiro Gul*
maríles.

QUARTA
Assembléa dn credores — Teve lo-

gar hontem, na 4» Varo, a reunido
de credores da fallencla de Rnnten-
buch & C, para a qual foi eleito II-
quldatitrlo o dr. Raymundo Morei-
ra, com 10 % o prazo de 6 mezes.

Fallencla- — Frederico Runemcrt.
Deferido o pedido de J. Ceclllano de
Andrade, no sentido do lhe serem
devolvidas mercadorias de sua pro
prledadc, cm poder do fallldo.

Concordata horaolog-iidn — Foi ho
mologuda por sentença de hontem, a
concordata extlnctiva proposta na
fallencla d» Joio Uhl & Cia. As
condições offerccldas foram as se
guintes: pagamento de C *|" e prazo
de 60 dias da data da homologação.

QUI.VTA
Assemblén de credores — Realizou-

se uo juízo desta Vara a assembléa
de credores da fallencla de Abel Je-
sus Longo, tendo sido eleito liquida
tarlo o dr. Machado de Castro, com
10 "|° e prazo de 6 mezes.

SEXTA
PrestaoHo de contnn — Vieira

Castro & Cia., ex-syndlcos da fal-
lencia de Manoel dos Santos Genlo.
Julgadas bom prestadas as contas.

Dissolução — Capella, Oliveira &
Cia. Na fOrma da promoção.

Inventario! — José Pinto Coelho
Júnior. Ao calculo.

Belmira das Dores Lima. Na
fôrma da promoção, proslga-se.Luiz Vlto de Andrade e Souza.
Proslga-se.Eduardo Ferreira da Silva. Pro-
si ga-se.

VARA DE ORPHAOS E AU-
SENTES

0 que vae ser o serviço ie meteorologia
e astronomia de São Paulo

» m ii

Em entrevista oom 0 JORNAL, o dr. Allplo Leme de Oliveira, actual
dlreotor do Observatório de Meteorologia de Sâo Paulo (ala

da reforma que está sendo emprehendlda

I

A PEDIDOS

a
( Dn Suc( uir.nl d'0 JORNAL em 81o Puniu )

PAUT.0 — O governo do Es-duzldaa na diversas modalidades do

Costa
officio do

JURY

W

Devem ser chamados, hoje, a jul-
gamento no Tribunal do Jury, os
réos Sebastião Arruda ou Gualter de
Siqueira Amazonas, ambos aceusa-
dos de homicidio.

VARAS CÍVEIS
PRIMBIHA

RehabUftaeAo de fallldo — Izldro
Ferreira. — Sellados, á, conclusão.

Inventários — Maria J. da Silva,
Vianna. — Na fôrma do officio.Anna de Freitas R. Dias. — Ao
Procurador da. Fazenda.Helena Nogueira da Silva. —
Ao Partidão.Apolinario Gomes de Carvalho.
«— Digam os interessados.Irene Kemp P. Carvalho M.
Castro. — Sellados, á conclusão.

Divida — JoSo José de Moraes e
o espolio de Sarah Glauz, — Deferi-
do o pedido de levantamento.

Precatórias — Juizo de Iguassu e
Josephina Benigna de Mello. — Di-
gam- os interessados.

Juizo de Petropolls e Noemia
dá Silva Boa — Sellados e prepara-
dos, a conclusão.

De-qulte — Pedro Road Zanure e
Ferido Fellx Bochaud. — Sellados e
preparados, á conclusão.

Deposito — Porphlrio José Soares
Netto. — Deferido o levantamento.

SEGUND4I
Inventários — General Alfredo

Odoarto da Silva Moraes. — Conver-
to em diligencia afim de ser pago o
Imposto do calculo a fis. 55.

Thomaz Nunes de Souza e. Sil-
. va — Sobre o calculo digam ob in-
teressados e o it. Procurador.

Manoel Lopes Paes — Ao dr.
Procurador.Caetano Pinto da Motta — Cum-
pra-se o despacho a fis. 40-v.

Maria da Gloria Quintelro —
O inventariante faça uma declara-
060, dada a occurrencla da herdei-
ra no inventario apôs as primeiras
declarações. ..-',' ¦'-, .' Dcsqulte amigável — Maria Lui-
r*a Moraes Rego Bustamante do Al-
buquerque e Arthur Bustamante do
Albuquerque. — Paga a taxa Judi-

SEGUNDA
(Cartório do 1° Offlclo)

Inventario* — Manoel da
Franco. Na fôrma do
Curador de Orphaos.

Aloysio José Ramos. Faça-se a
ratificação do offlclo a que se refe-
re o de fis. 14.

Francisco Pereira da Silva. So-
bre o calculo digam os interessados.

Henrique Gonçalves Guimarães.
Sobre o calculo, digam os interessa-
dos.

José Gonçalves Martins. Sella-
dos e preparados, á. conclusão.

Manoel Carvalho da Silva. En-
cerrado, proceda-se ao calculo.

Felippe L. Luiz. Sellados e pro-
parados, á conclusão.

I — Dr. Raul Carlos Pareto. En-
cerrado, proceda-so no calculo.

Emoncipncflo — Maria Bencdicta
Nogueira. Sellados c preparados, a
conclusão.

Prestação de contas — Avellna
Pinto da Costa. Deferido o pedido dc
fis. 2.

Extincçgo de ar.ofri.to — Irene de
Bem Pires Galvão. Deferido o offl-
cio do Curador de Resíduos.

Tutela — Maria Francisca das
Chagas Ferreira. Sellados e propo-
rados, ã conclusão.

JUIZO i)B ACCTOENTES NO
TRABALHO
AUDIÊNCIA

Ao sor iniciada a audiência, o Jul2
dr. Saboia. Lima mandou consignar
11111 voto de pezar pelo falleclmento
rio juiz dr. Chrysolito de Gusmão, o
qual publiotunos em outro local.

O di'. Curador de Accidentes no
Trabalho, por parte do Waldemar
Firmino Cardoso, aceusou a citação
feita A Cia. Calçado Dlnlz. para
nesta, audiência vêr-se-lho assignar
o prazo legal para embargos de Jus-
to impedimento, por não ter prepa-
rado a appellação que interpoz.
Apregoado não compareceu e o dr.
juiz deferiu.

O sr. José Júlio Silveira Mar-
Uns, por parte de R. Benta dc. Al-
meida e Silva, aceusou a citação fei-
ta a Prado Peixoto & Cia., para nes-
ta audiência vêr-se-lhe propor a pre-
sente acção summarla. nos termos da
peticSo inicial que offerecia, reque-
ren. que, apregoados, se houvesse a
citação por feita e aceusada, a acçfto
por proposta, pena de revelia. Apre-
geados, compareceram por seu pro-
curador e advogado Waldemar Za-
mith e declarou que não neea nem
contesta, o accidente. Pelo dr. juiz
foi dito que fossem os autos conclu-
sos.

PUBLICAÇÕES
Manoel Rocha, victima: Cia. Ge-

neral Electric, responsável. Condem-
nada a responsável a pagar a quan-
tia do. ":520*0"O mais os Juros e
custas,' 

Miguel Thomaz, victima: MOlnno
Ingiez. responsável. Homologado o
accordo.

/Vntonio Marques, victima: .1. Pt-
theiro & Irmão, responsáveis. Con-
demnada a responsável ao papamen-
to de 1:440$000 mais os Juros e
custas. _

Cândido José Pereira, victima; Km-
presa de Armazéns Frigoríficos, res-
ponsavel. Condemnnda a responsável
a pagar a quantia de 1:8"0$000 mais
os juros e custas.

Antônio da Costa, victima; Manoel
Valente, responsável. Condemnado o
responsável a pagar ?,'.600$000 mais
os juros e custas. .....

Lniz Neves, victima; Leopoldlna
Railway, responsável. Recebida a
ap\ollação no effeito devolutivo. SU-
bíndo os autos a Superior Instância
no prazo da lei.

Antônio Francisco de Paula, vi-
ótima; Cia. Usinas Naclonaes, res-
ponsavel. Idêntico despacho.

DESPACHOS
Antônio dos Santos Morgado, vi-

ctima; Cia. União Industrial, res-
ponsavel. Ao Contador.

Octavio Domingos, vlctlma; Alire-
do Dolabella Portella, responsável.
Ao dr. Curador.

Mario Pinto de Faria, victima,
Cia. Cantareira, responsável, a.
Proslga-se na fôrma do art. 668 ao
Cod. do Proc. Civil e Com. •

Alberto Silva, vlctlma; Roballnho
& Cia., responsáveis. Ao dr. Cura-
dor.

clima de 8. Paulo, estudando a cll»
matologla daa zonas novaa, para de»
terminar aa auaa prlnclpnei cara-
cteiiilcas cllmaterlc-s; discutindo
na estatísticas o fazendo pesqulcai
sohre oa cycloa meteorológicos;".• — fazer estudos de hydro-
mctrla, estudando o regimen plu»
vloao, o aeu cycio e oh auns rela-
<*5on com a actlvidade solar, tondo
em vista a previsão larga de que
necessita a agricultura; estudando o
regimen das catlagcns e das cheias
dos rios prlnclpaes, em estações
convenientemente escolhidas, bem
assim as suas relações com a oc-
currencla daa chuvas, em face dos
problemas da previsão das Inun-
ilações, do irrigação, do abasteci*
mento de energia hydraullca, de
despejo de agglomeraçõcs urbanase

,de outras necessidades criadas pela
vida moderna;

0.° — estudar a electrlcldade
iilniosphcrlcn, nus auns rclaçõea
com os outros elementos meteoro-
lógicos;

10."—estudar oa movimentos ala»
micos;

11."—verificar, corrigir, discutir
e coordenar, para publicação, oi
dados meteorológicos do todas aa
estações do listado;

12."—rectlflcar e aferir todos os
Instrumentos das estaçCes, dns re»
partições technlcns, bem assim dos
engenheiros, ngrimensores ou ex-
plnradores que trabalham no Es»
tado;

13."—Informar os portos c as cl-
dades litorcanas do Estado sohre
ns marés, ventos reinantes, mar*
cha e desenvolvimento das tem pes*
tades;

14."—fornecer todas as informa-
ç5es sclnetlcas dependentes da as-
tronomla, geodesln, meteorologia,
geophysica, climatologia, aos enge-
nheiros, exploradores, Instituto»
«científicos, agencias de nnvegação
c empresas Industriaes;

15."—calcular e publicar an-
nualmente, por Intermédio da Dl*
reetoria de Publicidade, ephemeri-
des, contendo calendários exactos e
todas as Informações do uso cor-
rente para o publipo em geral;

16."—publicar, por Intermédio da
mesma directorla, em boletim men*
sal, o resultado de todos os traba*
lhos;

17."—promover c estreitar, por
melo de trabalhos e collnboraçõcs
com os estabelecimenos congêneres
do paiz e do estrangeiro, contrlbuln-
do assim para a propaganda do Es-
tado:

18."—organizar, nas installações
e trabalhos das estaçSes meteoro-
agrárias, uma acçõo conjugada
com o Instituto Agronômico do Es-
tado".

São esses os fins que o futuro
Observatório de Suo Paulo quer
preencher. Vê-se, pela sua simples
leitura, quão extensos elles são e
quanto proveito Irão trazer elles
nfio sô ao publico em geral, mas
especialmente á lavoura. Muito
mais, entretanto, contou a O JOR-
NAL, o dr. Alipio Leme de Oliveira.
Foi tanto que será assumpto de
uma nova correspondência.

tado pároco resolvido a criar um
bom serviço de meteorologia 0 do
astronomia. JA assentou n, rofoi1-
ma total de todo o serviço, coisa
quo Ja estA aendo publicada pelo
"Diário Official" do Eatado.

Esta. encarregado do reformar o
serviço o dr. Allplo Leme de 011-
velra, qua 6 um engenheiro multo
estudioso do assumpto. .Ifl. foi no-
mondo dlreotor do Serviço Meteoro-
lógico c estA tranulhando com afiu-
co para quo São Paulo possa ter,
dentro de tempo relntlvamente pe*
queno, um serviço digno. Porquo fl
preciso frisar quo elle, actualmen-
te, n»o esta A altura do progresso
do Estado.

Hoje, O JORNAL foi visitar o
Observatório Central. Esta instai-
lado, inexpllcavelmcnto, na Avonl-
du Carlos do Campos, quo 6 a an-
tlga Avenida Paulista. Lli, o actual
dlrcctor do Serviço falou-nos da re-
forma que estA levando a effeito e
nos guiou, com grando affnbilida-
dc, pelo observatório, apontando da
funcçfio o do funceionamento do
todo apparolhamento.

OS FINS DO OBSERVATÓRIO
O dr. Allplo Leme de Oliveira fl

um apaixonado do seu actunl mis-
tér. Organizou toda a reforma do
serviço o forneceu a O JORNAL as
suas bases prlncipues. Falou, prl-
melro, dos fins a que vae attender
o Observatório, depois do levada a
effeito a reforma que organizou.

— "Depois, de concluída a refor-
ma, começou o dr. Leme do OH-
velra, o Observatório de São Paulo
terA as seguintes attribulções:

1." — Determinar o distribuir
diariamente a hora official, man-
tendo por observações astronômica*
merldlanas os pêndulos fundamon-
taes perfeitamente regulados, assim
como os das repatlçfles publicas e
das estrados dc ferro, e transmlt-
tlndo, por qualquer systema em
uso nas grandes cidades, o slgnal
horário;

2.° — fazer observações heliogra-
phlcas, photographnndo diarlamen-
te o disco solar, organizando a es-
tatlstlca da actividade solar e dis-
cutlndo os resultados;

3." — fazer observações cquato-
riaes dos cometas, eclipses e todos
os phenomenos mais notáveis, afim
de poder Informar o publico;

4." — determinar as coordenadas
geographicas das estações meteoro-
lógicas e de outros pontos mais
convenientes; /

5." — estudar o magnetismo ter-
restre no território do Estado e
organizar as respectivas cartas;

6." — fazer perquizas sobre me-
teorologia dynamica, estudando o
regimen das trajectorias dos cyclo-
nes c anticyciones, das ondas frias
etc, de conformidade com as ob-
scrvaçBes feitas e communlcações
telegraphlcas; elaborando diagram-
mas e cartas diárias do tempo e
dar avisos públicos do tempo oc-
corrido, como do tempo provável,
principalmente A agricultura, ao au-
tomobllismo e á aviação;

7." — fazei* estudos dc meteoro-
logia estatística, elaborando cartas
climatologlcas e organizando typos
característicos a qu© podem ser re-
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A VOLTA DO INSTITUTO MEDICO LEGAL
A' CHEFATURA DE POLICIA

0 PARECER DO PROCURADOR GERAL DO DISTRICTO E' CONTRARIO

DRS. PEDRO BAPTISTA MARTINS e ANTÔNIO LEAL COSTA
Advogados

Bu» do OnyOfir. ít . ~ » Tels* tíorte 53*- g S8*8

Já se acha em mãos do ministro
da Justiça o relatório do or. André
de Faria Pereira, procurador geral
do Distrioto, Federal.

Com a devida venia procurou co-
nhecer o parecer do alto represen-
tante da Justiça local quanto á vol-
ta do Instituto Medico Legal do Rio
de Janeiro á. Chefatura de Policia
de que se cogita na propalada refor-
ma desse departamento do Minis-
terio da Justiça.¦ O JORNAL vem debatendo essa
questão o anno findo, publicando

entrevistas com altos magistrados da
Juetiça local, que. unanimemente
se manifestaram contrários â volta
do Instituto para a Policia. Agora é o
procurador geral do Dlstricto que,
autorizadamente, referindo-se á
actual organização di, Instituto, au-
tonomo, declara que "como órgão
technlco. administrativamente sujei-
to ao Ministério da Justiça, em con-
tacto directo com os órgãos do Po-
der judiciário, é incontestavelmente
a melhor.

"Qualquer modificação na organi-
zação do Instituto, no sentido de
modificar a sua orientação setentifi-
ca, continua o er. André de Faria
Pereira, ou limitar as suas attribui-
ções, seríí «Je conseqüências damno-
sas aos interesses da Justiça."

O procurador geral do dlstricto
argumenta ainda com a estatística
das perícias technicaa realizadas o
anno próximo passado, em numero
de 5.706 quando foi verificado o ex-
cesso de cerca de mil perícias (370)
sobre as de 1926."Esse índice, diz o sr. André de
Faria Pereira, demonstra a grande
èíflciericia dos trabalhos do Instltu-
to, realizados com absoluta regularl-
dade e presteza, e attesta o augmen-
to constante dos processos crlmi-
naes."

Em palestra com o sr. Rego Bar-
ros, director do Instituto, obtlvemos
outros informes sobre os serviços
desse departamento.

Assim é preciso notar, que as pe-
ricias a. que se refere o procurador
geral do Dlstricto Federal, sâo as
— policiaes, já em numero bastante
elevado, como acima transcrevemos.

Ha, ainda, em quantidades não
menores, as perícias judiciarias e as
requeridas por autoridade; dos Esta-
dos, entre as quaes ae do Rio de Ja-
neiro. Attingindo o anno próximo
passado a 42.428, (sô perícias
11.453) e outros serviços, inclusive
autópsias clinicas, realizadas pelos
médicos do Departamento Nacional
de Saúde Publica. Esse numero está
bastante longe das perícias realiza-
das em 1924, que foram de 5.357,
com tendências a augmentarem,
ainda muito mais, o corrente anno.

As falhas no serviço, quo podem
reduzir-se á demora 1 n attender a
serviços fora da sede do Instituto,
quer na zona suburbana, quer na
rural ou entrega de laudos, são
facilmente eanaveis com as medidas
solicitadas ao sr. ministr da Jus-
tiça, pelo director do Instituto, se-
gundo delle próprio ouvimos, com o
augmento de pessoal do cartório e
meios de transporte. *

, Com .0 augmento. da população,
atmljOmmSaXSSSSamnmS 
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cresce, como disso o sr. procurador
geral do Dlstricto, o numero dos
processos crlmlnaes o, nas perícias
judiciarias ha modalidades novas
que vêm augmentar, tambem os ser-
vlços dos médicos leglstas, conse-
qlientcmente os do Cartório do Ins-
titulo, como sejam os exames de su-
nidade ou validez, agora exigidos
para os que vão cumprir pena na
Colônia Correcional.

Para terminar, publicamos o qua-
dro demonstrativo do acerescimo
de perícias e outros trabalhos d 4 In-
etituto, desde 1924, quando lhe foi
concedida a autonomia, desmem-
brando-se da Policia Civil, até o
anno passado.

Pcrldas e outro:

LAURO SODRE' E 0 PARTIDO RE-
PUBLIGANO FEDERAL
- DO PARA' -

A data annlveraarla do ar. aona-
dor 1-nuro Bodrfl, hontem decorri-
da, deu enaejo, como todoa oa un-
noa, aoa eoua conterrâneos o com-
patriota» do Para, admlradoreo daa
suas altaa vlrtudea de homem pu-
bllco e particular, para lhe» testo*
munhiirem o tributo da sua dovo»
tada oatlma o conslderuçfio.

Entre as manifestações do apre*
ço ao egrégio paraense, significando
o regoaljo polo evento intimo que
a ephomerlde naslgnnla na sua vida
límpida o exemplar, snbreleva as
que lho foram preitadna pclns duus
casas do Congresso L-gislativo do
Eatado e daa quaes damos noticias
a seguir.

Innumeros tolegrnmmns do con-
grutulaçõcs fórum triiiiMiiIttldos,
hontem, ao prcclaro republicano
pelo» seus amigoB o corrcllglona-
rios. * . . .

Na ac-sSo de hontem, do Senado,
A hora regimental, o ir. Amazonas
de Figueiredo disse que apresenta-
va uma moção de apreço no eena-
dor I»nuio Sodré, pronunciando a
respeito o segulnto discurso:

O sr. AmiiAoniih do Figueiredo —
Sr. presidente. Nesta hora, podemos
dizer, sem errar, que aa cordas mnls
affectlvas do coração paraense se
retesnm cm vibração sincera c har*
montosa. Vne por ahl, dc um pon-
to a outro da nossa torra, a ânsia
vchemente pela saudo o pelu exls-
tenda do senador Lauro Sodré: —
marca a ephemerlde de hoje o seu
anniversario natallclo. (Multo bem:
multo bem; apoiado).

Não é deiiiüls dizer que, effectl-
vãmente, o acontecimento quo ro-
glstrnmos, para nõs que queremos
o Para mais que a própria vida.
tem relevo significativo, pois que o
nome de Lauro Sodré tem ecoado e
vae ecoando como os ventos do lar-
ga bandeira a acenar nos que dos-
fallecem, que esta nossa terra ê a
magnífica clareira aberta, em a
qual luminosos dias surgirão, uma
vez que trabalhemos com conflaii*
ça e fé em os nossos maravilhoso»
destinos. E' que, como Já disse uma
vez, tendo a honra de falar cm
nome de corporação tão alta quan-
to esta, a vida de Lauro Sodré 0.
uma Unha recta desde os tempos da
propaf-mda atê os dias do actual
regimen democrático.

Paul Bourgct — o psycliologo
francez que conhecemos — escre-
veu o subtilissimo romance "Nos
actes nous sulvcnt", para rtemon-
strar que oa maiores actos da nos-
sa vida nos acompanham como
sombras, n09 seguem, por mais que
o não queiramos, c, quando menos
o pensamos, elles se entremostram,
ora trazendo a felicidade ou a glo-
ria, ora a dõr ou a morte. Os actos
da vida de Lauro Sodré, como após-
tolo da propaganda ou como esta-
dista da Republica, têm marcado
tão segura dlrectrlz que. agora, nes-
ta data festiva para todos nôs, po-
demos saudal-o como um grande
paraense e como um grande brasl-
loiro.

Assim, honra insigno para mim é
apresentar a presente moção, que
vae assignada pola quasi unanlml-
dade dos srs. senadores:

MOÇAo — O Senado do Pará,
rendendo o preito de sua homena-
gem ao exmo. sr. senador Lauro
Sodré, como -.empre o fez, congra-
tula-ee como o povo paraense pela
passagem, nesta data, do anniver-
sarlo natalicio de s. ex. o renova a
manifestação sincera de .iua admi-
ração e apreço ao grande paraense
e eminente republicano.

Senado do Pará, 17 de Outubro
dc 1927. — (aa.): Cyrlaco Gurjão,
Fulgencio Simões, Apotllnario Mo-
relra, Barroso Virgolino, A. dc Mor-
borema, Corrêa Pinto, Ferreira Tei-
xelra, Camilio Salgado, O' do Al-
meida, Moraes Bittencourt, José
Alves da Cunha c Amazonas de Fi-

sentimentos que n data festiva deu»
porta neste diu. em todos os para»
niii-ii redigi e lubmotto a «llxciisatto
o votnçflo da Câmara a «wguinta

MOÇAO — A Câmara doa Depu»
tados do Estado do Pnríl assoclan»
do-rio ao sentimento popular, con»
gratula-ne com o exmo, sr. dr. Lau»
ro Sodré, honrado senador federal,
pela piis-agem, hoje, de 111111* um
anniversario natallclo do a. ex. o
lhe rende, como aempio tom feito,
11 propósito do auspicioso ovento, a
homenagem multo sincera do au»
estima, como um dns iiiuIh Illustre»
brasileiro» vivos o no nienmo tempo
um dos mala dignos filhos deste
Estado.

Sala das ComiulsaõOH da Camura
dos Deputados do Estado do Paro.
cm 17 «Io Outubro do 1927."

(Da "Folha do Norte", Outubro
do 1927).

1921 . .
1925 . .
1926 . .
1927 .. .

e%êm*ttkâ*m+amam*m\

serviços
13.904
20.700
26.461
42.428

Tinha lesado varias

pessoas

consigna
casa da rua

0 caso na policia
Esta a contas com a policia do 3odistrictü. aceusado de ter lesado va-rias pessoas, o indivíduo Manoel Si-mòes Gouvêa. de nacionalidade por-tugueza, que ha. dias montou um es-crlptorio de commissões e

ções no 1" andar daBuenos Aires n. 169.
Feito isso, por vários jornaes, Gou-vêa annunclou necessitar de vende-dores com pratica para a propagan-da de perfumadas e outras coisasde toüette, dando-se a praça sob afirma F. Gouvêa. E logo lhe foramapparecendo os candidatos, aos quaeselle. exigia fiança em dinheiro.
Acreditando honesto o negocio, es-

tes nao relutaram em acctder á
exigência, e, desse modo, Gouvêa, to-mou 5003 a cada um dos seguintes
srs.: Ernesto Plácido Cardoso, rosl-
dente á rua Vianna Júnior n. 26:
Nelson Martins César, residente á
rua S. Christovão n. 59; Manoel San-
tos Costa, morador á rua do Lavra-
dio n. S3; Mario Salermo, residente
á rua Carollna Machado n. 486; Jo-
sé Lima, morador â rua Bambina
n. 53, casa 8 e Ricardo Rosa, toman-
do ainda 300? a Antônio Fernandes
Pereira, morador á rua do RIachue-
lo n. 20 e 1:000$ ao sr. Antônio Fer- 1
raz. Além destes, duas Jovens da-
ctylographas foram tambem lesa-
das e se viram na contingência de
repellirem, com energia, a attltude
pouco respeitosa que Gouvêa teve
para com ellas.

Logo depois, Gouvêa tratou de
transferir o seu escriptòrio para a
casa da rua Evaristo da Veiga n. 17,
1o andar, pondo-se aquelles que lhe
tinham confiado dinheiro em sua
procura, sem que conseguissem des-
cobrir o seu novo paradeiro.

Hontem, porém, estando elle era
seu novo escriptòrio, viu, com .sur-
presa, que lhe appareclam alguns
dos lesados. Fora descoberto, afinal
e nâo teve meios de se livrar dos
protestos, sendo levado para a dele-
gacia do 3o dlstricto, onde já esta-
vam registradas varias queixas con-
tra elle.
,. Sobre o caso estít. aberto inque-
rito.-'
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gueiredo.

A* tarde, a Câmara tios Depu-
tados prestou, tambem, .sun. home-
nagem ás virtudes cívicas do sena-
dor Lauro Sodré.

Na primeira parte dos trabalhos
o deputado Ellas Vianna, "leader"
do governo, justificou com as se-
guintes palavras a approvitçâo da
moção que abaixo estampamos:

" Sr. presidente: — O senador
Lauro Sodré completa, hoje, mais
um anniversario natalicio.

De longa data a Câmara se im-
póz o dever dc tributar neste dia ao
eminente paraense, a homenagem
de seu apreço. Nem de outro modo
poderia proceder. O dr. Lauro So-
d ré é já um nome nacional, e os
serviços que tem prestado á pátria
sâo innumeros e valiosos.

Como phalangiario do regimen
que o movimento triumphante em
15 de Novembro de S9 implantou
no -"rasil, s. ex. assignalou os seus
actos por um devotamento inces-
.=.mte, pelejando, de viseifa ergui-
da. pela victoria da democracia.

Na organização constitucional do
paií, bem como na consolidarão do
regimen sob a égide duma orienta-
ção toda inspirada no bem publico,
o conspicuo varão se distinguiu en-
tre os operários dessa obra gran-
diosa como um espirito eminente-
mente patriótico, sempre disposto a
collocar os destinos da communhao
social acima das competições inte-
resselras.

No Senado da Republica, onde a
sua actuação é marcada por iliiba-
dos intuitos, s, ex. se destaca como
um dos mais consplcuos rspresen-
tantes do povo, a cujas causas ja-
mais recusa o concurso valioso de
seu talento e o forte cabedal do sua
experiência.

Por estes motivos, s. ex. desfruta
em tod.o o Brasil o culto sincero de
bem merecida, estima.

A' sua terra natal, o dr. Lauro
Sodré tem prestado relevantissimos
serviços, notadamente como seu
governador no primeiro período de
vida constitucional. ,

Investido de novo nas funeções
de gestor dos destinos do Estado no
período de 1917 a 1921, o preçlaro
paraense, apesar das múltiplas e
exhaustlvas difficuldades que tan-
to flagellars.m o quatrlennio, reall-
zou um governo digno de encomios,
sobretudo pela tolerância, pela con-
cordla e pela probidade, em qua
sempre buscou influxo para. deci-
dir os negócios públicos.

Estudado em sua vida particular,
o venerando paraense é bem um
modelo de virtudes domesticas; e
uma qualidade sobre todas lhe au-
reola a egrégia Individualidade: de-
votado amor 4 família, amor que sô
tem igual no que elle consagra á
pátria, cujo futuro é a preoecupa-
ção constante de seu nobre coração
por indole e educação propenso
continuamente a agir com dignida-
de e vibrar com patriotismo, per-
doando e fazendo juetiça sem cal-
culos nem ostentação. .. .

Interpretando, doi* esta fôrma, os
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CEGUEIRA DA INTOLERÂNCIA
Uma dao notas vibradas mala

freqüentemente, e sempro com ral*
va, no estridente trombone da op*

posição systcmnilca ao dr. Wnahln-
gton Luis, ê a encampação da poli»
tlca e a eontlnuidnde do program*
ma de administração do dr. Ber*
nardea, Qunsl não ha dia em que
os follcularlos dn Imprensa mashor-
queira deixem de lançar cm rosto
00 actunl presidente dn Ropubllcn
o crime de fnzer política «• adml*
nlstrar do mesmo feltlo que poutl*
cava e administrava o seu anteces-
sor, com 11 unlca variante do plano
do estabilização, quanto 8s flnan*
i;ns. c a de. quanto aos costumes,
andar o dr. Washington, dia c nol-
to, pnr toda a parto, ao passo quo
o outro ficou celebre, justamente,
por haver exercido o cargo, durun-
te quatro unttos. sem tor sido visto
senfto por uniu fracção minlma dos
trinta milhões de habitantes do
paiz, Indutivo os da sedo do go*
verno.

O n)ain Interessante é que A vi-
são obllterada e vesga dos inimigos
do primeiro mnglstrado o eeu cri*
me Imperdoável é estnr sendo o leal
contlnuador da política do seu
grande amigo c predecessor, ao
passo quo o app.audem, no tocail*
te a costumes, porque, sendo de
austeridade monos riglda do que o
dr. Bernardes, permlttc-ec o dr.
Washington certos prazeres do con-,
vlvio mundano, o mesmo melo*
mundano, que o outro não admltte.
nom suspeita, sequer.

Basta Isso para se ter idén de
quanto podo a paixão Inverter e
subverter a noção clássica c atê
elementar da virtude e do vicio. A
escrupulosa lealdade á memória do
«l«> cujtis, a quem se devo Impor-
tantlsslmo legado, é articulada no
líbcllo accusatorlo uo herdeiro,
como um dop seus artigos funda-
mentaes, no passo que um mero ac-
cidente de temperamento, que leva
um estadista, embora respeltabllis-
slmo, a certas fraquezas humanas e
arrastamentos sociaes, proclama-se
virtude e até unlca virtude, a lhe
ser creditada, para desconto de
peccados.

Essa gente queria, acima de tudo,
que o actual governo deixasse sem
punição, livres de pena e culpa, os
revolucionários militares e civis;
depois, quo decretasse a amnlstia ;
que não pagasse as custas da lega-
¦idade; que escancarasse A curlosl-
dade publiou certos segredos do go-
verno passado com o Banco do
Brasil; que levasse os seus grandes
cabos de guerra, heróicos defenso-
res da legalidade, â humilhação de
prestarem contas, como qualquer
outro funcolonario ou calxelro. dr-
dlnhciros publlco.s que receberam
para. as despesas de esmagar a hy-
dra. Queriam Isso tudo e, ainda,
que o governo Influísse, ao menos
moralmente, para que fossem con-
demnndos, como assassinos, alguns
dignos ornamentos da poMcIa dn
marechal Fontoura, por haverem
supprimido, de vez e para sempre,
certos elementos ao serviço dos re-
bcldcs. A quanto choça a paixão!...

A tudo isso. porém, sobreleva a
maldade dossa insistência para que
se mande voltar da Jüuropn o ge-
neral Sanla Cruz e um tenente da
marinha que foi da casa mllltsr do
presidente Bernardes, sendo esses
dois bravos o unlco contingente des-
tacado como guarda da. pessoa da-
quelle ex-chefe do governo, no sou
exilio, ainda consagrado á. solução
do.s nossos grandes problemas!

Comprehende-se. porém, o que
quer essa gente. No seu animo dia-
bollco sô o que existe é o odioso
propósito de deixar o dr, Bernardes
á mercê da alguma traição e ex-
pôr o dr. Washington á pecha de
ingrato.

¥,'. positivamente, a cegueira, da
intolerância.

S. Paulo. 20 de Março de 1D2S.
Dabliú de SOUZA

UM DISCURSO 00 SR, ZE'
MOREIRA

A propósito de uma voraâo. ago-
ra. dada como apocrypha, de certo
discurso recitado pelo governador
Zé Moreira, agradecendo uma ma-
nlfestação de alguns funecionarios
de repartições estaduaos e de offi-
ciaes de policio, estranhou-se que
nem os cearenses do Rio nem os
.seus respectivos deputados - sena-
dore„ houvessem avisado aos jor*
naes e ao publico que o discurso
não fora aquece, porém um outro
que estão distribuindo, muitos dias
depois do caso passado.

A censura não tem cabimento e
só se explica pela boa fé com que.
ao. longe, julgam as coisas do actual
.eoverno do Ceará. Ninguém da co-
lonia ou da representação cearense
leu esse discurso, como ninguém
que conhece o desembargador Mo-
relra, irreconclliavel Inimigo da-
quelle Epamtnondas, que nom zom-
bando mentia, 'ê ou escuta coisa
que elle di?a, pela boa razão de que
ninguém do Ceará perde tempo com
essa figura de entremez, arvorado
em governador.

Se ha dois discursos ou duas ver-
soes, uma que é sô dislate e bestei-
ra, outra de coisas sensatas, uma
verdadeira, outra apocrrpha, aô
pôde ser apocrypha a que contenha
coisas que se aproveitem, sendo
delle, legitimamente delle, a babo-
seira.

Verdade, porém, é que ninguém
tia ex-Terra da Luz, hoje do Lam-
peão, lvKu qua'quer das duas perlen-
gas, trabalho a que sô se pôde dar
quem não conheça o actual oc-
cupante da cadeira de governador
desse degradado pedaço do Brasil.

Não valia-p. pena perder tempo.
Rio, 22-3-28.

Cm por todos.

AVISOS E DECLARAÇÕES
COMPANHIA NACIONAL DE TECIDOS NOVA AMERICA

IUO DIS JANEIIIO

llfliiinrio «nrciienudo A AjMmbléa Or». Ordliuirl» em '.'.*

do iu»r*o do lu-N

ara. aculonlaiaa — J.'-"»»» <."»•** aproitBtar-voi, oom o relatório, o
balanço o »a contai do noaa» i*«tUao. no anno social findo, «• bem uiklm
o parecer do conselho fincai o o exame doa coniabtliataa liiglesen, min»

provando a exactldAo daa meamaa coniua,

Eatnmoa ultimando a conatrucçflo da «ala do panno e dc .0 ca***
nnra operário», na avenida Poaaolo; até o fim do anno eatu avenida
contara Sd caaaa, ficando para 1D.1» a eonurucçao daa 40 re-tnnien.

O numero de teares em movimento foi de 500, em l»-7, o ctovu»».*,
hoje. a S90. devendo attlnglr a mil o cincoenta ate o flui 0o eorivnie
unnó; o do machlneiaa a-oentadaa e funcclonundo 6 de UO o aem-acer;.
menaalmento at* 600.

A ndmlnlatraçÃo da companhia não soffreu alteiação 110 ilecumo
do anno findo. Deveio proceder d elelçfio do» membro* do conselho ÍUcal
e de »eu« aupplentea.

o serviço de Juro» da divida em debentures tem híiIo feito com todn
a regularidade e oa lucro» verificados no ultimo semestre foram appli»
cadOB no resgate dc compromisso», que figuravam no balanço, <j dílli
convlnha -erem eliminados.

Oa nossoa produeto» continuam a ter grande procura noala e em
outraa praça» do pala, aendo apreciado» pela perfeição do tocldo, bet-
Icza doa pudrôe» c Invejável acabamento. Pura podermos attender uu
eneommcndBB do» ho»»o» fregucae», ampliamos dia a dia a no**n np»
purelhagem e oa serviço» da Fabrica Domingos lieblnnno. lunio quanm
o pcrmltto a altuaçfto reinante

Concluindo, »cJa»no» licito accentunr que a crise, quo ha dois longo,
annoa flagclla a Induatrla têxtil, lmpcdlu*nos dc dar noB serviços o de-
-envolvimento que deviam ter.

Fcllimente ella tende a declinar e tomos fé que a nonsa Indiiíirlu
— a mal» generalizada no paia e a que mais -.vigoro a economia nade-
nal, em "brev-, esteja normalizada.

A directorla dará promptamente quaesquer outras Informações quo
rCC'lRio 

do Janeiro. 20 de março de 1928. — Leopoldo «lc Bulllòca. —
Mork Sution. — Tom Williams. — Kauslo U. Mnrilns.PARECEU 

DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo asslgnado», membro» do Conselho Fiscal da Companhia

Nacional de Tecidos "Nova America", S. A., cumprindo ith sun» unn-
bulcôes legues, procederam no exumo da eacrlpturn-ao da companhia
e encontraram cm perfeita ordem us balanço», conta» o mais documento-
referentes ao» 1.* e 2." »enic»lrcn dc 1927.

Assim, prop«>m quo sejum upprovnilns todos o» «olo» o '«nt.)- da
directorla. referentes no anno social findo cm 31 de dezembro do 19.7.

Rio dc Jnnelro, 16 de março de 192Í. — Mbuillo «Ia Hoiba \a/. -
Dr. Juvenil da Koclia Vaz Guilherme •'• Mariiii*

BALANÇO EM 30 DE JUNHO 1>E 1021
ACTIVO

Bens de rnlz 
Machinismos e nccessorlos 
Material rodante 
Moveis e utensílios 
èemoventea 
Munufacturas 
Almoxarlfado 
Matéria prima 
Serraria c carpintarla 

li .
lfi

2.863:S82$!)87
l.024:40*i$49i*

257:143*749
:493I542fl:

722:"37$iM2
•.".'2:S,M«illl

2:,u:t;.sT?7l.'
10:.'.'_' '* *«) I s*:'„"Jts*üiio

. 219 :o 1;

Caixas — Dinheiro em cofre
Estanipilhas vds. mercantis .
Estampllhas Imp, Consumo .

Contas correntes (devedores)
Depósitos 
Títulos 
Seguros 
Caução de títulos 
Aei-Oes cnuclonadas 
Diversas contas 

3:40S$500
18:006$52u

l27'S9SJ'.'li

22:3t'íu.

n"2:"4':$;!:
1:047
2:3S.*

119:811
,001:O0ü$000

S0: no<» *¦<".'»

.097:1 STÍS4-1

501)
5$ÜUIl
;*js»

PASSIVO
Capital 
Empréstimo

Menos:
Parte que n8o se acha em circulação

— Obrigações  I0.on0:00n*onn

5S.709:733$1SS

15.000:000*900

ii.I00:00O$0O" 3. 900:000} 1)00

Contas correntes (credores)
Obrigações a pagar 
Diversos credores
Salários a pagar 
Juros de debentures 

5.480:160$435.
3.715:130$li73
2.541:008*230

204:S52*000
81:250*000

Títulos cauclonados ...
Obrigações cauclonudas
Deposito da directorla
Diversas contas .......

12.029:301*3,1*

1:000*000
6.0011:000*00(1

S0:000$000
1.699:431*830

38.709:733*188

Leopoldo de BtilhiTes, presidente — Arnaldo Lcltc dc Souza, guarda-
livros.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 11127
ACTIVO

Bens de raiz 
Machinismos e accesBorlos
Material rodanto, 
Moveis e utensílios 
Semoventes 

11

Mnnufaciuras 
Matéria prima
Almoxarlfado 
Serraria c carpintarla 

Caixas — Dinheiro em cofre
Estampllhns Imp. Consumo
Estampllhas Vds. Mercantis

.924:S79$7ti"

.219:47S$22il
25li:G87*712

50:517$403
8:22«$000

.530:«03$09,,
391:0098578

.072:0138178
85:990Í73S

fi:!)"l$17"
639*000

Títulos 
Depósitos 
Contas correntes (devedores)
Seguros 
Acções caucionadas
Diversas contas 
Cauções diversas

PASSIVO
Capita! -... v.
Empréstimos — Obrigações  10.

Menos:
Parte que nâo Re acha em circulação 6

oor>:non$onr>

0"0:000$0ftn

24.450:789$17fl

6.079:616$5S9

130:232$15fi

7:620$170

ri:»22$600
1:047150(1

155:740*R2o
3ti:020*"-)U-n.-non-i.on

907:77fi*:'1-
7.fi87:500$000

3D .õ50:R6õ.*472

15.000:000*000

3 ."jn-nnnjnnn

Fundo de reserva
Fundo de reparações 
Contas correntes (credores)
Obrigações a pagar 
Diversos credores 
Salários a pazar 
Coupon n. 5 (partel 

5.435:0191487
1.297:326$72!I
5.530:336$4R0

249:357*200
81:8668660

176
133*677
267Í355

Deposito da dlr-ctorla.
Descontos a deduzir ..
Valores cauclonados ,

J2.594;206'5.í0

80:0003000
4:7575830

7.6_37:oÚ0$000

»S.-50;S65."47Í

Leopoldo de Bulhões, presidente. — Arnaldo Leite rle S0117.11, guarda.-livros,
Verificamos o balanço geral supra com os livros <= documentos nicompanhia e certificamos que se acham de accordo com os mesmos

x n. df. Janelr0' 19 0~ março de 192S. _ Deloltte, Plondcr, Grlfflths* C", peritos em contabilidade.

A emissão de cheque sem fundos
é estelllonato

COMPANHIA BRASIL INDUSTRIAL
Realizou-se, hontem, a assembléa

geral ordinária da Companhia Bra-
sil Industrial, sendo approvadas as
contas apresentadas pe'a directoria
relativa* ao anno findo.

Foram reeleitos membros do con-
selho fiscal os srs.: Eugênio Cotrim
Berla e Affonso Vizeu e eleito o sr.
Francisco Ignacio Botelho; e eup-
plentes, reeleito, o sr. dr. João Ba-
ptista Queima do Monte, o eleitos
os sre. Charles Hue e dr. Augusto
Cotrim Moreira de Carvalho.

BANCO POPULAR DO BRASIL
59, RUA DA QUITANDA, 59

A directorla convida os seus ac-
eiônlstas para a assembléa geral
ordinária, que se realizará sabbado,
24 dõ corrente, ás' 15 horas, nò 6.*
andar da sua sede social.

Sociedade Beneficente Auxilia-
dora das Artes Mtoanicas

e Liberaes
91 — RCA DO LAVRADIO — 91

(Edifício próprio)
Fassando domingo, 25 do cor*

rente, o 9 3." anniversario do sua
fundação, o Conselho Administrou*
vo convida os srs. associados e eua?
«mas. famílias para assistirem ú
sessão commemoratlva que ee rea-
lizarâ. na sedi; social, ás 20 l|2 ho-
ras daquelle dia.

Secretaria, 23 dn Março de 1928.
— Dr. Carlos Freire Saldl, 1." se-
cretario.

Esgotos da Capital Federal
A Companhia The Rio de Janeiro

City Improvementa prevlné no publi-
co que pelos «eus Contracto» com o
Governo Federal e rei-alamento» em
vltror afl ella poderá executar q-nue--
qner obras de esgotos, mesmo ns
nddlcinnne» on extraordinária* ¦«-
bre aa anna canall-nçOea, e tambem
alterar nu recnnatrnlr na Jn exl»<""-
tea. Prévio» maU qae oa.lnfrartorci
eatSo snjclto» pelo* mesmos contra»
cto» e Instt-necOe». A demollcilo lm-
mediata daa obras executadas e mal-

iii:iiiiiiiiiii'ii..i;"" ''nr a -1- 1 -ni
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NAO obstante o "golpe .1.. £|*
lado" (le i'..ii_t, a sala «una —
«¦«Uu VOi mala curta — cuntlnúa
na ardem do dia,

Como o cabello cortado, a, saia
curta tom defensores „ adv«r«a*
ilos — « apelar da apologia da-
qUCll** f, dON ,ll;ia|lla-*a dCHU»,
pn-iiiam-i • resolutamente no
isrtas da moda, encantando a*
mulheres, desconcertando os ho-
nu nu.

I!' curioso, porém, conhecer os
ia. kum. ii'(>« que seus adversa-
rio» o defensores aildusem con-
t.a "Ila, ou a s«u favor,

iiv apologistas da sala turtii
MRii.ni viu def sa delia rasOes
rte hygiene, commodldado a ele*
Bondai os sim. adversários con-
ildersm*n'a um attostado con-
tra n ..tiuilui o a moral.

• •
llm Paris fc/.--u re«*.entomenle

iuns " .iquCte" para conhecer a
npInlAo de pessoas lllustros •
Idoncai subrn a sala curta,

13' Intcrcssantn recolher aqui,
•ie passagem, algumas dessas
opInlOes,

M . Paul Polret — o hoinom do
¦'golpe de Estudo" — declarou
«iue as salas, nn vez do serem
slr una cfiulhietros acima dos
ui.lhos, deviam ser alguns cen-
limctros acima dos tornozellos.
i; achou quo o comprimento quo
ei ins ti.ni iictualmcnto prejudica
o l»»m*gnsto, a elegância . o
piüloi* das mulheres.

lima actriz multo nossa co*
TilieiiijR, mrno, Plcrat, quo ha
poucos nnnos ostevo no Mu*
nlclpal, disso textualmente:

— Horroriza-mo C3So podaclto
de snlu cujo curto r. dlmonsOcs
nada iini de elegantes. Rara fi a
mulher cujas extremidades tn-
r.-riorcs sejam tflo perfeitas que
»;ilbaa pena cxpiM-as totalincn-
ta . .\ unia não deve subir muito
nlím dos tornozellos. Cjmpre-
In mio n Inutilidade destas ml-
tihas palavras, porém «*ste pe-
çui-no protesto contra a moda
»a.tuh! me causa prazer.

OiitTu npInlAo — c esta do
homem: ,\bcl Faibre: Pensa
conto todo o mundo quo a sala
curta 6 pratica. Desgraçada-
mente, porém, confessa, algu-
mas senhoras tem esquecido que

PETRÓLEO BAYA
especifico contra a queda do ca*

bello e evita a calvicle. Bom per*
fume. Vende-se nas perfumarias,
pharmacias o drogarias.

uma perna pôde ser medíocre.,,
Depois, o resto 4 com aquellei
.u« Inventai-la o pudor..,

Mme, Faraln, esposa do pie*-.nl.iu. da Hiu-iriiiid. dos ifuiuo*
rlaia» o da Sociedade Nacional
de nella» Arte», expiimiu*i»
aislm: — "Tém**» dito com ma*
lida que a mulher raramente
conhece o aeu roato. ConhecorA
ella melhor suas pernas? NAo
creio. A moda actual Um dei*
feito tantas lllunõe»"...

Albert aulllaume disse: —"Como humorista, acho dellolo-
¦»• «• talas curtas. Ha pernas
dlvertldlialina» nesse mundo do
bom Deus!.,."

Van Dongen foi pela sala cur*
to: — «a sala ourla 6 pratica;
logo, « esthetica".

Mme. Jsnny é de opinião que
a sala curta 6 elegante quando«e «abo a.liiptai... a silhueta.
M. Dagnan Bouvert, da Acudo-
mia dc Bellas Artes, entendo
«juc -a «ala curta destruo ss
proporções". Entretanto, p.
Laudwahl, lambem da Açude*
mia, acha que a sala curta 6 bo*
nlta • graciosa.

•SAo oplnlflcs. NAo se discutem...
ri.nEGiti..o

P« Petropollg

SfllualinenU n.i liaiiia. .-na, «m gom***** i-f fiUa.

_.7_n,>. "J." MM*m ,o ¦nnlvtriirlenata olu do Industrial denta capiiai,•r. l!-nrl(-u« Soarei. *I*.» i.i,n.it hi.hi. i,i o jovsn Ous*•aVO_Adolpho Mello Rego, filho dour. Sylvlo ílego, elrurglAg da Crusvermelha.
, _"._ •', annoi hoje a senhorita Ita*hei Brneitlna de carvalho, .unoolo*liaria do Telegrapho Nacional, filhada viuva Bornardlna de Carvalho.Pas anna* hoje a senhorita (!$¦•ren» Illbelro, filha do sr, noaven*
[ura nibelro e Ue d, i.-o.ui.ti,, m*beiro,

Pes anui.- homem o nosso eom*
panhelro de trabalho Lula Tranco da(tosa, da admlnlitraçAo d'0 JORNAL.Fas annos hoje a senhorita
Maura Seahra de Mello, filha do «r.José Alexandre Seahra de Mello,
funcclonarlo da necebedorla Fe*
doral.
Bodas

Commemora hoje n seu in* annl*
yeriarlo de casamento o dr, OMvaldoKllva nego, presidente do Banco
FI Ulll IIII: II*-.' .
Contracto» de nupclaa

UMA FESTA CORDEAL NO JOCKEY-CLUB
O almoço offerecido hontem ao dr. Felippe Leal

UMA "REPRISE" DA SORTE
AO MESMO FREGUEZ!

O bilhete n. 16.758 premiado an*
t.-hontem com 100:050$, foi hon-
tem pago um décimo a dlstlncto
íreguez do Ao Mundo _.oterico —
i-ua do Ouvidor, 139, cujo freguez
já ali ablscoitou ha pouco tempo
uma parte de um prêmio de
20:.00$O00, ali vendido e pago; en-
ire. oe enveloppes "Mascottc" de
r.a-fcira ultima sahiram 10 premia-
dos no 3" prêmio de n. 8894 com
2:057?. vendido e pago ao sr. José
dos Santos, residente _ rua Engo-
nho dc Dentro, 12, bilhetes esses
oue estão expostos no seu balcão,
Hoje tornam a circular os celebres
cnvcloppe- "Mascotte" 50 contos
em 2 sortes grandes custando
¦t? .00, fracçSes a 800 réis e 1$ e
dezenas de bilhetes inteiros a 16f
e 20Ç respectivamente e mais
200:0005 por 50?, íracçOes a 5$ com
mais .0 finaes — e amanhã popu-
lar loteria da C. Federal prêmio
maior 100:000$ por 10$, meios 5$,
fraeções J$ e dezeninhas sortidas a
10$ com 15 finaes reclame. S6 na
Kua Ouvidor, 139.

A gente chie da Petropoll. Inala*te com obstinação no seu appello a
5* ..«a , •*_mP»lo pnra que. noa
_-_..!-!_ r*prl"° da fcs,a d° Theatrocapitólio.

Essa festa marcou um acontecl*mniito na vltla mundana de Polro*
"répris°fmereCe " honrRS do umn

•
• •

Ainda nAo se apagaram os ícosda festa de sabbado no Theatro Ca-pitolio, cm beneficio dns obras dacameüral « JA Re annuncia para opróximo domingo, um "garden-par-
¦ -?m beneficio das Igrejas pobresdo Brasil.

Essa festa cffectuar-sc-á no par-que daa Tres Garças, cedido pelo seuproprietário, sr. JoAo Lopes Itlbei-ro, o está organizada com multo gos-to, multo apuro c rara dlstlncçfio.
patrocinam essa cruzada cm proldas Igrejas pobreB do Brasil ns sra.s.Washington Luís, Antônio Azeredo,embaixador Attolico, ministro Bonl-les, Ruy Barbosa, ÜscaT Toffé, JoAoLopes Ribeiro, condessa dc S. Ma*mede, Paulo Figueira dc Mello, Arol-uo Leitão da Cunha, Alberto CarlosMayall, César Pereira, Taunay Cul-marços, Jofio Porto, Aquli: Mlran-da, Jorge La Rocquc, Roberto Lago,José Vargas de Andrade, CarlosAraujo Guimarães o Flavlo da Sll-velra. O festival constará dc Jogosc concursos sportlvos, balindo, chis-slcos, ring, tcnnls, piscina, trapez|o.<,barras fixas o toda a sorte dc Jo-gos e attraeçóes ao ar livre.

A assistência será também delicia-da com um grupo de afamados can-tadoros que so deglndlarAo ao somde vlolócs o guitarras.

Havorá amanhã mais um jantar-dansante no Tcnnls Club.
No domingo sc realizará o habl-

tual chà-dansante das 17 horas.
•

A Escola d,; Musica Santa Cccl-Ila teve hontem a sua festa artística,organizada por uma dc suas pro-fessoras, a senhorita Maria da Glo-
ria Carvalho.

A festa foi realizada no salão do
Centro Cathollco, e nella tomaram
parte alumnos c professores da ve-
ferida escola.

O programma, organizado com cs-
pecial esmero pela senhorita Maria
da Gloria, agradou immenso a to-
dos que ao mesmo festival accorre*
ram.

Contrariaram cnsamento, .m Cam*
po», o dr. Alberto l.amego Filho e
s senhorita .Margarida da Silva
Motta.

A senhorita Flora da Cunha
l.eal, filhn da sra. d. Amélia Lopes
de Oliveira Lenl, acaba dn contrnetar
casamento com o sr. DJulma Tel*
xclra da silva Lobo.Foi pedida em casnmento a se-
nhorlta Olinda Soares Martinho, fl*
lha dn sr. Josjuim Soares Murtinho,
proprietário r negociante em NI*
cthoroy, pelo sr. Newton Bustaman*
te BrnndAn.

Com a senhorita /lida T .xelra,
filha do capitalista JoAo Teixeira
BrandAo, « di> il, Deollnda da Costa
rsraiida.n, contrnetou ra. amento "
doutorando Athns Teixeira, filho do
fallocldo coronel Francisco dc Paul»
relxelrn, antigo político no aul dc
Itlnas.
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O conto d'"O JORNAL"

0 PÁSSARO SEM CARNE
Visão de Ahmed ben"Ahmed, "caid" respeitado

— do povo de Uled Snassen —
¦IncqiiOH i i:/i'>iiiiii:

(Adaptação portugueza especialmente feita para 0 JORNAL)

lm aspecto do nlnioi.-o offcrerido ao tlr. Fclippc I,val

Nupclaa

Elegâncias

EES.R-TOPI0.
Alugam-se salas em

prédio novo de cimen-
to armado servido por
elevador "OTIS", no
melhor ponto da Ca-
pitai, rua da Assem-
bléa n. 70, ao lado da
sombra e quasi esqui-
na da Avenida Rio
Branco. Tratar no lo
cal.

COMO SE LIMPA O ESTÔMAGO
Noln de interesse

Para evitar os lncommodos com*
jnuns da digestão, aconselham osineaiços nAo tomar purgantes, ma-snesia nem blcarbonato simples,muitas vezes Impuros o de effeitoauvidoso, E' necessário, dizem elles,
-nfi-mS est°mago tomando BICAR-nO.VATO ESTERISADO em um pou-co d aSua, remédio agradável puros erricaz quando se sente o estorna*vo pesado depois das refeições. No
í-.v _--.•. Pode-se obter o BICAR*BO.NATO ESTERISADO de alta qua*''«ado somente em vidros bem fc*cnacios, porém nunca em caixas ouPacotes.

mAiõL
Sabonete Medicinal baso Sueco da
freira, combate a queda dos ca-uellos fazondo voltar novos e vigo-fosos. Evidente no tratamento das•nolestias da pelle.

llk.ARSEN.Vn_
ornais nrodigíosoTonico

DR. LAURO MONTEIRO
G*bi..(c RAIOS X - Ourives 7

RAIOS X EM RESIDÊNCIAChamido.: N. a844 . V. 78t * noite

Já esta. em organização o catalogo
do "aSalAo de Maio", que será, como
a linda exposição dc pintura e es-
culptura moderna, uma obra alta-
monte espiritual e artística.

Esse catalogo trará Illustraçõe3 dc
todos os expositores do "Sal.ío'' c
oplnlOes dos "leaders" do movlmon-
to modernista no Brasil.

O bailo que o Atlântico Club an-
nuncla para o sabbado da Allelul-i
vae ser uma festa dc alta clegan-
cia.

Os salões do elegante club dc Co-
pacabana apresentarão decoração
Idontlca á que receberam para o
baile japonez do Carnaval.

Tambcm o Gávea Club dará um
baile no sabbado da Allclula.

Proseguindo na realização do seu
programma, o Praia Club leva a ct-
feito uma festa ao ar livre no Pos-
to 4, dentro dc poucos .dias.
ânBlTerwrloa

Fazem annos hoje:
A sra. Maria Botafogo da Silva

Paranhos.
A sra. Mnrla José Alvarenga

Peixoto.
A senhorita Helena Costa Uma.
A senhorita Zelta da Rocha.
A senhorita Dora Ewerton Mar-

tlns.
A senhorita Tolanda Munlz

Freire.
O senador Barbosa I.livia.
O general Silva Pessoa.
O sr. Carlos Nlemeyer.
Passou na data dc hontem o

annivorsarlo da sra. Lellah Accioly
de Carvalho, esposa do dr. Ronald
de Carvalho, official dc gabinete do
ministro do Exterior.

A srn. Ronald de Carvalho offe-
rec-eu As pessoas de suas relações
um chá na sua residência da rua
S. Clemente. .09.

Faz annos hoje o dr. Antônio
Carlos Lafayettc de Andrade, cura-
dor do Juizo dc Accldentcs no Tra-
balho. O anlnvorsariante que c so-
brlnho do presidente do Estado de
Minas, dr. Antônio Carlos, está

Uenllia-se no dia 14 do me?, pro*ximo o enlace matrimonial do «r.Oswnldo da Koehn Parla, filho do
sr, Álvaro da Rocha Faria, func-
clonarlo do Departamento Nacional
de Saúde Publica o sobrinho do dl-
nlco dr. Rocha Fnrln. com n sonho-
rlta Julleta de Oliveira Mendes, fi-
lha do sr. Rodrigo dc Oliveira Meu-des, da Texas Oll Cnmpnny e de sua
esposn d. Maria .Moreira Mendes.

Servirão dc testemunhas no acto
civil, quo sc realizai- na 6" Preto-
ria Cível, por parto dos noivos, o
di*. Vlctor Tavares, engenheiro dnEstrada de Feror O»ntrol do Brasile sua «sposa d, Celiná Tavares d.iS'llva_, c no religioso, que terá logar
ás 17 horas, na Igreja de Nossa Se-nhora de l.ourdcs, por parto dos nu-bentos, o dr. nenjaniln «la RochaFaria c a senhorita Adella da Ro-ohn Faria.

A' noite os nubcntcs offerocerAouos seus convidados umn feita In-tlmn tia «un rcsldencl.-i, á rua Fer-rolva Pontes, 7!>.—- A senhorita Berlim fostn, filhaadoptiva do commandante Martinsdi. Oliveira, coiisorciou-.se com o sr.I aulo Monteiro de Barros, funcclo-iiiirlo da Inspectorla de Águas.— Realizou-se hontPtn o easa-mento da senhorita Emma Luppo,com o sr. JoAo dos Santos Brant.O acto civil realizou-se na 2* Pro-torla Rlvel. As 13 horas, tendo sidopadrinhos Por parte da noiva o sr.¦• raneisco Dias I.npes Brandão - sc-nhora. Por pr..te dn noivo, o dr.i.ulz r.adnrio do Valle „ senhora.A ceremonla religiosa effectuou*se .in easa da família da noiva, ten-flo sido celebrada nclo reverendo pa-ore dr. Joaquim N-biico, ãs IS hn-ras, fl. rua «Io Aqueducto n. 10, emSanta Theroza.
Foram padrinhos do acto religlo-so. o dr. Waldemar de Almeida isenhora. Waldemar d» Almeida, porparte da noiva o o dr. Josí Martada Luz Moreira e mme. Luz Moreira

por parte do noivo.
Ap-s as ceremonlas, foi dada umarecepção íntima, seguindo o casal,logo depois, em viagem dp nupclas,

para Petropolis. onde fixar- rosiden-cln.
Xa "roí-heille" da noiva figura-vam valiosos presentes.

Festas

Reallsou-se hontom. As 13 lio-
ras, no restaurante do Jockey Club,
o almoço Intimo que os amigos dodr. Follppo Leal, dlrcctor-geronted A Equltatlva . resolveram oífero*Q6.-I.ie em de.ípcillda, pola viajaamanha para a Europa, pelo "Cau
Arcona'.

A essa manlfostaçAo d,, apreçoadhc.lram os srs.: senador AntônioAzeredo, deputado Ht-go Barros,deputado Muchudo Coelho, loAo San-tos, Cnrlos Fonseca Costa, Albertouonçalves Teixeira, dr, Kabio so-üre, por si c sou puo o dr. AzovcdoSodrô, Fran» Mentgos, dr. Sylvlonetto Machado, Fernando de seguicr,ur. J-rum-Isco Leite Oltlclca Filho.ar. Raul Bongean, dr. Ollvlo Alvo-res, dr. Eduardo Bittencourt, Ur.Jaoy Monteiro, c. p. Uni, WladlmlrBernardes, dr. pCdr«» PernambucoFilho. dr. Eugênio Oiidln, dr. Clau*ulo Unnns, Jorgo Santos, dr. Armo-

Como tem sido largamente annun-ciado, é no próximo domingo quP o
Orfeão Portuguez irá a Petropolis,
onde realizará uni festival artístico,em que se exhlblrão as suas laurea-das escolas.
Almoços

Realiza-se amanhA, no Club dosBandeirantes, o almoço quo será of-fcrecldo ao sr. Irlneu Corrêa, vo-lante da Studbaker do Brasil, que,ainda ha pouco, conquistou a segun-da collooaçâo na disputa do "Grande
Prêmio Argentino", em Buenos Al-res.

E' grande o numero de adhesões
a essa homenagem dos automobilis-
tas e sportmen brasileiros ao sr.
Irinou Corrêa, devendo a mesa cons-
tar de mais do cinoocnta talheres.

O agape será presidido pelo sr.
Adelstano Porto d'Avo, presidentedo Club dos Bandeirantes.

— Dl*. Llnneu de Paula Machado— A conimlssAo promotora do almo-
Co offerecido ao dr. Llnueu de Paula
Machado, em regosijo do seu regres-
io, deliberou reallzal-o no próximodomingo, 25 do corrente, ás 12 1|2
horas, no salAo-restaurante do Htp-
podromo Brasileira.

A homenagem se prestará assim
em^dopendericla do lmpo'rtante mo-
numento para cuja eonstrucção lar-
ga e decisivamente contribuiu a de-
dlcaçâo persistente do eminente
turfman o criador brasileiro.

dirige a .Southern Rallway, o dr. H.Aliou.
A bordo do "Duque tl0 Caxias",seguiu para MunAos o desembnrgu-

dor Franklin Washington dn Silvao Almolda, vleo-presltlonto da As-sombléa Legislativa do Amazonas.Partiu no "ItajuliA", para Ro-clfe, o dr. Pedro l.emos, da delega-çttu ilo Tribunal dc Contas em Por*nanibuoo.
Regressaram do S. Paulo, pelonocturno de luxo "bis", o dr. Llnneudo Paula Machado, presidente do Jo-okoy Club o senhora.Chegou a esta capital, a bordooo "Slerra Morena", , in companhiade sua esposa, o dr. Amon Rctschck,ministro da Áustria no Rio de Ja-nclro.

—* Com destino a .*¦'. Pa ulo sogu*-hoje no vapor "Western World", viaSantos, mme. F.v.-i M. Itlumcr. filh-iuo sr. Ksalas Blumcr, Industrial .-m
nossa praça, sócio da firma Bluiuer,Roesch & C.A bordo do paquete "Pará", doLloyd Brasileiro, segue, hoje, para* Rnhlii, o dr. Francisco ilB Souza,chefe dp secção da Inspectorla deObras contra as Scccus.

O dr. Francisco de Souza, convl-dado pelo dr. Vital Soares, futuro
governador da Bahia, vae exercer ocargo de prefeito da cidade do Sal-vador.

O embarque será .is 10 horas, noarmazém n. lõ do Cães do Porto.Acha-se nesta capital, a pas-Belo, o dr. Palmyro Pimenta, nossoantigo collega de Imprensa e actual-mente juiz de direito ein Foconé, noEstado de Matto Grosso.Hospedaram-se hontem no Ho-
tel Gloria, os srs.: Hcrsi Araujo,lohn Joseph Soar, dr. Fernando Mel-lo Vlanna, Hans Spieser, FranclsBenn, Francls Callery, Howard Jo-
nes, Wllfred Jorsey Ksoof, Walter
Davld Mc Kewotl, John Gcorgc Red*die, John Jacob ^fayballIi, Oswaldo
Itels de Magalhães, Ur. l.uiz du SilvaPraUo, Watson Raeburn, Stuart
Sheppurd e Enrique Wulff.Chega, hoje, vindo dp Nova
York, pelo "Western World", o dr.
Oswaldo Correia, official dc gabi-nete do ministro das Relações Exte-
flores, que foi um dos secretários
Ua nossa brilhante Embaixada a
VI Conferência Pan-Americana, rc-
unida em Havana, ultimamente.

Os seus amigos e admiradores lhe
preparam festiva recepção, eni ho-
menagom á sua cultura e aos seu
dotes do coração.

iilo Jouvln, dr. V, Vieira Boullthcnu.
V* £• •'ralser, Edmundo Ganiu., JosCda Silva Pereira, L. M. Jordão, Ucn-
Jiiniln Braga, Cyprluno silveira,
Fri-U, Loivndvs, dr. Luiz Lourciru
Hlho, dr. Potrarcha' de Mesquita,
Nelson Curvnlho, Othclo Nabuco Cl.*-
ni-, Ur, Waldemar Bittencourt, Luiz
Porto Carrcro Velloso, Ur. Alberto
Betlm Paes Lem», F. Uo Castro oSilva, A. Miranda Jordão, dr. Egas
Mendonça _ Lconldlo tioni*-...

Ao "desse-rt", em nome Uos mani-fostiintes, usou Un palavra o dr.Clau.lio Ganns, que proferiu a se*
guluto saudação:

A SALDAVAO UO UH. CLÁUDIO
UAXS

"Meu caro Fclippc — Chamando*t>>, nas vésperas Uu piutlUa, pava aUoce intlmiUaUc deste umblcntp, não
qulzeraiii somente oa teus amigostrazer para aqui, como um punhadoUo rosas, os volos de boa viagem.

A soliUarlcUnUc que nos reúne,r.csta festa cordial, significa ainda:-- para uns — o louvor ao esforço oA capacidade do companheiro de tra*balho; para outros — o apreço asiiualldaUcs Hociaes quu tazem o cn-canto Uos "gentla.men".
Realmente neste mundo áspero etrepldante que constituo u "vi,, desaffalres" Impôr-se tão cedo A consl*duração alheia, por virtmlcs pro-prlas, c criar em torno Uc si unicirculo tão longo de sympathias —

o sigiiul evldento Ue sc possuiriiqucllcs altos predicados que são o
prazer Uo convívio humano o Is-i-utcin, nas almas nobres, os salina-
res estímulos da confiante amizade.

Quando se ajuut.i n essas prendas
peregrinas as virtudes Ua cotistan*«ia no labor t- as da intelligencia
\lgll;int_ — os que te conhecem c toapreciam íruem pon cilas, uma sa-tlsfação dobraUa.

Como as velhas arvores que soadornam, em cada primavera, Uc no-vas flores — sente-se que cs-
ses dons, na tua mocldade, emIdêntico milagre dc repetição, bro-
tam dc uma selva antiga: desse cs-
plrlto arguta, e desse grande coração
aífectuoso que é teu Fac.

Sauilando-te, assim, cm nome dos
teus amigos, neste almoço fraternal,
eu quero crer que melhor Interpreto

o íontlmenln collectlvo. significai.-
cm,ve,-drac_-;:'!nrc,,,ü *• -««SSSi
p«« arLÍ im5,'»ec?a° U?tó 
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^^...íttr-diteH^S:Ihelresça de Carlos Ceiil.soguindo-ihe a carreira brilham.»

expei-liM S'"'12?", moM*r** ''a su.
_m. h,7- c "e,lR Perseverança u»»seu bello exemplo construetor __ nmesma prosperidade merecida-qu"
-Pt.mK. dos «¦• '"1!"» «>« 
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A' tua felicidade, poisfuturo'" '

Quando, em mio. Ahmed benAiimed, o "cnui" respeitada do*Llsil Knassen, foi A França puraconhecer ens.i clvIlUaçfto Uos '-nu*
nm" ti) qu.. t.mi.. lhe tinham «*li>*
giiiilo, lüida o lurprehondcu do «nieviu,

Ainda no transa tio ntlco que o
transportava atrovfls dos mores, eii<>
esteve naturalmente salmo, des*
preocoupado do tudo, Indlfferente aiodos, o próprio navio, monstro dorei-ri» qur rugla cortando as uguns
o devorando o espaço, nadn modl*fi.^ou no seu i" •'¦¦iini.-iii.. ii.-in na«ua impei tnrbnvol serenidade,

1-1 Pnrls, Pnrls mt-Miiu, cuja f.imntinha penetrado »tí- o deserto, nt*o s.?u aciinp.inieiit.i de nômade, Pa*ris lambem não alterou a gravidade«la sua pliyslonomln.
Ahmed brn Ahmed, como se JAestivesse habituado no movimentoestonteante o A »i«in vertiginosa dne.ipltnl do mundo, Ia c vinha p,-lnsruas o prlas praça-, cun essa In*illifci-iiiçii, com es^n desinteresse

que >o o arnbo lem pelos costumesUos outros povos.
E considerava que. afinal, a elvl*llzação curopí», tão decnniada, nãopossuía nem uni detalhe digno «ltnttenção.

vm iMPiiEvirro
A excursão estava quasl termina*da. K Ahmed ben Ahmed, J.i ae

preparava calmamente para .. re*

e ao teu

iAu.ÍiT 0l;ic"° "u<- fo1 mlll*o ap-
èón_ . 7 : .S ho""'»agc:.do respondeucom ns palavras expressivas abaixo-

FELIPPEA RESPOSTA DO UH
l.KAI,

"Queridos amigos c companheiros—¦ a sorte, essa companheira efiga,«ju..- a nossa viUu conduz, favorecen'do a uns mais que a outros, confõr-" - seus caprichos, tem nio Ininie-me

_?__Í?.__en.C,. ,7"''ulado do multas
_-,- "• foll,l.(l"*lcs o recompensas.Nenhuma., porôm, tão grata ao meuorarão como esta qu.. vindes dar-me, com tamanha cxhubcranela d,-arrecto. que s« onconirn Justificativana grande o espontânea gcneroslda-ue de vossos corações QUu só -nxer-g.iin qualidades nos amigos a quomqiKieni bem o são completamentesu dos e cegos para tudo que nãoseja o bem e u felicidade dessesamigos.

Dlzcs, Cláudio, nessa tua brilhanteverve, nessa tua linguagem tão sim-pies quanto expressiva do amigogeneroso, que eu soub,, cedo Impor-me A consideração alheia.Não, meu querido amigo, a i-onsi-Ueração a que alludes não _ devidaa meu "savnlr falrc", nem a quall-dndes fora do commum; ella revela

Apenas eonfetiavn, uma \.>s nu on«Ua. oh seus receios A encima qiia».rhlu, uiilcii |i.'sh«1h cuM fidelidade»ci iitinuavn Imperturbável,
Kstouroii, finalmente, a revolta,A trlbu auiaitlnmlii cerco ti n tuminHo "i-.iiii' .iu pi«<tu» dia,
h, quando Ahmed ben Ahmed, si*tr.ililo pelos gritos ilo o.-u povo, ap*

pnreoeu A poria «ln lenda, o ui.ii.»
Jjllio. nvnnçando da mela dn muiii*afia., defrontou, olhou-o snbrancelra-
mente e, rompendo <> illenclo, «Uníc— "Ahmed hen Ahmed, tn insul*tnst.. All.ih t> ns ... n- crentes. Tu•i.i»» os msls nosso "«'ulll".

Ahmed hen Ahmed nuvlu a» pala*vrns t-a-iu tremer «• uveltou u sentençaM'iu discutir, com n resignada nui>-
s.IsiAo dos vencidos que sentem elie»B.ir n hor.i m lut.n,-;

O «II! HMTA* RDCRIPTO...
Passnrnui dias, multai dias, A cal.um i> o esquecimento tiulinin voltnd;ao (.cl.. dn iiiim.
Uma larde, semelhante u (atilai '

outras, antes do crepúsculo, n povoem frente ás tendas, illstrnlu-se U ict stumelra conversnçAo.
Bruscamente, todos ergueram a«s«*llnis pnrn o «-.o. Qualquer c.»is.i

npparecern no horizonte: mn pontunegro, alndu Impreciso, que I.i crês*
a I llllaa a- tOlIlilllllO f('Ullla . I 'atVt-ilil llll"n.i«", pássaro fabuloso, do que fa-
Iam os contos •• ns legendas,

Todos, «le repente, exclamaram ,i >
niesmo tciiapo; — "Um pássaro s«*-.i¦--¦^ .

¦', .V . .!v;.:: ¦. : ^ ^.^(^T7^^^"^^**^,*™!^"*,,",^,-"»^»»»»^»-»»»»»»»-*«^___«»B|'*Hm_____--:___' ' ¦ *:- '.ÍN•.';.'¦¦
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gresso, nnti-gozando as doçuras Uavida simples do deserto. Meditava
o que diria no seu pifvo. reunido aocrepúsculo cm griiiulp circulo, sobre

Enfermos

Hospedes e vlalantes

OCtCA'

F0RM0SINH0
LUVAS, LEQUES CHAPE'OB

GRAVATAS BTO,
R. Ouvidor ise Ar W Branco 1D

Deve regressar de Caxambu' no
dia 2., seguindo dopois para São
Paulo, o cirurgião brasileiro doutor
Maurlty Santos, director do Hospital
da Gamboa e do Sanatório S. Ge-
raldo.

Acha-se no Rio, a passeio, o
sr. Walter Lemos, proprietário cmS. Paulo.

Chegou a esta capital, a bordo
do "Slerra Morena", o sr. Hugo
Ornsteln, cônsul da Áustria no Rio
de Janeiro.A borUo do "Asturias", regres-sou a esta capital, o sr. S. Sheapper,director-presldente Uo Moinho In*
glcz. Embarca amanhã para a Eu-ropa, a bordo Uo "Cap Arcona", cmcompanhia Ue sua familla, o dr.Maurício Kanitz, clinico nesta capl-tal.

O dr. Kanitz pouco sc demorarano velho mundo, esperando voltarem breve à sua actividade proflssio-nal.
Partiu para a Europa, acompa-nhado de sua família, em viagem de

recreio, o sr. Manoel Pinheiro Bor-da, chefe da firma Custodio Fernan-des & C.
De passagem para Cambuquira,

onde vae fazer uma estação deáguas, encontra-so nesta rapital,
acompanhado dc sua esposa, o dr.
Jorge Pessoa, sócio da Drogaria
Caldas, na capital bahlana.Partiu para S. Lourenco, onde
fará uma estação de águas, o sr.
Alberto Jayme Smlth, inspector te-chnico da Imprensa Nacional.E' passageiro do "Asturias",
com destino a Buenos Aires, onde

DE ARROZ

LADY
E' O MELHOR E NAO E' O MAIS CARO

Mediante sello de $200 enviaremos amostras grátis
I RIO \ p. Tlradentes, 34|38 — Tel. C

PERFUMARIA LOPES 
j 

)E Uruguayana, 4. _ Tel. C.
PAULO — Rua Sto. AndrÊ, 20  T

648
S39

 -.. Tel. 2-468;.,-u-tregamos a domicilio oualoucr artigo pedido pelo telephone

O dr. Jos6 Alves Braga, engenhei-
ro chefe da secção dc Viação c Obras
Publicas, da Secretaria da. Agrlcul-
tura do Estado do Espirito Santo,
submetteu-se hontem, na Casa de
Saúde S. Sebastião, onde sc acha
Internado, a uma operação clrur-
glea praticada pelo dr. Davld de
Sanson.
FaUcctmcntoa

Em S. Paulo, na sua residência, a
Alameda Barão Uo Rio Branco, 77,
falleceu hontem, á 1 hora, vlctimado
por uma embolia cerebral, o conde
de Prates.

O extlncto nasceu cm 1860, nesta
capital, era casado com a exma. se-
nhora d. Antonia dos Santos Silva
Prates, filha dos barões de Itapeti-
ninga.

Era filho ilo dr. Fldencio Prates
e d. Innoccncia da Silva Prates.

Tem os seguintes filhos: dr. José
Eduardo Prates, advogado, casado
aiom a sra. U. Ercilla .Mendes Gon-
,,-alves Prates; Guilherme Prates, ca-
sado com a sra. d. Cândida de Mo-
«•aes Pinto Prates: Eduardo dos San-'os Prates, solteiro, c dr. Joaquim
dos Santos Prates, já fallecido,

Era director da Companhia Pau-
lista de Estradas de Ferro c do Ban-¦o dc S. Paulo, agricultor e capita-
lista.

O seu nome acha-se ligado a in-
numeras Instituições de caridade.

O enterro realiza-se hoje, ás 17
horas, saindo o feretro da residência
do illustre morto para o cemitério
da Consolação.

— Após melindrosa intervenção ci-
rurgien, falleceu, em sua residência,
A rua Luiz Barbosa, em Villa Isabel,
a sra. d. Leontina Lopes de Carva-
lho, esposa do sr. Reynaldo Leite de
Carvalho e filha do estimado capl-
talista sr. Manoel Lopes Ferreira.

¦— U. Lnurn de Lacerda Trnncoso
— Na Casa de Saúde Pedro Ernesto,
onde se achava em tratamento, fal-
leceu ante-hontem a sra. d. Laura
de Lacerda Trancoso, telegraphista
fle 2* classe da Repartição Geral dos
Telegraphos. A finada «ra irmã do
sr. Manoel Jos. de Lacerda, alto
funcclonarlo da Secretaria do Inte-
rior, da professora jubllada d. Leo-
nor Trancoso Mala, d. Elisa Lacerda
e Carolina Lacerda Velludo. Deixa
uma filha a senhora Celeste BaptTs-
ta o ura netlnho.

O seu enterraniento foi muito con-
corrido.

Enterros

Noemi Maria — No cemitério da
Confraria da Conceição, de Nlcthe-
roy, foi inhumada hontem a menina
Noemi Maria, filha do dr. Levi Car-
nclro.

O enterraniento da infortunadi
Noemi, tevo logar ás 13 horas, vin-
do de Petropolis, no carneiro n. 13 A
da quadra do infantes.

Dentre as pessoas presentes, no-
támos: desembargador Pinho Júnior-,
dr. Álvaro Rocha, secretario do In-
terlor e Justiça; drs. Octavlo Costa
e Oldcmar Pacheco, juizes da 1* e 3*
Varas; deputado Norlval de Freitas;
Joaquim José Moreira de Souza; An-
tonio Gonçalves de Miranda; José
Soares de Carvalho; dr. Severo Bom-
fim, promotor publico da comarca;
dr. Alfredo Bahiense; Eurlpldes Ri-
beiro, por si e Luiz Henrlques Xa-
vier de Azeredo; João Manoel Au-
gustoi Lacerda Nogueira; commis*

sues da Associação Commercial deNictheroy; proprietários de padariasUe Nictheroy c S. Gonçalo; Unlaouos Varejistas de Seccos c Molha-¦ dos; Companhia Uc Seguros de Ni-cthoroy; Patronato de MenoresAbandonados do Estado do Rio; Asy-lo do Santa Leopoldlna; CompanhiaFluminense Commcrcio e Industria;Succursiil da. Caixa Econômica en*..Nictheroy; Academia Fluminense UeLetras; Renascença Fluminense;"O Estado"; "O Fluminense"; drs.Justo Mendes de Moraes; TarginoRibeiro; Vlctorio Fareto, AmaroMattos, pelo dv. Álvaro Neves, chefede policia do Estado Uo Rio; srs.CIU Braunc; João Mattu, escrivão doJuizo Seccional: Plinlo Travassos,
procurador Ua Republica; Ur. JulloHenrique Vianna; deputado AcurcioTorres: dr. Lengruber Filho; depu-
tado Mario Alves; dr. Horacio Cam-
pos, proeuraUor gernl do Estado do
Rio; professora Palestina Gonçal-ves, por seu pae César Gonçalves;deputado Nelson Kemp; CId Siqucl-ra e Arthur Torres, representantes
do dr. Ribeiro de Almeida, prefeitomunicipal; coronel Castro Guima-rães; Urs. Nelson dc Oliveira e Sll-Va; Ederto Silveira; professor dr.Everardo Baekcuser; drs. AlcidesFigueiredo; Jrurá Vlanna; AntônioPedro; viuva Octavlo Carneiro e fl-lhos: Erlc Wlshart, por si e pelafamilla Wlshart; Horacio Malta;Lui2 Tavares de Macedo Netto; Emi-lio Tavares de Macedo; Fulgencio
Gama; Aniaury Costa Velho; ManoelParaná; Augusto Tinoco; Ur. Jou-bort Evangelista; Herotidcs Ue OU-velra; João Baptlsta da Costa Mon-telro; Josí Alves de Araujo; Adoi-
pho Bastos; Alfredo Quaresma Pi-
mentel; João Quaresma Pimentel;
major Luna; dr. Castro Nunes; dr.Philadelpho Azevedo; Plinlo CastroNunes; dr. Carvalho Mourâo; Car-los Quaresma; Carlos Castrloto Pi-
nhclro; José Silva _ C; viuva Phi-lonieno Ribeiro e filhos; Arlstides
Moraes e senhora; Mario Ribeiro ¦:
senhora: dr. Cesarlo Alvlm; GastãoVieira Gonçalves; -Manoel Santos
Queiroz: Antônio Ceppas, e ó-lrõ"*cujos nomes nos escaparam.

— Dr. t,ul_ VoksIo Brigido — Rea-llzou-so hontem, com grande acom-pniihamento, o enterro do dr, LuizVusslo Brlgldo, antigo director duRecebedoria do Rio dP Janeiro, no-tando-se entre os presentes o dr.Léo de Affonseca, representante Uoministro da Fazenda; dr. HermesFontes, official dc gabinete do ml-nistro da Viação; dr. Bellens de Al-nieida, director da Recebedoria; dr.Naylor Júnior, director da Contabt-IlUade Uo Thesouro; commlssBes da ' das Enxadas eRecebedoria Federal, Alfândega, 0| de 20:õ88$000

me cercam, Ua sociedade em quevivo p do ambiente em que trabalhoComo sc nâo bastasse tão gênero-sa prova dc affecto conm esta to-casto ainda, Cláudio, na corda maissensível do meu coração, alludlmlocom palavras elogiosas ao meu ve-llio pae a quem amo e venero acimade tudo.
Como agradecer tanta generosida-Ue, tanto carinho, tanto affecto?Impossível".
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EXERCÍCIOS findos na ar-
 MADA 

« —
PROCESSOS ULTIMADOS

As dircctorlas de Expediente e de
Fazenda da Marinha tem estado,
em grande actividade, pnra a con-
clusão dos processos, referentes Ascontas dos fornecedores e Ue ou-trás dividas Uo ministério da Marl-nha, devendo taes processos serem
ultimados at^ sabbado próximo,afim de que possam dar entrada noministério da Fazenda na próximasegunda-feira, para pagamento.Entre o avultado numero de c.on-tas, já processadas ha a destacar-

.se ainda ns que foram, hontem, or-
ganizadas e consideradas promptuse que são as seguintes:

de 194:275S000 da qual é credora
a Sociedade Carhonlfcrn Prospera
de Santa Catharlna, pelo forneci-mento do carvão nacional, ao Dapo-sito Naval, desta Capital;

do ..6:133f.492, da qual . credoraa. firma Mayrlnk, Veiga & C, pelofornecimento de oleo e combustível
para os navios da esquadra,' em

de 186:1S0»8_7, da qual é credoraa Caixa Econômica do coura-
çado "S. Paulo", e proveniente dassobras licitas verificadas duranteos 1°, 2», 3° e 4» trimestres de 1927,c relativa ao municiamento dc ge-neros alimentícios ao dito navio-

de 81:997?380, da qual é credoraa Caixa Econômica do couraçadoMinas Geraes", e proveniefite dassobras licitas verificadas duranteos 2° e 3» trimestres, dc 1927, c,relativa ao municiamento de gene-íos alimentícios ao dito navio;de 62:698^2330, da qual é credoraa Companhia Nacional de Coustru-cçôes Hydraullcas, por execução Ueobras o outros reparos na carreirado Arsenal de Marinha desta Capl-tal.
de Bl:960$700, de que ó credora aSociedade Anonyma Thornycroft,

por fornecimento de motores e so-brcsalentes, para o mesmo Arse-nal;
de 39:000$000, de que c credora afirma Medeiros Snrtore & C«, pelosreparos executados na canalizaçãosubmarina de água potável, á Ilha

dos esforços dos

--^««...v icuçini, -rt-jicuiueíja, oi uu iu;oaa#uuu, de oue é credora a
rtnan^!iinUme.° d. amlB°* e collegas S. A. Estaleiros Fellsmlno Soares,do mallogrado funcclonarlo. Soore de serviços prestados em varl-is
»•feceortas.0ram 

collooadas 'n^me-jinsuilações neT ministério da Mar"

NU KM

SORTEIO DE 291 PRE-
MIOS EM DINHEIRO

Em virtude de estarmos ainda recebendo
avultado numero de assignaturas de pessoas
que desejam concorrer ao nosso annunciado
sorteio e também por estarmos aguardando
novas remessas de pedidos de localidades dis-tantes, resolvemos transferir para 30 de Junho
próximo, o prazo para recepção de assigna-turas concorrentes ao referido sorteio.

Fica portanto definitivamente estabeleci-
do que, todas as assignaturas annuaes quenos chegarem até 30 de Junho de 1928, con-correrão aos prêmios em dinheiro na impor-tancia de 40:000$000, de accordo com o planopublicado, e cujo sorteio se realizará emflata que será previamente annunciada.

O JORNAL.
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eu-ropeus, a sua Incessante agitação, os
seus choques violentos, ns suas lu-tas estéreis c a sua vida complica-
da, extenunnntc, Insupportnvel...

Todos o escutariam attciitamcn-
te, em silencioso recolliimeiilo, sen-tados, Immovels, ate n momento em
que, dc costas parn o poente, tlves*sem de lançar pnra os lados deMeca a secular invocação do Islain.

Ora um dia, saindo a pausem- pe-los arredores de Paris, caminhandolentamente por uma longa estrada,emquanto meditava, Alimcil bi-nAhmed, foi, dc repente, despeitado
da sua concentração espiritual porum estranho ruído que lhe pareciaser o de alguma dessas grandesmachinas que andam sozinhas e
que são motivo d»; orgulho pnra oschrlstãos.

O "caid", prudentemente, poz-seA margem da estrada. Mas, de umextremo como de outro, não vinhanenhuma machlna, emquanto queo ruído augmentava, crescia, appro-xlniavn-sc e JA se tornava quasiensurdecedor.
Olhando para o alto, Ahmed benAhmed viu. com espanto, passar aalguns metros de sua cabeça uni,monstro bizarro. Inveroslmllhante,

Inacreditável, cortando os ares comduas grandes azas estlrndas, rifitfdasc falscantes A luz d0 sol.
E Ahmed ben Ahmed viu. mura-vllhado, que, dentro desse monstro,havia um desses homens-pnssarosde quo elle ouvira falar mus emcuja existência jamais tinha acre-ditado. Os seus olhos viam. e o quelhe parecia lcndn era agora umarealidade palpável.
O monstro voou. voou, subiu edesceu, tornou a subir e a descercm longas curvas como a csplraesda agula do deserto. E, depois, bai-xando lentamente, pousou em plenocampo, bem em frente ao logaronde estava Ahmed ben Ahmed,caid respeitado dos Uled Snassen.Era um pássaro sem carne, umaave gigantesca, a ultima, a maior,mais extraordinária obra da criação.Ahmed ben Ahmed, que era ln-dlfferentc a tudo e n todos, trc-nipude pavor ante a realidade que osseus olhos viam. E, como um ven-cido. considerou Intimnineiitc:

. ~ "Mektub! Elles são os eleitosde Allah.
E partiu.

O REfillESSO
Ahmed ben Ahmed vSUou, finnl-niriite, ao seio rta sua tribu. O povorecebeu-o entre a.-claina.-i.es:~ "Allali il Allah: Mohamcd ra-zul Allah!
Mas o "caid", Indlfferente a tudoe n todos, recolheu-se a mm tenda

para repousar da travessia do marc do deserto.
Só ii tarde rcappnrcceu.
Reunida a tribu, Ahmed ben Ahmedraiou: — "Biilxomos a cabeça ó do-bremos o joclbo. Allah o quer"E cm s.-guida, narrou a extraordl-nana visão do pássaro sem carne:o .inmem voando .-', vontade, maisrápido e mais alto do que a águiaEssa Invenção não podia ser «enãium- dom dc Allah — E os que a fi-zc-i-am, os que a possuíam, esses fa-talmente tinham de governar omundo.
Impassíveis ha apparencla, ellesouviam attentamente a.s palavras do•caid . Mas, de repente, um fromltode sccpticisino passou pelas physlo-nonuas. Pola primeira vez, houvequi.m puzesse em duvida a palavrade Ahmed ben Ahmed.

O "caid", por£*m, não se admirou.Conhecia a alma do seu povo esabia quanto lhe seria Impossívelacreditar eni coisas que não visse.Por uma simples questão de cor,-sciencia, Ahmed ben Ahmed mostrouã multidão desconfiada alguma..
photographlas obtidas em França crepresentando os homens-passarosem pleno rio.

Os olhares . as physiononiins cad.ivez mais tornavam incredulo._ O"caid" sentiu que não tinha conven-cido uma unlca criatura. Disse riaisalgumas palavras e concluiu coir,um gesto de suprema resignação:— "Allah nos abandonou ! Queseja feita a sua vontade."
A REVOLTA

Uma semana depois, trovejava, noseio da tribu, a cólera contra o
blasphemador. A autoridade santa;
de que Ahmed ben Ahmed estava in-
vestido, não podia mais applacar arevolta dos Uled Snassen. Os dotes-
taveis costumes dos franceses * te-
riam perturbado o espirito sereno
do "caid". Elle tinha falhado á suamissão. E o povo não o supportarin
mais. A conspiração a,,tavn • -.
mada.

Ahmed b«n Aliino.l, coiihcçcini- .
, perfeitamé-nte a extensão dn des-
maça, nada tentava para evltal-a.

appra.„lmn-
observando

corpo do

cnrin»:
Minutos dopois n passam desola,pousando na nri-n do des.cio. bemem frente no acampamento da trlbuA multidão, eleiilrizadn, não «.-moveu, não (ex um nesto, não dlssuumn palavra.
Viu um homem-voador »afr ri.identro do pássaro sem cume, poráexaminar as azas. <¦ depois retomarii seu lugar no ventre do extraordl*narlo monstro.
•Alguns ninls ousados

ram-se cautelosamente,
e tocando com os dedos
Brando pa.sarn.Mas loiro fugiram espuvorldos por-que o monstro rugliiUo e. soprandofuriosamente, começou a deslizar naar.-a at. cleviir-se lentamente noespaço azul. i_. poucos minutos de-pois, dosappareela no horizonte, n.iairecção do Meca.

Ahmeil ben Alimod, A porta da simtemia, meditava profunUnniente so-bre a decadência do lslam, a supe-riorldado dos chrlstãos tornados to-(lo-podcrosos pelo espirito Industrio-so, pelo ainor Un acção, pelo Ue,-prenilimento nn luta,¦lã o pássaro se-ni carne tinha iles-appurci-ldo no horizonte.
A tribu, voltando ,-i si da primeiraimpressão Uo espanto, movou-so emmassa para a tenda de Ahmeil henAlimed. h o mais velho, ilcfroutan-uo-o, tlissc, rompendo o silencio damultidão.

"Ahmed ben Ahmeil, tu As nus-so '-caid", ni cs o nosso clief,, ve-iierndo, o' luz clarlvidente, penlOn-no.-:".
"Ametl bem Àinod, indltforentea tudo u a todos, meditava iinpcr-turba vel A-portn da temia. Passavamna sun Imaginação, om faiitnsm.i-

gpria, os esplendores o as passada.*glorias da.sse povo árabe, agora dt-caldo o elle nfio tinha coragem d-pronunciar uma só palavra Ur cen-sura. Por fim, como que accordnnuo Ue um sonho, Ulssc no povo duUled .Snassen:
"Eu Jã vos tinha, perdoado. Id».em paz.

B, volttindo-se para o ponto d-,horizonte, onde desapparecera o pas-saro som carne, na direcção ile Mecamurmurou tristemente:O' filho du Allah, digno da suigrandeza, segui: o teu destino con,'nos seguimos o nosso. O que estaescrlpto, está cserlplo."
d) — "Ilumls", appcllido dadoaos franceses,

*^Ên**M*******-*-***-*^*-**mmm.l^^m^m^^

CLUB DOS BANDEIRANTES
* CHIAÇAO IlE 1 .n l)EPAnTA-

ME.VTO l:.M.ERSIT..HIO
A directoria do Club dos Bandel-rantes do Brasil, attondendo a„ ap-

pollo que lhe foi 1'c-lio pelos alumnoi
da nossa Escola .V.nv.il, por internir-ilio do bandeirante, commart_aiU-Jacob Nogueira, assim como aotambém formulado pelos alumnds daFaculdade de Medicina do Rio deJaneiro, resolveu propor ao Conso-lho Deliberativo do mesmo e.-lub, c
que se reunira dentro cm breve, acriação do Departamento Unlversl-
tarlo.

De antemão ficou unanimemente
votado c approvado que delle só-mente poderiam fazer parte os alu-ninos das escolas superiores da ca-
pitai da. Republica, sendo para essa
classe dc sócios reduzida a mensa-lidado e supprlmida a jóia.¦_»^»*^>aA-l****_1**|_»|--<.^n(VyW¥y^^(

PALÁCIO DO INGA'
O presidente do Estado do lli. ••.--

cebeu da Câmara Municipal dc- Fri-biii-Ro o seguinte telegranima:"Tenho immenso prazer cnmmuni-car a v. ex. que a Câmara Municipal,
npí.s eleger sua mesa. approvou. porunanimidade de votos, moção deapplausos A acção benéfica sc-ti pa-triotlco governo, tornando a mesma
estenslva aos oxcellentes auxUlarosdo administração do Estado, Urs.Joaquim de Mello, Álvaro Rocha,,Álvaro Neves, Pio Rorges o ManoelUe Castro Júnior. Attençlosas saúda-
Ções. (A.) Jayme de Siqueira Cautro,
presidente."— Em virtude da nomeação dodr. Castro Araujo para dlrecto-.- doPrompto Soecorro, o dr. Mt-noelDuarte, presidente Uo lOstado do Rio,recchet- o seguinte telegramma:"Dc Barra do Pirahy. Levo aoprf:cl,iro amigo meu applauso entliu-siastjco pela feliz e acertadlssimaescolha eio notável cirurgião, dr.Castro Araujo, para dlrecto. de..'ronipto Socorro. AffectuoF.^s sai;daçoes. — (A.) Deputado JosfiMaria. "

_
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Eniqunnto vosso dinheiro está
uo baiico, rende juros.
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^II»A SUBURBArVA I
Sede da succursal ius Subúrbios: Rua Dias da Cruz, 153 (Io andar), telephone Jardim 1026—Meyer

PLEITEANDO MELHORAMENTOS. - NOTAS E INFORMAÇÕES DOS BAIRROS.-
 VARIAS NOTICIAS 

AS REPRESENTAÇÕES
(1*0 JORNAL

NOS SUBÚRBIOS
Silo nossos representamos doa

nibuil>li>H:
Uiu I Ml A UAI A — 1'i-ofi-f.sor

Cyi-u UiiimIIIo lu Aruujo — Rua
Álvaro Miianda, 1B7.

Em ENCANTADO — frofca-
mu 1'i'ilro Mu riu ressôu — Rua
Cliirlinundo de Multo, 1711.

I.in MADLRKIRA — Ia Te-
nente Cícero Kllvu — Rua Cu*
rollnu Machado u. 41)2; o o ur.
João du Cohtu Muiidi, encon-
trado dluriainente. das IU An 1
horas, a ruu Carollnn Machado
n. 'ii., Foto Waldemar, pura
onde tlcvu ser enviada qualquer
correspondência.

Iim Aiicliletu — lihiclydes
áa Mello Uurruclio — Rua tíar-~onto Rego 11.

Em KEALENUU — ü sr. Le-
onclo Curtos dc Kou/.a Motta —
Rua do Imperador, 3-14.

Em BANGÜ' — O sr. Muiioel
Rodrigues dc Freitas — Rua
tniliistiiul, 14,

Em CAMRO GRANDE — O
sr. UUiun Costa — Rua Coronel
Agostinho, 11U.

Em ICNCENUEIUO U.AL —
Linha Alixlllur — O ^r. Joilo L.
Roeu. — Rua Francisco Valle, 62.

Nos KliRIUUilUS e ZONA RU-
RAL — O dr. Antônio Augusto
Pinto Machado — Res., Avenida
Ia de Maio, lü, Marechal iler-
mes. Escrlpt. na cidado, rua Luiz
de Camões 26, 1* andar. Tole-
phone Norte GC71.

Nos SULLKBIOü, DA LEO*
POI.RINA — Professor Ucrnai*.
dino A. Santos Moreira (Escola
Moreira), á rua Angélica Motta
n. 42, Olaria. Telephone: Ra*
mos 48.

Na SE'DE DA SUCCURSAL,
nos subúrbios (Meyer) — Rua
Dias da Cruz. 163, 1° andar —
O nosso companheiro Octavio
Guimarães attende a quaesquer
solicitações relativamente a O
JORNAL.

PLEITEANDO MELHORAMENTOS
O Ult. HOMERO ZA7NDKH, DIRE-

CTOR DA IA F. C. DO JlltASIL,
m:( r,in;iiA' a giiamie

COMMISSÃO. NA PHOXI-
MA SEGUNDA-FEIRA

Clrcumstancla imprevista relativa
no publico serviço impediu que o
dr. Romero Fernando Zatidor, dl-
rector da K. Ferro Central do Bra-
sil recobesuo hontein a grande com-
missão quo em nome dns morado-
res dc S. Francisco Xavier, atfi 13n-
senho Novo vae entrosar-lho um
substancioso e bem fundamentado
memorial.

Teve o director da Central de par-ticipnr do uma reunião de techiiicos
A mesma hora cm quo deveria re-

oonor a oommlstUo pelo quo trans-
feriu a iiudleiicla i»ini o dia 28, ae-
Kiindii-fiiirn, pois, como disso ao re-
prcsentiinto d'0 JORNAL tuni Kran-
.Io prazer om receber eom tempo de
a ouvir em seus objectivos, dando-
lho a nttoneno qun mereço, como
porcino tom iiii-iiiiu. iiiteronso om co*
nhecr sous objectivos.

O netuul dlrector da K. F, Cen-
trai do llrnsll, como nns disse, ncha
quo o povo fl um eollahorador da
ndinliilíitriicfi», porque 6 sompro um
nuggostlonndor do providencias do
lnl'-r(tHfo geral.

O dlrector da Central seguiu hon-
tom para Hello Horizonte devondo
estar do volta sabbado A tarde,
quando marcara a hora da audlen-
cllt A eommlsi -V'.

MEYER
UM TIIRCHO DE MIA «IIIB B» UM

VEIIDADEIKO I.VKUHMI
A rua CaBtro AIvoh, tom um tro-

nho, o quo fica ontre as ruas Car-
dono o tlotullo, quo soffrn as dosas-
trostu conseqüências da Inércia das
autoridades competentes.

A :illiidi.la rua tem uma grando
parte calçada o no emtanto o tro-
cho que acima referimos permaneça
sem culçnmcnto cholo do enormes
caldeirões quo tem sido causa do
sérios prejuízos om vários vchl-
culos que por ahi passam.

Aluda hontem, um morador do ro-
ferido .trecho da rua Castro Alves
pediu qiio por tntermodlo do O JOR-
NAL fosse feito um appello As nu-
torldndes da rrofolturn, no sentido
de ser removido esse inconveniente.
ENCANTADO
UMA VAI.A JPERIGOSA XA RUA

POMPILIO DE Al.lll (ll ÍOIKH IO
Os moradores da rua Pompllio do

Albuquerque, na estaçüo do Encnn-
tado qiicixnm-se de quo mesmo ein
fronte ao n. 82, dessa rua, existo
umn vala, que vem ameaçando ' a
saudo de quantos residem nas lm-
medlaçOes.

Embora houvessem jâ levado o
caso ao conhecimento das autorlda-
des competentes, ostns ainda nflo se
dignaram tomar qualquer provldon-
cia.

Agora, os moradores da alludlda
rua recorrem a O JORNAL, na oer-
toza de que, para o facto, cuja gra-vldado nilo so torna necessário en-
carecer, sejam tomadas Immedlatas
providencias, evitando consequon-
cias mija extensão ninguém pode
prever.
JACAREPAGUA'
O ALISTAMENTO MILITAR DO 21°

DISTRICTO
Publicamos abaixo a relação dos

cidadãos quo foram alistados no pe-riodo de 24 a 30 do janeiro do cor-rento anno, pela junta dc alistamen-
to militar do 21» districto:

Climse de 180(1
Adalberto Alves da Costa, filho deAntônio Alves da Costa; Arthur, fl-

lho dc Manoel Gonçalves Barbosa;
Alfredo Biilbino dos Santos, filho do
Alfredo Ferreira dos Santos; Anto-
nio Affonso Chio, filho dc Manoel
Affonso Chio; Antônio, filho de An-
tonio José de Almeida; Arnaldo JosSda Silva, filho de Antônio da Silva;Albino, filho de Andrellno Josí de

w~ggggg^ggggggggpjÇM~g ¦ ¦ — ¦ ¦t^m

La; ! [c?AZ bem- A fumaça delicio! li Ql li
ll IFaN |p Continue, pois, fumando, mas l'.|||Pl
|| lt' não se esqueça de combater ,1 IUI IQ
01 lü|| os malefícios do fumo com a pas- || Ql In
;Qfl jür ta"Chlorodont", que já é usada li Hl ll

t'Í ípor mi"1ões c-e 'un.iantes, diária- lll
R l*''"i fí>en'e> n0 mundo inteiro, porque; [ll

Dl NL f*Uln I ' "n,;"J " ••¦¦"ro. .'lilllül IU'

ü| lDí:!''l dont- ! nô°lír0 ° csrna"ft I nl Iui
¦ ^^^|^|y!i'j|l| "fe hoeca co.ilro o terrível cancort IU Dl ll

^1 ^^^1 ^^^^^^v*^^^*_tf^^^^r_t^k & ^&^mmmmmm.ammm~^0 - i*~«, ¦ _^—m^^—\—.mm\

————————— ' ' ¦-

Cnldaa; Alamlro, filho do Ronevenu-
to Gentil di.ii Bnntoa; Antônio, filho
do AiiKiiHto Comte Fagundes da 811-
va; Adelino, filho de Aniilbiil Felix
dn Oliveira; Antônio da Silva, filho
de Zeforlno da Rllva; Antônio Fran*
cisco du Mendonça, filho do I.oove-
Rlldo Francisco de Mendonça; Ar-
thur Carneiro da Cunha; Ary, filho
dn 1'ery Filho; Joso Alves da Hllva
Junlor; Jaoy Amaral; José, filho da
Manool Rodrluues Mnla; Eurlco Fl-
Runlrcdo; Flatll, filho do Augusto
Fcrnandea Ribeiro; Francisco, filho
do Francisco Antônio Vianna; Hen-
rlquo, filho do llrazllliiu Rosa da
Conceição, o Ildofonso, filho do Fran-
cisca Maria da Conceição,
REALENGO
O ALISTAMENTO Ml MT AII Do 28"

UISTIIICTU
Publicamos abaixo a relnçllo dos

cldadflofl quo foram nlistiidos om fo-
vcrclro do corronte anno, pnla .liinin
Furmanento do Alistamento Militar
do 28° districto:

Mario Augusto, filho do Álvaro
Augusto; I.iiclo, filho do Luolo tio-
mes dos Santos; Iloherto li. Itnimi,
filho do Moysés Rultraml; Abono
Cczar Buscado, filho do Aprlglo Co-
tar BiisciicIo o Ollvfa Qtilnti-llu nus-
caelo; Agostinho do Oliveira o Maria
da Concclçflo; Arllndo José Flguei-
rn, filho de Dllzlo Figueira; Fnusil-
no RodrlgiieH, filho de Francisco Ito-
dtlguos e Maria RodrlgueH; Jnclntho
Gama, filho do Dlonyslo Gama o Ma-
ria Olga Pereiro; Joilo Ribeiro da
Silva Filho, filho do Joflo Ribeiro e
Gullhermlna Serra o Silva; Josó An-
tonio Bruno Junlor, filho do .Tosfl An-
tonio Bruno e Henriqtiota Medeiros
Bruno; josô Martins do Aranjo, rt-
lho dc Tlhurclo Martins de Araújo o
Olinda Martins da Conceição; l,eo-
magno de Sa, filho do Targino Sil o
Julla Maria da Concolçíin; Manoel
Joaquim de Moraes, filho de Mareei-
Uno Joaquim dc Mornos o Clementl-
na lfenrlqueta; Paládio Luiz Azevo-
do, filho do Olympio Luiz Azevedo:
Rubens Accloly Corrêa, filho de Va-
lontlno Corria Accloly, e Humberto
Leito Ferreira, filho de Jeremias Jo-
sô Ferreira o Etolvlna Leite Forrei-
ra.

BOMSUCCESSO
CALÇAMENTO E CANALIZAÇÃO DR
ACUAS PLUVIAES PARA A AVEXI-

DA DOS DEMOCRÁTICOS
Acha-so aberta na Directorla Go-

ral do Obras e VIaçao a concurrencla
pura o calçamento a paralleleplpedos
nobre baso do macadam o canalização
do águas pluvlaes, da Avenida dos
Democráticos, no trecho comprehen-
dido entre a cancella c o largo dn
Bomsucces8o.

As propostas para a execução dos-
se Importante melhoramento, ser.-lo
recebidas no dia 27 do corrente mez,
fis 1-1 horas.
PENHA

A RECTIFICAÇAO E A HY('II*.\E
DOS RIOS

Condição preclpua de hygiene o sa.
lubrldadc, a certeza do um bem fls-
ccilizndo «crvlço publico de distri-
bulçüo dc águas potáveis, foi sein-
pre um requisito collimado por to-
dos quo tflm responsabilidade na
administração publica.

Desde quando os subúrbios da Lco-
poldina Iniciaram eeu Incomparavcl
surto de desenvolvimento, os pode-res munlcipaes o federaes deveriam
ter cuidado dos recursos para hygie-
nlzação o proteccão severa dos cur-
sos da água potável ou de uso do-
mestiço. Mas, nenhuma Rrovidenclafoi tomada a respeito dossa medida
de prevenção e salubrldado e o rc-sul-
tado ê jazerem os numerosos peque-nos cursos de aguti potável, escan-caradamente expostos a toda espécie
de impurezas e contágios;

Desde Manguinhos, a cuja llhargaafamada entre sábios o hygienista,
como um prototypo de sciencia, ne-
grejam pântanos erlçados de montu-ros esternutados da colossal Sapu-
caia, cnsoinbrada de urubu's e car-
roções de lixo, em contagio com os
águas de toda espécie que por nll
dc-fluem, saturando-se do quanta sa-nlo o decomposição orgânica lhes
chegam ao alcance de seus percursos
para as praias.

Numerosos veios de água, que per-correm largos trechos dos campose terrenos suburbanos, não merece-ram uma vista de olhos da hygiene
publica para a eua preservação sa-
nitaria!

O resultado ê defluirein rios e cor-rogos através de terrenos paludoaose polluldos pelas mais vastas cultu-rfs de vermlneos, cuja Ingestão quo-
xiana ê ta° Perseverante quo não

pode haver organismo robusto bas-

tante para rnalatlr-lhea il acçllo con-
tamlnanto e doentia!...

Nem ii".i roforlmoH ao saneamento
da lii.lxailii em geral, pois, D precl-
«amante ltl para a Raiz da Herra,
perto daa maiores correntes do água
pura, que menos eo fas sentir o mal!
Toda emnnnçflo, quanto mais porto
da sua origem, mala pura dove aer.
gotnlmetito!,..

Refcrimo-noH no vastíssimo pano-
raiiia do casario Inflnltutnonto dlaso-
minado pela cnormo Arca dos sub-
urhloH, ondo a potnmographla vivo
biitreguo nos caprichos da sorlo.

F.' facto, o todos os miiiiirbl.iH O
confirmam, multo conscientes, que o
desenvolvimento dou subúrbios, sem
o colhitarnl progresso das provldcn-
elas ndinlniolrntlvas nttlnontns no
zelo dn «uu alçada pelo bom publico,
formurum um problema para o mu-
nlclplo, cuja solução dependo, Jã ago-
rn, do um orçamento "nd hoc", ex-
cliislvamcnto, destlnndo fts provlden-
cias (tesouradas desde, ha segura-
mente, vinte nnnos passados, nuo ro*
sulton nosso lastimável estado do
abandono omnlmodo dos ditos sub-
urblna!...
VARIAS NOTICIAS

ACaiRNICAO DE IMMOVEIS
Adquiriram iniinovols na zona sub-

urbana:
Antônio Casaos Lobo, prédio n.

101, fi rua D. Anna K'*ry, por ÜO.OOO»;
Jnniiihiis Mayrink de Azevedo, ter-

reiio, ll rua coronel Costa, por 6:6001:
D. Em Ula Eugenia da Silva, pre-

dlo n. IS, da avenida exlstento fi rua
Maria Josí- n. .1."., por 3:00n$.

Lnuronço Pinto Nogueira, hemfel-
torlas existentes no terreno da rua
J, na Penha, por 2:n00$000.

IMPOSTO PREDIAL
LnnccN do 1° «.emextre ile ltl"S

UT" illKlriolo
Rua Coronel Ilangel — Ns. 41, ti

quartos fundos, 2:880$ (pagam 6 me-
zes); 72, 2:010$ (paga fi mezes).

Rua Mendes de Aguiar — Xs. 29,
fundos, 720$ (paga 6 mezes, 1" lan-
camento): 47, 960$ (paga 6 mezes, Io
lançamento).

Rua Maria Lopes — N. 186, 2:040$
(paga 6 mezes).

Rua Antonla Alexandrina — Ns
163, "1:000$ ípaga fi mezes); 243,
3:760$ (paga l! mezes).

Rua Giiaxlma — S|n., de Francisco
Antunes Naznrcth, 1:920$ (paga ti
mezes).

Rua São Geraldo — Na. 21, 3:onn»
(paga 10 mezes, 1» lançamento): lll,
3:480$ (paga 6 mezes, 1" lançamen-
to).

Rim Alcinn — Ns 1. 2:40n$ (paga
mezes, 1" lançamento); 7, 3:480$

(pana fi mexes, 1" lançamento); 19,
3:000$ (paga 7 mezes, 1" lançamen-
to).

Caminho do Macaco — S'n., de Leo-
poldo da Felicidade, 480$ (paga «
mezes, 1" lançamento); ns. 110, 9fi0j
(paga 1 mezes, 1» lançamento); 144,
1:200$ (paga 9 mezes, l" lançamen-
to).

Estrada do Macaro — Ns. 241, ...
1:800$ (paga 6 mezes); 58. 1:2005
(paga 8 mezes, Io lançamento): s!n.
do Ilerclllo Costa, 480$ (papa 7 me-
zes, 1» lançamento); 220, 960$ (paga

mezes);
P.ua Namur — N. 1on, 900$ (paga

6 mezes. 1" lançamento).
Rua Cândido Benicio — Ns. 1, ...

3:120$ (paga C mezes); 3, 3:120$ (pa-
ga 9 mezes, 1" lançamento); 319
3:874$ (paga 8 mezes, 1» lançamen-
to), 339, 3:312$ (paga 6 mozes): ...
1.139, 3:000$ (paga G mezes); 1.165,
3:000$ (paga fi mezes): 1.213, n:0OOí
(paga 6 mezes); 8, 2:400$ (paga 6
mezes).

Rua Telles — Ns. 31 A. 1:320$ (pa-
ga fi mezes, Io lançamento); 31 B,
1:320$ (paga 6 mezes, 1» lançamen-
to).

Rua Commendador Pinto — Ns. 39,
2:760$ (paga 9 mozes, (l0 lançamen-
to); 111. 1:800$ (paga 6 mezes): 129,
teri-eo VI, 1:440$ (paga fi mezes).

Rua Maria Lulza — S'n., do .lose
de Moraes o outro, 180$ (paga 6 me-
70S).

nua Francisco — S|n., do Alexan-
dre Rodrigues dos Santos, 600$ (pa-
ga 6 mezes).

Rua Anna Telles — Ns. 31. 1:660?
(paga 6 mezes): 74, 3:000$ (paga *J
mezes, 1» lançamento).

PHARMACIAS DE PLANTÃO
Estão de plantão, hoje, as seguiu-

tes pharmacias dos subúrbios:
Dist.rleto do Engenho Novo—Ruas:

24 de Maio, 166 e D. Anna Nery, 22-t.
Districto do Meyer — Ruas: Lins

de Vasconcellos, ns. 5 e 43ii; Arcbias
Cordeiro, 212; Lucidlo Lago, 106 o
Avenida Suburbana, 1215.

Districto de Jacarépaguâ — Rua
Cândido Benicio, n«. 498 e 1222.

Districto do Campo Grande — Rua
Ferreira Borges, 8.

Cigarros
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CARENO
Imiravel medicamento para combater

a prisão de ventre

CASA GUIANDO RANGEL
VENDE AS MELHORES PEKFUIYIAKIAS POR PREÇOS MlnimOS'
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i'i;ih;ii.iítah n hkni-ostas iiiiii.i-
CAH

ivrm.iitn — Lu'olíor era perfeito
ou nRoT Quem o tentou? Ou como «»
gerou nelle o mal?

neauoaia — l.uVlf«r (oi orlado
lierfelto oomo todau aa obrita do
Deui, FIh o que, a reKpelto dellc,
••hia eacrlpto: "Tu era« perfeito noa
leu* caminho* deide o dia em (ino
foHin orlado, riie quo a Inlquldadn «o
achou em ti", (luxa. 28:15). Nlngiiom
o tentou. 19lle foi criado perfeito ••
livre; podia a podo raciocinar de
multo* modo*, nunlm como iiôh, ape*
«ar do Imperfeito*, Kllo teve um
pensamento multo exaltado, e, uo In*
vé* de detxal-o, elle reiolveu pfil-o
em pratica, embora vl«*o que elle In-
felicitaria a multo»; resolveu a dlrl-
Klr-sh por rua própria conta, e iu»i--I'ii
fci. Foi deste modo que gorou nelle
o mal.

1'1'rKiinla — PAda atti i nlr-10 cul-
pa A criança, porque ii.im-o linper-
feita?

ne*poMa — 1'erunto Dou* todo* oi
doHcondente* de Adfto, ou todon oti
membro* da raça humana, ja nascem
culpados. Quando Adno peccou, n«"
tinha tido ainda filho algum. Ho o
tivesse, e este n.lo peccasse, seria
sem culpa. Mas os descendentes da
Adilo ainda ciavam nelle; a logo
quo elio foi cnndemnndo A morte, fo-
ram igualmente condomniidos todos
o* seres humanos que elio gcra«s>;,
ainda quo a mulher nflo fosse culpa-
du, porquo os fllhrv~ pertencem aos
paes. Veja a sua llll.lia e leia Salmo
61:6 c a epístola nos Romanos 5:12,
e ficara Inteirado desta verdade.

Per-iintn — Como se eNplIi-a ter
Rido .icfiis o Cordeiro morto desde
a fun(la«;flo do mundo? — Apocaly-
pse 13:8.

Hi«n"«ln — Jesus velu ao mundo
parn dar a flua vida em resgate por
todos. A Bíblia menciona tres época»,
com o nome de "mundos": o mundo
que se findou rom o dlluvlo; o mun-
cio depois do dlluvlo atí o tempo do
estabelecimento do "mundo vlndoii-
ro", cujo fundamento e Chrlsto .Je-
fu«. Jesus era o Cordeiro do Pous
quo tira o peccado do mundo, Isto 6,
da humanidade inteira. Quando elle
morreu na cruz, sendo "lli. mesmo a
Pedra fundamental dc Sitio, foi pro-
vado e approvado por Deus, e col-
locado como o fundamento do mundo
vindouro, cm que habitara a jiifltl-
Clt, Desdo a morte de Jesus começou
Deus a fundaçflo do novo mundo;
dahl a expressflo que elle foi "morto
desde a fundação do mundo", —
Apocalypse 13:fs, Almeida.

Porgnntn — E' verdade quo os cs
tudantes da Bíblia ensinaram que o
Senhor devia vir cm 1914, maft, como
nflo veio, estilo agora ensinando que
elle só voltara no anno 2874?

Ilruposta — Ha engano evidente
nisto. Nunca os estudantes da Bíblia
ensinaram tal coisa. Os estudante*
da Bíblia nüo ensinnm que o Senhor
Jesus ha de vir, pois que elle JA velo,
estA presente, mns Invisível, pois
elle mesmo disse: "o mundo nflo mf
veríi mnis". O mundo nflo o verA phy-
slcamente, pois que Jesus 6 um ser
espiritual, divino, desde a sua remir-
relcilo. A verdade quanto Aquellas
diitas 6 o seguinte: O Senhor Jesus
Cliristo J.1 velu desde 1874: desde esso
tempo atô 1914 elle esteve fazendo
os preparativos para começar o seu
Itolno de Justiça em 1914, e começou;
Jesus, pois, jA começou o seu Reino
de Justiça: c os slgnnes doa tempo3
provam isto. Em 2874 Jesus teríi
completado l.Onn annos desde a sua
presença ou vinda em 1R74. Ksta e
que 6 a verdade quanto a estas da-
tas, contra as quaen nilo ha nenhu-
ma contradicção entre os estudantes
da Bíblia, e estamos prompto* a pro-
var qualquer hora.

Hi-sp.mln — As crianças quando
morrem vflo para o céo?

Resposta—Nflo. Todas as crianças
ou todos oh descendentes de Adão,
quando morrem, vflo para «, sepultu-
ra, tornam-se em pó (flen. 3:19): e
so voltarão A vida, pela resurrelçao,
no tempo determinado por Deus. To-
dos os que morreram sem o conheci-
mento da verdade tal como estA em
Chrlsto, serflo resuscltados e terão
esta opportunldnde, pois fora de Je-
sus Chrlsto ninguém poder.1 ser sal-
vo. (Actos 4:12). As crianças, os
selvagens e todos os pagãos serão
resuscltados para poderem nprender
os conselhos de Deus. (João 6:l!i). O
adversário de toda a justiça e rie to-
da a obra boa, serA preso, e nflo en-
ganarA mais a ninguém. — Apoca-
lypso 20:1—3; Isa. 35:8.
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GRANADO
QUINIO-CARNE-LACTCPHDSPHATO DE

CALCIO-PEPSINAE GLYCERINA

PRETÜBERCULOSE-ANEMIA-FRAQUEZA
GERAL-FÀLTADEAPPETITE-COÍ1YÀLESCEíÍÇAS„c

Único /abricado com Oinho genuíno
puríssimo diredamente importado

0 PREFERIDO PELA CLASSE MEDICA

POSITIVISMO
HEI.M.IAO W.V HU.MAMJ1ADE
A undecima confcrcncln deste an-

no do sr. Bagueira Leal terã. logar,
domingo, lã do corrente, ao melo-
dia, no Templo da Humanidade, A rua
Bcnjamln Constant n. 74. A entraria
é franca. Tem por assumpto a Theo-
ria Positiva dos Sacramentos" e obe-
doce no seguinte

Summario: — Tudo em nús perten-
ce A humanidade, porque tudo non
vem delia: vida, fortuna, talento, In-
strucçSo, ternura, energia, etc. Don-
de o dever Inilludivel rio dedicar a
Deuza toda nossa existência. Sacra-
mentos são ceremonias cm que sc faz
a consagração A humanidade da« dl-
versas phases de nossa vida por
meio do compromissos tomados so-
lomnemente. Elles gravam cin nos-
sos corações o alcance moral e poli-
tico da vida de família. Em todas as
phases da Rellgiflo se reconheceu a

necessidade dessas instituições, que
tiveram sempre esse destino, per-
cebldo somente na phase final. Os
sacramentos sfio em numero de nova.

1" — Apresentação — E' uma con-
sagraçSo do nascimento. Os papa to-
mani o compromisso de preparar o
novo filho da humanidade para o
seu augusto serviço. O Positivismo
se honra de ter tomado ao Catholl*
'•ismo a instituição dos padrinhos-.
Estes se compromettem a substituir
os paes quando preciso. Os nomes da
criança serSo escolhidos entre os do*
typs históricos que lhe possam ser-
vir de modelo.

2° — Inlclaçío, aos 14 annos, quan-
do o menino começa os estudos scien-
tificos na escola annexa ao templo.
Tem por fim preçiunll-o contra o or-
gulho e a vaidade que a Instrucçflo
desenvolve.

3" — Adml.iNflo, aos 21 annos,
quando o joven é autorizado a ser-
vir directamente a humanidade.

4° — DeRtlnaçSo, aos 28 annos,
quando elle se fixa em uma profls-
sfio qualquer. Assemelha-se A or-
denaçâo dos padres e A sagraçflo dos
reis.

5» — O rolamento, o mais Impor-
tante de todços, que sô é completo
quando a viuvez ê eterna.

6o — Mn.li.rrra, aos 43 annos,
quando as faltas nSo comportam
mai6 compensaçfio sufficlente, e a
responsabilidade se torna inflexível.

1° — Retiro — aos 63 annos, quan-
do o servidor abdica livremente uma
nctlvidnde exhausta para desenvol-
ver somente a sua Influencia con-
sultlva. Sendo rico, eile transmltte
com o cargo os capitães da liuma-
nidade que estava gerindo, no sue-
cessor por elle mesmo escolhido, ti-
rado o que precisa para as suas pro-visões pessoaes.

8" — Trnnüformnçno, por occsslflo
da morte. O sacerdote junta os peza-

,jnes da sociedade ás lagrima* da fa-"fhilia, e faz uma digna apreciação da
existência que findou.

9o — Incorpornçfto, sete annos de-
pois da morte. Depois de julgado o
servidor da humanidade pelo sacer-
dote, e pronunciada a sua incorpo-
ração, procede-se ao pomposo trans-
porte dos restos 6antiflcados do ce-
miterio civil para o bosque sagrado
que cerca o templo. Cada túmulo te-
rA um simples inscripçüo, um busto
ou uma estatua, conformo o grAo da
giorifienção.
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IA NACION"
DE BUENOS AIRES

fará M»s1gni)turu*. t oiinuncU.» tm-
ta-s*? coni «cn ropresontante

HENRIQUE HASSLOCHEH
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0 Governo ia Republica e o Governo da Cidade
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MililKtiTlci (hi l'ii/('ll(In
O lllllllhllii i-lll I.IMK» O (UlliIllllMI-

tndo <li'.ip.»'ii.. indi-fvriii o rcqutiri*
itii-iiin «rn qu,, Cariou de Aruujo l.in.-,
2' .'.-i-rlptiiriiih. dn iirlcKuciii FiH...i
no l-**iiiii|ii do Hlo do Jitniiio, puliu
pHKninento d" ajuda do cuntu,

O ministro nomeou relro (ioinr.i
Msneni puni u louar de fiscal de
.-Iuii;. dú mercadorias, medliintú «or-
tolos, om M.iciifi, ICatudo du AlaiiOuti.0 dlroc-tor B*ral do Thesouro, de-
feriu o ri-qiii iiniiiit.i em que o 2* ei-
arlpturarlo da Alfândega do Toito
Alegro, uo lilo Cirande Uo Sul, BdwÜIO
Vaz Ferreira, pede contagem de uu-
lll-.lllil.til,. ll- ellISNC llll ili.M 1111 l|.l'l
tomou possi. o úiitrou no exercício do
referldn «-uris., daquelia nduniiii,O ministro i.pprovou o ucto p».lo
qunl o (li-i.-Kiuin fiscal na linhlii, nn-
uexuu a cullcctorla do rendim fede-
nu-s de Aiuliiraliy A de Muctigü nomenino Estudo.

—¦ O dlrector da Receita Publica
permlttlu A firma Jullu.. Arp & C„ arecolher nos cofres dn 5a eolleotoriu
de Nova Prlburgo a muda dn Impoetodo energia electrica dc sua armou-duçAo.

O mlnlatro attendendo ao que sn-licitou por teiegramma o presidentado Betado do Ulo Urnndo do Sul. con-cedeu reducçlo de direitos, mediantetermo dc responsabilidade, em o nriixodo 60 dias, paru preenchimento dasformalidades legue» a 1.015 toneladasdo curvAo i"nrdlff vindas pelo vupur"ASBla" c destinadas ao «crvlço .lu.lriii*.-i;;.'m dos canaes Interiores.
Ministério da Marinha

O mlnlatro concedeu, hontein. seisiiiozcíí do lloonçn iin riiib-offlctnl
conduotor electrlolata Fautitlno Fer-telra dos Santos, .• do um anno, nooperário do Arsenal do Marinha deu-ta capital João J«j«6 Alcântara, aambos para tratamento de saúde.O ininlHtro, por portaria de hon-tem, nomeou o cupltíio-tononte An*iill.al ISrlco de Sallcs para comman-dar a torpedelrn "Ooyax",

Por tor dc «i>gu"lr para a Ba-hla, onde vae assistir A p,.?,,,. donovo governador, e«love, Itonlom, nomlnlstorlo, afim do nprenuntar cum-
p:-lm«;nt<w de despedi das ao titulardenta pasta, o senador Miguel Cal-mon, ex-ministro da Agricultura.O ministro recebeu, hontem, dodr. Juvenal Lnmartlne, presidentedo Estado do Hlo Cirande do Norte,o Seguinte teiegramma:'•.Natal, Ti — Tenho a honra deCOmmunlcar a V. ex. que zarpou,
hoje, di*t.; purto a divisão naval docruzadores, sob o commando do ca-
pltAo dc mar o guerra Tancrcdo deUomensoro.

Durante o tompo em quo aqui per-maneceu, a sua brilhante ofílclull*
dadú e a maruja dhi.-lplinuda do*ram demonstração de correccAo im-
p. ccavel.

O governo c a socledado cerca-
rum de consideração, a mnlo mero-clda, on Itliistree hospedes. Atlen-
tas saudações."Foram designados para consti-
tulr a commlssão de iiuo trata o
art. 34 do Regulamento do Corpo dc
Commieanrlos, afim de, sob a preel-delicia do coutra-almlrante dlrector
geral do Pessoal, examinarem os as-
plrantcs u commisearloe: Caetano
Iiopes Gama, Aristóteles do Souza
Inienes, Antônio dama e Silva, Ru-bens Cintra da Gama c Silva o lie-
Kino dc Carvalho, os seguintes of-
flciaes: capitão de corveta commlf"-
nirlo Honrlque Alberto .Madeira e
capltão-tenenle commlssarlo Edgard
Soares Judice.

Frtia commiesdo deverá reunir-se,
na Dlrectoria do Pessoal, lio dia *iD
do corrente, ãs 12 horas.

Matriculo nn ICkcoIu dc Mnchlmi*.
e t.-.lilelriis — Foram matriculados
neíita Escola o« officiaes abaixo
mencionados: cnpltãe.s-tenentcs —
QM — Rogério Pereira dos Santo..,
Manoel Pinto Bittencourt o Alberto
da Cunha Pinto e Ia tenente (QM)
Loo Gulierrcz Slmns.

.Hntrlculn nn Kxenln de Suhiner-
slvoU c Arinn*. Si.li.n.irln.is — Fo-
ram matriculados no curso de aper-
feiçoaniento technlco desta Escola
ou seguintes officlaivi: capitães-tc-
nente.n (LJM) Newton Gomes Barro-
so e «Taymo íie Magalhães Barreto.

Justiça Mlllli.r — Foram sortea-
dos juir.m do conselho do justiça mi-
IItar a quo deve rospondor o 1" te-
nonto (QM) Epaminondas Gomes
dos Santos oa seguintes officiaes:
capitão de corveta João Bonifácio do
Carvalho e capitães-tenentes Gra-
ciiuio A. Monteiro de Barros, com-
missario Cisar Alvlm c Arllndo Hen-
rlquo dc Lima (QM).

Desligamento — Do capilão-te-
nente commIssnrio Octavio Pinto da
I,uz, do Centro de Aviação Naval, em
Santos, depois dn entrega dos effel-
tos da Fazenda Nacional a seu sub-
stltuto, Io tenento conimUnarlo Ar-
nalrio Antônio Rodrigues.

neslKnnçfie*. — Do Io tenente me-
dlco dr. João Baptista do,-. Santos,
para servir como instruetor da 2a
disciplina da Escola do Educação
Physlca, e, do Io tenente cotiimlssa-
rio Arnaldo Antônio Rodrigues, para
servir no Centro de Aviação Naval,
em Santos, cm sub.-.tlttilção no ca-
pltão-tcnentc commlssarlo Ootavlo
Pinto da Luz,
.Ministério Qn Ouerra

Va« se recolher a Santo Ângelo, no
Rio Grande do Sul, afim de assumir
o commando da 2a Brigaria de Cavai-
laria, o coronel Açhilles Mariano df;
Azevedo.

Por ter dado parte de doente,
baixou au Hospital Central do Exer-
cito o 1° tenente Manoel Ary da Silva
Pires, que se achava recolhido preso
na Fortaleza de Santa Cruz.

Também baixou aquelle estahelc-
cimento hospitalar o capitão Att.Ua
Augusto d» Abreu Vieira, rio 3" ba-
talha.', rio engenharia.

Tiveram pertuissSo para tomar
porte no Concurso de Tiro que se vae
realizar em Curltyba, a 30 do cor-
rente, os capitães Ayrton Plaisant e
Guilherme Paraense.

Foram transferidos nas armas
do infantaria e artilharia, os seguintes
primeiros tenentes:

Infantaria — João Lago Dinlz Jun-
queira, rio 3" regimento para o 27° ba-
talhtlo de caçadores e Pedro Massena
Junlor, do 28" batalhAo para aquelle
regimento;

Artilharia — Ramlro Gorretta Ju-
nlor, Luiz Antônio Bittencourt e Moa-
cyr da Costa Seixae, do quadro orrii-
narlo para o supplementar; Antônio
Leoncio Pereira Ferraz e José Carlos
Pinto Filho, ambos do 2* grupo de
montanha (Jundiahy) para o 3" regi-
mento; Augusto Imbassahy, do 1» gru-
po de montanha para o 4° independente
de artilharia pesada, e Aristides de
Lima Câmara, rio 1° grupo a cavallo
para o 7" regimento.

Foram dispensados, o major Ho-
racio Heraclito Campello rie Souza e o
capitfio reformado Henrlquf de Mello
Muüer -de Campos, este do logar de
commandante de companhia do Col-
le-rio Militar do Rio de Janeiro e
aquelle rln de chefe rie secção do es-
tado maior da 8a região.
Ministério da Justiça

ministro acompanhado dos dire-
ctores das Casas de Detenção c Cor-
recçAo, percorreu, hontem, a nova es-
traria da Covanca, onde trabalham
presos daquellas casas, escolhendo local
para construcção du um barracSo de
abrigo aos presos trabalhadores.

Foram nomeados: o escrevente
Juramentado Homero . Silva para ser-
vir, interinamente, o 3" officio de ta-
bcilião de notas; Alcides Marques de
Figueiredo e Albano Dias Coelho paraos logares de serventes da Colônia rio
Psychopathas, (homens), de Jacaré-
paguá.Concedeu-se licença:

mez, a Waldemar Teixeira, ser-
vente de l" classe da Inspectoria dos
Serviços dc Prophylaxia; 2 mezes, a
Bartyra de Aguiar Lorettl, escrevente
do Serviço de Saneamento Rural;
3 mezes, a Francisco Bezerra de Mo-
nezes, 1" official da Secretaria de Es-
tado; 6 mezes, a Agenor Lopes do
Oliveira, escrlpturario do Departa-
mento Nacional de Saúde Publica e a
João Ferreira Alves, guarda deslnfe-
ctador de 2a classe da Inspectoria dos
Serviços de Prophylaxla; 1 anno, a
Francisco Rodrigues da Silva, guardacivil de Ia classe.Foram naturalizados brasileiros:
Ascenço Faria Novo e Luiz Cutllada,
naturaes de Portugal o residentes nesta
.capital* ..

GUARDA CIVIL
Serviço paru hoje:
S6de Cenirul — 1" tlmü Domlnui'.!

Ribeiro e 2" fiscal lt. do M.ik.iHi.V *..
Honda gernl -- Primeiros flseu.>8

Amnrlni, Sardinha, i*. Leonolo, qul-
miirües, Macedo, Lyra o •..•isiiiuloti lis*
onei aodoy, Rufino « Madruga.

Honda aos Cinemni, Thontroí e ex-
tiu.ii-dliiiirloH — Prlmelroí fiscaes M.
Leonardo e Elyilo Josí Cortei LlibOu.

Serviços dlurloH espeeiaes — Prl*
meiros fiscaes Antenor Duarte o Aze-
vedo Carvalho,

Uniforme 8".
O major Inspector da conhecimento

A CorporaçAo do seguiutv oftloio que c
piit.lli-.iilii nu liiii-ijri.:"Secrelurlu du Policia do Districto
Federul — Em 17 do inurçn dc 10SS— N. OU — Ia Secçflo — Sr. major
Inspector da Guarda olvll — Cont'
munlc«-vns para us dovldos fins. que
nesta diita foi encaminhado ao nr, mt-
tllstro dn Justiça o Negócios IntorloroS
» lundu rie InspccçAo (le .-aiide u que
foi submettido o K«'ardu civil Fran-
cisco Rodrigues Neves, opinando pela
concessão de ntus um anno dc licença.
Saudações. — Pelo secretario geral,
interino (a.) (Iiiatnro Pedreira d<-
Freitas, eub-sooretnrlo Interino",

Os primeiros fiscaes Luiz Mar-
tlns de Oliveira, Josí Fellppo do Paula
Junlor e 2" fiscal Itcnríquo Antônio
B irbu cMiimunlcaram que, do accordo
com o disposto no ;irtl«o 1" da« "lu-
versas Ordens" do IS do corrente, ns*
sumiram o serviço, respectivamente, nas
7>. i.ia e 3a Sccçiies, cuja carga enecn*
Iraram em ordem,

Segundo coiiimunlcnçtlo firmada
polo sr. AUnoxarlfe, em offlclo su:.
II. 22, de lll do corrente datado, foram
substituídas nas 13a e 15a Socçfics,
respectivamente, nu talhas de barro
com filtro, pelas dc ii". 7.SH2 o 7.SC1 e,
bem assim, nu carga du 17a Secção,
umu piistu dc olendo.

1'elu 1" fiscal respectivo, foi cn-
treguo ao commlssarlo de serviço A
delegacia do 3o districto policial, no
(lln 17 do corrente, uma f;u-u-piinli.'l,
encontrada pelo guarda de n. fiS3 nu
Largo do S. Francisco.

Entraram hoje, no gozo da féria.',
relativas nu nnno próximo findo, os
guardas do Ia classe i.l o, e de 2' clasho
102, 6.18. 542 o 894.

Nesta data foi encaminhado A
Chefatura de Policia, o requerimento
do guarda de Ia classe 7.'. — Antoiiii.rie Sonzn Lima, solicitando no exnio.
sr. ministro da Justiça u sua npo-
sentndorla nos termos do Decreto .V41I),
.!» 10 de janeiro do corrente anno.Compareçam hoje As 13 horas.iie."ta Sub-lnspoctorla, os guardasns. 1.205 o 1.27.1, c na Secrotarla, lis
12 horas, afim de registrar guiu delicença, o guarda 3S7 o para receberem
offlclo afim dc dopõr, n.i guardasns. 715, 750, 1.017, 1.098, 1.297 «s
1.255.

Compareçam, tambcm na Secretaria,
As 11 horas do dlu 21 do correnti*,
afim de receberem officio para depor,os guardas ns. 7U5, 750, S67, 912, 1.117.1.204 o 1.2*0.

O fiscal da secção n quo p«>r-tence o guarda de 2a classe 419, cmi-
sldere-ii em serviço na S«'de Central,desde ante-hontem.

POLICIA MILITAR
Serviço para hoje;
Uniforme 6» (kalil).
Superior dc d!a. capitão Pereira .lu-

nlor.
official do (lln ao Quartel General,aspirante manco.
Medico dc dia, capitão grudando, dr.Saraiva.
Medico de promptldAo, 2" tenentedr. Fnrla.
Pharmnceutlco do dia, 2° tenontoBastos.
Dentista de dia, 1" tenente Clodomir.Interno dc dia, acadêmico Abreu.
Ronda er«ii o superior rie dia, 2" to-nente Sepulvcda,
Guarda no Quartel General, sar-

gento Macedo.
Guarda da Moeda, 2» tenente Gas-tao.
Guarda do Thesouro', aspirante An-nlbal.
Promptidão no Quartel General, 1"tenente Ashton o aspirante 1'iérrcPromptidão na Companhia de Mc-Iralhadoras, 2" tenente Luiz.
Ronda especial, sargento Corlntho.Auxiliar do offlclal de dia ao Quar-tel General, sargento Paranlios.
Enfermeiro rte promptldAo no Quar-te] General, sargento Flttipaldl.
Musica do promptidão, a do 3" ba-talhão.
Piquete ao Quartel General, doiscornetelros ria P, P.
Ordens ã Assistência rio Pessoal,

duas praças da Companhia rie Me-Iralhadoras.
Motoyclisla rie dia, cabo Josí.Dia nos corpos: — No 1» ba-talhão, 1" tenente ressoa o aspirante

lleitrão; 2" batalhão, capitão Pessoa
e 1» tenente I.ngc; 3" batalhão, ca-
pltão Soldo e 2» tenente Lolhario; 4"batalhão, !<• tenente Carvalho c aspl-rante Plcardo; 5» batalhão, capitão
Fatistlno e 2" tenente Vieira Junlor;6» batalhão, I" tenento Portocarrelroe 2° tenente Sampaio; Regimento dcCavallarla, 1" tenente Paequallno easpirante Almeida ; Corpo de Serviços
Auxiliares, 1» tenente Cícero.

CORPO DE BOMBEIROS
Serviço para hoje:
Director rto serviço, capitão Adolplio.
Official de dia, 1" tenente SantosCasta.
Auxiliar rte (lia, 2" tenente Dlogenes.
1» Soecorro, 2" tenento Martins,
2» Socorro, sargento Aiiaxlmanrti-.i,
Posto Marítimo, 2" tenente P. Costa.Manobras, 1» tenente Hermllllo.
Honda geral, 2o tenente Loureiro.
Medico do dia. 1» tenente dr. Ro-lindo.
M*edIco de emergência, rir. Nelson.
Interno ao hospital, acadêmico Penna,
Dln A pharmacia, rir. Azevedo.
Folga: commandantes rias estaçõesrie S. Christovão e Cattete,

Ministério da VIaçao
O sr. Vlctor Konder designou o

engenheiro chefe de districto, Ama-
ro Baptista. para. exercer, Interina-
mente, o cargo de sub-dlrector rio
Expediente da Repartição Geral dosTelegraphos, durante o tempo em
que estiver afastado o serventuário
erfectlvo, sr. Hyppollto Dutra daSilveira.

O ministro approvou. hontem, ,.minuta do contracto a ser celebrado
com a firma Machado & Cia., parao fornecimento de lenha a Estrada
de Ferro Central do Brnsil.Por acto de hontem o sr. VI-

FACTO IGNOBAOQ
Para as pessoas que goffrem de

prisão de ventre, basta Ingerir ai-
guns goles de água fria pela ma-
nhã ou, ao contrario, de água
quente cedo e á noite, ao deitar-
se, para regularizar ob Intestinos.

Em outras pessoas surte o mes-
mo effeito o uso de coalhadas ou
de bebidas gazosas, ou então fl-
gos, uvas, ameixas, tomates, caldo
de canna, mel, tamarindo, etc;
em outras, ainda, só uma medica-
Cão que actue sobre o intestino
grosso, é capaz dessa funeção re-
gularizadora.

De todos os medicamentos exls-
tentes, nenhum é tão vantajoso
como os comprimidos Bayer de
Isticina, os quaes agem, não só
como laxante, mas, principaimen-
te. como reeducadoros dos Intesti-
nos, de modo que, no fim de certo
tempo, o indivíduo não precisará
mais usal-o.

Para manter o intestino em fun-
cção regular, basta tomar meio a
um comprimido duas vezes por
semana.

O uso do cheque é dc Interesse
geral, nacional

.•ior Koiulor. npprovou 11 tornada de
(•..mau dus eatradai do ferro «i car»
i;i. du ivmpiinhlíi Kerrovlurla Km*
Brasileiro.
ENTRADA DI. KI.HIIO CHNTIUI.

DO IIIIAHII,
A entaçao I». iv.lro 11 forneceu hon.lem, pui- i-i-iitii d „ iin,'!.... Mm.,.lorius •• ..iiii-.ii repiirtlçOim pulillc.i»,(o in .-..'.-HN, uu iiiiporiiiuciu iui ,, ,|»
iSlUtUUU,

Ivu Alfredo M*.tin, descarrlllaram
lumtoill, o« carros A 1 e A 1, du !r.;ndu i-:, v, Theretopolls, Interroiii*
nenilo o trafego, O doposlip d«- AlfreJeMu in prestou Immedlatamente soecorro
dcHliiípcdlndo u linlui.

—* O dr. Lysanlas de Cirquclni
uelto, sub*dlrector da 2a DivlsÃu, (,r.hontem, us seguintes ronioçôes: para» .'siiiçãii Muritlmn, o agente AdolpüoLopes l-Yriiuii.lcH Leio; Sampaio, ;«r,.licnnto Antônio "ernundei .i.< Cunr.fPiedade, conferento Lauro vieira Kn!cantado, conferento Tusso Sampaio 

',i,.
Miilrinie; Matadouro, pratlcauie :i. v,.rlnu Alves de Souza ,, silva; c.i.,iCirande, agente Dermcval Ferreira -,.
Us; Austln, praticante Cl.rl*tov.*tuii iieiliu du Amaral; .Mesquita, cont*:ciit,« O.-car Machado Serra; praticanteii.ii-.iclyiu Carneiro: Martins i*,u,ia
igonte Marlu Miilhcus du l!,i,-iu'riintii^ii (iTvus, ngeiitü Manuel Uniu .'.Moreira Robrlnlioj s. Bylvenire
forenio Waldemar Cerquelra Corrêa't-açapiivn, agente Kurlco aulm.irSin:rnnnti», praticante Knchurlas Mj-tin*tlonçalves Unstos; Bnucnlielro Nelva.-.iiifi rente llenedlcto Alves Hitm.conri: Moeda, conferente Angeln u,.phiicl HlaiiRulIno; Iblrcta, ngeiitn An*'."nlo .Io Oliveira Cnr.lu.iii; lidgurilIVeriiecU, ngenle Edmundo AninniaMetoriii e Arcoverde, ugent.- Jons^hit
S) illl.-y.

O dr. Romero Zunder, dlrecio*dn Central do Brasil, exiiedlu I-. nt-.,a seguinte circular: — "Em Siliitã.mento u minha CSB, n. 72, de i;. ,'«,corrento mez. declaro que dc nccor.lacom .. mi. -¦• du pnrngrapho ;t. ,•„,„.Ulnu.ln cum o uri, 20. du Iteeiuu*monto, baixado peln decreto I7..'ii, ,\tII 'le outubro rie ift-j7, n calculo d»pagamento de mensalidades .• jola ilo
|K>ssnnl exlriiuiimernrlo snr.i feito p^í.salário dn 23 dlns em rada me*, nlinli
que o numero de dias dc trabalho ex-ceda aquelle",

Seguiu hontem para Bollo llnr*sonte cm viagem de InspeccAo o úrRomero Zandcr, dlrector,
IVefelturn Municipal

prefeito asslguou, hontein, os n-gulntes netos:
Nomeando n cldndfio Kduardo H .;,*res, par;-, Bervlr, Interliiamciile, cunoniiun!.i municipal, rtiii-uiile o impedi*mento do servciitunrlo effectlvo <i.mucl Martins Dutton, c percebíiídil.igratiricnçílo mensal rte 2,"iilJO00- „ ...

çrovento de 2a classe rta Limpeza Pu*nuca. u feitor rta mesma dep*-ndenel.iAntônio rta aiorln Gallo,Licencliindci pur seis mezes, as «¦-
gulntes professoras adjuntas rie 

';:>
ciasse: Cecília Mnrlniinu de OliveiraLantisnnl, Amelln Barbosa ,• Dulo-isAlmeida Rodrigues rios Snntosremovendo os seguintes fuuccl..*'nrloB da Liuipesn Publica: a ndpii-lustrado,- ,|,. primeiro, o ri.- secuiiiljManoel Coelho Liige; a de segunda, o¦inxillar de ponto, Raul Sampaio <•,'„•-toso: a auxiliar do ponlo, ,. fiscal Al*horto dc Lima Krclre ; e a fiscal o <-¦
Cunha ae-ün--* t-'iil^'-'. Iimoccncio

Mortes Repeolioas
Exame periódico de sanidade

Oo vez em quando tem-se noti-
cia da morte de um amigo ou de
pessoa de nossas relações e quenos vem causar dolorosa impres-
são, sobretudo quando se trata de
pessoa joven o du aspecto sadio.
Qttasi sempre estas mortes resiiLtam de lesões adeantadas dos rins,ignoradas das victimas e de seus
parentes.

Nos Estados Unidos ns compa-
nhias de wjguro par.-, evitai* esteslamentáveis imprevistos, criaram
um corpo medico que, periódica-mente, examina, de graça, os seus
aa Jgurados, para desvendar osmales que estão se processando in-sii.iosamentc, no sentido de com-
Utel-os logo no Inicio. Os resul*tados tém sido evidentes.

Do mesmo modo está se tor-
nando, cada vez mais commum,
como medida de defesa dos orgãoi
unnarios, o uso dos comprimidos
Bayer de Helmftol, que dissolvi-
dos em água com assucar apre*
sentam o agradável sabor de limo-
nada. o Helmitol, além ri. ellml*
nr.dor de ácido ti rico, é um preclo-sn doslnfectanto da bexiga e rins.

Com este cuidado evitam-se
mu.tas perturbarrios graves destes
orgaos oliminndores e, por consp-
ouencia, multas mortes repenti-
nns.

RHEUMATISMO
itíPURÈZA de SANGUE

DAQTHBOS
FRAQUEZA
ECZEMAS
EMPIGEM
MAGREZA
PANNOS

SYPHIUS E SUAS
CONSEQÜÊNCIA

HERNEGON
ízZ LI XIR

A VENDA eu TODAS
as PHARMACIASeDROGARí/IS

PREÇO 5S000

BaBnHHHH

"DIGCIONARIO DA NOMENCLA-
TURA TECHN0LO6ICA 00

CONSTRUCTOR"
Contendo em ordem alphaboticacerca de 2.500 vocábulos com de*finiçaes de todos os materiaes deconstrucções e seus elementos; or*natos e rudlmentos. ferramentas,

utensílios, instrumentos e toda sespécie de apparelhos adoptadosem archltectura, carpinUrla. serra-ihcria, alvenaria, mecânica, electri*cidade, cerâmica, pintura e demaisartes e offlclos: obra Inédita e Iro-
prescindivel. tanto para a confec*
qao de orçamento oomo para espe*oificações de contraetos. dlrecção de
officinas. fabric-cu e toda espécie deconstrucções: pelo engenhelro-ar-
chitecto. Enéas Marlnl: encontra-se
a venda em todas as livrarias do
Rio. S. Paulo e Santos ao preço de
6Í000. em sellos. estampilhae fede-raes ou vales postaes. e com os de-
positarios M. Garcia & Çlà. Ltda.,
Trav. Grande Hotel, 9 — sobraio»a- Paulo.-7. ¦-,';¦.-'¦ >saí

— .-.-. '•¦-¦¦-¦¦ ¦---¦•¦ :,:..-." ¦ - :- -,.-./^-';; -. , ,;¦ .;^_ - '-M
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FACTOS ^PERNAMBUCO
UMA NOTA IIO i.ovciimi no na.•IAII» Nlllllli: O IIIIIMlKl PtDITO

BBOIPB,,M <A.) - O Biivoino dolistado enviou nonlem a Impiensa «..•¦• Kiilni'! uniu:"Eiii outro imtln, mn outro iimblnn-
tu «III UU! Mil |illlxí..-ri pi¦t'Hiilli-11 iil.ll-
i, rn.is. iu in. noii o «Ib.. . iiiliii, ni., (loa
in.nu iu., ti. ri.i d.Mii i¦.•:,..nun renovar»
li. 11 Ul'1'llll'IK.'ílO liinliiM VVKIIN I. linde
«ilin o govuilio nao iiimla iivm tfuqiitii4
KU liiterciimi p«la eleição du qiiuiriiiur¦ .iinlldiiin a vaga rii.'.i'1'viiila u mino*
rl.i em «'min districto nloltorul. O
i;i v.-inn do Estado i'.'.'iiiiiiiii'iiil«iii 'm
iiuii.rliliiili-ii (lu iniliiii os iiiiinliilpIiiH o
mnls absoluto i.-spilio A niiinifi-titit-
.;.!.. dos NiiffníKtos e o livro aucosso
tin uriins. A comnilHHflo do Purtldo
Itipiilillcuno dn Pernambuco queMii.scri-vi-u a chapa com « apoio do
governo dn Estudo, veda hon souh
umlgoH «|iiiili|iior Inturfiironcla um
favor dos candidatos uvulsos ou ml-i-trmirlos, A situação do llbcrdnila
ii.in olelçõOH do próximo dia 25, tora
o hdii complemento lógico nu verda*
dn da npuruç&o u roconhaulinunto du»
quu nl.tivi-1'i-in iiiiiinrln. do voto», som
preferencia ou prevenções quo nüo
uh pftihi ler o governo, prcniicupuilo
mn presidir com InciiçíIo «• prohldu-
«io o pleito próximo u quantos so
roalliarem no sou quntrloimio".

O IIKSKAi.UI K NO TIIMMUl.llO _
«*l .M.TIONAlllOH 1)1'TIDOS

ItECIFE, 2'i (A. it.) — Consta quo
n ikNfulquo verificado Ilo TllOIOUro
Km.ninai nttlngu a Importância du
80:0009000,

.In, su acham detidos oh funcclonii-
rios Antônio Augusto do Aiui.rlin
«.'areia, Carllto liiiimurfli-H de Cum-
i...i. o Joa" Floronclo dn I.luiu. Msto
ultimo, ox-giiarda da Itoccliirioilu,
lem mfioH procedontos, Qunnto uos
outros «lolii nada so conhecia quo os
desabonasse.

INFORMAÇÃO GERAL DE TODOS OS ESTADOS
NOTICIAS DE MINAS

GERAES

a

-'••-¦'tV*'-.»-»-»»"».*--"*^^

A BAHIA PELO TELEGRAPHO
SAO MAIN THANUMM.IMAIHIHAS

AN NOTICIAM NOItn.1* A IIU1IONIC.V
BAHIA, 22 (A. 11.) — A "Tarde"

publica em destaque a scgulnto nota:"As noticias a respeito dn peste
bubônica silo felizmente muls trnn-
qnllllzadoras. Desde sexta-feira que
nilo so registra nenhum caso conflr-
mudo. A Hyglono, entretnnto, nfio
afrouxou a sua vigilância nos fó-
cos, continuando a empregar mo-
dldas dc, prophylaxlu quo tom surti-
do cxccllontes resultados.

KM TORNO DA HKTIHAIIA UA
CAROA DO "ITAII1IIA"

BAHIA, 22 (A. B.) — Uma das
companhias nns quaes estava segu-
riida a carga do "ltablra", reemito-
monte naufragado, procurou lia dias
o capitão do porto, pedindo conscii-
tlmenlo nara que seja retirada a
carga do mesmo navio.

Aquella autorldado, cm conferen-
cia que tevo com o engenheiro Fre-
derlco Pontes, delegado da compa-
nhla concessionária dus docas, ouviu
«leste o seguinte:"A retirada da carga 6 Inconve-
ilieiitc, porquanto sendo excellente a
estiva a bordo do "ltablra", o movi-
monto de retirada da carga pôde ai-
terar a posição do vapor, criando
uma situação mais dlfflcll que a
ii et uai, resultando possivelmente
graves prejuízos pura a Unlfio ces-
sionaria o para o publico em geral."

A companhia appellou para o jui-
zo federal, quo fez communlcaçõos &
Capitania do Porto, â Alfândega, e
a. companhia cessionária. Esta ulti-
ma exigiu do juiz que forçasse a
compunhla dc seguros a asslgnar um
termo de responsabilidade pelo cns-
eo do "ltablra". O fiscal Vital San-
los affcctou o caso ao procurador
da. Republica. Kniquanto não se dc-
.ide essa questão o "ltablra" conti-
núfi entulhando o porto da Bahia.

Pagar com cheque é rápido,

pratico c seguro

O **-< HIITAIIIO UO INTERIOR Nli!.aiíIU PARA nOHK» DE Índaya'
<Uti Nurnimnl d,, n JOIIVAI, MilUello llurlaotitrl
BBLLO HORIZONTE, 22. — Emcarro reservado, ligado no nooturnoUa Oeste d- Mina», hor-iiIu honlem

para a cldadq du Douh do índaya o«r. l-ranolaoo Campos, secretario dointerior, acompanhado do aeu offl-olnl dn gabinete, sr, Alberto Campo».
çom o sourMnrlo do Interior, quoali vao nssl-tir ti Insinuação om-olal du Escola Normal daquella cl-(ludo, seguiram tambem o prefeito""•islft cnpltnl, raprosentunteB da lm*prensa o outriin pessoas gradua.O embiirquo doa excursionista- es-tovo concorrido,

FOI l.\ Wl'1 || AIIO UM TRECHO DA15. F. 1'AIIAt Al 11'
Durante a excu-stlo roallzada «n-to-liontcm a cidade do Pard «Io Ml»nas, o sr. Antônio Carlos, preslden-to do kstudo, Uv<« ocrsslflo d« Innu-Kuriir nm trecho da llnhu da Estrada«Io Perro Parnentu', jll traferravcl,ern uma oxten-ao dn 8 kilometros.i> prosldonte percorreu um Iremespecial osso trcclio, tendo occasl/lodo observar o andamento du dlvor-""¦"•*" trabalhos dn construeçlln da no-va Unha forrou, procurando Intel-rnr-»o ínlniiclosnínontB dos mesmo».

O NECHF.TAIUO UA AGHlni.TUHA
RBOIUBSHOU DH CADDAH

B«i»rer««ou hontem do Poços rtoCuidas o ur. Djiílma Pinheiro Chngns.secretario «In Agrlciilturn, que foirecebido na gare por ntimeroRns pes-sons.
EXONERAÇÕES K \OMKAfOKS XA

POLICIA
O sr. BInH Fortes, secretario dc 8e-

giirunça e Assistência Publlcn, ex-
pediu on seguintes actos: Exonernn-Op, n pedido, Fellx Pinto do Cnrvn-lho, do curgo do delegndo do poli-cia do município dn Parulzopolls- no-meando aub-delegndo do dlstrlcto doS. Sebastião do Bnrreado, munlclplnde Rio Preto, Joaquim Dunrto Me-delron; 1» supplnnto do siibdelegnriode policia do dlstrlcto de Tnborio,município de Blo Preto; Jose Then-doro Andrade: suhdclpgndo de poli-cia do districto do Villa Santa Cn-•narina, José* Aurélio da Silva; l", "j»,
o 3° supplentcs do suhdelegado do
liollcla do mesmo dlstrlcto, Jullon-oulart Santiago, Joaquim Paulo daSilva e Joaquim Lopes de Siqueira,respectivamente; exonernndn, do c.ir-go do subdclegado do policia dn dls-trlcto do Itacarnmby, município deJanniirla, Servulo SA Pereira; exo-norando, a pedido, do cargo dc sub-delegado de polida do dlstrlcto edil-eté, munlclpo e Itanhoml. GregorloVasconcelloB.

»»»*-»*»»»»*»»»»* m....... . . i-ii-inru-u-LnjT.

0 QUE SE PASSA NO CEARA*
A RAINHA DOS EMPREGADOS NO

COMMERCIO
FORTALEZA, 22 (A. B.) — Foieleita Bainha dos Empregados noCommerclo a senhorlta Nooml LeiteBrasil, fuiiccloiiaria do Banco doBrasil.

O VIGÁRIO GERAL DO ARCEBIS.
PADO NAO SOFFREU NENHUMA

AMEAÇA
FORTALEZA, 22 (A. B.) — A no-ticia publicada pelo "Ceará" dc quemonsenhor Tabosa Braga estava

sendo ameaçado por parte de IndI-
vlduos suspeitos, que haviam che-
gado ao extremo de procural-o naIgreja do Carmo, o orgilo catholico"O Nordeste" declara que o vlgnrlo
geral do Arcebispndo nilo soffreu ne-
nliumn. tentativa de aggrcsBão.

0 QUE SE SABE 00 RIO ORANDE
— DO SUL 

r01L?,U''D'*»-0 O CENTRO DO» F.H»TLDANTK» I.IIIKII I .UIÜIIKN
PORTO ALROHB, 23 (A, n.) — Aoeromon a da tunda.Ro do Centro deENiudiuitea Llbertadoraa tranieor»ruit entre vivo aniliunluNino, lendo"alado vario» oradores.
AiutiM do se encerrar a susiAoinaugural foi resolvido pela. direito.

1,!" t«l«Krnjj|iiir ao dlruulorlo do Pnr-tido I.lburliidor, bem como no ar.AhhIh Draill, partlclpiindo a funda-
çflo do Centro.
AVE**"»* "V1NCONDH DE MAPA'"PORTO ALEdUE, 22 (A.) — Con*formo antecipamos, o Intendente Al-horto Illns assignou hoje o decreto
quo manda dunnminnr "Visconde de.Muna," A iiv. alda quu corro ao longo«la margem esquerda do auuliybs, nadlrouçfto do If.ate a offste, laduiida naface nnrlii pulos armazéns do portoo a nutra fnco por coiistrucçOas pur-tle ii In res,
CHEGARAM A PORTO ALEGRE ON

MIN. HAITI ST A 1,1 /Allllll K
MAURÍCIO DE LACERDA

PORTO ALEURE, 22 (A.) — Clin-
gnriiin a esta capllnl o liitenduntn
.Miiurlcln dn Lacerda o o deputudo
llnplistii I.iiznrilo.

NCENA DK SANGUE
PORTO ALEGRE. 22 (A.) — No

logar denominado 8. Josú «la Por-
telrlnliii, uo 2" distrlctii do Santa
.Maria, dcsoiiroloii-si- uniu scenn de
sangue, nm que figuraram como
protagonistas Antônio Tlnoco, sub-
delegado da policia o Antônio Cor-
rí-a du Sllvn, iigrlcultor. Do confll-
cto resultou flcur Corroa cmn gra-
vo forlmento de bula.

CONCERTO* NVMPHONICON
PORTO ALEO.RE, 22 (A.) — Nn

theatro S, Pedro roallzou-so hontem
o primeiro coneorto symphonleo «iu
sítIii promovida pela Sociedade «lu
Cultura Musical Portoalcgrcnso, sob
a «lliecção do maestro Francisco
Braga,
REPRESSÃO AO CONTRAIIANDO

PORTO ALEGRE. 22 IA. B.) —
Dois pelotões du Brlgnda Militar es-
tfio actuaimento trabalhando il «lis-
pnslçfio «Ins autoridades encarrega-
dns do reprimir o contrabando.
SENADOR VB8PUCIO 1»E AllHKU

PORTO ALEORE, 22 (A.) — Etn
companhia de suas filhas, regressa
hoje no Rln do Jnnelro, a bordo do"Aruçtttuba", o senador Joilo Ves-
pucio dc Abreu, que npfts pequena
demora na cnpiial dn Republica se-
giilrft para Paris como membro da
delegação brasileira a Conferência
Parlamentar Internacional de Com-
merclo.
raj"u"\s**i|jr",ij""ij^^ ** ^i****!'*1"*' ** ¦*»**»»*•*•»¦*

CONFLICTO E MORTE EM CO-
— RINTO

»
Entre policiaes e paisanos

CORINTO (Minas), Março de
192S. — No bairro Comes Carnel-
ro, quando dansavam em casa do
Zepherlna dc tal, deu-so grande
confllcto entre soldados de policia
t paisanos, tendo sido morto o sol-
dado José Ribeiro, do destacamen-
to local, com 21 annos de Idade e
natural de Villa Capelllnha, e gra-
vemente ferido, a bala, o joven João
do Oliveira, vulgo "PC-ba", que se-
guiu escoltado para Curvello.

Foram presos mais dois soldados
que participaram do confllcto.

A população, alarmada, pede pro-
videnclas por intermédio d'0 JOR-
NAL, ao dr. secretario de Assisten-
cia o Segurança Publica, pois de
dois mezes a esta data já so deram
diversos confllctos nesta cidade.

(Do correspondente).

AS ESTRADAS 00 MUNICÍPIO
— DO TURVO —

" -"¦¦ *

A ponte de José Salvlano é um
perigo para os que por ella

— transitam --
MADRE DB DEPH (.Mlniis),

Murço do P.128. — Temos, daqui
pnra Turvo, como sempre tivemos,
péssimos caminhos. Devido a enfies
caminhos subirem o descerem mor*
ro», morros íngremes, de faiarom
o iinlinnl quo se cavalga bufar 0
suar, an enxurrada» descem com
Impotiiosldado o e»cnrvam sobro*
manolrn o terreno das cslrndns.
Com Isso ns estradas ficam Intran*
Hltiivols, reclamando reparos, E so
a administração do município se
descuida, o transito O Interrompido
por multo tempo. Mas, mio piisHaji-dn carros, o sim tropo* o cavallel*
ros, ainda so da griiçiw a Deus.

Agorn, devido a unia ponte, sita
nn lognr denominado Josfi Sulvla*
no. o transito estA c.unsl Interrom-
pldo, Essa ponto fora construída do
prnnchnn» e eaius, em parto com-
pletamento pOdrcs. quebrarani-so e
os tranaoiintos, «em outro desvio,
arriscam ato a vida de seus anlmacou a própria passando por ali.

Cremos quo o actiml prcsldenlo«lu Câmara, coronol Joaô Bonifácio«lo Azevedo, não «stii iclonto «lo cs-indo em que «o acha a referida pon-te, porque se disso ello tivesse co-nhocimonto, jft teria, do ha mulio,
mandado roformal-a. o serviço (•«Ie pouca monta devido a ponte'minser grande o estarem os alicerces
ern pcrfejto estado do conservação.
bondo elln uma ponte Indispensável
no nosso melo de communlcnçilo
cnm nquelln cidado, o sr. presidenteda Câmara devoríl determinar a suarecon.strucção o mnls breve possl-vel. E cnm liso s. s. prestara bomserviço a causa publica.

— Esteve entre n*» n sr .TosfBra-s do Carvalho, residente cm SãoVicente Ferrer.
(Do corrcs|Kindcntc).

NOTICIÁRIO DE S. PAULO

CORRESPONDÊNCIA DE UNA
Carnaval, religião, viajantes e

2«*?"??A,XADOn 'TAMATÍO VAERLAI.I7.AH CONFERÊNCIAS PA»TRIOTICAS
S. PAULO, 22 (A.) — O dr. J. Pines«J» Rio, prefeito da ciipltnl, nlteii-«lendo no pedido do cônsul rrernl daItália, cedeu o Tlientro .Municipal,nos dlns 27 e 30 do corrente, pnrn arealização de conferências patrlotl-cns pelo embaixador do rei du lia-Ha, sr. Bernardo Atollco, dedicadasA colônia Italiana.
O PALÁCIO DAS INDUSTRIAS
TRANSFORMADO EM MUSEU

S. PAULO, 22 (A.) — O governodo Estudo pensa fazer no Paláciodns lnilustriiis a Installaglio do Mu-seu Permanente dc Industrias, Lu-voura e Commercio de K. Paulo, ao
qual possuiu recorrer os interessa-(los em conhecer o gnio de adianta-mento do Estudo.
NOMEAÇÕES IIE JUIZES M IISTI-

TUTOS
S. PAULO, 22 (A.) — Foram no-

meados juizes substitutos:
Para o 1» districto judicial (síde,cnpltnl), os srs. drs. Herotlde.s da

Silva Limn, Cullmerio Nestor dos
Santos, Oscur Fernandes Martins c
Oswaldo Pinto, respectivamente. Io,"" !!" c 4".

CARNAVAL
l'N.\, Kflo Paulo, murço de 102» —

pcrarrai-a.il* i..«-i..<n. animado», ne*.ia Kii4iilld,iiU-, oi feiüi-jiiH onrnavaloi.
CON.

Dlverioi grupo» de eucantadoraj«tIiiiiçíik. Hrim, Nenhorllai a cava*
inelroí i..m.«^ 1...1..,-, pnrcorrfrAm asiiiihMiK riuir. iiiiiin nhigrlii quo bemdomonatrava o . nlhuilaimo o aa*tinfuçfto qu,! rebentavam «ins i««'Ui«•«¦riiçf.es. nnquollei iIIuh em que ntrl-íieia nao pude linpurar.

Noi Hoh dias «l« c.iriiuvnl, foi or-.'..ini",i.i . uni 1.. ih. corao, rnmpuNtode .1,11,1,11.\, |„ (l utitn.fitiiiliiline», or*iiiiiiikiiiíkIoii com npurndn gONto e•¦« n.liiüiiiil.i bonlliis fantaalaa.
Houve rmilildiis batnlha» de lnnçn-

perfume, confettl e Herpentlnns.
Miirnntn o oorio, nbrllliuntoii com•«eus iniiiri." o . ii.'iri.'-«ii,iis u grninloorchoitrn "Eutorpa Unonio".
Pura maior realce doi festejos r«M-

llrnrnin-su IiíiIIch A íuiiinslu 110 vasto
suíno «io cino k. João, o alím «lo
ciitrn» familiares. O sul.lo dn cln.»
re achava prnfiisumeiitu liluuilnnilo,
fn-endo lenlçnr ns flnllilmns fnnl-i.
sins, emproitando um delicioso on*
canto no j,'! de sl b.-ui«iiimo conjun*
to,

RELIGIÃO
.1.1 se «leu Inicio nn Igreja ma*

triz denta cidade «rom gruiule fre-
qui nela dn fieis no plcdo .vivi-
cio da Vlu-.Sacrn. quo como ficou
marcado, scrn folto todns ns quar*tas-fclrns <• «loiniiitf.is dn Quareama.

IfavorA em todos esses dias con-
fercuclas qunresmaes.

ITINERANTKS
Aclm-se ontre n6s n senhorlta Nu-

nes, prima de d. Maria de Lourdes
Penna. professora nesta cidade.

— Tambem p.» acha na cldndo a
aenhorltn ttemmii Itosa Ferrnro, so-
lulniia cia nosso vigário padre An-
tonlo Popo,

VIOLENTO TEMPORAL
O violento temporal ilo dia 21 do

corrente, desabou sobre esln correu-
te, causando diversos prejuízos.

ISm (livprsoH poiiton vltim-HO n.uri>fi
caldos, arvore» virada» o fios da luz
publica partidos,

A cidade ..-..se «Ilu. esteve As es-
curas.

(Do correspondente).
-¦¦•¦¦•-¦Ni*****--**^^

A INAUGURAÇÃO DA ESTRADA
DE FERRO MACHADENSE

o

A presença do sr, Antônio Carlos
MACHADO, Sul de Minns — Março

de 102S — EstA definitivamente mar-
ondo o dia 11 'le abril próximo, pnra
a innurnçuo official da Estrada
de Perro Machudcnsc.

O exmo. sr. dr. Antônio Carlos,
presidente do listado, lelegrnphou
ao dr. Flavlo de Salles Dlus, prcsl-
ilentc dn Estrada de Ferro Macha*
deuse, nos segulnles termos:"Dr. Flavlo — Machado — Deve
ser marcado dia 11 dc abril Inaugu-
ração Estrada «lc Forro Mncliadcuso,
dln 10 devo estar Varglnhn, dia M
enmpnrecerel Inuuçiirnçíio". — (ai
Antônio Carlos",

O povo de Muelindo orgullin-se em
ter 11 subida honra de hospedar cm
sua terra, peln primeira voz o exmo.
sr. dr. Antônio Curiós, presidente
de Minas.

Tinha sido marcado o din 21 dc
mnrço, pnrn n Inauguraçílo, mus em
obedioncln nn tolegrnmnia supra foi
adiada pnrn o dia jii referido.

(D«i correspondente).

A ENERGIA ELECTRICA EM
PORTO ALEGRE

m
UMA PROPOSTA DA KLlíCTillO

NHAItlü AND llll-.ll
PORTO ALEORE, março «l.« iü2.s.— Eaiavti, lm m.-.-.s, Iniiallnila cnmtiscxiptorlo, "in Porto Alegr», uma«¦«•mniliiAo da repreianlantea Hu. fj,

II. du Forçu Electrlea, nonio cmn
quo nperu 110 Hraall a lllectrlo Hlm-
ro and Itoinl, poderosa empreau uniu-rlcnna quu ponue cerca de 100 em-
preaaa de electrlcldart», espalhada»
pelo» prlnclpnes nulsea do mundo,

Aquella «¦«•.iimlrihAo de represen-
tnnins da C. 11. de Força Electrl-l'.l..n.,,.ul.v"u ni*0 "0 e»lu«lnr na pos-alliilIdudt-H Industrlaes da Porto Alu-
gra, como tambem «sntniiolar nego-olnçOo», pura firmar um contractocom a municipalidade pnrn o fornu-«manto du lua, energia o nrvlco
dO llDIllIcN.

Dutiio contracto dependia a com»pra por pnrlo da C. II. de Forçnlãleotrlça dna Companhia» carris,11or*'-VAIeBrense e Energia ElectrleaRio (irandetiM .
UupolH «In longas lugooiaeOa» cm

quo pareceu ohegar-ie a um necor»ao, as dmnnrclies íracnisaram, dls-auivomlo.se, eiitAo, a aonunluao dorepraientanto».
Agorn, ao quo sabemos, estmi ne-gouluçfie» fórum roatadus.
1.' assim que, recuniomente, velua esta capllnl, em mlus.lo reservada,o sr. Lio üonnott, reproaantnndo o»elementos quu constituem a Compa-nlilu Brasileira de Forçu Electrlea.Ao quo nos Inforinnin, apresen-t«m olle a municipalidade uma novaproposta relativa A ucqiilsIçAo, por

í'-'!e!' a ,, on",r".s,u- O»" companhias(.irrls Porto Alegrensu o EnergiaElectrlea Rio Orandanse. 
"""B'a

A casa proposta, depois de estuda-du, n municipalidade respondeu com
lil",'1 ,p/J!V0*\'t. <*"°* ao '""J **- »"lr*mo, teria «Ido aceita pelos capita-listns norte-americanos.

A esse tempo, porem, nggrava-ram-se os pndeclmontos do sr, Octa-v o Rocha, vindo, afinal, 11 moléstiaque o noomottern, a ter o fatal des-enlace que tnda a poiiiilnçilo tiinto
íe"!?.?,""- Km ««"V-nuencln disso,ficaram ns negoelarjOes 8us|)ensus.

3

NOTICIAS DE S. JOAO DEL REY
S. JOAO DEL REY (Estudos do.*. mus4. _ As fortes e prolongadascliiivns, nqul tombadas Ultlmamen-,te. cuusnrani vários estragos «lt?vulto, dentro ns quaes mio foi dosmenores a destruição «lo "Btand"

de tiro do ii» regimento do liifun-turln, sito num descampado pruxi-mo «Io leito «lo rio doa Montes. Nobairro do Tijuco, aluiu um casebre.
E nu várzea do Mnrçal, ondo se
acham estabelecidas multas colo-
nlas de Italianos, a impetiioslilude
ilo vento arrancou do mMo nlgumas
arvores do regular grossuru.E' esperado nesta cidade, em
princípios de abril, o presidentoAntônio fartos, a cuja administra*
ção jii «leve o município valiosos bo-
neflclos.

O indivíduo João Alfredo as-
snslnou. em plunu run de Santo
Antônio, sun 11 ma nte Rosa do tnl.
O crime, prutleado a tiros do gar-
rin-liii tevo por motivo questões dc
cluino. — (Ilo correspondente).
****44*1*»44***»»****-'** *******»**'•»-» l'*»»**l***»a'»»*»i,**»»*<

MISSA DE 30° DIA POR ALMA
DE D, ALFIDA VIANNA

Conforme antecipamos, rcnllzou-se
nesta localidade, a missa solemne,
de 3U0 dia, por alma do d. Ainda
Vianna, prnnteada esposa do exmo.
sr. dr. Mello Vlanna, vlce-presldcn-
te du Republica, mandada rezar pelafamilia Borges Fleming, tendo gran-ilo assistência.

VAE-SE ERGUER UM MONU-
MENTO AO SR, CALOGERAS

CAMPO C.UANIH" VAE HOMF.NA-
GEAll, ASSIM, BSTE POLÍTICO

CAMPO ORANDO (Mallo Oras»
so), fevereiro — Campo Orando
quer homonngenr o sr. Calogtra»,
que, comu ministro da Ouerra,
prestou tfio relevantofl serviços no''ali, erlRltiilo»lhc um monumento
em uma do muis praça».

A respeito publica o "Correio du
Sul":

"Continuam n ser subserlplns ns
listas do contribuição pnra o mo»
numento que se vae erigir, nuina
das priiçns da nossa cidade, om ho*
menagem ao dr. PandlÁ Cnlogoraa,
por iniciativa do amigos a itdmi-
radores dc s. ex.

Alé A ulilniii publicação n snm-
ma arrecudnda nitlnula 
Il287$700.

Rocobomo» agora outro lista do
coronel Rogaolnno Mendes, com ns
M'guinieH parcollu»:

Coiitrlbulçfio du Forç aPublica do
Matto Grosso, 2869000; Idom do
oontingento especial do Cncore».
lOSfOOO; lotai, 1:830*1700,

Como so v«\ o movimento do
apoio A Iniciativa se traduz em fa*
ctos concretos eom nn freqüente»
donativo» que v*in avolumando as
primeiras parcella» adquirida».

E 6 preciso que nsslni si-Jn.
Alem do lado moral por que so

aprecia a obra, hu llllldn o aspecto
material quo nos mostrarA como
cidade embeilezadn e culta.

Assim, o commorcio, quo fi umn
grande o poderosa classe, poderA
trazer com (l seu concurso um
grando impulso uo movimento paru
u reallznçÃo brava o definitiva do
emprohendimento."

NOTICIAS DE RODEIO
Rodeio, Esiuilo do Rio marco dc

1S'.4S.
VAIIIAS ESTRADAS IHl RODAOEM

O SECRETARIO DF. OIIIIAS lio
ESTA no.

Encontru-so entre n«'.s, cm compa»
nhla do sua exnin. família, o «Ir. Pio
Borges, secretario de Obras Publicas
do Estado «io uin de jnnelro, que
fixou residência, jmr algum tempo,
un Fnzcndn Cachoeira, adquirida pe-,lo Estado para a montagem de unia
escola agrícola o tem Inspccelonado
os diversos serviços nffectos u sun
secretnria. Assim 6 que, além do.s
tralinllins «le recoilstrucçAo «• ularu-i-
mento da estrada de rodagem Ro-
doto-Sacra Familln-Fazenda «ln Ca-
choelrn, s. ex, tem percorrido dlver-
sus outras estradas ii««nc município,

SACRA FAMÍLIA-VASSOURAS
Para umn llgaçfto rapldn entra Sa-

cru Kiimllla do Tlngun A cldudu «lc
Vassouras, passando p.ir Palmiis, foi
vistoriado e estudado n traçado sulu-
do da fazenda tlu capitalista JoAo
Baptlsta, no kilometro :> «lu oxtrnaa
Rodelo-Sacra Família, nliaves»iindo
a Fuzendn «ln Pnmltnl, «le proprlc-
dade do cupltallsta Fernandes Bra-
ga e chegando na Fazenda de Pai-
mns, fuzcn.lo nli llguçA.. com a estrn-
da dn cidade ilo Vassouras, JA exls-
tente. Acoinpnnhariuu o engenheiro
Plínio MagnlhAes, como Inturossndos
tambem nu referida lignçAo, nlém
dns pessoas acima ciladas, o« srs.
Arlinilo Ribeiro Nnnos, eollector fe-
derol c polltici em Rodeio; vereador
Motta, de Sacra Família; Domingos
Fernandes, negociante eni Sn.tu Fn-
tnllia, c Teixeira da Motta, antigo
lavrador no local. Feito todn o por-curso em cavallos, gentilmente, offo-

0 CLUB COMMERCIAL DE
D, PEDRITO

A 8UA NOVA DIRGOTORIA
I). PEDRITO, Itlo Orando .10 rtul,

Março de 10Í8 — Em aoMÃo ao*
lomno, foi empossada a nova dlre»
ciorln dn Club Commerclal deatR
cldnde, que dovorA norlsni' ei de»»Unos dessa iissocliiçAi», 110 corrunte,
nnno, o que uatã ntwlin oonstítuidàiPrcsIdeniP, Juvenclo Frnnolaoo da
Moura; vlce»pro»ldont«i Florlbnl d*oliveira Jardim; aecreturlo, Jofto de
Dou» «1'Miitt! (reeleito); 2" secreta-
rln. Atallha Coutlnho Rocha; the-loureiro, Alcldoa Silva dn Costa (re-eleito); adjunto, Virgílio Pires Dar-cellos: Conselho Fiscal, CalvInOBarcellos Mola: dr. Emilio severod«> (Jun d roa o Alberto Dutra Luno»
(reeleito).

(Do «i)ri'i4s|MimlPiiu»)
l^^A,,^A^,^*^^'**»*,,,*,»^*^*',>>*»,^,>^

A SOCIEDADE PORTUGUEZA DE
BENEFICÊNCIA EM CAMPOS
A si.A NOVA DIRECTORIA

CAMPOS. Murço ile 1!)L'S — No»
nsíonibleiis gemes ordinária» reall*
zn.l.is. respectivamente, a íü dc Ja-
nelro e 20 de Fevereiro próximos
passados, foi eleita c empossada n
directoria qup tem dc dirigir o»
destinos «Iu Sociedade PortuguoM
do Renvficrneln, em Campo», no
corrente nnno de lflüS. n qual ficou
constituída, como s<4 segue: Presl-
dente. Manuel dn Silva Moita; vice-
presidente, Serafim Rodrigues de
Almeida; l" secrelnrlo, Antônio
Joaquim Alve» «le Azevedo; 2" se-
cretorlo, Antônio Qulntolln: thesou*
retro, Josfi Ruiflnn .le Carvalho;
s.vndico. Innoccnclo Noronha Pias,
e administrador, Manuel Soares
Vieira Nogueira, indos reeleRos,

(Do corrospondente)

recldos pelo fazendeiro .Infln liiptls*
ln, foram, durante n viagem, exainl-
nadas todns ns possibilidades, tendo
ficado assente o Inicio dn constru*

«*i;A.. Imnicillutnmento pelos pontosmnls convenientes com «1 nilJiit«irto
o nssistencin dns respectivos inieres-
Slides.

Executados os serviços ne.e.-nn-
rios, flcnift Sacra Pnmillll 11 20 o Rn-
«leio n lt. kilometros da cidade d.i
Vassouras. Quanto tir. vnntngeiis da
referida lignçflo, gfio lnnumerus, tra-
sendo 111*11, so a llgnçAn rápida de
dois dlstrlcto» li sun respectiva sfrte,
sem cnir dn próprio munlclpln, como
o desenvolvimento o cnlorlznçllo rtu
uniu urniid,' ü.in.i dn lnfrlor com ps*
pl.oidld.is terrns para lavoura, com-
plctnmcntn abnnilonndn», por fnliu
de comiiiuiilcuçíles mais rnznnvcls.

I,I(ÍAC'.\0 RI» 8. PAIII.O
Pelo dr. Plínio MuKiiIliães, enge-

nlielro njuduiilo «ln Estudo, foram
atacados ns serviços d« niellioramcn-
l«,s do trcelio de estrada Pnra.-nmby-
EMtradn ltl«.-S. .Paulo, em tompo tra*
çndos pelo lOstndo paru dnr pussii-
gem ii biuiilelrn puulistn o nilo cnm-
pletndo p..r fnlin rie vertia. Com inuls
este sensível mollioraniento, qne de-
vemos 11 (lodlcnçílo e nctlvidnde do
«Ir. Pio Borges, Rodeio flcarA a 2 lio-
rns do Rio, quando actuaimento ent.l

se levnndo 4 horns, em vlsla dus «llf-
ficiildiides a vencer lio referido Ire-
cho.

(Do correspondente)
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No corso das avenidas, para onde affluern muitas centenas de
automóveis bellos e elegantes, o novo OAKLAND — o Cosmopo-
litan SIX — revela melhor a impressionante belleza do seu con-
iunto, pois, destacando-se dos outros carros, elle capta a admiração,
mesmo dos desinteressados pelo automobilismo.

0 novo OAKLAND — o Cosmopolitan SIX — reúne todos
os requisitos de belleza e elegância que a moderna arte requer.

Demais, o novo OAKLAND é um carro cosmopolita: um carro
que em qualquer estrada, em qualquer circumstancia e sob todas as
differentes condições, presta sempre os mais efficientes serviços.

Pedi a um agente Oakland, uma demonstração deste maravi-
lhoso carro garantido por um anno, contra quaesquer defeitos origi-
naes de construcção.

AGENTES OAKLAND AUTORIZADOS NA CAPITAL

•^3 PCnI mm\ E*CT^S

AV. RIO BRANCO, 31|33
Agentes Autorizados nas Principaes Cidades do IPaiz

GENERAL MOTORS OF
CHEVROLET - PONTIAC - OLDSMOBILE - O/AKLAND - 8UICK - VAUXHALL

BRAZíL, S.A.
tASALLE CADILLAC ^ CAMINHÕES CMC
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1 Relação de Vapores nacionaes e estrangeiros
O numero «deante do nome do vapor Indica ¦ Empresa • qne o mesmo
pertenço, deventlo-te procurai-a na Usta "EMPKICSA8 OB NAVEGA*

ÇAO" qne apparece nesta mesma pagina
Affqato remia..
Atritaa Prior».,
AfriMUi •••••
Aim ittiiiii
Alitrlribt 
AlblRfli MIMI
Alcântara .....
Alem»
mli» .........
IAIIiM •Âirnnt. 

Alforib •*•••••
AlhlDi »••••••
Alntmorrt ....
AUntdi • t •«• * •
Almirante Alais-

dnuo ¦ •#•e••
Alnlrut* Jie»

|QI> •••*•*•
AlnlmsU Balda»

ahi 
Alitna •••••••'Aludfi •••••••
Atvtkl •••••••
Aauionu 
Amtric»
Anuleis Lcflon
Aalnl Rliialt

de Oeaeulllü..
Ajsiral (Ullin.

drenii 4» I^*
msreili . • •«

Amiral TraDde .
ammirullo Ba-

lollo •••••••
Aaitslli •
Andalucla .....
Aodst •• ••••••
Anitia .......
Ango •*#•••••
Anns ••»•»•••
Antônio Delflno.
Aatwtrpli 
Anrtrr 
Arttilm frio» .
Aracijo' ......
Aracatr ......
AftC'tat>t •••••
Aniotil» ......
Afiníora .....
Artnniul .....
ArttlobO .....
Araraqaira ....
Aritntlna .....
AtflDtlOI .....
Artwtlnln ....
A ritme .......
Arte •••••••••
Artralile 
Aieenilont • • • • •

Aiplrant» Kiifl-
mento ••••>•

Auu' ••••••••
AitDi #••»••••
Adtunif, ......
Atalaia
AtlinU ......
Atli» ••••••••
AtUkl 
Animtni 
Aorffny •••••••
ATrlnu ......
Arili ••••••••
Atod ••»•••••
Ayurnocs •••••
Badco •••••••
Bientndj .....
Base ••••••¦•
Bahli ....»••
Baliac .......
Binskok ......
Barbacena ....
Barnn Baejen» .

*Si)tT, .......
Baitw *
Bella Gaíifana .
Bell» lil» ....
Relredert .....
Blela ••••••••
Bilbao .......
Bocaina ......
Bolirier ......

^onheur ......
I ^rboremi ....
tlore .........
Korr VIII ....
Borslano ......
Btiiwell .. .i. • •
Bomtinill!» ...
Braall 
Bradllt» Frinea.
6np •••••••••
Sront# •••••••
Itroyer? ••••••
CtbedaUe .....
Cab.i ••••«•••
Camamo* .....
Cam peiro • • • • •

Jtnipini* .....
Campoi
Oampo» Sallw .
Dannaitãlrar .. •
Sintutria fiulma-

r le » •
Cap Ateou» ...
Cap Norte ....
Cap Polônio ...
Capitai? •
Carl Boepckf ..
raill»  .
fcrollne ......
¦ tablanca ....
¦latllllu Prine»
Viacadat ......
¦"atoo» •••••••
Caiambo' .....
Ccleatt .....«•
Cam
Cometa
Goiaba ........

Umltt 
Cta Aloldlo
Cl*. Almn
Ota Ca palia.....
Cia, liont,
et». Ill|)par..i..
Cta Baratine...
CU, Vaaooncatloa.
Comatllf le ....
Conte nianraroa.
ao

Conl» Roaa4 ...
Coou Tarda ...
Gorratidn ,,,,.
Oorrlella ,
Conlnli» ......
Conteis Prlnra.
Crofeid 
Crui ••••••••
Cubano t •«•«*•
Oubatlo ......
Curitiba 
Ouibi
UltTO •••*§••¦
llella
Daraerara 
Denrterab 
CEotrecutriiui.
De«ado 
IMitilar» 
Detaa
Illeramtlr.o ....
ttouro ••••••••
Dota
Puca Atmiul ..
Duca D'Aoita .
Dupleli 
Duiju» d» Caiiai
Eclantlor 
Rlienaeh ......
r.llrabfth .....
Eliailar ......
RffldtO e•••••a
Knrlchetta ....
Entre-Itloa ....
Kquatnr ••••••
Krfurt • • ••• • a •
Rteaut .......
Kipana
nini •¦••••aa*
Hltort nitMi
Küb^ ••••aaaa
Talco 
Klamenje 
Flandria
FlQfida «a aaaa a
Porblo 
Fonnof ¦ »•••*•«
Formoie 
Fnrf da Pouau-

mont 
Tort de Bniuilla.
Fort d» Trojon.
Fort d' Vau .
Frankentrald ...
Ralller •
tiarrTtale .....
Caitrrland .....
Gflrla 
Reparai Beltrano
Reneral Uitre ..
Remar
Remt •
Rlorannl .....
Riullo Caaara ..
Rotba 
Rouierneur .de

Lant>btert ..
liojw 
Rraenseaben ...
Granada «aaaa*
Rrandoo ......
Rreeorlo ......
Rrenadlar .....
fírols •
Ruaratuba • • • •
Ruaiarl ......
Ruaruji ......
H. PTinde ....
Ruropj ......
Italnaut ......
Bakat» Mara' .
Hiunrli) ......
Harburi 
Bawaii Mara' .
Beracklee .....
Rakata Mara" .
Ileracbol
Illbemle
niübland fílen .
Higbland Warrloe
Hishland Laddia.

Bitblind Loth .
Illübland Piper .
Hishland Pride ,
HiEhland Prinre.
HlBhland Botar.
Hoedlr 
Hojartb ......
llulheln ......
Hollywood ....
Holin • .aaaa.m
Iblapaba ......
Ictrahj .......
Icarabj .......
Iguassú' ......
Ilbdoe 
Indian Prince ..
Indler 
Infanta Isabel d»

Borbon 
Ingi a a • aaaa* a
I nef •••••••*•
Iooler ni
Ilianema ......
Ipanema ......
Iratj ........
Itaberi ......
Itablra .......
Itacolomy • • • • •
Itacibe .......
Itaguaaao' .....

80
lfi
IUInn
24

6
22~«
27
8
y

4»
BU
lfl
81

1
1

IU
63
ir,
Ki
in
15
lfi
IS
811
15

5
IU
1»
BO
1H"5
82
22
43
83
24

11
22
48
21

11
62

8
10
«O

ío
10
iu

llalmb» 
I taipa»» 
llalmb» ...,,,
ItalubA .......
Itamarac» 
Itanema 
Hapar, 
Ilapaiil ,,
Iiap* 
Itaimna 
Itaperuna 
Ilaiioen ,.,,,.
Itapuca 
lUpuhi 
Ilapura .......
Itaguatli .....
Ilaquara 
Haqulc*
ItaiaucA 
Itatima
lunba 
Itaiarata .....
Itelienrald ....
I"hj
Jatioatla 
Jarulu .,
Jacuarlb» .....
Ja»»r> * i • •«•••
Joio Allrads ...
Joaielro ......
Jnnca) • • • ¦ •»•
JlinO aaaaaaaaa
luplter .......
R. G. Adolf ..
Kainakura Manl'
Nanajawe Manl'
Kawachl Maru' .
KeUerwald
Ffennemtrland .
Knapplnatbnrf .
RrnnprlnietraD

Uarsareta ...
KtliUMi 
Kyplilnla .....
La Cnmna ....
t.» riala Maru'.
I.ace 
Lacuna a**a««»
t.aland» 
Leiibnrr7 
'^tV* 

*...»»»a
Laodlum 
trnpold 11 ....
IJCt»
Mcurta .......
Uma mi
f.innla •«•«•••
IJPaii a.» a a a a a
I.ltt* aaaaaaaa
I Jtonler 
Loi-k Tmol ....
Londonlar .....
Lotada •••••it
l.utrtia 
I.uiemburt ....
Macapi 
Macedonler • • • •
Madrid 
Macd* laiiiai
Malte •
Manio» 
Uancburlan Prin-

ce 
Mando' •
Manl Ila Maru' ..
Mantlquer» ....
Ma raio
Maransuap» ...
Marcnnler .aaaa
Marl» Cbriitina.
Ma mim 

Manha tVathla-
ítOn aaaaa>a m

Mauilia ......
Meduana ......
Menapier ......
Blendoza • a a a • •
Mcrcaior ••••••
Mcrcler hmih
Merít? «aiaiii
Minilcn aaaa»»»>
Mlrabella 
Mlrafloraf .....
Miranda
Miranda 
Monte Cerrantea.
Monte Ollrla ...
Monte Sarailentn.
MonteTldte Maru'
Mosella »,.*•••
MOSSOrO iiiim
Munarto ......
Murtlnho .....
Naftsator ••••«
Nazario Sanro ..
Nieitenrald ....
Nlenbur: ......
Keuremberf ...
Olímpia? ai aaaa
Opania .,
Operoaiti .....
Orania .......
Ordiina .......
OliODf ¦ aa • a • a
Oríta «aaaaaaa

(Iropeua ......
Ortesa •••¦•••
OstprenaaeB ...
Üueeean ......
Ojapock ......
Padfle •
Pan-America ...
Pari ........
ParA aaaaaaaa

Itaty lamitii
1'arariajr ......
Paragnaj ......
Paraná .......
Parnahyb» .....

Patazonlar ....

III
10
10
IU
10
10
10
10
0
10
10
03
10
IO
10
10
IO
10
.10
10
10
10
18
a

ita
8
H

22
22
sa
22
58
18
18
41»
411
4M
lfi
25
nn

Ib

lfi
V

III
22
11
III
"2
iíi

2
• I

2
in
1»
6
6

20
21
22
21
51
87

2
"2
24
811
63

A
22

83
32ÜI
22
«n
22
24
29

8

12
37
87
21
S5

1
21

8
80
63
63
22
63

9
u
9

«1
87

B
28
22

1
88
16
80
tO

24
2Í>
45
25
61

D
61

61
61

U
6

22
18
28
JO
22

8
16
22

tf
22

Padre Uritt»
phana» .....

Fadra l 
Wdro H 
I'<nlar .......
I'lildia
riauhf 
1'ilot 
Findo 
Floiüo» 
1'lrah» 
I'lran«» .,
Planai

I latB •aaaaaaaa
Poroní 
FoeMIjk 
Portugal ......
PortugufM Prin-

oa 
Fraaldaste Wen-

MllâO 
Príncipe dl Cdl-

ne 
Príncipe»!» dl»

«anna 
PrinelpMia Ua.
ri

Proriiloncla ....
Prudinta dt lio-

raia . 
1'uru'e .......
Pyrineua ......
Rubura ......
Itapbael 
Itaul Boate» ...
Ité Vittorlo ....
Itedte 
lttlne Vlvtoria

ISuienle ....
Itbodoplf 
llio Auaionii .
Kio Uoc» 
Itio Rrande • •.
Itio de Janeira .
ltudrlsuaí AH«a.
Iloland
Ku» Barbota •.
üabará 
tiabOr . » . • aa • a
h»cbt«n*(ld ...
Saiu 
810 Franciico ..
Snnla Fe 
tianl» 'Ibema ..
a-uitarím
Santo» 
Santo» Maru' ..
Sardlnlan l'nn-

Cf aaaaaaaaa
tiarthf m
Saturnla ......
Sebar» 
Senipe
Serr» Rrand* ..
Serem 
Sücnilal 
Slcrr» Cordoba .
8ierr» Mcren» .
tjlurr» Ventana .
Silaru» 
binP a a • aaa a a •
Socrate» ......
so! ia •••••••|
BOtnDlt a • a a a • i
Southars Croa» .
tipero 
StrIjeroald ....
Stella 
Strabo aaaaaaa
8uíci» 
SuuTirr 
Sumaré • ••••••
Swtnburnt •••• •
Tabatiiig» .....
Taormlua 
Tapaió» 
Tartar Prince ..
Taul 
Tencrife ......
Temer 
Thode Fasclund .
Tibagj 
1iotoretto 
TocanUne 
Tomaeo dl Sarola
Troubadou» ....
TuniMe» 
übi
Dc»
Una
Dno
Um aaaaaaaai
Drusua» ......
Urunuaj 
Valdivi» 
Valparaiao .....
V«ndjck
vasarl ••••••*-;
Vauban 
Vcstri»
Victoria 
Vigo 
Viklnustaji .....
VHIagarcia ....
Voltaire .......
Waaldiik 
Wakasa Maru' ••
Waagcnwald ...
Werra •... .»•»
Weser
tVeit Camargo .
West Nabirab .
West Nilu» ...
Weat Nolu» ...
Wettern World .
Wnerttemberg ..
Zoelandi» .....
Zilldijk

aaaaaaaa

¦aaaaaaaa

2-t Zvier .,

18
22
22
24
IU
k
14
8E
24

*
a-fi

86
22
84
23

18

22

211

211

26
62

22
22
23
IU
IM
"2

BU
23

XI
lfi
23
82

80
22
22
21
IH
2'J
18
U
8

22
22
31

J8
21
12
11!

47
21
IM
80
811
80
2V
27
IU
12
21
28

11)
4

IU
18
24
8'.'
IU
22
28
MU

83
22
8

80
8'J
B
IU
22
2'i
au
24
22
M»»

22
22
MM

lfl
22
85
18
IU
19
IU
18
28
V
8
M
IU
84
tu
16
80
80
60
60
60
CO
28
lfl
25
84
22

MorâmnoMARmHo
Serviço organizado diariamente peto O JORNAL em combinação com as companhias de vapores
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Vapores esperados no mez de Março

Empresas de Navegação
nacionaes c estrangeiras e seus escriptorios no Rio

I AB FINLAND AMERI-
HA UKJÍN 01». —
Acento»! WUaon, Son» O.
Ua Ltd. At. llio Branco.
87. Tela. NorU 1309.
Bnd. tal.'- -Anglicu»*.

a ARMEMINT DKPPB —
Agenda: Ae. Blo Branco.
11 • 13. _A. N. 820Í.
End TA *Chafg«i>a".

4 BLIÍB 8TAK UNE —
Agentea: WUaon. 8one A
Co. Ltd. At. Blo Braneo,
S7. Tala. Nort* 1309.
Bnd. tal.- "Anellma*.

4 OARRARESI 10.—
Rua 8. 4osí. ia. aobrado.
Tal. (X 1833. End. Tal
"Oartareal*

$ OHAROEUR» REUNI8—
Aguda: At. Blo Branco,
1) • 18. TeL N. 8207.
End. T»L "Chargaura".

a OOMPAQNIE DR NAVI-
OATION FRANCA AME-
RIQUE — Agiratw Comp
Commercial • Marítima.
lr. Blo Brant», IB Tal.
N. 67a TaL "Dtir»j*.

t COMPANHIA BRASILEI-
RA OE CABOTAOEM.
,TDA. — Uo» d» Alfas-

deta, 48. 8» andar. Tal»
U. 8322 e 8184.

a COMPANHIA OOMMER-
CIO ¦ NAVEOAÇAO —
Paralra Carneiro A U Ltda.
At. Blo Braneo. 110 •
112. T*>- <i «053 End.
Tal "unido»".

a COMPANHIA HAMBUR.
QUEZA 8UUAMBRICA
RA — Asantaa: Theodor
Will» A O At. Blo Branco.
TU. TeL N. 1583. Esd.
TaL -Win»».

10 COMPANHIA NAOIONAL
OE NAVEGAÇÃO COS
TEIRA A». Kc-t. rn-
803-881. lei. N. 8240|44
Paaaacena- Rna VIaconde
da tnhana», 84. TaL N.
BB. Bnd. TeL "Costeira*

|1 COMPANHIA TRANSA-
TLANTIOA HESPANHO-
LA—Alentai: Pardra Oar-
nalm ft ti. At. Blo Bran-
«O. 1101113. TaL . 4653.
Cana»- O. O. Coutinho. '.
8. Bante, 83. TaL N. 6443

13 COSULIOH LINE—Aten-
eaa: 800. Aa alertinelll.
At. Blo Branco, 108 •
106. TaL N. 6184. End.
TaL "MarünalU*

«A EMPRESA OE NAVE-
OAÇAO ORUZEIRO —
Baptltta A a — Aganua:
Uodolpho Bonxa & L. Uo-
Bldpal 8*. tel- N- 4748.

•4 EMPRE8A OE NAVEGA
ÇAO HOEPOKE—Age»
taa- A Gamara ai t» En»
Q. Gastara 181. Tel. K.
1Ã89. TaL; "AraanHno*

4B W» W. NELSON. LTD
Agente» &U1» Bea Isglf
aa. At. Rio Braneo. 66
Tei. N. 8000. End. Tel
"Omarln»*-

16 HAMBURO AMERIKA
'.INIB — Agente» Theo
toi Wllle a . AT. Itli
Branco. T». TaL N. 1682
Xaí. T«L -Wtlla".

17 HERM. 8T0LTZ * C^-
At. Itio Branco. 68 a 74.
Tel. N. 6121. Bnd. Tel.
"StolU*. Agente» do "!*¦

gana". A Câmara ft U.
rua O. Câmara. 131.TTel
N. 185U. End. tal.
"Amanliuo".

18 JOHNSON LINE—Ages-
tea: Lnl» üampoa, Vlacon-
de d» Inhaúma, 84 H.
1814. Tel. -Campo»*.

19 LAMPORT A HOLT. LTD.
—A». Rln Branco, 31 '
28. Tel. Paeaagena, N.
BB71. fel "Lamport*

"0 LINHA NORUEQUEZA
8UL AMERIOANA (S.A.L.)

Agente»: Pndrlk Engelhart
8. Pedro ü. Tel. ti. 444»
Bnd. Tel. "Norline*.

21 LIO FERREIRA — Una
Acre. 80. 1« N. 207».

22 LLOVD BRASILEIRO —
Escr.; B Itoaario 2 a 22.
TeL N. 4041. faaaagona
At. Rio Branco 7. Tel. N.
4048. Tel. "NaTaUo*'".

28 LLOVD NACIONAL
At. lllo Braneo 10b. 2«,
TeL N 6134. Tal.- "Na

elonal"! Carga»; A. Silva
Mercador** 12. Me. 1880

24 LLOVD ROVAL BEL1E
—Agente»- Lloyd '" ai
Belga (Brasil ti Jl,), At.
Bio Branco, 10. Tel N.
6059. Tel.- "Lloydbelga".

2B LLOVD REAL HOLLAN-
DEZ—Agentee. 800. An
Martlnelli. At Rio Bran-
eo, 106-108. Tel. N 5134
Tel.- -Martinelll".

26 LLOYD 8ABAUDO —
Agente: Llojd 8abandn
(Braaill 8. A. At. Rio
Branco, 85 Tel- N. 4802
End. Tel. "Sabendo"

27 MALA REAL INOLbZA
—At. , Rio Branco. 61 ¦
66. TeL N. 8000. End.
Tel: "Omarlna"

28 MUNSON .8TEAMSHIP
LINE—Agente»: The Fe-
deral Exprese Co. Arenld»
Rio Branco, 87. Tel N.
1200. Tel. "Brteder»!"

29 NAVIOAZIONE GENERA
LE ITALIANA (N.O.I.I.
Agentee Itália-America.
At. Rio Brinco. 4. Tel.
N 1742 Tel -lUric»*

S0.NORDDEUT80HERLLOV
BREMEN - Agante»
Herm. Stolt» ft C At.
Rio Branco, 66-74. Tel.
N. «121. TeL "Nordllojd*

31 08»KA 8HO8EN KHAI-
8HA — Agente» Wilson
Sane A Oa Ltd. At. Rle
Branco, 87. TeL N. 180U
Tel. "Angllrne*.

S2 PRATE8 41 O. — Cinde-
(arla. 74. TeL N. 2080.
Tel. "Mnonrr*.

88 PRINOE LINE LTD. —
Agente»: Houlder Brothan
ft 0.. Ltd Bn» d» Uni-
Und» 148. 1'eL N. 620'
Ena lei ¦'l'^ncelln^••

34 ROTTEROAM l O I l>
AMERIK* LMN — Agen
Ur B, -lohnrtoc A Uo
Ltd. Uon' Oerardo 80. TeL
tl, 243. T»Li "JohnitOB".

35 8. O. TRAN8PORTS MA
RITIMES. cm comb. eon

8. A. Llord L«tino
Agente»; U. Commercial
Maritlm», At. Itio Bran
co 16. TeL N. 6701. Tel
" Dorey".

36 SOO. N. IND. HAVALI
EDILIZIB — Agente»
Carra»eBi ft U Bu» 8to
Soai. 12. TeL U. 1883.
End. Tel.: "CarrareW

87 8UD ATLANTIQUE —
At. Rio Branco, 11 * 18
TeL N. 0207. End. Tel.
"Chargenra*

38 TRANSATLANTIOA ITA-
LIANA — Agente»; 800.
Aa M»rtlneUl. A». Kio
Busco. 100-108. 'ei.
N. 6134. TeL "UirtlnelH"

38 WILHELM8EN 3TEAM-
8HIP LINE — Agentee
B Johnitos ft Ca. Ltd.
D. Gerardo 80. Nta. 242
End. TeL "Johtuton*.

40 ALBERTO DE ANDRA-
DE 8IM6ES — Ouvidor
26. lo. Tel. M. 482b.

41 Dr. LUIZ OE ALMEIDA
Agentee: A. de Baile» Vo-
po Jr. At. Blo Branco, 4
80. Tel N. «1861.

42 OANTIERE OLIVO —
Agentee- Camreal A U.
8. José. 12. TeL t» 1888

43 COMPANHIA OE NAVE-
OAÇAO BAHIANA. S. A.
Agente»: A Gamar» ft C
Uen. Gamara 181 TaL V.
1858. TeL' "Amantino*.

44 CONRADO MUTZENBE-
OHER — Agente»' A. *¦
mar» ft C. m» Genenl
Câmara, 131. TeL C
185» Tal.: "Amantino".

48 FRATELLI 8ERALD0—
Agente»' Carrareal & C.
& José. 12. TeL C. 1833.

46 GUSTAVO PALAZIO —
Agente»' Carrtrrti * ...
8. Josí. 12 TeL C 18H8.

47 LEVINO OAVID MADEI-
RA — Agente»- A. U
Machado ft C. Boa do Ro-
«rio 78. 1». TeL N. 1833

48 MARCO 8. ftlCOLICH —
Agente» A. Câmara » l»
Gen. Câmara, 131 TeL
tt 1858. Tel. "Amantino"

49 NIPPON VUSEN KAI
8HA —Agentes: Lamport

BoIL Lta AT. Blo
Branco, 21-2H. M. 6871.
TeL "Lamport*.

50 PAOIFIO AROENTINE
A BRASIL LIN1 —Ages-
tea- l'he Federa) Expre»
Ca Avenida Rio Braneo.
87. TeL N 1200. Tel.Enfadara) •

BI PACIFIC 6TEAM NAVI.
OATION 00. — Agente»-
Mal» Keal ingleza. At.
itio Branco. 61 e 66. Ttí.
N. 8000. Tel 'ílmarin»*.

62 SOCIEDADE OARB' •¦
FERA PROSPERA —
Agente» Uodolpbr aotu»
ft U Kna Municipal. 84
«ob. fel N. 471g.

63 8VEN8KA BRASIL fLA-
TA LINJEN — Agente»
A Câmara cV L. Cen Ca
mara 181 Tol 0, 186b
lal.: "Amantino".

33

nonnoiiHMA — itfcifo o ea«.ala»
iioh;ai\vii,i,i: — ilRvro.
LISTA — ii. Alree
MO.M'13 OUVIA — B. Alrea
VSA — Tutoyu
WBHTKnr woiimi — N, York

A8P. XASCIMK.NTO — l.nguna 1
0R0ltlA8

iiavuiin — B. Alre»
nAKPl-iKDV — ManAoa
«AP. ahcoma — O. Alre*
iioi.dfin — Llverpool
MIHAMIA — Ijliprimii c chi.'.
mo.\tkvioi:o-maiuj' — (JapSo)

AI,i;Olt.\ll — H. Ail'C.1,
AI.MAN/.oila — D. Aires
PEDHO I — 1-k'líin
nr.i.r.iarK — Havro
ITAIIKRA' — Porto Alegre
ITAUBA — Heclfe

20

ATALAIA — Santos
Iiak.pkmiv — Mandot e c:c.
CRfX — Klnlnndlii
MA\A*OS — Bclítn
«ANTO» — Manáos
ZSEr.LA.MHA — Ainttordam

27
ARAUATUBA — l'orlo Alcero
DKMKIIARA — B. Aires
PLAMiria — li. Aires

i.i uiatmia — tlotnrlo e «««,
IIIQHIiAlVU PRIDE — I.onürea
itapuma — Porto Alegre
ITAPURA — Pura
MARTHA WASHINGTON — Trlcato
RUY BARBOSA — Hmnliurgo

sa
COM. ALVIM — Porto Alegre
r.iDLiO CESARE — Gênova
ITAIMIIE' — Rio Ornnde
ITAPBRVMA — Pelotas
LIPARI — B. Alrea
PAN AMERICA — C. Alrea
PRINCIPER8A GIOVANNA—B. AlreaRODRIGUES ALVES — Beldm
WUERTTEMBERG — Hamburgo

20

ÁVILA — Londres
COM, A1.CIOIO — Porto Ali çre m\GLARATURA — UotlHI-lo e escalas
MA.NTIULKIRA — Porto Alegre c• «oalnii
TERRIER — Nova Tork

no
GAXAMBV — Swi.iii.^*
POCONE' — Hamburgo

31
CONTE RIA>CAMA\0 — B. .Urea
MEN IOZA — B. Aires
Vapores esperados acm datn

determinada
ALRICH — Antu<>r|)i%
MINDEN — Hamburgo
MI rtimio — Penedo e wala»smiHA GRANDE — Do Sul

Vapores a sair no mez de Março

rOKTOS DE PltOCEDENClA

'.'3
23
24
26
26
2(1
27

2:1
2:1
21
25

OA
Ouanil.fi
nogainvllle
BolMn
llrlglqiie
Cni\
Zeclamlia
B. 1'nue

EUROPA
27 — M. Washington
27 — Ituj Barboa»
28 — «tiulio César»
2il — Wuerttemberg
22 — Atila
30 — CuamVJ'
80 — Tocone

AüUll.

AnJu
Sabor
'1'ertniia
Werra
5|..>!(.l!a

4 — Klori.1»
— Dcwado
— Ccjlan

9 — Conte Verde
0 — Gelria

00 NORTE

HnrHijir,3)j
Una

llaeprmly
ItHPncj

> Itauba

t'«
20 -
27
28

00 SUL

!4 —

25
20
27
2?

As.nte.
monto

ItmmuC
Italier.i
Laguna
Atalaia
Annj
Aracatuba

^a:l.•i• 27
27
28
28
ÍH
20
28

Pt-lro 1
M ll)'; yj

Simloi
ltapura
Rodrisnc* Aires

Guir.ituba
lupema
Cora. Altim
ltairatí
Itapcrun»
Comi, Aleifiio
Mantigucra

13 —

2 —
> • a •

OA AMERICA
Weatcra VVorli | 21) — Terri'-»

Vaubao
ABRIL

I í — Ajscríeia Le*..r gfou

00 RIO DA PRATA

25
27

Infama liatMl
de Borbo»

Llua
llout» Ullvia
Iliycrn
Cap Arcona
.Msorah

> Almanzora
Ucuierara

27 — flandria
28 — Liíien
28 — I». Gloranoa
28 — l'»D America
20 — Guaratiih»
81 — Conte Bianc»-

mano
81 — Ucndoza

HORBOREMA — Porto Alegre <¦ et-
cala»

ITAITURA — Aracaju' c esc.
ITAttUERA — Porto Alegra
MONTE olivia — Hamburgo
PARA* — Belém e esc,
RECIFE — Miic.lo e eacula»
WESTERN WORLD '— B. Alrea

34

CAP. ARCONA — Hamburgo
CARL HOEPCKE — Florianópolis
GOYAZ — Cabedollo n em.-.
GUARÁNV — Mandos e escalaa
GUHIIPV — MKnfto» e cíc.
ICAHAHV — Caravollas
IXKS — Santoa
ITAftllC-E' — Norto, viagem inau-

gural
ITASSUCe — Pur.i
9ARTHE — Hamburgo

25

ALMANZORA — Soulhamplon
H'.LREIN — Santos
ITASSUCÍ! — Porto Alegre * eac.
MO»TEVIDE'0-MARL' — P.!o tiaPrata.
ORION — Porto Alegre r r.-,a,
PIRAHY — Iguapc e escalas

90
ai.gorar — Rotterdam
BEELANDIA — B. Aires
PEDRO I.» — Hio Grande a escala»

37
DEMERARA — Llvtrpool
FLANDRIA — Amatordum
HIGHLAM pride — Arnsterdam
MARTHA WASHINGTON — B. AlreaUNA — MiicAo e eacalaa

38
ATALAIA — Nova Orleana
RAVERN — Hamburgo
GIULIO CESARE - li. Alre»
ITAHERA» — neclfe
ITAPACY — Pelota»
ITAI1IIA — Porto Alegre
LIPARI — Ilavre
PAN AMERICA — Nova Vork
PRINCIPESSA GIOVANNA—üenova
SERRA GRAM1K — M.U-elC, e e«0,WUERTTEMBERG — B. Alre»

20
ARACATIJRA — RtCiie
ITAPEMA — Porto Alegre
lista — Finlândia

AIiMITE, JACEGUAT — Hamburgo
ASP. NASCIMENTO — Laguna e eac.
ÁVILA — li. Alre»
campos — Swaniea
CTE. VA9C0MI-.LI.0S — Penedo »

ea^alii?
IPANEMA — Victoria
ITAPERUNA — Aracaju
MLRTINHO — Pen»ilo
SANTOS — Montevldío e escala»

31
CONTE RIANCAMANO — Gcno\a
ITAIMIIE' — ParA
LAGES — Nova York
MENDOZA — Gênova
RUY BARROSA — Santo»

Vapores a sair no mez de Abril

ANDRI — B. Aires
ANNA — Florianópolis t eicala»
mu * — Finlândia o eac,
DUCA DB AOSTA — Napole»
saiior — IHo Grande
VOLTAIRE — N. Vork
WERRA — B. Alrea

•i
ANTOMO DEI.FI.N'0 — ILimburgo
MOSELLA — Buenoa Alrta.

a
AVELONA — Londres
MADRID — Bremon
VAUBAN — Buenoa AIrci

4
ASTUR1AS — Southampton
ETHA — It»Jnhy e eacalaa
EUIIE'E — llavrc
FLORIDA — B. Alrea
PEDRO I.» — Belém

CAMPINAS — Porto .«legro »
KtMAKMIA-MAIII ' — Afrl,

Sul e JapAo,
0

1 AMRIIICAN LEGION — B.
DESEADO — II. Alre»

eac.
a do

Alrea

I POI1LDIJK Rotterdam

iap roí.OMO — liniuliutgo
LEI LAN — 11. Alies

FlorianópolisCAIU. UOKPCKE -
• «scalis

CONTE VEilUE — B. AirtS
IIOUIIO — Man&oa • eec,
GBLRIA — B. Aira»
UKNEIIAI. IIEI.GHA.M1—llwml... . c,
«lUnRA MORENA — Himun

IU
OAIIPO — Scutlir.mpton
ni v RAilllONA — HamburRo e etc
wHst CACTUH — B. Alron
ZEELANDIA — Amaterdam

11
MONTE fKRVANTIlS — 8. Aliooi'i:ssa.\t — Huvre
SIRHHA VENTANA — R .M .,
WP.STRRN WORLD — N. Vorii

12
COIISICAN PRI.ME — N, • ..,•,<
c;r.\i:ii\i, mitre — );. Alre»
LAGUNA — Itajahy

ia
America — Rio dn Prata
ARANDORA — Fl. Alrea
(.111.10 cesare — denota
JAIIOTAO — Nova Orlrtms

II
ARI.ANZA — Rio il.i IV.11.1
nRLVEDRRE — B. Air, a
VALDIVIA — B, Alrea

1.1
a.mies — Souihamiiton

PORTOS DB DESTINO
PARA OS PORTOS 00 SUL

Posição dos vapores em ria*
Rem, segundo informações
telegraphicas recebidas pe*
Ias respectivas Companhias.

Arrhimnle» — SnlrA a i!> dc Monte-
vldío para Santoa,

Alhlnacln — Saiu do Hamburgo em
15 do corrente,

Almanrnra — Saiu de R. Aires, es-
j parado no rti,, no dia cs.
1 Andr* — Saiu dc Soutlinmpton, ct>-

porá d" no P.io a I" do abril.
nrnntr — Saiu a 21 de Nova York.
Ormornrn — Sairá, hojo, do Li Pl,i-

ta, ospcrnilo 110 Rio no dia 27.
."aludo dircctaniciito para L!j-
l>«a.

Ilrariido — Saiu do Llverpool, ehpo-
rado 110 Hlo 110 dln 1 do abril.

Itaprrnnn — .«ulu do Itio Orande |,.n-ra Imhltuba, Florianópolis. Ita-

jaliy, pao Franelaco, Psranagu<Santo» c Rio a» is horaa dodia -•'!.
Italier» — Saiu (|,

Florianópolis,
nnglltl, Santo.t
do dia IO.

Rio Orando ,,... 1
Antonlna. r»rn.

o Rio As 17 horai

ABRIL

1 —

6 —

4 — T.ubeo
l — Cap 1'olonio
8 — General Bel-

grano
8 — Sierra Morena

10 — Harro
10 — Zcelanilia

Duca UAoju
Vol Ia Ire
Antnuio Del-

tino
P. do Morae*
Arr lona
Madrid
Abturiae

00 PACIFICO
Wcjt-Cactu» 

00 JAPÃO
— Montíridío |
Mini- 4

• • • tf • •

Vapores esperados no mez de Abril

ANDES — Southampton
DUCA D'AOSTA — B. AilO.i
MHtill — Londres
TERFU.SIS — Cardlff
VOLTAIRE — B. Aires
WERRA — Brcnicn

ANTÔNIO DELFINO — B. Airc»
MOSELLA — Havre
VAUBAN — Nova York

AVELONA — B. Aires
MADRID — B. Air«s

ASTURIAS — B. Aires
CAMPINAS — Portos do Norte
EUDE'E — B. Alrea
FLORIDA — Marselha
.MARANGUAPE — Bnlím e CSC.

CARLOS HOEPCKE — florianopo-
lis e escala?

DESEADO — Southampton
WEST CACTUS — S. Francisco (Ca-

lifornia)
e

AMERICAN LEGION — N. Vork
7

CAP POLÔNIO — B. Airar
CEYLAN — Havro

nm itn _ Portos do s>il

CONTE VERDE — Gênova
GELRIA — Arnsterdam
GENERAL BELGRANO — E. AiresLAGUNA — Itajahy
SIEnilA MORENA — B. Aires

IU
DARRO — B. Aires
KEELANDIA — B. Airca

11
b.vge' — Hamburgo
UIELA — Nova York
monte CERVANTES — Hamburgo
OCESSANT — Buenos Aires
SIERRA VENTANA — Bromen
WESTERN WORLD — B. Aires
ANNA — Florianópolis

IL'
ARANDORA — Londres
GENERAL MITRE — Hamburgo

13
AMERICA — Geno.a
GIULIO CESARE — B. Aires

M
ARLAN/.A — Southiimplon
BELVEDERE — Triestc
VALDIVIA — Marselha

15
ANDES — Rio da Prata
ETHA — Itajahy

MALAS POSTAES
a

A RepnrtiçBo Geral doa Correios
expedirá maios peloa seguintes Ta-
porca t
CAP. ARCONA — Lisboa. Tenerlíe,

Vlgo, Boulogme e Hanibnro;o,
linpre.siios atf 7 lioras do dia 'H,

objectos para registrar ató 1S lio-
ras do dia 23, com porte duplo atí
S horas do dia 24.

CAIU. HOEPCKC — Sanloi. SAn
Frnnelatio, Kujahv, Florlnnopo-
lis o I.ngunn.

impressos até S horas do dia 21,
objectos para registrar atí IS ho-
ras do dia 23, cartas para o inte-
rior atí õ liorat- idem, idem, com
porte duplo até 6 horas do dia 24.
ITAITUBA — Ilhcos, Bahia, Ara-

caju'.
Impressos até S horas do dia 23,

objectos para registrar atí lfi ho-
ras do dia 22, idem, Idem, porte du-
pio uté D horas do dia 23.
ITAUUICE' — Bahia, Recife, Cabe-

delln, Nntnl, Ceará. Mnranhflo e
ParA.

Impressos até 10 horas do dia 24,

objectos para registrar, atê IS lio-
ras do dia 23, cartas para o inte-
rior até 10 horas, idom, idem, com
porto duplo até 11 horas do dia Z4.

ITA<U'AHA — Santo*. Rio Grande,
Pelotas e Porto Alegre.

Impressos até 7 horas do dia 23,
objectos para registrar até 18 ho-
ras do dia 22, cartas para o interior
até 7 horas o idem, Idem, com por-
te duplo até S horas do dia 23.

MONTE OLIVIA — Bnhln. ifndoira.
l.tMlion, Vlgo e Hamburgo.

Impressos até 7 horas, objectos
para registrar até IS horas do dia
22, cartas para o interior atí 7 ho-
ras, idom, idem, porte duplo até 8
horas do dia 23.

PARA' — nnhin. Mn.-oló. Rooifr. Ca-
bedello. Natal, ''cará, Mnrnaihflo
e Pl.rA.

Impressos até S horas elo dia 01!
objectos para registrar até lfi ho-
ras do dia 22, cartas para o interior
até 6 horas, Idem, Idenj, com porte
duplo até 7 horas do dia 23.
WESTERN WORLD — Santos, Mon-

tcvldío e Buenos Aires.
Impressos até 11 horas, objectos

para registrar até 10 horas, idem,
idem, porte duplo até 12 horas do
dia 23.

Angra
25 — TirahJ

Antônio»
-J8 — llipnr,
28 — Itaob»
30 — Santoa

Cananla
SíS — riralij

Guaratuba
af, — Pirahy
30 — Aüptc. Naad-

mento
Florlanopoll»
24 — Carl Hoepcke
28 — Itapae;
25 — Iuubi
30 — Aetpr. Nawi-

monto
30 — Santos
Iguapa
25 — firabj
Imbltuba
28 — Itapacy
Itejah»
21 — Carl Hocpcko

Amarra;*»
• ¦ ¦ * • • ••,••'••

Aracaju'
23 — ltaituba
30 — Comi. Va«ou-

eclío?
30 — Murtinho
Aracaty
27 — Cn»
Areia tranca
21 — Coju
27 — Cn»
Bahia
23 — ltaituna

23 — I'ara
23 — 8artbe
24 — tiurupy
21 — ltaqulcé
25 — Alwanzora
27 — Flandria
28 — Itabcri
28 — Llparl
28 — Scrr» Granfl»
30 — Comt. Vascon-

cellos
30 — Murtinho

¦•Km
23 — Pari
30 — Campos
¦enevent»
.'8 — Ipanema
Cabedello
23 — Pará

27 — l-ajun»
28 — Itapu;
30 — Aiptr. Nasci'

mento
Laguna

34 — C.-.r! Ilo-pcio
80 — Ajple. Nasci-

monto
P»r»nag.'i
23 — llorbor-irai
!R — !iapa<-j

28 —
30 —

Parat»

2B —

Pelotai

23
2;-,
2.-1
2«
2S
28

luuba
SauKP

1'iralu

llti:t>or- -n
Iti/iuera
Itassucô
UríoQo
Iiapery
It,iubd

Porto Alegra
23 — Rnrboicmi
23 — Itaquera
23 — lta.«sui-ti

26 — Orinue
28 — Ilaubi

Hlo Oranda
23 —
23 —
23 —
20 —
20 —
28 —

UorbTiua
Ituiu, ra
ItllfctlC^
Itaipata
Orione
Pedro 1

23 — Itapacy
28 — Iieub*
30 — Santcs

Santos

23 —- Porloicma
28 liarrw
'-'.t IUciucm
23 Wcitero World
24 Carl notpck,-
24 — Inr.»
25 — nollcln
20 — (Irionr.
25 — Pirahy
20 — 1'tdro 1
28 — Zeelsndlt
27 — Ijcnna |
27 — M. Waahirttoaí
28 —• tVueuiembcra j28 — Itapacy 1

98 — l;juba
30 — AMpc, __.

IIM UiO
30 — Atila
SU — ^»n:cs
31 — Itn> Pait-osa
S. Francisco

Carl ]' k,
Ltttuna
Itapary
ttuertirmberg
Altro. Nasci-

Santci

PARA OS PORTOS 00 RORTi

21 — Q:li>
2-i —¦ tlurupj
21 — ItaQuire

;to — Campoa
Oamoclm
27 — Loa
Canamelras

Caravellas (Ponta aa
Arai»)

Í4 — Iranhy
30 — Comt. Vaicon-

cellos
30 — Uurtiaho
C«r» „
•Jl — Ourupv
24 — Iiaqukí
Foruiu»
23 — Pará
24 — «oja/
-10 — Campei
llll «01
30 — Murtinho
30 — Comt. Vascon-

cellos
30 — Campoa

lt»co»ll»r»

24 — Gurupy

llapamlrlm
28 — Ipanema
Macás
24 — fiumpy
27 — Cn»

MacelA
28 — Itatvr»
-"a — l*ara
28 — yi-rra Granne
30 — Campos
Manáoi

• » a• • • « » ,, ,,

Maranhlo
-I — fíurupj
21 — ln,]'ir<-'Jò — Cara roa
MoisorO
24 — tiari,PT

Natal
23 — Pará
2-t -- fi ¦¦il

24 — Gunipy
24 — Ita.iuu-ó
30 — Campos

Obldot

24 — Gurupy

Para

24 — Cturupy
Parlntlns
-t — Gurupj
24 — Iieijuicfj
Penedo
30 — Murtlaho
30 — Comt. Va:con-

cclloe

21 —

2S —
28 —
30 —

30 —

S. Setiesllto
'.!?, — l*'rji.»
"8 — lta:>i".r
30 — A>tpc. Nax-i-

mrnto
Ubatub»
'-'"> — Pífihy
30 — istpe. Ntrci

mento
VIII» Reli»
•-'¦-. — 1'lrii.y
30 — Alt pc, Nasci-

ra»nlo

Pluira
"fi — I.Mí.^r.»
Ponta d'Arala
24 — Icarahy
Recita
11 y — Vatà •
!M — tÍ0}A&

(íurup?
H anuí c«
A:ro*iia.ji»
Reci/e
FUudni
U01
luterá
l.lpin

1ÍU — Ari»;a*ub»
líO — Campos
Santarém

24
21
t'5•-'.',
27
"7
2S
2S

21 — Gurupy

Sio Luiz
23 — Pará
3U —¦ Campos

Tutoya
27 — Una
Vlctorl»

2-1 — (ioyia
-I — 'iunip.v

"¦I — Icaraliy
28 — Ipanema
28 — luberá
30 — Comr. Vascon-

cellos
30 — Murtinho

PARU A EUROPA

23
23
23
24
25
28

27
27
28

I, L Borbon
Monte tilina

Sarthe
Cap Arcona
Almanzora
Aleorab

Demerara
Flandria
Bayern

28 — Llparl
28 — P. Gloruna
20 — Lluta

30 — Almiranl» Ja-
ceguay

30 — Campes
31 — Coute Blanca-

mano
31 — MciiJouza

ARKir,

1 -— ^'oliairc 12
11 — Wcjtcm TTorld 13

ABRIL
Duca D'Ao3t
Cnu
Antônio

tino
Madrid
Atclo.ií

• Atturiif
- Kub'.-

Cap Polônio

Del- 9
10
10
11
13
lõ

Gcn*ral Bclrra-
no

Sierra Morena
Darrn
teclar; ilía
Oitcvsant
filulio Cesare
Andes

PARA A AMERICA
Atalaia 1 31
Pan Amcriu

Lis*

Corsican rrinti
Jabolio

PARA O RIO OA PRATA
Darro
IVestern tVorla
Zeelandia
IL Pride
M. Waahlostor
Giulio César»

0 —

-— Werra
Ande?
Mo«ll»

Vauban
Klorida
Am-.rican

'ion
Dc^^Rdo
Ccjlan

Gelria

ABRIL

1,5

112
Le- 13

I 13
I 11

11
I 14

Wuerttejnber»
Arila

• • • .• ¦ • )

• • • • • * <

C"u!e Vírde
Wost-Caetui"
M. CcrTanícs
S'i.-rra Ventana
lleuoral Mltre
Amcríca
Arandora
Arlaiv-t
Belrciere
Valãivia

SERVIÇO AÉREO
AVIÃO DA C. ti. A.

Solda do Rio

SEXTA-FEIRA, 23, pnra:

Victoria, Caravellas. Bnhln, Mn-

celO, Recife, Natal, Dakar, Caaablan-
c-a. Alleante e Toalouar.

SABnADO, 2-1, parnt

Santoa, Klorlanopoliii, Porto Ale-
Itrr, relotnia, Montevidéo e B. Alrea.

SV.VDICATO CONDOR I.TUA.

TERÇA-FEIRA. 37. para:

Santo», Florianópolis, Rln Gran-
de. Pelota* c Porto Alegre.

Corrrapondencin até ás véspera»
daa unido*.

+_* ARANDORA )f^f
• « 1'ara a Europa: i'ara o Rio ifa Prata: ^á[

^T* AVEtONA — 8 de Abril A VILA — 80 de Março fl —

1/
AVETiOXA — 8 de Abril
AVITjA — 17 dc Abril
ARANDORA — 1 do Maio
AliMEDA — 15 dc Maio
ANDAIiVCLX — 20 dc Maio
AVr.MlNA — 12 dc .íuiilio

A VILA — 80 de Março
ARANDORA — 13 da Abril
ALMEDA — 23 do Abril
ANDALUCIA— 11 dc Mnlo
AVELONA —25 dc Maio
ÁVILA — 8 dc JunlK-

BLUESTARLINE
RIO DE JANEIRO: WILSON/SONS & CO.LO. Avenida RioBranco.37
S£Ò PAULO: BLUE STAR LINS (1920)LD. Rua da Qui-fanda.10'SANTOS: 

BLUE STAR LINE (1920) LO.Rua 15 Novembro, 206

m

Dr, LEVINO DAVID MADEIRA

O VAPOÍ. NACIONALmu mm
Primeira classe

do Bureau Verítas
Esperado do Sul, salri no d.a 58

do corrente, para;

Bahia,
Aracaju e

Maceió
Recebe cargas desde Jã pelo ar-

niazem 2 do Cáes do Porto.
Ordens de embarque, fretes e

mais iiiformac-Ses com

A. L, MACHADO & C.
76, ROA UO UOSARIO, !«

1* andar
TELKPBONE N- 1.832

Norddeutscher
Lloyd, Bremen

Sn-nco da piiugtiroí ta piquttw rtpiaoi
«tf» «lluninhi. ¦wll • ms tt PraU

PRÓXIMAS IAIDM
VMLh A tlltlirj

Madrltf . . s Abril
S. Mortni. U Abnl
Wtrf» ... 2-1 Abril
i. Ventana at» ABn

wt..if |S d» m»io
ti. Cnrdub» Ul Una
8. Morena. 11 Jun
Madrid, "r, :iu!'o

1'AIÍA O KIO OA fUATA
WttTJ. . I Ahnl i Wiur ...
S. Veutiu» II Abril S. Cordaba

£2 Abr.
2 Maio

o PAQrKTp;
ri* 2.» da*» econômica tape:»»!"Werra"

ê cii^.-ra-lo A* Brcmtn c ch'i!w *m I da
Abril tt Miri no iriMmo dia pira;
SANTOS, S. PRANOISCO 00 SUL, HIO
ORANDt, MONTEVIDCO e SUÍNOS

AIRCS
(!!.• dura tjronomírj rípfchl, 3.* ilat*

se om camart-tc3 o ;t.* clasw}<

SERVIÇO RÁPIDO OI OARQUKIROS
O* Hamburg» e Sremen i iimuitanaa-

iBMt». ir ItotUrdia • Aotuirplt. eon>
ti^ji-ar diractat. u-xn atcalu. Dirt

Blo d» lacalrn • 8»nlo.
Arla entrado ria llamburf» »w 17

d* nu reo.
Alrlch — tapetada de Antuérpia em'l'A t\r* março

Mlnden — esperado da Hamburgo tm
1!8 df marco.

Arnfried — aaiu d* Antuérpia em
Kl «li* marco

Holiteln — aaiu de Ilaaihunio tm
1C dt mtr(o.

Pata mau informacoei iratati cem M
•QINTES OBRAIS

. Slollz & Co.
Avenida Rio Branco, 66-74

Tal. Nom S121 — In«. Tale»»."Nordllond"
CaUa roítal SOO — BIO DC JANE1KO

Herm

l««ron»«t.- ... CllCIfOU d» r.ir.inc.,
a Tllo lir.inilr- nn dia 51,Italpnva — Chrgotj de Fnnto.s 4 \\.ranajjuá A.< 1< hor.ib rio dia -",

HaiM-ma — CllCgOU do relnnin 
" 

„Rio Orandc As 15 hor.i- h„dln íl.
ItaqnmlA — CIlCROU d* Prln;.-,, ,Porto Alogrc a^ 9 hor.u du < ,51,
liapeiKr — Chegou dc VAo a Bahia Aa" horas do dia it).
Hnp»rT — satu jo r>nedo para Ara-caju' As 11 horas do dln Jl.
ItajnhA — P11I11 do Rln Para \'i,i,ria, Bahia, Mnci«lrt o Roclfo <¦10 lioniK dn -lln il.
Itapara — Saiu dr MoMOrá nara i. 1-

bnlrllo. Recife, llahln e Tllo ft»11 horas On dia i".
Itape -- t^ht-Rou do Mar.-uili.i., ,ParA As 16 Imriis do diu II.
Ilanrma — Saiu do Ar.li-.-i ju' pariP.io As 11 horas do dia ilttauhn — Saiu dc Rcclfn para M^.'"I . Ilahla, Victoria c P.io' -.

IS lioras do dia i). .
TktMil* — Saiu a il do Sanlos -.ri

Nova York. dlr<-oto.
Vanhan — Sniu a 17 do Nova Yo:',.

(Continua nn iU png.)

LLOVD SABflUDO
Linha a mala rápida » «a lu»

Conte Verde
Conte Rosso

Conte Biancamano
Próximas aai-ldai com «acatai riia»s regulara* am todaa as «ligam a

BARCELONA. VILLIFRANCHI
t OINOVA

1 ¦• Alrea | Europa

Cent» Biancamano
«anta Vtrda
Oonla Rouo
Oonta Vtrda

I

I» Abi
SO Ah»

11 Maio

Ojtrai aaldat para:

fui. Oloranat
P«». Ilarfa ...

S. «Irei

•••••••

31 Mar.
21 Abr.

13 Mun
3 Juobo

Napolat
Oenova

2» ilu.
I Mai"

Lloyd Sabaudo (Brasil) S, A.
«OMtat amai oara a Sraall

A». Rio Braneo. SS—Ttleph. Nom 4301

COMPANHIA
HAMBURGUEZA
SUL-AMERICANA

HAftBURO-SÜOAMERIKAHISCHE DAMPfSCHIFFfAHRTS-GESEUSCHAFT

^^^

SERVIÇO RÁPIDO KNTRE EUROPA.
BRASIL E RIO OA PRATA

PRÓXIMAS SAÍDAS PAI1A A EUHüfA
bspana .. <U -oi-

M. Cerrantea 4 Uai.
Oap. Arcona S Mal.
Cap Nort*. 17 Mai.
Viço  SI) Mal.

Cap Polônio SS Mal.
U. tllirla. . ' 6 Jun.
A Uallmo. 14Jnn.
Filiagarcia . 'i'1 Jun.
Cap Arcona 22 Jun.
Ctp Polônia 21 Jun.
Cap Nort» . 21 Jul

M. Oliria., 24 Alai,
Cap Arcona. 24 Mar.
A. Ueltino. ii Abr.

Cap. Polooli 7 abr.
La Comna. SO Abr.

'Monte li
28 de maito, para Bahia, Mtdtlra,

Vlao r Htmburaa

PRÓXIMAS SAÍDAS PARA SANTOS.
MONTEVIDÉO E BUENOS AIRES

11. Cerra. 11 Abrü
C. Ncrtt 20 Abril
Toca tm 8. Frao-
fiico • tt. Crand»

SERVIÇO OE CARQAS
SANTA t'K' — Esperado <m 21 do

corrente.
BILBAO — Saiu hojt do Hajaburio.

Para cargas trata-se com o Corredor, Sr. LUIZ CAMPOS, rua
Visconde de Inhaúma 84. — Telephone: Norte t814

Parti ua.-sagens r ma;.- tnlormaçOes com o; areotes;
1UIODOR IVIUiB ae «,.

AVINIDA RIO BRANCO N. Í9 TELEPHONE NORTE 16S2
Santos — Sâo Paulo —• Victoria

O)HAMBUP0-*MERIKÂ UMIE
( HUGO STINNES LINIEN ) 4

Prailmai laldai p«r»

• Europa

O PAftDETE

Uayc.-D . . 28 Mu.
O. Be!;raso. U Abn
Wucrtcmbcri 21) Ahril
lién. Mitre , W Uair
Baden ... 21 Malr
Holm ... .1 Jun.
Bajern. . . in Jun.
It. Brlinno. 1 Jul.

BAYERN
Sahirá a 28 de marco para

Lisboa, Leixões, Vigo e

Hamburgo

Proalmai aaldat para
Santoa, Montiuldéo

t Buenoa Alraa

Wuortmb. . Ü8 marto
(^n. Ultra. W Abru
• Btdaa .. \Lb Abril
Hnln>  Hl Ume
Btjcro .. 1» via.
M. t>lcranr 1 Jiu.

(*l Ktrtlam *m tle
Friaclaoo do BuL

SERVIÇO DE CARGAS
LIOURIA — Esperado em «a. 34 do eo*

rente.
8A0H8ENWALD — Em de«;ar« arma- WUERTTIMBIRB — Esperado em ea.rem 1. 28 do corrente,

ALBINQIA — fiaiu dc Damburso tm 18
do corrente.

Para cargas traia-se cora o Corrector, Sr. hVM CAMPOS, rnaVisconde de Inhaúma 84. — Telephone: Norte 1814
Para passagens e mais informações com os ajeiites-

IHIOUOR 1WILLG & €Jo.
AVENIDA RIO BRANCO N 79 TELEPHONE NORTE 1682

Santoi — Sio Paulo — Victoria

i
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XODÓS OS SRORTS
HA. EM TORNO DO MATCH INTERNACIONAL ENTRE 0 SCRATCH DA AMEA E 0 WANDERERS DE MONTEVJDÉO, GRANDE

ESPECTATIVA E ENTHUSIASMO
ii

A a-,|ii*.*i.itlvii dos i,|iiiiimiii.ii ca»
rlocai qu» ri.-nllu r.'1'.i u.i" upplHii»
illiim i'*i Jogou liiiiriiinii.iii.i-h da
fooltiall, domingo, 25 do corrente,
t.rí" i.ii|Mii-tiiiiiii.i'iii iin nsslstlr no
Wgundo mnich dn temponida do
AV/inrifi-err.

O iniiicli miril Inriubiiiivi^monlfl o
•ciou" riu tiimpnriiriii luteniitcloiiiil
.in l)ÔB hora orgniilxiitlii pulo C. lt.
Vtuoo dn Clama.

Os orlentnss aprosontar»so*llo
ColiipIftloH, flniiriiniln no qilitriro nl-
vl-iiugro o fowiird Contl, quu nflo
pftrtn jogar aontru o Flamongo jmr
catar doenlo.

ü quadro da oldadOi ontroguo nos
iu! Ilido* 'In I pnrti in.iii I.liU VillIllicH
iiiiril com HgèlriiH inodlfluaçOos o
jni-.iii.i nuo conquistou " ultimo
f.in.|i'-niiiim nnclomil.

Ksio encontro, quo 6 esperado
tom aiiMcrindo em nosso melo spor-

Jlvo, 
levará por certo no stnrilo

a Crus rio Mniiii uma miiltlddo tnl
(i quu nll ss comprime nos grandes
Ciai!.

Sío ns seguintes ns provlnrien-
ti,-'' tomarins pelo grêmio crua»
pialtlno:

!'• aluando-! a», domingo, 25 do cor-
J-nnti*. no studlo, tis nina Abílio e
Bomfim, em ti. Jununrlo, o bcriiii»
rio rncontro Intcrmiclonitl do Mon»
tiivldi-n Wiindcrcrn F. C, com o
solccclonnrio ria Associação Metro-
politiimi rio Esportes Aihlctlcon, a
ilroctorla rio Club rio Ucgntns Vasco
ria Gama tomou ns seguintes deli-
beraçOoa:

n) — O Ingresso dos associados ri
pessoal c gora feito mcriliinto n
apresentação da cartolru social iic
idenllrinde e com o recibo n. 3, nem
excepçfio rio pessoa iilgumn. Os so-
nos podem fnzci-so acompanhar rio
duas pessoas rio sua família (ospo-
BB, ftllias solteiras uu irmãs sollol-
rns) uma vez que se munam dos
respectivos Ingressos quo sorrio co-
brados A razão rio cinco mil ríls.

nos associados í« expressamente
probibido levarem crianças.

b) — O Ingresso dos sócios será
feito pelos portíies ria rua Abílio,
.•¦oniln que no portão central s6 po-
item entrar os associados que se
fizerem ncompunlmr rio suns funil-
lias.

cl — O publico restante teria In-
(¦tesão paios purtries ria rua nom-
nm. prolongamento da rua Sflo
Januário.

d) — Os porturiores rie cadeiras
numeradas de archlbancadas espe-
liaes, terão ingresso pelo portão
n. 5 da rua Abílio (ultimo da fa-
chada do studlo.

e) — Os porturiores de camaro-
te» e cadeiras numeradas, da cabe-
oelra rio sl.iallo, terfio Ingresso pelo
ulllino portão da rua Abilio.

í> — Os portadores de carteiras
de representantes e de juizes e
cartOcs de athletas expedidos pela
.A.M.E.A., terão accesso pelos por-
toes dn rua Hnmfini.

BI — No portão central só terão
Ingresso os associados acompanha-
dos de suns famílias, os represen-
tantos da imprensa, e os convidados
officiaes c os presidentes das tres
entidades e dos clubs da primeira
divisão.

ti) Na tribuna da dlreetorlii sd te»
rfiu ncooHKO na convidados officiaes,
ua prosldontes daa troa entlriartua,
na presidente» doa club riu primeirarilvlafln .• oh membros ria delngiioftod» Montevldéo Wanderera V. c.

I) — Nflu aeiA pormlttldH a per-mnnenola dç quom quer qua seja,
nu plstu dn .ithliJtlsmii, a nflo aer dns
joirnriorcH rtiapuiniites, Julaea aaua
HUXllIaros o policia encarregada de
mantor a nriiom.

j) — Pura maior commnrildnrio ilo
publico hó haverá um preço do ln-grassos,

lt) — O preço rio entrnrins noHtarilo aerfl o regulnle:
Camarotes .«ininnn
Ctnlalrnu iupeelnes nti?r,ri<i
Cadeiras nn arohlhancada.. minno
Ingroasos cjooo

Kalea bilhetes (.ncontram-ao A
vonrin na f.'nan Campos. A ruu Sotc
rio Botombro, Ri; Cnsa Rportsman, 4
rua rio» Ourlvoa, 25.

A PIIOYA IMIMI.IMIXAR
Pnra rilsptitnrem a prlmolra pro-

va dn domingo, n, dlrectoria vascal»
na, vne convldnr na prlmclrna tqul-
pes do S. (.'. Urusll o do Vllla Isa-
bel !•', C, quo no quo anbemoa nccl-
torno o honroso convite rio Club da
Crus rio 'Mnltn.

AS CADBinÁS E CAMAIIOTES JA»
ESTÃO A' VKXI1A

As cadoiras numeradas o camn-
rotos, parn o unindo match rio do-
mitigo jú so encontram A venda na
Casa Campos, ri rua Sete do Solem-
bro, SI o na Cnsa Sportamnn, A rua
dos Ourives, L'5.

NOTAS OFFICIAES
DA A. M. E. A.

roí rlhito o nn. Mt.i.oit noi,-
l.l\ 1'IMII.llto para PUGSI.

UHXTK
A assomblfia gcrnl desta Aassocln*

ção, aos "" do corrente, renolvcu o
o flogulnte!

a) oleger para o cargo de prcsl-
dente da AssocInçAo Metropolitana
dc Eaportoa Athletlcoa o -sr. NMllor
llolln Pinheiro, na vaga aberta com
a renuncia rio rir. Arnaldo Gulnle;

li) Inncar cm acta um voto do
«atuindo pela passagem do dr. Arnnl-
do Oulnlo im presidência da Asso»
clação Metropolitana do Esportes
Athlotlcort, — Ur. l.xplnoln Pilho,
dlrector da secretaria.
EXPLICAÇÃO HIirF.UKXTE A' nE-

MOI.UOAO UA COMMISSÂO EXE-
CÜTIVA CONCEDENDO A DATA
l)F. 1.5 DO COKIIEXTE AO VASCO

DA CAMA
Coma, tenham alguim órgãos dn

Imprensa desta cnpltal noticiado,
altas ile modo não fundamentado,
quo a Commbisão Executiva ilefita
Aassoclação .Metropolitana de Espor-
t(« Atliloticofl, entrando em nego-
cintas com o C. R. Vasco ria Gama,
exigiu, abusivamente, a quantia ri»
110:000?, para pcrmlttlr que eníc
(lub promovesse a realização de
num encontro internacional dc foot-
bali nais 25 do corrente, tenho, em
nome rio hi*. presidente e a bem da
verdade, as m'gulntes dea-larações a
trazer, para conhecimento do pu-blico:

O C, R, Vflüoo ria fíiimii, quo nn*
Urlormente obtlvtra «inept-miio itua
daina dn i, 11 o 18 do corritntfl, pos*
ia*ria,i«iua.|ii.t r.i|ii,i'.u mnlti it duta
ri" 25 pura a reallxuçllo rie um en-
contro com o Wanderera !•'. O,, ria
MontovIrioVi. Quando tal perilrio foi
feito, }íi 1-i'nva fl.Miilii u ri ,ill;«iii,'íi.i
ilo Torneio Inllliim de fontlnill nenau
data rie 1*5 o orgiinl-íitdn a tiibelln
rtn I* riivli-iílo, com Inicio rioa Jogou
uriiilgnnlndo para 1 de abril n lor*
mino do primeiro turno marrudn
pnra lo dc Junho, aenrio quu entro
i*,-i--irt datas ii'-iiliuiiia hnvin rio que
piuli.-r..* dlapOr eata AnaoelnçAo.

Xastiia oondlçOcsa tor»nva*ao lm»
p.Hislvi I .nttonrier nin riespjna rio
(,'. lt. V.a.-i .i dn ilainii. li despeito dn
l"'ia VOlItlIlld l|lla. II l'.llllllli.-1'll.l I.XII-
DUliva «empro tem niniilfc-stiirio om
Mailufaw ori pedlrina do loric-N oa
club!, fillndoti, o ombora vlaae u Com*
niltuillo Executiva com om inelboroa
olho* a Inlclntlvn do cluh filiado,
• IU" Iria henoflolnr o aport nnrtocn
com vantajai-ia-a relaçOcs Internado*
naes.

O C. R. Vncco ria flnma nllcgou,
por Intermédio do sou presiden to,
tatnr JA cm viagem o quadro estran-
gdro o ncrein enormes os aeua pre*
JuIzoa. an não fosse concedida mais
uma data, nl'iu ria rio IS rio cor-
rento.

Como ultimo recurso, a Commls*
ttlo Executiva, do ncerirrio com o
presidenta* do club filiado, encarou a
hypothese rie fazer recuar rio um do*
mlngo a realização do Torneio Inl-
iluin o a rio todou os iogos do prl-
melro turno do Campeonato da Cl-
rindo, não lho mcikIo permlttlrio, ae-
quer, ponsur cm fazer recuar tam»
bem os rio segundo turno, poi<|uiin*
to, na respectiva i.-ib.-ll-i, os ulti-
mos encontros Já figuravam numa
dhln (n rio 1 rie outubro requlsl-
tada pela Confcderiujão Brasileira
de DoHportoe.

Além de Inconvenlcnteí» technicos,
o recuo dos Jogos do primeiro tur-
nn importava cm sacrifício poeunla-
rio para estn Associação, visto que
assim ficaria oecupada a dnta rie
17 rie junho, quo esta Assoclaçfio ^e
tinha reservado pnra promoção rio
um festival sportlvo, <iuo a tlicsou-
rnrl.i, no prôjecto dc orçamento ela-
borario, calculou como representou-
rio uma tonto do receita do :-.'*i.*i
20:000$.

A reservn rie tal data havia nido
feita pela Commlsaão Exccutlvn, em
aSCSSÍlo de 19 de Janeiro, lendo sido
a resolução publicada.

Assim eacrlficada a Associação,
com .*», perda dessa data, que, como
se viu. repri..'i'iitovíi uma parcelia
da receita fixada, n Commlfisão Exe-
ou tiva fez vfir no O 11. Vasco da
Cama que. como zelndom dos in-
toreoseã du Associação, não podia
abrir mão do festival, «em Obter In-
doinnlzação da fonte do renda per-
(llil a.

O preíiiriente do C. R. Vasco da
Cama achou dc hom aviso aceitar
o alvllre, promptlflcando-eo a fazer
a Indemnlzaçílo, do aecordo eom o
calculo estabelecido no orçamento,
determinando que essa indemniza-
Cão seria cobrada como percentagem
de 20 ¦>!• sobre o jogo qne drir me-
llior renda, feita a reetrlcçfto de
não ultrapassar tal percentagem a
Importnncla de 20:000$. — i.ullliep-
me PaKtor, secretario.

DA MBTnOPOIalTANA
A rilrectorln, em sua reunido rea»

Usaria no illn 20 do corrente mts,
tomou ns BDRuIntos reuoluçOaa:

a) —¦ Conceder permlaafto ao
Cumpo arnnrte A. C, para reall-
sur um feativnl sportlvo no dln 8
rio nbrll próximo;

b) — Tomar conhecimento do of-
flclo do Amerlcnno K. C.;

o)) — Permlttlr quo o Amerlea
Huburbano H. O, toma partA no
feativnl ilo Terra Nova no dia 26
do corrente mes;

d) — Excluir, a seu pedido, do
qmiriro dn Juizes da I.latn, o sr. An»
tonlo Cnrrinan, dovendo o meamo
devolver a oartelrai

c) — Reintegrar no quadro de
Julzea o niinie do sr. Antônio Au»
guato de Almnlda;

f) — Conceder filiação definitiva
uo S. C. Curupaty;

g) — Mandar que os amadores
chnmniloa para treinar no dia 18
rio corrente no campo do Fldnlgo
F. O. e que nflo compareceram,
Justifiquem a sua falta, dentro de
is horas;

k) — Conceder registro aos ae»
gulntes niu.iiloie.i: Claurilonor Fran»
çn Pinto, Heitor Ncvbb do Carva-
lho, Alborto Duarto, Domingos
Cblnrlello, rio Campo Grnnrie A. C;
Sylvio Cortes da Rocha, do Magno
F. C; Alfredo Vlnnna, do Mavllles
F. C; Jnymo Sérgio Callxto, Wal-
ilemnr da Silva Amaral o Luiz An-
rirade, rio Fidalgo F. C.i Joflo
Vlelrn do Andrade Coutlnho, Jnymc
rio Azevedo, Urbano dos Santos,
Manoel dn Silva, do "Jornal rio
Commorclo" F. C.i Manoel Men-
rioneti, Juvenal rie Lima, Dnvld Fer-
relra Pimentel o Durval Alves da
Cunha, (lo Fundição Naclonnl A. C.
o Joào Pimentel, rio Modesto F. C.

As Olympiadas de Amester-
dam

O TEAM OtYMPICO DOS CAM-
PEÕES MPXDIAES

Informam os Jornaes do Monte-
Vídeo que a Associação 1'ruguaya
de Footbnll convidou oa seguintes
Jognriores pnrn fazerem pnrte do
quadro que disputará o campeonato
munillnl nas olympindns dc Ams-
tordnn:

nOAI.KEEPERS
MAZZALI
BAT1UXANI

NASA/5Z1
CANAVESSI
ARISPE
BENINCASSA

BACKS

(Naelniial)
(Llverpool)

(Bolla Vista)
(Bella Vlstn)
(líampla)
(Penarol)

HA I. VES
ANDRADE
PI RI/.
FERNANDEZ
GESTIDO
VANZZINO

(Nacional)
(Universal)
(Capurro)
(Solferino)
(Nacional)

KORWAROS
IT.DINAP.AN
AP.REMOXD
SCARONE
CASTRO
PETRONE
ANSELMO

(Nacional)
(Penarol)
(Nacional)
(Nacional)
(Naclonnl)
(Penarol)

tàhm
nORJAR
CAMPOLO
CKA
FIUUEROA

(Wanderera)
(Panarol)
(i.i tm
(Wanderera)

0 SPORT NO ESTRANGEIRO
O MOTIIEIIWE1.I. CONTINVA

SENDO l-OHTi: ••CMAI.I.KMlKll»
AO CAMPEONATO DA I.K.A

EKCOCEZA
A equipo do Mnilierweli que mos-

trará dentro rie tres mezes, ao mim-
rio aporllvo naclonnl, am junho, a
força do football britannlco de 1*
elasae, continua aondo forto "chnl»
lengcr" no cumpoonnto principal
ria Liga BiaoaisB, mus JU nflo po-
rietil realizar a dupla façanha, cou-
qulattindo também a Copa de BSCO»
ela, pola no quarto rounri ria taça,
Jognrio a 3 desto mei, coube-lhe a
sorto o a terrível vlalta do Coltlc,
de Glaagon', que o bnteu, ellmlnnn-
do-o rin competlçllo. Oa próximos
matcha dn campoonnto do Mothcr-
woll noBti» mez aflo:

A 2*1 contra o Pntrlck Tklstle; a
7 dc abril, contro o Coltlc; a Ha
contra o st. Mlrreu.

o Jogo final marcado pnrn 21,
como Alecrrieen. rievorft aer ante-
clpario no melo ria semana, pola
a 20, o Mothorwoll embarcn om
Southampton, com destino A Ame-
rica do Sul.

TÜRP
O MEETIXO DE DOMINCO, XO

iiippoiiitoMo Dnvsn.Eino
Pnrn n reunião que o Jockey Club

fnrft renllzar. depois de amniibã, no
llnrio prnrin rtn Claven, fornm nfflxn*
dns, nn bolsn turflstn carioca, as
seguintes cotnçfies:

1" pnreo — "Rnvl«."nnt" — 1.200
metros.

Sonsa, 51 Ullos 40
Gavota, 52 kllos. . . so
Bastilha, 62 kllos. . . 30
Corvnntes. .14 kllos. . «o
Graciosa, 51 kllos. . . in
Forasteiro. 5.1 kilos. . SO
Saudosa, 52 kilos. . . . nn
Apipucos, 53 líllos. ... 70

2o parco — "Tanguary" — 1.600
metros.

Pnluscn. 5( kllos. . . sn
Prudente. 54 kllos. ... 40
Dnnuliio, '.2 kilos. . , RO
Itnberà, G2 kilos. . , 2ã
Pntlfe, 52 kllos SO

3» pnreo — "Audiência" — 1 50n
metros.

Bnnina, 52 kllos. ... *tn
Gaven, 52 kllos  4*1
Itnqul, 51 kilos. ... -in
Gil Olns, 51! kilos. . II
Forasteiro, 51 kllos. ínn
Sacca Rolhas, kilos. S0

4" pnreo — "Sedan" — 1.600 me-
tros.

Corlngn, 54 kllos. ... tn
n. Qulxote. 51 kllos. 22
Caleplno, 52 kilos. . 22
Guayaunn, 52 kllos. . 40
Serio, 52 kllos 60

B" parco — "Prosa" — 1.600 me-
tros.

Batteur d'Or, 5*1 kilos. 30

Movimento 3Vliar*itimo
(Conclusão da 10* pag.)CÃES DO PORTO

Embarcações atracadas ao Cács do
Porto, no trecho entregue A -empresa

M AflanfiQue
Cfearécurs Béunis

SAIRÁ"
no dia 1» de Abril
Pnra Santos, Mont»-
vldio e Buenos Aires

oo dia 30 de Abril,
para Lisboa, Lei*
xóos (via Lisboa)

Vlgo c Bordcoi

Mu*\tyOa\mrm.
nn di.i «.'S. pam Bahia, Pernambuco, Da-
kar, Lisboa, Lelxàos (via Lelsõcs), Vlgo

e Bordoos

PUOS1MAS SAÍDAS
Para B. Alm» Pa» o Europa
Ul Abril. MASSILIA »(l Abril
3 Maio.. LUTETIA 14 Maio
•  Llpari 28 Mjtço

 Eubíe .', 4 Abril
Ouossant 11 Abril
Hoodlo '. 18 AbrilMarco

SERVIÇOS OE CARGA

BOUflAINVILLE — Esperado da Eu*
ropa em 23 do corrente .. ..

BELQIQUE — Esporadn aa Europa em
23 do corrente

. Carrega para Buenos Aires

Aceocla Geral daa Companhia. Franreia»

AVENIDA RIO BRANCO 11 e 13
Teleph. Norte 8.207. Caixa postol 348

LLOYD REAL
AMSTERDAM

Próximas saldas para e Europa
Zeelandia. . 12 Jun

Flandria.. 27 .atar. Gelria. . . Sll Jun
Zeelatittjà., io Abr. Orania . . 10 Jul
Guina. . . 24 Abr Flandria. . 21 Jul
Orania . . 8 Mal' Zeelanrlia. . 21 *«.•
Flandria. . 211 Mal» tirania . . 18 Spc

Os paquetes "ORÃNÍS"
"FLANDRIA" e "ZEELANDIA"

escalam no porto d* Lelxâoa, tanto
na viagem de ida como na de volta.
Emtttem-sa bllliotes de eliamada de
todoa os paizes da Europa, em con-
lições muito vantajosas.

Accommodações de 3» classe encablnes de 2, i e 5 losrares.
8orviço triangular, somente para

J* classe, em combinação com h
Munson bine o a Unitea States Llne
«ntro a Amerlea. do Sul, Cberbitryo
SouthampioD e Nova York. a preçosreduzidos.
Todos os paquetes atracam no porto

de Hcciffi
Oi rápidos e luxuosos paquetes

Eiperado da Europa uo dia 2(! do corrente.
-Uri no mesmo dia para:

SANTOS, MONTEVIDEO
e BUENOS Al.íEB

FLANDRIA
Esperado do Mo da frata bo dl» 27

Jo corrente, sairá no mesmo dia par»
Bahia, Recite, Lás Palmas, Lisboa, Lei*
xfie», La Coruna, Chorburgo, Southampton
e Amsterdam.

A companhia otferece todas as fa*
clUdades de transbordo de carg;a eií
amsterdam pars o» demais portot

do mundo
Para passagens e -fretes com os
agentea SOC. AN. (VIARTINELLI

A". Rio Branco 106-108-Phone: N. 6134

arrendatária M. Buarque de Macedo,
bontem. às 10 horas:

/lniio-ciis.-
Interno l — Chutas diversas — Com

cursa do "Atlanta" — Descarga de
batatas.

Interno 1 — Vapor nacional "JupI-
ter" — Cabotagem.

Interno - — Vapor nacional "Ita-
Jaliy" — Cabotagem.

Interno 2 — Vapor nacional "Carl
Hoepeko" — Cabotagem.

Inlerno 2 — Vapor nacional "Ica-
rulíy" — Cabotagem.

HI s. s. I
A FROTA IHAI8 RÁPIDA PARA

A AMERICA DO NORTE
Atcommodatôos de 1>„ 2,a e 3.a classes

As próximas satiidas ao Klo t&o

Pan Amerlea . .
Western World .
American Leglon.

Snulliern Cfoaa .
Tan America. .

N. York

Marc. 28
Abril 11
Abril 25
Maio »

Maio 211

Para
Bio da

Prata

Mar»;. iiÜ
Abril 6
Alirll 20
Maio 4

E quinzenalmente a segruir.

O PAQUETE

Western World
esperado da Xota York hoj«, 23 dn

corrente, faim no mermo dia para:
«¦ "«•">." — MONTEVIDEO — BUE- j

NOS AIRES I

O PAQUETE

PAN AMERICA
tCsperado do Itio da Prata a 28 do cor

rente, eaírá no mesmo dia, para:
TRINIDAD — NOVA YORK

AGENTES GEKAEfi PARA O 'Ul.íí*'Il

Ttie Federal Express Company
Avenida Rio Branco n. 87

Interno 3 — Vapor nacional "La-
ges ".

Interno 3 — Chatas diversas — Com
carga do "ilongolian Prlnco",

Interno 5 — Vapor nacional "lnes"
Cabotagem.

Interno 0 — Vapoi Inglez "Sheaf
.Mount" — Serviço de carvilo.

Interno 7 — Vapor ingleü "Jlarconl"
Descarga no pateo sobre agun.

Interno 7 — Chatas diversas — Com
carga dn "Bruycre".

ínterim S (externo B)
Crancon "Hoedlo", Vapor

N. ©. B.
Navigazione Generale Italiana

Próximas saldas para a Europa

Interno 8 (externo A) — Chatas
diversas — Com carga do "Shoodlc".

Interno 9 (externo A) — Vapor ai-
lemfío "Ana",

Palco in — Vapor inglez "Mlstley
Hall" — Serviço de munganez.

Interno 1(1 — Vapor sueco "San
Francisco".

Pateo 11 — Hlnte nacional "Coral"
Serviço de sal.

Interno 16 (externo B) — Vapor
inglez "Darro".

Interno 17 (externo B) — Vapor
allemão "J.a CorilRa".

Interno IS — Vapor francez "Crolx"
Descarga no armazém 10 e no pa-teo sobre água.

Interno 18 (externo B) — Chatas
diversas — Com carga do "Avelona".

P. Mauil — Encouraçado nacional"Minas Geraes" — Serviço do governo.

I). D«Aosta 1 Abi.
0. Ccea» 13 Abr.
America. . 17 Mnln
(?. Cesare. 2.1 Maio
D. D'Aosta 7 Jun.
Aucnrtu*.. 12 Jun.

Ití Vittorio.
O. Cesara .
Amerira ..
Auuiistus. .
D. d'Aofln
TXé Vittorio

•>0 Jun.
7 jun.

15 Jul.
28 Jul
•1 Aeiob.
22 Ac

Próximas saldas para o Rio da Prata
II. César. . 2* »l«. . o Cabaré. 13 Mal.
America.. 28 Abr. | Auguttui . 28 Maio

O r.HANDE PAQUETE DE LUXO t

Giulio Cesare
Sairá em 13 do Abril, para

Barcelona, Vlllefranche i Gênova

O mnif- lujntnM) p o ntajot nano motor
do mundo.

ÀUGUSTU5 j
Saíra do Rio parai BARCELONA,

VILLEFRANCHE a GÊNOVA
rtn 12 de Junho

GIÜLIB CESARE
E' esperado neste

porto procedente de
Gfnnra em 28 do

mnrço n sairá no
mesmo dia, para:
Montevldéo

e Buenos Alros

dum mm
B" Kprrado neste

porto procedente de
B. Aires, Fm i i!f
abril próximo vin-
dourei c B3ir.i nc
meimi-i dia, pata;

Gênova e Napoli

Agentu Qeraesi

Itália- Â metica
Avenida Rio Braneo. 4 — Tel. Norte 1742

COMP. QGflGfiHE
liriFHTIU

CORREIO AÉREO
ÚNICO SERVIÇO OFFICIAL

DOS CORREIOS
FRANCEZES. ÜRUGÜAYOS,

ARGENTINOS

SAÍDAS de Aviões Poataes do
Rio.»

Hoje, «eitalelra. para:
Victoria, Caravellas,

Bahia, Maculo, Recife,
Natal, Dákar, Caseblanoa,

Alloants e Toulouai

Sabbado. 24. par»!
Santos, Florianópolis,

Porto Alegre, Pelotas,
Monteirldéo e B. Alre»

Corre-spondencfa até na ve»peraa>
da* «aldaa

INFORMAÇÕES

AVENIDA RIO BRANCO, 50
TEI.E. NOKTE T400

Movimento do Porto
K.vrnADAs km aa

T>e Nnva Vork o escalas o paque-
to allemão "Can. Polônio" com ex-
curslimlstns.

De Porto Alegre e escalas, o pa-
quete nacional "Comto. Alvlm".

De Llverpool e escalas, o paquete
Inglez "Darro".

De Hamburgo o escalas, o vapor
france-* "Hoedlc".

De Hamburgo e escalas, o vapor
allemflo "La Coruna".

Dos portos do sul, o vapor naclo-
nal "Recite".

De Buenos Alros e escalas, o va-
por inglez "Sartlie".

SAÍDAS BM 22
Para Montevldéo o Buenos Aires,

o vapor americano "Jlarconl".
Para Ba-cifo e escalas, o vapor

nacional "Araraquara".

Para Buenos Aires o escalas, o
paquete allemão "Cap. Polônio"
com excursionistas.

Para Buenos Aires, o vapor lngloz"Darro".

Pura Buenos Aires, o vapor fran-
cez "Hoedic".

Pnra Porto Alegre e escalas, o
vapor nacional "Itagiba".

Para Laguna e escalas, o vapor
nacional "Júpiter".

Para Biietu;- Aires e escalas, o
vapor allemão "La Cortina".

Para Montevldéo o escalas, o va-
por nacional "Macapá".

Pnrn Laguna e escalas, o vapor
nacional "Miranda".

Para Porto Alegre «• escalas, o
vapor nacional "Portugal".

Sports Aquatlcoi

ggjtt
i:;' o especifico por exoellencia

para a cura da Gonorrhea e Fio-
res Brancas. Destroe o gonocoeo
em 2 minutos, pís a razão da cura
rápida. Supprime a dAr. Não man-
cha a roupa.

Camp, IW-ja-teloama».! «l-e. Mairegação Costeira
3 U L,

Serviço -dle ífc*a®isagy*efi*»€í®
Snliirl:is do Kio: Quartas, quintas e sextas-feiras e nos dias 8, 18 e 28

de cada mez

sahe 4.* feira,
:» dn corrento. as
I? Horas, para:
•JíllltOS

quinta-feira, 5D

Parnnnsuá
sexta-feira, 30

•\ntoniim
sexta-feira, 30

Florianópolis
sabbado, 31

Uio Grande
segunda-reira, 2

Pelotas
terça-rclra, 3

Porto Alegre
quarta-feira, i

ITAPEMA
Sahe S.« feira,

?n do corrente,
íls 12 horas, para:

Santos
6.* 1'elra. 30

P.irn uaguá
sabbado. 31

São Francisco
sabbado, 31

Imbltuba
domingo, i

Rio Grande
3.' feira, 3

Pelotas
l.t relra, i

Porto Alegre
5.» feira, 5

ITAQUERA
Sahe hoje, {6.»

f*?ira, ?;i do cor-
rente, â:» IC ho-
ras, para:

SANTOS
sabbado. 24

RIO GRANDE
3» feira, 57

PELOTAS
•f» feira. 2S

PORTO ALEGRE
5" feira, 29

ITASSUCÉ
Sahe domingo, 25

do corrente, as 12
horas, para:
RIO GRANDE

4' feira, 28
PELOTAS

5" feira, 29
PORTO ALEGRE

6» feira, 30

ITAPACY
Sahe iJ* feira,

Z8 do corrente ás
14 horas paras
S. SEBASTIÃO

B' feire, 29
SANTOS

6" feira, S9
PARANAGUÁ'

6." feira, 30

ANTONINA
6« feira, S3

8. FRANCISCO
sabbado, 31

ITAJAHY
domingo, 1

FLORIANÓPOLIS
2" feira, 2

IMBITUBA
3» feira, 8

RIO GRANDE
5» feira, 6

PELOTAS
6» feira, 6

NOR
Serviço des PasaHgeipos

Sahidas do Rio: Quartas-feiras e Sabbados
dias 10, 30 e SO de cada mez

ITABERA
Sabe 4.» feira.

?S do corrente, ás
li hora?, para:

Victoria
quinta-feira, 29

sabbado, 31

Maceió
domingo, 1

Recife
segunda-feira, 2

Vliflem Inaugural

ITAQUICÊ'
Sahe sabbado, 24

do corrente, ás i&
boras, para:
Bahia, 3' feira, 27
Recife, 5» feira, 29
Cabedello, 6* f. 30
Natal, sabbado, 11
Ceará, domingo, 1
Maranhão, 3a f., 3
Para, 4» feira, 4

lla-ceb» circas paia.
Manaos, oom baideacio
em Belím. pata et tt-
pores ala Axn-UOD Elrer.

Est* paauet» poaaue
accommoda-ôa» eapt-
ciaai «d» 1*. SI* ?
8> olaaM*. JPoderout
inetallaodea da. telegr***
pho tem Bo * Broad-
castlng.

ITAITUBA
Sahe hoje, 6."

feira, 23 do cor-
rente, a? 11 ho-
ras. rara:

Ilhéos
segunda-feira, 26

IVovte

terça-feira, 27

Aracaju'

quarta-feira. 28

ITAMARACA'
Sahe 2.* feira,

26 do corrente,

para:

Recife

e

Macáo
aviso — A Companots recebe encommendas até a véspera da sanida dos seus paquetes, no armazém n. 13. do Cies do Porto. A entrega de mercadorias

será teiM no mesmo armazém. N. B. Os paquetes de passageiros dispõem de câmaras frigoríficas, Cargas para os frigoríficos serüo recebidas no armazém o. 13.
oa véspera da sabida dos paquetes, atô as i boras da tarde. Para passagens; Rua Visconde inhaúma n. 84 (loja). Teleph. Norte GB. Para cargas e mais Infor*
macOes no escriptorio da companhia Avenida Ro drlgues Alve3 ns. 303I331. Teiepbones Norte 6240I44. Embarques de passageiros na Prac» Haoâ.

0 FUTURO PALÁCIO SPORTIVO 00 CLUB DE REGATAS BOTAFOGO.
- 0 ULTIMO CONCURSO AQUÁTICO DA TEMPORADA, PRO-

MOVIDO PELO NATAÇÃO E RE8ATAS, - NOTAS E INFOR-
MAÇÕES DIVERSAS

RIMO
O ('. R. nOTAKOGO OBTÍ3VK UA

i-HKi-i-m ha, i-oit Arou».
MIIVTO. O TKItllKMt IMIIA

O MU PALaAClO DPOIt»
TIVO

Como, Jil hn. temiio*, O JOIINAI-
noticiou, o Club do Iti-Riit.iii li.iiH-
f.in.i, o niiiiü antlBO doa ki«-ii>I"-* de
nosao Kport náutico o elemento |irca*
Hkihhii n.ii» caplieraa deaao sport e
da altn sociedade carioca, vne con-
struir uma nova sido, projectada itti
moldes granillosoii, por maneira a
atttniler o sou crescente desen\ol*
vlmento soclnl-sportlvo.

Desejando fator obra definitiva, a
sua dlrectoria resolveu abandonar o
projccio Jll elaborado de nnipllinjfio
da actuul sêilc, e adoptar um outro
que, scRiindo o esboço do conhecido
arohltoclo e sou associado, professor
Arclilmoilos Memória, nada aprovei-
tnrtl do edifício construído vae para
lu nnnoN apenns.

As linhas gemes desso novo pro-
Jecto, objccllvando dnr no veterano
BotafHRo um verdadeiro palácio
sportlvo, com todos os i-aqulsltos do
conforto moderno e todo o appnrc-
lluimento sportlvo do uma soolodauo
d» seu ftonero, ilesdc um amplo s.i-
l;"u> ile il.insiis nt.fi nu salas do lei*
tina o Joros vários, desde um sym-
niislo c uma giiraRe náutica até uma
piscina do 25 metros, exlRliim umn
irea de terreno maior que * oc-
cupadn presentemente pelo club.

Os dirigentes do Botafogo trata»
ram. então, de obter do Conselho
Municipal uma lei nesse sentido. 15
o Conselho bem oomprelicndcndo
ns fins educadores do sport, som
esquecei- o oforninf-enniento c o i«>«-
nomo do llio de Junoll-o, que rosul-
M-**-»»»***»**''*******»»»»»^'*»'^^SS^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSitítiií^^tiai

Patife, 48 kllos. . .
Mediador, ii l kilos. .
Patusco, TiO kllos. .
Pachola, 54 kllos. .
Esplendor, nt kllos.
Anchon, *'i4 kilos. .
Tersoncro, 52 kllos.

50
«o
50
35
nn
nn
nn

— "Cônsul" — 1-6006» pareô
metros.

Riivlssant, 53 kilos. .
Andronieda, 49 kllos.
niiodesla, 54 kilo.*:. .
Titã Itutro. 53 kilos.
Tnllulah, 47 kilos. .
Hindu', 54 kilos. . •
Tupan, 54 kilos. . . .
fül Olas, 4S kilos. .

7» pareô — "Sugnnette'
meiros.

Rlíln', 51 kllos. . . .
Tupy, 54 kilos. . . .
fiefnhr, 53 kllos. . .
SilÊa, 40 kilos. . . .
Dark Eyes, õt kllos.
Toa Service, 53 kilos.
PanurRO, 54 kllos. .
Nilo, 4S kllos. . . .
líaquette, 40 kilos. .
RnRatelle, 50 kilos. •
Cloria, 52 kllos. . . .•
Marreco, 54 kllos. . .
Itamaraty, 51 kilos.

3ft
80
cn

ínn
3.'.
40
«o

— 1.400

RO
100

r mn
30
25
SO

.. 50 •
íon

, ioo
50

ioo
jno
60

S» pareô — "La. P. Machado" —
2.200 metros.

Marinheiro, 55 kllos. 25
Ttolante, 51 kilos. ... 40
Ratteur d'Or, 47 kllos. 40
I«\iluclio, 51 kllos. ... «0
Cndum, 53 kilos. .* . 50
Gavarni, 62 kilos. . . 35
Maranguapc, 50 kiloa. 50

0" parco — "Itaberíl" — 1.600
metros.

Itabcrá, 62 kllos. . • *.* 25
Cônsul, 55 kilos. . • 35
Quito, 51 kilos. . . :; 60
r.afles. 53 kilos. ... 30
Danúbio, 52 kllos. ... CO
Ravissant, 4S kllos. . 40

IM AVISO DO JOCKEY-CLUB
No folheto para as inscrlpqõea das

provas clássicas do Jockcy-Club que
acaba, do ser distribuído pela ge-
cretaria dessa sociedade, figura o
igrandc prêmio Companhia Hotels
Palace, com o primeiro prêmio de
30:0005000. Essa prova tem como
prêmio ao vencedor a importância
de 25:000$000 e 5:000$ ao segundo
collocado e nüo como está. no re-
ferido prospecto.
LEILÃO DE POTROS NACIONAES

Aproveitando a data da inaugura-
qão do Stud que fez construir, a
Avenida do seu nome, Junto à Vllla
Hippica, na Gávea, o dr. Llnnêo de
Paula Machado deliberou vender em
leilão, na próxima segunda-falra, ás
16 horas, os seguintes potros proce-
dentes do haras S. José:

TELMO, masculino, castanho, por
Thermogene e Lula;

TROCAPERO, masculino, alaíSo,
por Novelly e La Faucheuse;

TRIANON, masculino, alazSo, No-
velty e Mimosa;

TA BOUCHE. feminino, tordilho,
por Sin Rumbo e Blldah;

TOULON, masculino, castanho, por
Novelty e França;

TÁCITO, maaculino, alazfto, por
Feuillage e Narceja;

TREVO, masculino, alszSo, por
Nemo e Loch Rosa;

TABUYO, masculino, alazáo, por
Novelty e Sparta;

TRT, masculino, castanho, por
Novelty e Bright Eyes;

TENTAÇÃO, feminina, castanho,
por Feuillage e Karsavina;

TABTT', masculino, zaino, por
Thermogene e Eileen.

DIVERSAS NOTICIAS
Pai-soii a propriedade do Br. Luiz

P^truroi. a égua Decisiva do se-
nhor Quinta Reis.

r.egressou, hontem, da Paull-
céa, conforme havíamos antecipado,
o dr. Linnêo de Paula Machado,
presidente do Jockey Club.

Para S. Paulo, de onde deve
regressar amanha, seguiu, hontem.
pelo nocturno de luxo, o entralneur
Francisco Barrozo.

E' esperado, amanha, da Pau-
!ic*a o Jockey Gnillermo Greme que
vem tomar parte na próxima re-
nnilo da vetç-rana.

Hontem, por occaslão da aber-
tura. das cotações, houve bastante
procura, dos dos pari a Ia cote, de
GII Glas, no prêmio "Audiência".

Como nos domingos anteriores
a "Viação Excelsior" fará, no pro-
ximo, o serviço de transporte de
passageiros para o Hippodromo
Brasileiro, partindo o primeiro ve-
hiculo âs 12,50 minutos da Praça
Mauâ.
ATHLETISMO
UMA CONVOCAÇÃO A COMMISSÂO

DA A. M. E. A.
A Associação Metropolitana de

Esportes Athletlcoa, pede o compa-
reoimento dos srs. Orlando Euuar-
do da Silva, dr. Celio de Barros,
Affonso dc Castro, José Manoel La-
bandera, Ernesto Loureiro, Arthur
Repsold o dr. Ary Miranda — mem-
bros da Commissâo de Athletismo,
para tomarem parte na reunião que
será realizada hoje, sexta-feira, 23
do corrente ás 9 horas, na sé-
do dosta Associação, afim de
se tratar de assumptos referentes
A Festa de Athletismo para Novis-ftimai.,

tardo dn cunsirucçAo ile mal* um
bello edifício dcupoi-ttvo, nAo te ne*
gou a decretai' essa lei.

Por sua voa o prefolto da oldaüOi
dr. Antônio Prado Júnior, cnm o *.-h
espirito aporllvii a* n mu m-.Ih ml*
mialstrallva, bem avaliando a lm*
Clatlva do Ri-euitn da In-ir.nm estai*
lar, uesie esforço «normn om que
se tora do iii ..|i. iiili-r puni mui* de
mil contos de rfi\», velu ao encontro
dos rapur.a-N botafnguenses. sancolO*
nando tal lei, gruçiiH .1 qu.il ai oca»
tiulo "vovô" do *pnrt nqtinticn h.i
dotar o Rio rom um Iliulo o grau*
itlotto edifício, iIIriio dn seu pro-
grosso o dn lull.intaitiento du seus
sports.

A lei munli-lpnl. que tomou o nu-
ntero 3.S8&, de 21 do cnrriMile, esti
assim redigida:"O Prefeito do Districto Federal:

Faço saber que o Consolho Nl tini-
clpal decretou o eu siuifilono a ae-
gulnto resolução:

Art. Io. SAo concedidos "por afo*
ramento" ao Club tte H.viiins Bota»
fogo os terrenos dn avenida Beira»
Mar (praia do BntafoRn) qua lhe
foram cedidos para a cnnstrucçAo
do eiiificio da respectiva síaic o suas
dependências, meiu-lonailas no termo
Invrudo na Dlrectoria Curai ilo Pa-
trlmonlo Minilclpal, em 31 de ile-
leiuliro de 1020, o nos ,'irth. Io • 2"
do decreto legislativo n. 2.357, dc
área do mil dnsentos c onze metros
quadrados (1.21lm2), annexo a essis
terrenos, llmitundo com o Club dc
Itegatas Botafogo, pela llnhn curva
definida pelo Jardim, pelo lado da
rua que dá accesso á City Ilupro*
vements, por uma curva cm contl»
nuaçOo ao terreno do club com o
desenvolvimento do quarenta molros
(40in,Ou), por unia recta partindo dn
extromldndo da referida curva o em
dlrucçAo n cupoln contrai ilo Pnvl-
IhAo Mouriscn até encontrar a rua
circular em concordância rom uma
outra que termine nu encontro do
melo-flo do Jardim com o molo-fio
da rua, para melhoramento e am*
pllnçflo do referido edifício a» respe-
Otivna Inslallaçala..», destinados, ex-
cluslvamente, aos exercícios <ii's des-
portos náuticos praticados pela dita
sociedade.

Art. 2". O nforamento concedido
pela presente lei obodocerií n todas
as dlspnslçfies legaes que regulam o
aforamento dos terrenos munlclpaes,
ficando o Club de Regatas »ntafo;*:n
sujeito ás obrigações concernentes
an pagamento do respectivo Mro, de
acci')rtlu com o quo estiver estabule-
cido pela Prefeitura para o mesmo
pagamento c ás penas correspondeu*
tes á falta du cumprimento dessas
obriRnçfies.

Art. 3°. Revogam-se as disposições
em contrario.

Districto Federal, 21 de marco dc
1S2S, 40» da Republica. — Affonso
Penna Júnior.

Por esse neto, o presidente il.-i Fe-
deraçáo Brasileira do Remo, sr. l-'ln-
vlo Vieira, passou hontem telegram-
mas apresentando agradecimentos
ao governador da cidade, cm nome
do sport aquático, e congratulan-
do-se com o C. R. Botaofgo, que
está merecidamente do parabéns.

FEDERAÇÃO BRASILEIItA II.VS
SOCIEDADES DO REMO

Nota nfficlal
Papeis despachados pelo presl-

dente:
Em 15 do correnta — Ofíicio no

Flamengo, pedindo transferencia nn
amador Hollo Veiga, do Guanabara— A' secretaria, para Informar;

Idem do mesmo club, credenciando
o dr. Oswaldo Palhares, para. ropre-
sental-o na assembléa dos clubs fe-
derados — A' ussembiéa;

Idem do Gragoatá, .solicitando re-
glstro de amadores — A' secretaria,
para cumprir o regimento Interno;

Cartão da Associação dos Chronls-
tas Desportivos, agradecendo uma
communlcaçâo — Archlve-sc;

Offlcio da Associação Chrlstil Fe-
mlnlna, pedindo Informações spor-
tlvas — A' secretaria, para attenrier;

Officios do SI Chrlstovãn A. .C. e
do Internacional, agradocendo com-

munloflçAn do elelçftes — Arohlvt-lfa
Em 17 «lo correntt — Offlcio do

VitHcn da Gama. reineltenilo Iii«i.«i.hh
pnrn o seu slndliim — Archlvc*ir,

Idem ilu Wili nu;fi'i Paulista do _
ReiIlO, enuvlditltilii l'ir.i os seus BOIl» >
cursos ,ii|ii.itu-ii.- — Aei.iil.*.:.!--. ;

Officios do c, ll. s. Chrlitovfto,
niTiisnnitn o recebimento do circula •
res — <\' secrelniia:

officios d" ciub Binerln, dn *: *'«
Paulo, a Associação Pnrtonlegrense
•le Desporlns, cnmmutileniidn »l,*ii i n
d o noiih iiaivus dlrectores — Agra»,
deçA»so;

ufflclo ilo S. C. Fluminense, cou»
nedendn passe para a transferencia
do amador Ailaiiior Pinho Oonçalves,
p.irn i> Vasco da li.iinii — A' secre*
lariii. pnra juntar na respectivo pro* .
cesiin;

Offlcio d» Radio Sncledaale do Rio
da- Janeiro, agradecendo comtnitnl-
eaçAo de eleições — Atchlve-se;

Officios dn C, lt. ItnquelrAo dn
Passeia e Internacional de Regatas,
nccusnndo o recebimento do circula-
res — A' secretaria:

Offla*lalS alO VllHa-ai da Gama t Bo»
quelrAo dn Passeio, pedindo o re*
glstro de amadores — A' secretaria,
pnrn cumprir o regimento Interno;

Circular de Prado Peixoto lt Comp.,
sobre os estn loiros de embarcações
de regatas (Scolto) — Agradeça-se. .

Em 20 dn corrente — Offlcio ds
1'nlAai da Lag^n Rodrigo de Freitas,
enviando pêsames pela morte do
dr. Adhemnr ila Mello — Agrade-
ça-sc:

Offielo da mesma, aceusando uma
cnmn.unlcai.Ao itn FcderaçAo — Ar*
cblve-se;

Ofílrln do Guanabara, pedindo re-
glMio de nmndoroí — A' secretsrls,
paru cumprir •• reglAtento Interno;

Offlcio dn FeilernçAo Paulista do
Remo, agrndeeondo communlcaçAo
do elelçRo --- Arililve-se;

Offlcio do Gunnnbnrn, arcusandn
rocoblmentn de circulares — A' se*
crei.irln:

Convite do NatnçAn e Regatas, pa-
rn unia festa — Atiraaloça-so:

Offla-lo da Liga de Sports do Kxer-
cito, cnmmunlcando ss provns que
peln mesma serfto corridas no» prn-
XllllOH i'ai|ia'iirKns aquáticos — Ao dl-
rectnr de nntnçAo!

iiffli*iai dn Assoclaçfto Metropoli-
ta.iia do Esportes Athletlcos, com*
liiiinleniidn "A poder ntteuder A Fe-
dciação, rotativamente As datas das
ra*K:at.-is. quanto A de II de outubro

Archive-se.
Secretaria. 22 de mnrço de 1R2S. —

(A.) Raphael Afflnln, í- Bccretarlo.
NATAÇÃO
O CONCURSO DF. ENCERRAMENTO

HA TEMPORADA
o concurso du encerramento da '

temporada ai.» nntnçAo, i-omo Já im-
(Iclámos, será realizado em 29 de
nbrll próximo, peln Club de Nnliiçilo
C lllglllllH.

Esto rluli Já elaborou o anto-pro-
gritininn a ser presente á F.ederaçffo
Lrasili-ira do Uemu.

Além ilo Campeonato dn Cidade,
em iiiiii iiiclrus, n das provas das-
Sicns "Aitliiir Ferrclrn" (moças),"Arnold Voigl" tilc costas) o "Abra-
hão Sallturo" (de turmas), esse an»
te-prograninin comportará duas pro-
vas para a Liga dn Marinha e duas
para a dn Exercito o um pareô de
honra, que, an que sabemos, será na
distancia de 400 meiros, cm braçada
clfiHsIca.

O concurso será realizado na en»
soada ile Botafogo, na piscina flu»
ctuante que foi inaugurada com tan»
to êxito no ultimo eertamen nata»
lorlo. promovido pelo Boqueirão dd
Passeio.
WATER-POLO

¦ •a-a-a-a-a-ar -| f

OS JOGOS DO PRÓXIMO DOMINGO .
No Rotlro dn .Saudade, na lagoa,

Rodrigo ilo Freitas, ^icla manhã:
Preliminar — t'iimpeonnto do-.' dlvlsflo

2" regimento ile infantaria x for-
talem de Santa Cruz — A'n 9 horail

Arbitro o chronomctrista indica»
dos pela Liga de Sports do Exercito.

Ciimpeniiiila, ila, lll,, do Jnnelro —
*«.' dlvlKfiai

iraraliy x Flamengo — segundeis
quadros, As 0,10; primeiros quadrrs,
As 10,20 — Arbitro, dr. Heitor Bor-
Rertli Teixeira; uhronometrlsta, Pe- '
dro Thebergc; representante da Fe-
deração, Agostinho Sá, dlrector dn
water-polo,

l'ailfa*l*inia'iitn dn Krdernçllo — Ar-
r.nlilri Nunes do Souza, ilt-, Osivnldn
Pallinrcs e. JoAo bcgiuliis Vlnniin.

uaôte*-*! \fe>» i

Lmki j^m]^mr\%, t* M^^LW

vLwíEu vol-a recommendo
incondicionalmente
Quando creança fizeram-me tomar a

Emulsão de Scott. A minha opúma saúde e
caracter jovial são os melhores attestados do
bem qüe ella me fez.

Desde então eu a tenho tomado periódica»
mente para indisposições ou debilidade. Ama-
mentando os meus filhinhos sempre a encontrei
como incomparavel fonte para augmentar o
leite e fortificar o bébé.

£ agora os meus filhos a toman com toda a
constância, o que lhes garante um desenvolvi-

mento são poupando-me incommodos e
moléstias dispendiosas.

Emulsão «fe Scott
Rica em Vitamina»

R. V. DO RIO BRANCO, 51
**aP**a***a*aè\a*a*a***ê*a*l»*a***a*****a*a*a***

HO.TE )):((  SEMPRE )):(( HO-JE
(( MAGNÍFICOS TORNEIOS ESPORTIVOS ))

NO CINEMA !

Um Cabaret no Cairo
Uma bella producçâo de PRESOIIjIíA DEAN

TODOS AO TODOS

E3LECTRO -BALL
R. Visconde do Rio Branco, 51

1

ma

ramame a ¦... i l i n.
. j'»-*, «¦yw^HMpHaMB
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A semana escoteira que se avisinha
Av llllill» .-.,- a ".:. in.in.i Km-.-.i.»:i-._ "

4a i.'iii.i.> do» i.v..-.«)i..|i..» do Brull.«aue devurt. ler logar em 21 de abril
próximo,Para tratai* do prngrninma, liou-ve, hontem, iiiu.i rtmnlAo «lu uonae*lho dlrector ilu Pni.lo tt... i.. ...i.-i-
l-H do liruiHll.

No nniiii |i»t-»ndo, a "Heinanii. !:•>¦
eotolra" «Htuvo i.tfiiltuiiitiiiiti anlina.
da, notando»»» ainda aUiimuN f.i-
lh»*, <iut> b.m poderiam mer rnnie-
dladai,

l.nt» anno, vamoa vt-r o «iuo «era
.*I»B il.-t.lll.-l IIIH-lll.) ,-...inteiro.

A nt..oiiiii d« local, por «..«mplo,
# eo!»a ei».í.ii.«.i.lI.

Nilo voniuii |i«.r.|ii.» »' bOa propa*
«antla t-i.ct.lfli-it ii('iiiiipai'i>iii conti-nu»
«le escoteiro* num titono Impróprio
e lamacento. Ante«, í»i„ hiu-Iii uma
de-propaganda do Movimento.

Ma», *• fô rumos coiiimeiitni' torto»
•*t»t»i»i m noi'», miiltnN .-..niriirleiliul...
advlertim...

BOa vontade n.i«» lia dn .aliar*
nelo mono», j.i .-.• annunuln n vinda
dn 400 oi.otf-Iro» de Putropoil.,
etc

I.-peram»t» v_r, ente anno, unia"Semana Escoteira" hilliimite, qu_
contribua, roíiliiioiite, tiuilto iinra o
desenvolvimento do oacotolrlamo,

Aa competi»:-?» n «-orem entfio roa»
Lniidiu» «levem ler mn cavnotor todo
amli.to-0.

Am eiiiuliiil».-. t|ii" nüo fazem par-
t. da UniAo do. BaootalroH dn lha»
sil podei-,Io 1'eallzui- tambem eon-
«ontragilo a compeilgíic» por tuna
/•poen. para commemora. o «lia do
SSo Jorge, o padroeiro dou .motel-
ros, «iuo 6 comiiiemorndo no mundo
inteiro, nAo sendo, ix.it.. privativa a
aua -ominemo.at.llti, nem plugio.

Cada. um noa «eu*» arraia*»*, bem
aeparadce, apenas uma coisa devem
«-onservar e procurar cada ve» niais
*.»trtiii,.'.-: •*¦ n frnl. rnlilnilr r-t.nlt.l-
rn, tSo nnceeímrla » lil" utll ao Mo-
vimento como 4 própria sociedade.

Para obter ama trans*
formação ao «eu estado ge*
rol. augmento «de appetite.
digestão fácil, côr rosada,
rosto mais fresco, melhor
disposição para o traba*
lho, mais força nos mus*
culos, resistência á fadiga
« respiração fácil basta
usar alguns vidros dc cli»
«ir de inhanie. Tornar*'
oe*â* florescente, mais gor*do, eenlindo uma sensação
de bem eutar muito nota*•vel. O elixir de inhame é o
único depurativo • tônico
em cuja formula, tri-ioda-
da, entrara o arsênico e o
hydrargirio e é tão .abo»
roso como qualquer licor
de mesa — depura —• tor*
falece — engorda.

AtMlnii uni., leromoi o dl» donotuo im d in» iro f mi tlva o .ii_n..-mt»nte oonimemoraão.
E' mala útil, porOm, ou» n«> dia 2.1it« ahrll. dia de . .... Júri*-, l.kIh no-p« »«> recolha 1. .- .1.1 «»il_ .. promovafe/iiutt liiiinin» ou f»..« hôn» a«,t;__-,

Qolliollva*.
Nfto . um dU próprio pnr» f»»t»r,

d» oonjunlo.
Km todo caso, onde ha bún vou»tadA « «.ln. .'1'idiuii-, tudo me arranja,

o tioiitlniiiimoN a acreditar qtit» aerti
bOu it próxima "Hmnnna Keeutelra"«in u, rc. a.

KI.OI.II AC AO CATHOl.K. .
K.«i.uno.. -ui.iirniii.ntn Informado*

«1« <iu«» n l»'«'dci-ii'-,.ti Uathollca e a
<iuii.l uiiiinlinldiii'- de .em. grupo»
ou aM-.ieiaefi.'»; r "lin«« ndo toma-
rfto pnrto nn ' ,11111a, Ksootelra",
qui» a I'. R. lt. ,...,iuove, «m nbrll
próximo, «Hfiirti, a principal rit.fto
nfto haver nlnda sido r. nllnid» n re-
forma dou ...ta.Ut-M dn 17. K. IL,
«•llla .iininil.»i.o nliiilii nlo «n re»
uniu.

10' po/tAlvcl oue, 110 dlu de SAo
Jorge t» mu» véspera», om grupo» cn-
ihnl|i><Mi, reiillxem algum» «oleinnldii-
de coll"ct!va, enso «Indn nflo tive-
ram sido approvadoa os referidos *»•
tnttitofi reformado.-.

IM-.I.A IMPIIK.VSA K8COTBIRA
Om nscotolros do grupo 5 da P. K.

K. (Vllla lH'ibt-1) esifio projecinndo
fnur. olrcillnv 110 ncu grupo um Jor-
nrilxlnho escoteiro.

Multo louvor merece n Iniciativa
deste» eacoteiroa.

«iiti.po no covpiaxca A. c.
Nn antepenúltima r.uiilAo da ill-

roctoria do Confiança A. ('., fo! de-
liberada a i.-rlnçflo de um grupo de
escoteiros dente club, que breve *n-
trnrii em autlvldnd».

Ha multo oue hnvia um entendi*
m.tiio com n dlrectorla dnquolle
olub, a respeito, nisslin como com
a Fabrica Conflangn, que deu o eiou
Inteiro apoio Aquella nova e vallo-
ca SeccAo do seu club.

Kete grupo foi orirHiilzndo pelo
Oonaelho Metropolitano de Emo»
tclron.

fOHONEl, .ir.HKMI-N I HOF.»*vi'\r,-i
Tem i..'«iad<> em trabalho, «obre no-

vna t-uiiiíreiçaçüeB escotelrau, o co-
ronel Jeremias Frôes Nuneíi, um doe
vioc-pieside.nt... do ('. M. B„ e ninls
mn dos chefee; destn mesma enil-
dade.

A Vida dos Campos

II s. CHRISTOVÃO VAU TKR
IM HARRACAO

o grupo de escoteiro, do s,'io
Christovão A. C. vae ter um barra-
cão, nseim que terminarem as obrao
da praça da «portu daquello vetera-
no club, que lhe empresta o nome.

Com vosso talão dc cheques
Tl-llEIS A* MAO qualquer

quantia.

uia 9M.s9ts mães
do UR. IVIX-.KOOK — (Dos Hospites de Berlim)

lAvrtf pratico, com lindas lUustracôes que orienta a respeito
ds alimentação e das perturbações nutritivas (gastro-tntestlnaes),
da dentição e do desenvolvimento normal da criança. Alguns ca-
pttnlos Indicam a preparação de alimentos, a medicação caseira
e a maneira de agrir nos casos nrgentes (aspliysia, envenenamen-
toa, convulsões, etc). Coelho Netto diz: "Este livro õ cabeceira
das mães serfi um escudo de protecçâo para os filhos".
LIVRO EO-ISPENSAVEI. A TODA A MAE OU FUTURA MAB

A' VENDA EM 'IODAS AS MVRARIAS
Pedidos pelo -Correio para a "Vida Domestica"

Rua Rlachuelo, 33
Preço: 12$. pelo Correio, 13S0OO

CORRESPONDÊNCIA
ALOUHAI INDIOACOBI BTBII
ii.-ii. i|..ii..... para «ven de erand-.-ii-siit», durem . er expoHtns .- rano».
Us ii.-briit.um» iiiii..iiiaii.-i.». oni

«lua» iiii.iihI. ¦, .¦itiiipniiiilii e pirei,ii|>rt»hi-i.uni, a v,iiiiiiíi..|ii de |i»-rniitiir11 llui|if/.ii «to limo verde que ae ac*
cumula em Iodou os hnhedouroí,

Os bebedouro» quando collocado»
em iiiniii.--. em que Iui |...!»ii.iii.iíi«i"
dt> «ntrar terra • claro pnra dentro
delles, li«ii..n-»« iníu. dc um snnllio ou
de um nntepnro dn mndolra.

A Bisun expostii uo calor, bom eo-
mo, nas imi»c» frios, a água qu_ toi
loiiiiiiniiiitii,. eom neve derretida, fax
mal As aves: pnr este motivo d. v.-se
evitar a eiitrnda de neve noe bebo-
douto» 011 o n«|ii«-.'iiiit nto dnaun pelomol.

n fxett.o de bebida * tambem pre-
Judicial, mesmo quando ns hv». . .mo
em estado febril, o que se pode, ro-
inodlnr com n it.i.li';.!.. d« cninplinra,
qunssla ou ferro A iipruii.

A rnmpliorii nenliuiu innl poile fn-
zf-r; . um preservativo ligeiro nonlra
o cntnrrlio ,-. contra os vermes datraeh.fl,

A qnnssln • Um poucr. lonl.-a.
O ferro, qu«» tnmbem e tônico, . ef.

fl.nr. .-oiitrn * Rosmn e o i-aiarrhi),
nn» c-poi-ns f-ins ou de humldade.

Nn r-poin chuvosa it quando ' n hu-
mldades pode-se Juntar um pouco de
ferro A nRim, «•ob n forma de sulfn'»*.
de ferio, nn «lunntldnde de r> eram-
mns pnrn 1 lliro (1'naun,

h'e o siilfuio da ferro fi»er n aRuu
flenr (.rruginoín, o «me n»*oiiteee fts
VOXes, pode-se •.•«•media.- e»te Incnn»venlente Juntando nlfiiimas «nins dn
ncldo sulfurleo, o quo nlIAs l- pen-
K"so cm niilos Inexperientes.

A atrnn com h.ilfnto dl forro ou de
cobre, deve ser dndn em vaio» vidra»des.

N'os dins quentes, se as -.alllnhaa
parecem bebe- de maN, convém an-
te» recorrer A qunseln, »

Nflo convém dnr droirn. ,'•? aves
sem necessidade.

a »iiTn«i
Ha umn «poça critica nn vida nn-

r.unl dn ave. durante a qual, n motornttençíio í precisa, que í n Hiitln.
A fitada, npesar de «er nm nroces-sn natural, cansa de certo modo o

animal.
As galllnhas que melhor agüentam

a muda, sflo nquellns que a inl.-i.im
um pouco magras, permittindo um
p«mco n siiper-nlimentnqilo, ftanlinn-do peso durante n mudam,, tlnft pen-nas.

Dove-se notar, no emtanto, oue du.rante n ou-da das ponnag a tive miolem appetitb •• nilo s. deve por Isso
for(:al-n.° A nlimentn.Sn. Altruni nu-
prmento de po.to serft verificado rtu-
mnle o empeniinmento Rubsequell-te.

O abatlmenfo da ave prejudica a
muda. poríAi o excesso de prordura6 ainda mais prejudicial.Durante 0 nerlodn dn muda, prin-clpalmente durante o enipciinamen-

V&»m+*é*a*m**»**»*'m+*m*m*m*m**»^^

Quantos soffrimentos!
Quantas noites em claro!

Quantas dóreK e quantas vidas toriairi poupado os chefes dc fa-
milia 0.110, logo aos primeiros symptomas de bronchltes, tosses, rou-

quidões, ínfluenzas, escarros de sangue, rosfrlados, etc. tivessem dado
aos doentes a Maravilha «lo ltlo Grnndo do Sul. o famoso e popula-
rissimo PE-TORAI- DE ANGICO PEI.OTENSEV

Os médicos asseveram que todas essas moléstias são devidas aos
micróbios o que nenhum outro remédio ha que iguale nos pulmões a
acção balsamica, calmante e cicatrizante do PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE. Todos aquelles que uma ve-/, se servirem delle, nunca
mais o abandonarão. Nas casas de íamilia ao lado do clássico oleo
de ricino, se deve encontrar sempre o PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE, E' innocente e cura sempre. Não tem resguardo. Para
as crianças ê uma delicia.

Deposito geral: Drogaria SEQUEIRA — Pelotas
A* VENDA EM TODAS AS PHARMAO-A*. E DROGARIAS

'l*»*mm>>m»*>***>'n**'*mnm*»A**l*-*-m*t^

*5***-,»^*»»*'^»'',*^A*****»*»*<*A*»***»,4*^

Doenças do Coração e Pulmões
Clinica Geral — Exames pelos Raios X

O Dr. Custodio Quaresma é encontrado diariamente em seu
consultório á rua da Assembléa 70. — Residência: rua

Barata Ribeiro 427 — Telephone: Ipanema 1788

50$000
A REOLAMISTA IDEAL pa-

gou em IS do corrente essa
quantia ao portador do coupon
n. 60.330. que o recebeu, graus,
da Casa Rortiilnnia, ao comprar
artigos de primeira ordem, por
preços barotissimos. comprem
na Casn Horlulnnla e peçam o
coupon hri»»de, que dã direito a
prêmios de _0$.00 a õOOÇOOl).

OUVIDOR, — RIO

to, r. alimentação pede o auxilio douma forte «1»».. d_ verdiir»., paraP-rmlttli* a a»«lniilR«.»o de maiorr»i'«:»<> de alimento,
Vm pouco d« malte om pft ajudamullo o uma pitada do flor d« enxo-frn I vf.-a por semana, durnnie orreseimenlo dan penna», tem maanl-ea influencia durante o cruaolmentodau ine.tniu..
Alfiruma earno ou allmenlncllo d«otlffem nntmnl e um pouco de «ernen-lo de glrasol, fnrao multo bem,Duranto todo enm*. tempo, o tônicoferruulnoso pode »er innnildo,

IVZ, An, .:vrnri< in
A» ove» quundo preann em espneore»t:ioto, iipre.entam-»e As vt„e_com -ppnrenela do fraqueía e ane-min, «oni nenhum uymptomu defini-tIVO de liioleslln.
O remédio encnntrn-»e na Iui dn¦jt.1, av, f-pnqo pnra oxerclclo. ver-dura . nlRuiun allmcntacflo animal.Se lato nilo im»tar o n. nvc» esti»v«*rem multo magra», um nouco deolno de flundo de baenlhllo t- mnqualquer cn«o, devem tomnr o tônicorerruf-InoM ou n-Jn uma pillula dia-rm contendo a qunntldnde de t-ni-ho-nnto de feiro, correspondente a «e-Bultitf formulo:
«"nrbonnto de ferro 1 ura mm 11KiibHtnnela plllnlni- qunn-.o 

'.he-
sue para tn.er «rt. pilluln».

M. ,1.
III-IC-.ITA*. ITBI -

«•.Aro nu «o.nin
Pnra n 1 ura desta moléstia, dr r «'¦¦rozene n beber. D01.a1-.-m: íilnto» ate2 mo«o_ de idade. umn. aolher dn» d.oafe mni cbein: pinto de 2 a o mos».uma colher dn. de dift, m,.i »:nem!Ave. .uliilias, mun colher das de .0-r>n, mui tiiela. Replta-ac 11 dose nofim de IS R »jo dia», f,r, R8 BV,.S nfloeatlyerem »--.>moletainente curadas.Nilo ;<«> devo nbut-nr desta medica-'.•n<>, pol» cila é multo forte.Outra receltn:
mis o ".amotio remédio": Meia «o-1 i-r da. »|e gopa, pela manha e a.U-r«i., de aordiira quente «-ntrnmorna e quente), ministrada du-rante dois e cinco dias seguidos, curnradicalmente as aves atacadas de gO»go, sendo de necec.ldnde evitar quo06 aves apanhem humidade.
Outra:
Tm remédio que está dando inacn!-ricos resultados para a ."ir,, dosanmoléstia que costuma atacar a- ave»,e o seguinte:
Prepara-se unia «solução de :> _i-«mmns «le ehloràto d« potnaelo cm lüu

grammas de oítua, pa*«a-so depois» arlamente na língua do animal um
pincel molhado nessa snliifiíloKm poutos flla« í» cer:n qne „ mo-lestla (le.s'nppaieeei-„.

Outra:
Consiste o tratamento no seguinte»fazer uma llg-eira pincelagem toniiodo na garganta da ave aífectadii(dentro) t. conservar os anlmaes do-entes em logar secco e bem nr-jado;com unia ou dua. applic-at.»õet. obtém-se 11 cura completa.
Deve-se dnr As aves doentes um

jioiico d'nsua com alguníae «otns d«lodo, para beber.

CATHOLICISMO
A murouu.to niiN tiiaii4i.ua.OOIIKN I'.«TIIOI.H ON | B| Vil I «IIABBL IIHAI.IXÓ|J|.|>V>A VmtaH.1I HONRA A •' JOtB' *

,.A. '.,0n>oraçflo dos TrabalhadoresCatholloo. de Vllla i»„i__i, roMIiou"°Jl*J9 Uo «ew-nt., linda rm" u•ua -..d», «m honra a 8, Jos..Do prpttramma desenvolvido, nu.foi exetllente, ns prlnclpaes paneiforam a« seguluta.: ' "
1* parte — Foi nberta a m.. *._

pelo1 presidente de honra dr. Fl lei».no d» Motta, cantando os assim»»,te* o Hymno dn Corporação..* parlo — lüntrogu dos títulos aosnovos sócios benifeltores: dr. Ge*.,niarlo pautai, dlrector da raiinda
ft'-'...'.' r"rf! 'nfü,;,He"1,,("• "'•• ornandoRmigi-I d« Mello, I" ailltont» ec»Oleslaitloo «Ia OorpornuBn ,. srs. Pt-dro Vlolsnte e Antoniu dr Ollvelrn

l-lntii-ga dos dliilomns
•"^ri».- Infantil n_a"fi_

Estado do Rio
Nictheroy

Fundada em 1854
RUA DO OnVIBOR 166

Rio de Jnnelro
RUA tiIBÉRO BADARO' 125

S. Puulo
RUA DA BAHIA, 1055

Bello Horizonte
Esta casa tem um grande sor-

cimento de livros de ensino pri-
mario, secundário, e superior os
riuaeg vende por preços baratis-
simos; assim como çlz, mappas,
globos, cadernos para escripta¦Jesenho etc. Remettemos ca-
talogos grátis para ttdo o Bra-
.il.

MACHiXAs p..n\ bkvf;fkuii
CAPE'

.«.•«I1.111.11t. 83.0.14 — EJ-crevc-nos:"Tenlio itma propriedade e dese-java In. tttllar na mesma uma machl»na para beneficiar cai'ú (porí-m. umamachina typo Amaral ou Limeira),que preparássemos 100 eaccas mainou menos diárias, «iue nüo houvessenecessidade de muita.- tranamls__cae correias, o que oeoupnsse poucoespatjo.
A for«:a que disponho (¦ -.una rodapara água (roda dc cubos., de __palmos do diâmetro e Sõ litros da-gua por segundo.
Desejava que me informasse <=e hamachina nefitns condigõee e o preçoda mesma, c- o end.icco da casa¦1 vende.''

nos n.eiiliioB da sírlv inrantli íjua fl!
jerani a l* .ommunhao, nu dia 18.as 1 hora», nu matris du Lourdea..1' parte — A dlrectorlu du Corpo-ra«;.1o promoveu no soclo beinfelio-*r. Affonso visou, uma onthusla.tl-oa niunlfestaçao, em agradecimento11 maneira carinhosa por qu_ <, ,„,_.mo s« tem Inioressadu pelo desen-volvlmt-nto da «'orpomcíio .

4* parte — A k»i-|b Infantil da c.P, 8, desenvolveu alguns num.rosde_ araelnsos rooltativos,
í* parta —» 0 nsslsieni. eceleslas-tico, padro dr. Henrique de Maga»IhAen fez uma empolgante conferen.cia sob o assumiuo da fesia.»' parte -- Encerrou-se a sessãocom o h. miio Catholico Brasileiro.
H«THI/. IIO KM.-.MIO NOVO

H«»j«-, it.-. i:> 4 horas, haverá n.stamatris do Engenho .s*o\o, o piedosoexercício da via Sacra, segulndo-sca pM»ga«;,iii quaresma!.
COSÍGRBGACAO MARIAAA

N'o próximo domingo, dia 20, festada Annum-lu»;iio a Nossa Senhora, sr -rs fundada nesta matriz do i-iiuc-nlio.Sovo, sob a Invocação de Nossa Se-•íhor». da Conoelgao, a CongregaçãoMariana. para a quu! ficam convl-dados tudos os Jovens residentesnesta parochla, mesmo casado».A finidii.1.0 será logo apôs a mis-sa do 8 horas, na qual deverão com-mungar todos os candidatos á Con-Brega<;ao.
O*. ACTOS UA SEMANA SANTA NO8 ANTI '.«IUO OO rOHVtHl DE

MAKM. do Mi:vi;a
Durante a Semana Santa no San-iiuu-lo do imttini-iiiado Coração deMarln, .. run Cardoso, no Meyer, .-»e.i-.-i observado o seguinte

ma:
Dninlnao ilt» Ramo» — Dia 1 dcahrll — A's 8 horas, bengflo sole-mn- o distribuição das palmas, sc-

guindo-se a procissão ltturglca pelarua Cardoso e logo apí.s a missa so-lemne e canto da Paixão.
A*s IT '_ horas, sairá a procissãodo Encontro, que percorrerá as ruasCardoso, Castro Alves. Lucldlo i.a-

go t» Santa VA: emquanto a «l»» Nos-sa Senhora das Dores descerá pelarua d,.»-- DOres, avenida Amaro Ca-vnl.ianti, Archlas Cordeiro p A ií--1 i-des Caire, havendo SPrmáo por umnotável orador.
Terminado o sermão, a. procissãocontinuará pelns ruas Castro Alves

e Cardoso, a recolher-se no San tu a-
rio.

as i:\i«a;\tns n« i\»i*i:« hhuaDE u.iikiiu. i*i,i,'MINHMJE
.V succursal d'0 JORNAL, «mMothsroy tini durado, ultlniainan-te, queixa* e reclamai;Oos de leito-:;r«. dn interior, contra cena», medi-daa pomas em pratica pela ln*p.>Otprla dr Víhlaulon da vi.lnlia ta-pitai, no tocante a refiilniiieiitacãoao trafego de au tomo vela nos mu.liítflplo» flutnllltlisir.\ • k it ni .-./. noisoi Itiforinantos

que ».... niultiií» e a.aurd__» nn exl-gencla* paia a obtenção de umacarteira d» ehauffeur, semlo de uma«tlinpl.--. licença para su poder guiai-uuioe ou tumiulutei, em qualquerloL.iiidad.. daquelle Estado, Taea lt».¦-11..1», negumlo as InitruccÕva da»quella Inspeotorla, eO _no conceitl-dns nos ehauffeur» 011 nmndorc. :'e-
gularmonte habilitado» um uoiiuui*»ao e qu». demonairsm pomuli* on i-o-iiheclmentoi toohnlcos, .me são mi

RADIO-JORNAL
RADIVERSAS

mu mu \t_ vo 11. it «mo sor 11:.
DADE UO nitl DE J..M.IIIO

IdltavAo -.(..«« — Onda de m\
melro*

Prograinnin de boje, iixta-filra,.'.. de março oe 19.li
13 horas — Hora certa — Jornaldn meio dia — l»u|iplemeuio inust-

nil »ie in horas.
17 horas — Hora certa —• MuilOAdo Studlo da rtnilio S.. i.ditn.' .
1" horas — Jornal da tarde --

flnformnç_._ cominirclaes espe.-ln1»mente pnrn o Interior do «pais),
1» horas — Hora certa —- Jor»nal dn noite».
10 'mr.is e IS minutos ~ DllcOSde musica lluelrs.
19 honiK e 311 minutos — i'ro»

grammn aipeclnl dn dlacos Polydorlustrados nas mwoIb-» proflsslonaes. — Agentes o distribuidor».: i.».,sOra, comprehende-se que caiu exl - --

progri

quo

nc.po.in — Ha naturalmente -na-
chinas nas condiçõed n que se refere.Escreva pnra -Tnrtins Barros, rai-xa. 6, S. Paulo, e Fundição Indlc-ena.rua. Camerlno. Kio. q»ie lhe e»v;.trãocntologros. informes e orçamentos.

K. 1».
onn.«s sonnr: \ ci;i.Tin«

BANANEIRA
R. S. F. de riunnrgo

Escrevo-no«:

DA

Caplvary —

V. S. fltORQ BEM
SERVIDO COM I

Assíduo leüor d'A vida-dos Cam-
pos. dcsejnndo fazer cultura cilte-riosa da bananeira, peço-llie infor-
mar-me qual « o melhor tratado des.fia cultura. Urafo ficarei pela .uaresposta pela secçfio dn o JOR-

n«.N)iosfii -¦- Sobre n cultura da lia-
nanelra conheço Innumeros escri-
ptos. esparsos nas revistas agrícolas
o pouquisslmns obras.

Como mais fac-eis de aequislçfio cl-
to-Ihe:

A Culturn «ln Bnnnnpirn. A Ribeiro
tle Castro. Tnb. distribuída pelo Mi-
nisterlo da Agricultura.

A Cultura dn Bnnnn-lrn. T/iuren-
ço Granato, publicação feita em 1fll»
em S. Paulo. Talve» encontre ii ven-
«ln na Casa Hortulania. rua do Ou-
vldor 77, Rio.

Em frnnce», aponto-lhe "Le Bana-
nic-r", P. Hubert. Encontra-se nas
livrarias do Rio.

E. S.

'•*,*Atmm+*»ni*>ináma^in»A»*mtmt*m*m**\»*<m^

Physiotherapia Especialisada
Clinica do Professor FRANCISCO E1RAS

Alta freqüência —¦ Dintlicrinin — Raios ultra-violctcs e infra»
vermelhos, nns aff«-C«_õcs do NARIZ — GARGANTA — OUVIDO.

Tratamento moderno do CÂNCER, dn _j1_I.COP_.AS_A I-INGUAI» e
outros tumores da bocen. lábios, garganta, uni.» e ouvidos, peln pode-
roso processo da DIATHERRIO-COAGUIJAÇAO. — Rua S. José 61
Tel. Central 4625 — Dns 10 da manhã és 6 da tarde — Rio dc Janeiro

*--*>**'»MM*-,»-*A*A"A-»^AA*'rl*_^***»%-^^

CADEIRAS
GARANTIDAS^.^
OE MADEIRA VERGADA...;'.!

Pt-C-M CAUIOGQS E PREÇOS CflíIlT]
AC.NCIA. DEPOSIIO GEBOÍU • PIO

rnàça, n«..tNii. as

**M»\*\m\*mmmmm*m»tlm+m*mm.m\ m,é* ->,*»>t**»VVV**_>*^^**t>*<^^^*»_<V^>-*»_»-. i

SEMENTES \OVAS i
Rnn A-semblén, 113 J

| 
FItOIUClII.T-.KA B.«RBACE\.« i

i«Att-*i_iiaaa-.>a««*l*^(«l^-|-»yM-(|iIJy^^^

Nos dias ;, 3 e 4, haverá 110 ..an-
tuarlo Via Sacia ás lü hora. _ con-
fl__0es com preparação pnrn a com-
11111 nhão R-enil d.» quinta-feira santa.

Quinta-feira Santa — Dia 5 — A'«S horas celebi-ar-sc-á missa solemne,
do communhao geral, com exposição
de .lesus Sacramentado no Monu-
mento. As Irmandade, b os catholi-
cos 1 evesar-se-ao na guarda de bon-
ra, de accordo com a nomlnata.

A's 17 horas solemnlsslmo offit-lo
das Trevas, com o canto das La-
niontaçCes.

A's 19 horas, a ceremonia do La-
va-píis e sermão.

Sexta-feira Santa — Dia » — A"s
7 horas, missa dos Presantlficados,
proclssilo para a res»—va d" Jesus
tanto da Paixão, adoração da Cruz e
Sacramentado.

"As duas horas solenines" — Kxer-
cicio dn ^'i« Saíra com o canto do
Miserere c sermão do desclmento da
cruz.

As lft horas organizar-se-,, a pro-
nlssilo do enterro do Senhor .torto,
que percorrer», as ruas Cardoso, Ar-
ehlas Cordeiro, Carollnu Meyer, «Jas-
tro .Mves, Griulio, Archlas Cordeiro
e Cardoso,

Sabbado Santo — Dia 7 — A's G
horas, benção do fogo e dn pia ba-
ptismal, canto do "Exultei' e mis-
sa solemne. A's 19 horas, coroaçflo
de Nossa Senhora, com sermão.

Domingo da Rosurrclçílo — Uia »
— A's 17 lioras, sairá u procissão da
Resurrelçiio, fazendo o encontro na
praça Aveliy. com sermão tia Re-
surrelçfto. A procissüo de Jesus ve-
suscitado seguirá pelas ruas Cardo-
so. Castro Alves. Getiilio, Cirnc Mnla
e praça Avaliy. A de Nossa Senhora,
saii-A da capella da Apparecida, pelu
rua Aristldcs Caire, Capitão Rezen-
de. Uuliiia e praça Avahy.

Terminado o sermão, a. procissão
continuará pelas rua.- .'ulinn. Ária-
tides Caire, Castro Alves e Cardoso.

Logo entrará a missa da Allelula
110 Santuário.

Neste dia só haverá missa ás 10
horas, supprimindo-se a das 8 horas.

A's 19 horas, haverá ladainha can-
tada. benção do Santíssimo Sacra-
mento c canto da Regina Coeli.

genela prevaleça eni Nlethoroy, .,n.|.«Mot.- uma er» »..lii pura u. cândida-to«i a t-hnitfffiir e,» especializaremna matorla; mn/>, no interior, ondeminguam iodos eaaea recurina», nflo»fXi-:iiid.. nenhum eatabeelulmentodesse gênero, n exigência dn limpe-ctorln ,i,N l'ehleu!os tlt. Catadodo un, aflgura-ao-noa contraprodu*cante,
O» proprl«tnrIoi »ir ;Hrro« ou *!m-P-ei «¦liauffeur. que, no Interior fln-mlnanae se exercitam 110 volante deum auionioi.»! 11..0 podem abunduiiar03 «eus aífa*erc8 . vir euraar, du-rante longoa mezes, uma r-acula «leaprendlaagem, com «vidente pzo de «eu.-i nesocltie,a«i-:ni. abandonados.

votas orrit iu:s
dr. Manoel Duarte, pre.idcntelíslgnou o., -egulntea

tine
i'J Ui-Iam.

O
rt«t Kstado,
atcos:Nomeando Marconde. tln síiv.i «.Joaquim Vianna dn Va.conceiloa
para exercerem os ..!.„.... de tH.ip.
pieritc. d... Jui„._ de paz, reap lvn»mente, doe :'- e 6" diatrictoa do mu-nicipio de Campoe, o Bertlno d»- Bar-r<j« Kcrro pnra exercer o cargo dejuiz de paz do S° dlstricto (Traves-são) tio lliunlolplo dc L'aii-.|K,s.— O dlreetor d- tnstruc-Ao ae.l-
snou as «egiiintets portarias:Nomeando: d. Maria Ther«»zn doJosti» CrOtivôn, para «ubstltuir 11 ad-Junta effectivn d. Gilda Ilibei..», docurso primário da íUtcola Pro tlt.-_:onnl írnsliington L.i...

Nomeando d. Volandii Gr;
niarács pnra subatllulr 11ri. Maria Hli.a Lemos, da
Mn terna I J dileta Botelho

t. T 'nveiiuK.ird Men.
.Snntn film, ;p.

-'» born* — Discos dua asas Kd •sou, p.-tui Chrlstoph, Opii»',. InglszaMestre A- Ülnigí e Carlos Wehri _>Cia.
!0 '.it.r.ii _ 13 minutos — LltjHode frnnce» pela senhorlta Maria

II heras o .". minuto. — (•omerto
nn Studlo d.« limito Rocleilud. romo cunourso da senhorlta m*":í K-n-ma Krelre, Corbenlniio Villa.a, nro-fesior Mario «le Axevedo e S->ii.,. rda orcIiMtr» dn Fladln Sociedade.

1 1..
rnot.R A MM A
Wagner — Le rnisscau

:. Gul-
adjunta

liscola

POPlOS E.VVK.\K.VAnOIll.S II l
I.ACAO

Po:- expflr ao coii6ir.no publicoleite fraudado por addlçilo de água,
foram multado»: Josú Pestana, pro-prleinrli. do vehiculo licenciado .1.,.
o i>. 1»7. e Antônio Grlllo. próprio-tarlo do vehlctlo licenciado «-ob o
II. ..!'.

.11 17.0 CIIIMIMI
L!» e apprelieiitsilo — João Rei-

li. — Appeneudo8 ...s autos de recla-
maçflo, á conclusão.

— T*oi julgada 001 sentença afiança prestada om :'a.or de".loa-
qulm Cardoso Pereira, vulgo "Ba-
dú", para rollo st. livrar üo pro-ce_so crime que llie promove n Jus-
tiç.i Publica.
CKNTIIO OPERÁRIO IIO -O.NSECA

•Sob a presidência do er, Arthur de
Almeida Torrei*, reuntu-tsc, hontem,
o Centro Operário do Poneecn, na
sua síde provisória, á alameda São
Boa vun tura n. 1.04;.

Nessa reunião foi ..»\potsto o yi<t.
gramma pelo seu advogado, dr. José
Gonçalves, qu«: demonstrou clara-
mente a situação do operário na
vida social e. o <|iie o Centro !"rá
que fazer - u «eu i>n:iei'it io, liavtn-
dt.» nocc-fildade, de accârdo com as
'•iivunit.ian.-iii.ti a.-tunet., de !he pio-
Dorcionar instru içSo, ».- a..s scut. Ci-
lhn«. eom escolas nocturnas c diur-
nas, a!»m dr. muitos outros bu.it.fi-
cios quo «-.sa -lasocluçSo pretendo
iil-tltuir par,. 0.1 tseiiK associado...

Ante, dc encerrados os trabalhos,
ficou resolvida a convocação dc uni»
assembléa geral, para Inecripçflo de
eoclos, fl.poiK de amanha, ás 19
iior.-is.
'*Mi*^iAi*i|i*tr*«VWV'i^**AAfVNi*>/V^iiVW^ "

II ~ ...humnnn — Les deur Gr»,nadlers -Sr. Corbenlnno Vlllaça.III ¦ Schumanu •— Romance 
'--

Orchestra.
IV — a.i — A. Nepomuceno —

Cnntllenn.
bi — A Nepomuceno — -ott-el —

Senhorlta Maria Rminn Freire.-- Solo dn pi,.»,o _ Professor.M.-.rio de Azevetlo e Souzn.
VI -- Tremisoi — Salambo — o»-.chestrn.

I.VTEHVAI.I.O '
vil -- Schubcrt —

Orchestrn.
VIU — a, — MoznrtSerenada.
I11 — Rej-er — Slgurd — Air »losigurd — Sr. Corbenlnno Vlllaça.i.\ — solo de piano — Professor.Mario dr Azevedo e Sotij-a.
X —- a) — Barroso Netto

çao da saudado.
I» — Rrnnnl Braga — Caalnlinpcqiienliin — Senhorita Maria Em-ma Freire,
Ni — líornguld — Chanson deMariotia — Orchestra.

. XII •- Fr. Manoelcional — Orchestra,

1. Lu anger
- Don Junn

-- « .tu-

II) 11111 o \,l-

n

n.\imi ci,tn nn nu\. 11.
liar. 1.1 at. 11 horan — ii<,:;iommerclal n notlclBo

«In

«l.t

ille.l

ria.
asa

pre\ .t-â,
Role-

do

llll
Intc-

»tii.
os variado.»-, "Vit-tt.!

Paul .1. Christoph.
lias 16 át. 17 horas — Ho™Discos variados, "Viclor"

Paul .1. Chriatoph,
Das 17 li<>;a. r:m deanteuni commerclal

tempo.
Da» 20.10 á. 20..3 — Boletcomniercial ».- noticio.o pairlor do naiz.
Dnu 20.55 Ae. 21.05 — lntervallo

_ar<Í_,í;ecepcao dos «Ignaos horários
dt SP ..

Dau 21.nr, ás 21.2;
inglez. pelo professor
perto (4° fascioulo).

Da« 21.25 cm deniiU- — Audiçãodr, musicas ieg:oiiac«, com o ròn-
cui-Mo do í.upo Renato Muroe-Pery< ii'ih.1 e do pianista do Radio Clui>do Brantl.

A'ít 22 lu.iah — Hora certa.
V B. — Para ensinamentos .sobreassumptos de rndlotelephonin, loiam"Antenna". órgão officfal do RadioClub do Braeil

»..lOtt B prit.idllltt ,(, In,,fythagora». Ilyninn ao Sol, of.irC.,.«Io a oZroadlro, .ra, Rachei p..„'
ÇaiHlfo. de Orpheii, ir, At«l,v.i \\v.l
tlt *-'»»n. 1

fi-*atniti.t o».te », Marelia 11.-.„ .PythBBorlea. Palavras «iiir. in»,..gora., prn'. Maria l,*, Anna do» "in.ios. Tríplice lioméRAgein h-, .mUiiilh.rme l.f-aillii;»,tli,»r, tlliinl»».'»Bruno e lifiiry Olcott, senhoriu |v.'ores rrua. f.»tr.-Uii do Ori.1,1. «ViMatreya, Alelxo Alv.» do Sousa. ¦*.ir.addhl, V. de rando. H' 5A"

A VICTROLA VOLTOU COM 0
0IAPHRA6MA TROCADO

OI IHMMlMCMlii ii, , .,..
KI»ISO\

A prnpoílto tlt* tini c.n.n nr>ü (...fi» p«-in« jornaes, recohenios dn o»,
sn i;,|i.«..ii o r.euulnte comniunici-
do:"K' uma historia mal contiuli o
o cnvalhriro que a idealizou *e ndoo um fantnalatu d«> futuro .* ,,ni
nirablllnrlo Irrevponwvol.

Rtn ..iti. f:>-...i>. u-lo n elle, mi», in
pnbl  «• ús Mias IrndlçSe.. i ,,«,
r.dl«nn eunor.i o nRrndc-f» n icru»ivr.lillcn d.i fnelo. nos sosiiiiv». t/»r-
mos:

|.eguiidii»feltn prnvimn pn«.»d», a
geroncln dn c.i.a Rdlsou r..i .i, .
P'."**!ien«lidn com a .c.lnmnçfio rmcausa, ''¦!* . :•-,<-. a .'Kn. ¦rereit»»:.. di-roetninente, mns nn lojn «ln nj., 7
d<- Setembro 11 • S», cm ttrtiiov
mnla que desnhridos e .ite injuri»-
s>.fl. uo intuito evidente de p.-.«*.n-..r
escândalo»

Procurnntln averiguar .!,, ,..«.
.•erlctt, in r legltlmltllldc .1». -• r.• InninçAo, n gerencia da Cnsn t-Mi-«on expll 'ou ao reclnmuiito .« tn».
posslhilldnde de ordem tccliiil.-.i dnatibhtitiiiçfin do tnl dlaplirnsin..,
«iuo. sobre pertencer ao nppnreiho,coiiicin dispositivo eapcdal. «I»- sor.
le a não iieriiiiitlr ndaptaç*.. jeoutro .iitiplii-agina.

Atltlllitltltl, n riso,, a hypoi'» -e
tio cer um i.il accessorio suhtr.ihidn
pelo servlçal que conduziu >¦ ........
duziu " iipparclhn pnra concerto,
pergunin-s.:

nipr

namr
. »MI1

— Aulas de
Jorge Solo-

1*1 onde [rin . ile enconti ,- «.
dinplirngmn Impugnndo. s« n,",,, ha
similnr no morendo?

2"i qual o Interesse dn
ünilo «>i.i 11.--.iiM proceder, do
sc não tiniu t|.- accessorio d.
Villoi' •• lem o!'.o, ao dem
nossas offieiuiis mllliiiics do tha-
plirngmns h mão?

Ora, «vstns «• oiiti-.is rnxíles nddu*
j ri.Ias verbalmente »n rcclnmnnie,

não foram por elle atteuilirin.*. nom
! siiiuer punderiitlns.
| N.-.o Imneilirnm loviissc n -u»
• quclxn ao '¦<" districto, pnru nbertu-1 111 do uni inquérito, i-itjn conclusnn

dovorln «ensntnmonie ngnnrdnr. an-
tes «le vir a publico em iittltu.l»» la-
mentnvel, dar cot-pn :, imputnçi-ie.
cnlumniosns que j.imnis podeni
provar".
.._¦_-. ¦»*._>_-_> mm mmm mlmm^mymJmm^ymy^mmmvmmmkf^JyriyySljkj^

PUBLICAÇÕES

II VI) 10 aocn.nxni.
VEIGA

MAYRINK

PARA 0 NORTE

SALUSTIANO RAN-
GEL DE CAMPOS

Poderoso tonico-reconstituinte e excellente alimento
Sua composição: Sueco de uvas. Carne, Glycero-phosphato sódio, Kola,

ameixas e arrhenal.
Soa Indicação: Convalescença de moléstias graves, fadiga por excesso

de trabalho, anemias, lymphatismo, tuberculose pulmonar, etc.
E' .«andiflo em todas as bons Drogarias o Pharmacias

Depositários: HUMBERTO SOARES & C. — Rua Gonçalves Dias 41llrogaria Rodrigues ¦¦ ltio
»-***_*-«i***t******************-i ..*. **_***«*»***<*-**a*-*^*-***«*-**'*'**-*s*****'*-^^

| CAMA MECHANICA PORTÁTIL
Í 

Ultima palavra em commodidade —— Peso 8 kilos  Fabrica
de Camas do Fe.ro — Rua do Cattete 55. — Telephone 2391 B. M.

COJR]RK._% MBA

10 de.n_n.ni»

l__lú eni franco suecesso a venda
do xarope liUCITOL. pnra a cura da
tosse. A grande procura demonstra
a sua bOa aceitação. Incommoda-
lhe o tossir? Sem importar a sua
causa, tome 1 vidro deste maravi-
lhosu remédio e bom conselho dará
aos que soffrevein do mesmo mal.
Vendo-se em todas as drogarias e
pharmacias. Laboratório: Itua Fran-
cisco Eugênio, 120. Rio.

Para Blenorrliagias! "lnjecçüo
reccativa Macedo", a única.

Quer ficar rico?...
f i*'lm \í kJm 1
\ mÍA^mW>Jv wÊ 'i__y/

Í!
Quer ganhar na
Loteria?

Quer conhecer o
segredo dos nu-
meros?

Remetterei para tpdos, o absolu-
tamento graus, este folheto: "Se-
gredos da Loteria".

Curte este annuncio, e mande seuendereço cora um sello de 200 rs.
para a resposta

Sr. J. Cliawes — Caixa Postal
a.353. São Paulo — Brasil.

SMALARINA CREMONESE
Cura garantida e radical da Maleita

Preparado sclentifico, não contém QUININO
Uma caixinha de comprimidos é uma cura completa e garantida
A' venda em todas as pharmacias e drogarias. Agentes Geraes:
ZAPPAROL1 & SERENA I/TD. . S. Paulo - Caixa 1096. Amostras

e Literatura para os srs. médicos
-**--•'-'*-*---'-*<-**-•-••*''-%•--•'•*•* ^*fH H^

Vinho lodo Phosphatado
zzz= Werneçk •=----

TÔNICO RECONSTriBINT. ENÉRGICO
Acção efficaz das medicações

iodada »e phosphatada
• 
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A todoB que eoffrem de moléstia,
do peito, bronchite, asthma, tosse
rebelde, catarrho chronico. grippe
ou fraqueza pulmonar, ensino de
graça um remédio que os curara
em poucos dias. Mande endereço a
Maria Q, de Andrade, travessa do
Quartel. 9 — s. Paulo.

Leilão de Pendores
Em28 de Março de 1928

A'S 12 HORAS

Veuve Louis Leib & Cia.
Successores de A. CAHEN & CHA.
Ruas da imperatriz Leopoldina n.
aa o J_uiz de «Camões n. 63, esgulna.

Marcelina Ribeiro Cam-
pos e filha, Aristides
Rangel de Campos e fi»
lhas. viuva Analia de

Campos Rangel, filhos, genro
e nora. Irmã Maria Cândida,
Cândido Campos e João Sa-
lustiano de Campos, senhora
e filha muito agradecem aos
demais parentes e aos amigos
que acompanharam o enter»
ro dc seu saudoso marido, pae,
irmão e tio SALUSTIANO
RANGEL DE CAMPOS, e con-
vidam para assistir á missa
que por sua alma e em com»
memoração ao sétimo dia de
seu fallecimento mandam re-
zar, hoje, sexta-feira. 23 do
corrente, ás dez e meia horas,
nn igreja de Nossa Senhora do
Monte do Carmo, á rua Io de
Marco.

OS QVE VAO \0 "ARARA-
QUARA"

P».'ln ••Araraquara." do Lloyd Na-
cional seguiram parn os porlos do
Norte, entre outros passageiros, os
seguintes ary..: .Iu«t. Ramos .Voltas
e familia: .=r. João Jo.ij Moreira c
íamilia. era. Constância Mesquita,
srn. Maria Tavu.es.sra. Antonioin
Alves, sra- Almerinda Gomes do
Silva e filha, sra. nalila Grorrler,
sr. .ros» Rosado da Silva, sr. Ireneo
Joffly c filho, sr. Julio Marinho e
familia, sr. Izauro Silva Reis, sr.
Urbano P. de Albuquerque, Jos»
Canuto dos Passos e familia. tenen-
te Gabriel de Almeida, sr. Erich F.
Hedstron, sr. Antônio Campitelli,
sr. Werner Bhlermann, sr- Arisii-
des .Tunqueirn. s:-. Gastou Nykerk.
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Onrln «flO melro»
iProgranima paro hoje:
-V's 2fl,30 — Discot. encolhi-o..;Dhs 21...0 em doante — Transmls-:-»o de um programina dp musica»

|i».vchicas, organizado t- executadonela senhora viscondesfin. de Saude.
membro da Soeiedade Theosophlca
Brasileira o filiada ft r_.ja Hansa.

u lirogrnmnja da parte literária. 6o seguinte: ffymno i iieopoplileo, V.de Sande. Al»um»s palavras sobre a
Theosophia, pelo dr. Juvenal Mes-<iuita, presidente da S, T. rnvocat;Aoao Divino Rudlin. Palavras sohre 0sr. Budlia. pelo major J.ugcnlo Ni-'-..II, presidente «Ia I-oja IJunsa. Ora-rjãe a Confuclo e t^ij-Ts-», dr, Tvan
G.-ilvão, vlce-prcsidento aa Soclcda-

^ AR1RL — A ariibtlca revista H .S. Paulo, appareueu-nos nostt .1;.men, .-nm unia Interessiinlli.liu»;
capa, trabalhada com um lindo ca»
pri. ho d.i modernismo, por Pi Ca»
valcantl, trago lai-fro mas de accen.
tuada visito, dizendo com clareza 4sentido, a p_yclioloftla do de:,« nhn_

Outras paginas silo illustiada,
por Di r.-".-!tleantl acompanhimdn 1)
texto. Este, por sua vez, esmerado)
em chronieas, notas, -.on-tos, ma»
das, sport. infnrmagfter do actualí-
flade, etc, /¦ bem cuidado na «li».
posk.-..o dn matéria, que «. Intercala,
da de gravuras nitidissimas."Ai-iel" , , no seu gênero, uma «...J
meUnir. o revistas brasileira», .-nin
uma factura material artisticamen»
to caprichada.

BRASir. SOCIAL — I_ntrou hej.
em circulaçflo o numero !>•> riesj.a
el»-gante o popular revista carioca;
que se apresenta muito variado a
attrahente, inserindo em suas pa»ginas bóa c.ollabornçflo, noticias ai-
tamente Instructivns e umn va.ta «J
excellente leportagem photogra-
phiea.

Eduardo Augusto Mayrink
Abreu

MUSICAS NOVAS
Da "Casa Ribas", de Recite, re-

ceheiuos um exemplar de "Foi nn
beira, do rio", musica do maestro
dr. Waldemar do Oliveira e letra
do belletrifita tir. Samuel Campello.
Trata-se dc uma toada tle "Aves de
arribacáo", opereta de autoria da-
.lucile, dois intellectun.es pernam-
bacanos e que tanto suecesso ai-
cangou, não ha muito, em um dos
the.itros desta capitai-
*è**+***m*m*m*<t»***>**m*w+m**»~^^

Foi victima de uma
queda — j

A firma Diamantino Ferreira está
rec-un.iruindo o predio 11. SOS da
run das Laranjeiras. Entro outros
operários, trabalhava nas obras Al-
varo Câmara, que, perdendo o equl-
librio. caiu do 2o pavimento ao solo.
ficando gravemente ferido.

A. Assistência prestou-lhe socoo.-
ros.

'**-**-

(4 Voits)

A melhor válvula para
alto-íaJlante

a VENDA NAS CASAS DE RADIO

t 30.» DIA
Odilla A. Pinto dc- Abreu

(ausente), Alfredo May-
rink da Silva Veiga e se-
nhora, Antenor Mayrink
Veiga e senhora, Cândido

Lobo e senhora e Edmar Machado
6 senhora, irmão, filhos, genro e
netos de EDUARDO AUGUSTO
MAYRINK ABREU, convidam ás
pessoas de sua amizade para as-
sistir á missa que por alma de seu
pranteado irmão, pae, sogro o av_
mandam celebrar no altar-mór da
Matriz de Santa Rita, ás 9 horas
de sabbado, dia 24 do corrente.
Por esto preito de saudade e reli-
gião se confessam desde já agra-
decidos.

A lei cerca o _h«?qne de todn a

garantia.

w>**»»f^m*Mm»m*V*m^Samama*t*w^i*^

Colhido por um auto-
— movei —-

Francisco Luiz. padeiro, morador
á rua das Marrecas n, 4.. quando
passava, hontem, pela Avenida Mem
de Sá, foi colhido por ".1111 automo-
vel, ficando ferido na cabeça.

O ehauffeur culpado ftir.iu, e a
victima recebeu curativos na Assifi-
tencia.
*-t»»****fc^'*''*'**^*^*i***N*-**''»l*'''-»r**^^

Cadillac
Por motivos de viagem Tende-se,
«louhle-phaefon, typo «port, 6 ro-
das ile arame, penúltimo modelo,
pouca kJlometragcm, perfeito esta-
do «le funcclonamento. Trata-se e
pode ser visto na Garage Ideal, run
Silveira Martins, 110. Tel. B. M.
1411.

Caiu do trem
Ao tomar um trem em movimen-

to na estação de Quintino Bocayu-
va, Alberto Rosa, de 55 annos, ope-
rarlo, morador 6. rua Bento Lisboa
n. 116, caiu, fracturando o braço
direito e recebendo ferimentos no
frontal, pelo que foi soccorrldo pelaAssistência do Meyer.

FORTALECENDO
-.estabelece todas ar rnncçfte.

Vinho Tonleo Pliosphatadci tia.
Tre. Quina. Rlt.pn.nnr.

TAPETES PERSAS
Particular rende por preço de

oceasião. . tapeter persas autfaen-
ticos e de grande valor Rua Po>
pacabana, «O», sobrado. Telepho-
ne Ipanema 1758.

., ANEMlATCÕrWLESCEíl.A,
, FRAQUEZA PULMOMAP E ÓSSEA

<. Jíecaíár;
O^rtAIS COMPLETO I
RECALCinÇANTE f

GUARANESIA
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QUANDO A VSTALI-
DADE Ú BAIXA

A exhaustão nervosa c muitas
vezes sígnal do apparecimento
de doenças. As pessoas affec-
tadas, de um e outro sexo, sen-
tem-se nervosas.donnem mal,
sentem-se deprimidas, cansa*
das e gastas, necessitando esse
grande alimento para os ner«
vos—phosphato.Readquira-se
a força normal tomando hoje
•este famoso tônico para gosar
novo vigor e vitalidade, o

Phosfato Ácido
de HORSFORD

Ao. (Samoa, clinico»
... _ „ -„..,,.,,_..., i A Ouaraneaia . o melhor .efal•II - K. rKK,I..V..N.. - ,,, |.ul, £,„„ ,ua_ forrnu)||ie C0|)tr_ _.*ik 1>. o. s. P. a. 61 * iJ-a-au» 'íoe_i_a_ do estômago c Intestino».

M *'' I

VIGTROLA

- ¦ •¦¦„¦ rí'i ¦ -ii 
__._________]_, mm

Vende-se por f.»-eço conver/.enta
ama Victrolo liortouhonica. qua- 

',.
sl nova. Rua Ccpseabona n. »)., :
aobrado; teleph. Ipan. 1758-

.,i ¦¦¦i:.j:'-£:~-:ÚSÕStàÍ&iíi;;
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O JORNAL — Sexta-feira, 23 de Março dc 1928 13 ¦

OLUBS E FESTAS
0 Club dos Fenianos, em philantropica passeata,

pediu obuios para as victimas de Arassuahy
e Santos

BAILES E REUPS ANNUNCIAOOS E CRISE EM UM RANCHO
Quando o rio tralineiro deixou o

leito pelo «iu.il rnlavu, e hvaiiqou,
uith n dentro, atiphyxhinrto cm uma
volúpia do ii,-!.tiiii,.-iio n «-iiiii.it- «in>
nt ortiUlR íi nua iwii**»**>m, O JORNAL
limem uni bnirto de mlHnrlcnrrtia em
favor »le coutenaa rto homena, mu
Iberos e nrlanQUi. «i»u* sem lar « aem
I»),,, i,,'-iiiili:iiviini mlgnlhns para nlo
morrer «In fome.

i; poiuii ruii.i tia clrtarto onde lm*
pernva a rt«---h.|i«,.i. a holnr macabra*
ineiile n flor uu agun, nppurcceram
ua corpon aoin vida. Ai<orn, que nln*
¦liem filiava, em Arassuahy o quan*
rin, rn» torra «lli ,tiitit«>, tombavam oa
aobrevivontoa rta onohento vlotlmadoa
pelo impaludismo, o club dos Fenla
not, paladino das canaas huinnnlta*
iih:-, vi in A rua e, ao mesmo tempo
nté í"llclin esmolas pnrn as vlotl*
mu.-. «Io (Icsnstro rto Monto Serrat,
ii,<i'- ininbeiii pura on qun, na cidade
ribeirinha, morrem dn fumo o pos-

ii .¦c.«,to d» clul» cnrnnvalcsco. que
possuo um |,,'i *,','!,, rico do netos de
plilluiitronta, nliâo podln passar sem
um roKlairo especial, Llio aqui fica
i, no " .101'NAI,, quo primeiro bra*
dou (ni bciinf leio dos f lagellados •
nnc, agoni, vü "Vanguarda" socun*
dando o """ii nppello, t: ngradavel ve-
rlficar que, nos cnrnnvalescos alvl-
rt.hi ..•:. rabo lilo feliz o sympalhlca
Iniciativa.

AtlMiaUIM
(1,111 IIOS FUMAMOS

O «innilri prcciilorlo da
tnrile de lionlem

i'.'',,',*a (l*1 troxo horas deixou o "Po-
!»iro", !«*'lo d" Club dos fonlnnos, o
bando precatório quo a rupiizlarta do
pavllhfio alvl-rubro realiaou em bo*
iieflcio dus vlctiinus ilu cutastrophc
rir Símios e, tnmbctu, das do Aras-
suahy, eldade mineira rtostrulrta po-
I,i cheia rto rio rto mesmo nome.

Abria o corteju n fnnfarra rto l"
regimento rto cavallarla rtlvisionarla
do Exercito sorjula-se uma bnn-
i|r>lrn unnlonnl conduzida nor soclo*'.
Vinil;, nptiy a bnnrtelra rto clul, dos
1'enlanos <*, a seguir, ,, "landim" cm
,,«io r, Kecretnrlo, sr. Honrhiue Mou*
ra, (Rnuvlm*) cnndiixla o estandarte
nirnlln em empo. Apôs, npparccla
o pavllhiln du ('asa rto» Artlstns car-
rorçado por autores thoatraos c a
handoira dos iioxkos collegn:i de
"Vanuuarda'» lovada pelos cHcotoiros
dn rilnrla.

Vinliii .-, banda do 5" batalhão da
1'ollcln Militar, comninndaila pelo to-
nento João CainarKO, carros eom su-
,'l„s <• nrlislns dos nossos palcos c,
fechando o cortejo, a fnnfarra do
Regimento rto Cavallarla da "Policia

Mllltnr.
O clul. rt"K Fenianos retrro.fsou a

s/rte social depois rtas 17 horas e, a
rontageni rto dinheiro, procedida com
,i presença iio Jornalistas c outras
pessoas f,,l inicia,Ia loco npfis a che-
Rada á sírte rta travessa de S. Fran-
«ivrn ,1c Paula. A.s bandeiras que
rit-tiraram no prestito o as sacolas
empunhadas por artistas o escotel-
ins diziam bem da generosidade e
ilos sentimentos dc humanidade da
))optilí,'*io carioca.

ATIIIIMJIJ I.USO-nnASIl.EIRO
"No proxim» ilnmliiRO vae

linver unir» fruta
O» suínos rto club da. rua Thoophllo

ntioiii já. estão .sendo preparados
para a lesta, do próximo domingo.
Será '-Ilu reunião mensal que a so-
cieilado costuma offcreccr aos seus
«wcIoh e. convidados. A orohostrn. Já
contraotada, sendo uma rtas molho-
)<¦'-, vao agradar /i numerosa con-
ciiiTencIa que tci-íí a festa referida.

———
B' necessário unia nota nesto ean-

Io .ile se,«i.*.*1o: apesar rta Insistência
,le directores rto Allieneu LllSO-Bra-
sileiro fica s. afflrmatlvn. do que,«¦"Afjcquim", so compareço quando
recebo convite.

ATlirONIÍÜ I.XISO-CARTOCA
I.nin M'i'çflii npnrllrn no rlnt»

iln ruu do Mn.ttiNU
Vieira Ilorgos, (lie deixai o presl-

Arme do Atbenoti Luso-Csrioca, vom
de festejar com os seus companhel-
íris dc administração e com os so-
«ios rta agremiação, n. primeira vi-
ctoria rta secção sportlva do club

'SILVA 
ARAUJDaK

6 LEVEDURA B6
CERVEJA 4ELECCIGNAÜA
FÜRUHCULDSES

DIABETES
DERMATDSES.

f»*io dlrlgn. Em 8«*rlo emliair, de"plng-puiiR', ri„ ,:iin|,>,'.,-, du Alhe-
neu l.iih,.-c,iri„,-i,, ,-,,u,|iiiMnr«ni Ia*
çll trlumpho e, por int.fi, no ultimo
domingo, reunidos todos, conimemo-
rarnin o aconteclmenii». Houve anl*
mado baile qu» se prolongou ntí as
24 horas ao som de uma or<-r><-Htra e,
no "buffet" trü,-ariitii-ni- brlnrtea en*
thiiMastlcoK, aendo aaudadon oa ven*
cedorea por vario, oradorea.

nANon ci.ih
A treellü de domingo

próximo,
A aoclednrte do Kamos Club, tiol

a um doa princípios baalcoa do sua
organlaaçlo. farA realizar a 24 ao
corrente, em aeus saldea, A rua l,no-
poldlna nego n. 44, a recita de mar*
Co, fazendo subir A soena a comedia
em tres actos "Cara dos Fantaemaa"
arranjo de 15. rtocha.

J.ala recita, quo vuo aendo submet-
tida a ensaios, alcançara mi-*,-,-•¦.„,,
pois, para tanto contribuíra a dlatri-
bulçfto da peja, confiada aos seguln*
tas amadores: Binlo Arruda, 13. Uo-
çha; Tiiomô A. Ituas: Fernando (lal-
IV J. Ruas; Thomazla, Thereza Ho-
ontjsv Rmllla, Zulmlra Ruas; criado,
A Silva.

i.rnio do a Mon
Em crise n ramprAo de

harmonia
Infelizmente ha rrlso n síria nu

campeão de harmonia, o Lyrlo do
Amor, que vem do perder on seus dl-
rectores Jorre dos Santos, Josfi Mar-
Uns Junior o Armnnd» Marinho, os-
perando-se, ainda, a do sr. Antônio
Vlnnna c outras. A assomblfin geral,a so reunir breve, rosolvcrá o cn.-o.

MEvr,a ci.i*B
O qne houve na ulllnin Ncaflo
dc rllrcrlorln — Amnlnlli. pnrnoa soelos en. ntrnio — A mu-

dança dn cede social
Na ultima sessão de directorla do

Moyer Club. entre outros assumptos
tio Interesse, foi resolvido dar-se
amnistla aou soelos om atrazo das
mensalidades do corrente anno o bom
assim, aceitar mediante proposta os
demais sócios om atrazo.

A directorla resolveu tambem, a
mudança da sido social, dando pie*
nos poderes ao respectivo thesoureiro
coronel II. Xavier, para entender-so
com o arrendatário do predio n. 177,
da rua Dias da Cruz.

— A .solrrJc-dansantc do domingo
próximo, serll realizada na nova se-
do social, quo para osso fim esta
sendo actlvada a sua InstallaÇão.

FLOR DA I.YRA DK DANGl'
A «un directorla e o balanceie

da commlsuaa de Carnaval
Os directores da Flor da Lyra dc

Dangu', com perfeita comprehensão
dos seus deveres para com o publico,ooinmorclo e moradores da Joeallrta-
de em quo tem sfido, vem de dar ft
publicidade o balancete da cominis-
são de Carnaval deste anno o pelo
qual se fica ao par da despesa o re-
coita.

E' a segunda agremiação do go-
noro que assim procede. A primeira
foi a União da Aliianca, hoje Allian-
ça Club, o ao qual não regateamos
applausos pela maneira porque so
conduzia. Cabem ao rancho que pos-
sue o titulo de campeão 'dos subur-
bios as mesmas felleltnçBes. Que as
domeis sociedades procedam da fOr-
ma pela qual o fizeram o AUlança
Club o a Flor da Lyra de Bangu'
Que, com tal publicação, ficam com
o direito do estar a coberto das ac-
ousuc/ior, quasi sempre Infundadas,
qne so fazem A boca pequena. E' es-
te o balancete referido:

Receita  7.ü22**700
Despesas  4.128$0õU

Saldo 31|12|27. .. 3.394S030
Receita

Saldo em caixa. 3 . :!94Ç0.">0; apura-
do em 3 livros dc Ouro. S:7P1?900; au-
xilio d.a Prefeitura, 500$000; quotas
dos fantaziados. 1:5501000; listas das
Pastoras, 82G$000; auxílios de diver-
sos, 23R$000 e listas de diversas pos-
soas, 2:545,050. Total, "Rs. 17:8,15*1000.

Dcspesnn
Pago musica, 1:780$000; idem cia-

rins, 3001000; aluguel da cavalhada,
na segunda-feira de Carnaval, 3t*0$;
pago fogos, 220J000: aluguel diiB
gambiarras, C40I000; idem de dois
carros na E. F. C. B., 144S00Ü; lm-
pressos e programmas, 100$000; mar-
cha o Estandarte. 30Í000; papo (11-
versas despesas, 291*500; costureiras,
sapateiro e florista, 3;2n4$100 o Car-
naval na mão do technico, 10:R!.0-Ç.
Total Its. 17:S39$600. Saldo, üflOU.
Resto, 17:845,000.

EM CIMA DA HORA
A fentn do próximo

¦ahl» lido
A's 22 horas do amanha, na sGde

do club acima referido, serÃ realiza-
do, um baile para o qual ha a maior
animação. Varias são as surpresas

Actividades escolares
lincni.l riii.iii.uiM.i DA UM-
VUlIllIMUt, UU 1110 UU JAM-liio

Hojo) «extu-feiia, .3 «K» correnie,¦*,.•>,« • h.«ui.i,i<.a i„tr.i oral nu exumo'•. »ii.nl.ii, o» í.-tíiiini.i, , iui.tiii.ti,^:
ii',.i,i,, .,» li ¦¦., i

iiiniiii r.(•*•*.im — lli,rnanl Huito
d» Uniu,,-, I,,... eni,.-. a,. .Noronha
;;...M.,.-., .\i ibn. .-. u.,í. Lm/ Fallola»
no «lurjftg lliiit.H, j|itll..y *Nii»«r.'ili
tio ijouxu, i..,..- |»,.uio Kim- ('iirni-i*
ro, j,',»;, Ernoaiu du micaikIi*.
.*:. lm,,,,.', .).,:,.,,nu, .Miilii, urluiulu .le
M«-iui«,ii'.,i Moreira, l,iml.»lf .m».>u.
Ferreira, Carloa Severo Manina i.'u*.
ta u Carlos Frederico Olyiuhi* llt,»'
su.

Supiilciiiri.iiir - • IVlu. .M.ullii-:
Ferreira, Thioi*»*, Martlna Ferreira.
Tliomui Alves Junior, 1'imnel fran*
va Ciimpi,,:, Josc ean». Iro VIuiimíi,
i'liiui,, Antunes i!«««li í k >" f, Mu ni"
Renault I.elte, Carlos Alberto Tel-
xelra Nouies, Ilnrold Cecll folourt,
Alborto Honres de Hnuxu, Joae II,-,i-
rlqiK* du silva (.ueirox o Norberto
Madeira rta «Uva.

Herão 1'humudos paru prova «rn-
phlcii de Iieseuho Renmetrlco, oa ean-
illilatos: fleorg,' Frcilcrlco Sloky Ju-
nlur o Davld Oliveira Coelho de Suu.
ta.

- ilojr, aextu-feirn, 23 do corren-
te, aerão chamados para prova oral,
ua nluniiios das seguintes radelrna:

l'nnio Aa IO horas
I hlml,-,i Inorcanlea — Vlctor Ser-

pa Coelho,
i:i,-,-ir,,ii-,-linl, a — 2> chamada —

Vlrglnlo Marques Santa Rosa, Iler-
culnno At|tonlo Pereira «Ia Cunhn,
Odilon Uonevolo o Iborfl Pires Fer-
reira.

üupplcmenlar — Maurício Muni-
Mor, Jos6 Carlos dc Mello e Souza,
Flavlo Mnnielro do Amaral, João
Carlos du Mello c Souza, Chrlatlano
Teixeira Lobão.

Ilfnriili» dc i.rchllerlurn — Auto-
nlo Tavares I.oltc, Israel G-oncnlves
dos-HnntoM Filho, .losf' Luiz da Hllva
Bustos, Sylvio il„ Carvalho l.eão
Teixeira c Themlsioclea Qernrdlnolle.

Aiilron.iiiiln (ultimo dia do exa-
mexi — 1* turma — Henrique Er-
nc-ti> (Ji-i-v,-, Maurício Martins da
Rocha Nogueira, Cyro Culmarãcs
Fornandoa, Wnldemar Aranha Meira
do Vasconeellos Chaves, AJmlr
Aguiar a Valmy Oomlllucainps.

iii,,l,l,i„» — Arlstcu dc Assis, Cy-
rn Murlanto da Silveira, Alfredo
Paulo liandolra do MrJlo, Alfredo
Braga Plraglbe, Frederico Cuilhcrmo
Castilho''. Lisboa.

Suiipleiucntnr ile mnelilna» — J.iy-
mo Ferreira Sampaio, Jusé Bencdl-
cio de Moraes Lacerda, Jcrrui.vmn de
Barros Cavalcanti, Luiz José Mar-
Uns Romeo, Octavio Augusto Lins
.Martins. Potroilio Barcollos, Arthur
de Avellar Figueiredo. Josí da Costa
Monteiro, Frederico (íullhermo Cas-
tilhos Lisboa o Ilaroldo Bezerra Ca-
valennti.

Axlniiiniiilii — 2> turma — (Ultl-
mo (lia rte exames) — JosC1 de Souza
Carvalho Salgado, .los*, da Costa No-
gunlrn, Nelson Rubens Monte, Oscnr
Alliayile. Arnaldo Sorvulo da Rocha

o Luiz lüoseftc Jannuzzi.
Hyilrniillen — (1'ltlmo dia do exa-

mes) — Antônio Alvos Corroía Nu-

preparadas para esta reunião. A's
damas serão offerccldas prendas do
valor <\ uma "jazz band" contracta-
da especialmente para osla noite,
mnntcrA ns dansas at£* madrugada
alta.

OFFERECE, MAS NAO DA*...
A nun proxlmn fen.n

Vae entrar numa phaso de grande
animação, ,, bloco "Offcrecc, mas não
dít... ", de Anchlota.

No próximo sabbado do Allclula,
além do novo pavilhão, serã Inaugti-
rado o salão dc dansas, trabalho do
artista Vicente Parreiras.

Para abrilhantar essa festa, serã
contrnetada uma banda rt,; musica
militar, estando a rua (Iluminada a
capricho.

A commissão.promotora dessa fes-
ta d composta dos recreatlvistas Os-
cru* Pereira (Itl Rocha, .Tose. Borges
Pereira, Oswaldo Herculano rte Al-
molda, Antônio Osório. Vicente Par-
rcirns c. Oswaldo Barcellos.

FESTAS AXM'NCIADAS PAn.A
SABBADO

RAMOS C*M.'II — Recita mensal
com a comedia em 3 actos "Casa dos
Fantasmas".

MIMOSAS CRAVINAS — Grande
festa de posse da nova directorla.

PARAÍSO DA INFÂNCIA — Mo-
aumenta! baile de vlctorla.

UNIÃO DA MOCIDADE — Grande
baile de vlctorla.

CAPRICHOSOS DA ESTOP.V —
Baile.

FLOR DO ABACATE — Baile.
CORBEII.I.E DE FLORES — Bai

le.
IIIHREIO DE SANTA LUZIA -

Baile.
KANANGA DO .IAPAO — Baile.
REINADO DE SIVA — Baile.
I.YHIO DO AMOR — Baile.
F.X.EI.SrOR CIiUII — Baile.
RECREATIVO BOTAFOGO — Bai-

le.
AVISO AOS CLUBS

"Arlequlm", em O JORNAL, en-
coatra-se á disposição dos reoreatl-
vistas e carnavalescos da cidade. 15'
sd mandar a.s Informações, que se-
rào bem recebidas. Avisa, ainda, quo
sd comparecera ou se farã repro-
sentar uas festas para que for con-
vldado.

„¦ - Alexandre nibelro Junior, JoAoHilvelr» Filhe, JoaA Blnvsl Monteiro
i.iiui. u.i.riií b i.yun Pavldovlek,-iitiirritioiiin — s> chamada, — Ma*
rio NobreRR Diasll da Silva, Marlno
Verlaulmo da >Fonaeoa, Oaapar da
Hllveim Manina Rodrigues Pereira,
c.ui„= Salnt- .Martin».

Ueacnbn rarlxaraiiblr» — Ern.i».
l« Lula Ireve, JoAo Auauato Mala
1'enldo, Keraphlm Moutlnno Pereira,
N.-|..,.ii ItodilRiiea, Alberto Rodrigues
ilu Coaia e Ataualpa Silva Nevoa.

Exernlcioa prallcoa de Tepoirra-
1'hl.i. Amrimomla. Mlnfrulnal», Ka»
.rada*, Hrdi-anllra e P»r.i,ia de mar,
todoa oa alumnoa approvados quo
entregaram «sua relatorlua e que nAo
rMn.i ehamadoa «m outras cadelraa,

l'\, t-i-i.-i.ii. pr-tttlcoa da Elcc.ro.c.
chnlca •» Joaquim Theodoro de Fa*
ria, Nelson dç Soma rint,», Francla*
,*o d« Aaala Raalllo. Lula Pereira
Teixeira, Pedro Paulo Martlna Oul*
inarAca, Lourenço Mariyr de Aline!-
rta Prado, Arlatidert Viaconll, OaatAn
Rocha l.eã», Fahlo Penna da Veiga
e Feliclano Penna Chavea.

A'a IA horaa
Evrrelrlna pratleoa de machinas

Todos os alumnos approvados na
cadeira que entregaram seua relato*
rloa e nAo rslAo chamado*, em outra
carteira.

Kxerelrloa prallcoa de meranlra
Imlua.rlnl — JoAo Carlos Barreto,
Luiz onc.tr Tavea, Jos6 Hamann de
lteienilo e Lcon Isaac Perca.

FACULDADE DB MEDICINA DO
RIO UU JANEIRO

Relação para oa exames dc boje,
23 rto corrente:

Exame vestibular — Phyalca, Chi-
mini u Historia Nalaral — Prova
oral As 9 horas, no Laboratório do
Physlca — João do Almeida Quel-
roz, Arlstides Franca Junior, Miguel
Eugênio Marlno, Argcu Camargo
Teixeira, Joaquim Martins Garcia,
Antônio Francisco Rodrlguea de Al-
buquerque, Jullo Ccsur Monteiro de
Burros, JoaA Francisco doa Santo*.,
Muuoel Ferreira Neves, Hercules Bo-
rnrdo, Ângelo Brlvlo, Albino Macha-
do Sobrinho, Clovls de Oliveira Le-
me, Asnel Rocha da Silva Pontes,
Olhou dos Santos Mcrcadunte, JoAo
Pinto Sobrinho, José Gomes de Cas-
tro, j.,.»/: de Souza Burros, Antônio
Dlb Miissl, Pedro do Nascimento Tei-
xelru, Vicente Ramos, Paulo Bcckor
Pinto, Celso Cunha Viveiros, Octa-
vlo Caputo, Valcrlo Martins Conta,
JosC* Maurício Paiva, Odnlio Farta
Netto, Evarlsto Machado Netto Ju-
nlor, Pedro Fllardl Netto. Josú Car-
los do Lacourt Muylaert, idreno Syi-
vlo Cavallari, Abrahão Oslu, Janua-
rio Dc Capun, Miguel Whcbo Sitlum,
Eugênio de Andrade Lima, Francis-
co Saverlo Novolll, Ruy Bueno d,e
Arruda Camargo, Leopoldo Pio de
Magalhães, Walter Madeira, Luiz
Arlas, Virgílio Delia Monlca, Emílio
Santiago de Oliveira, Mariano Au-
gasto dc Andrade, Manoel Ignuclo
Romeiro Filho, Mareei do Castro
Campos, Luclano Ribeiro dc Moraes,
Manoel Rios Muraro, Herconldcs
Martins do Oliveira, Jacy Montene-
gro Magalhães, Isaac Fares Abra-
hão, Alfredo Aloe, Vicente Danante,
Munir Mathlns Farhat, Bernardino
Cândido de Almeida Albuquerque Fi-
lho, Gentil Octavio Coelho de Cas-
tro, Itaphael Galeno Slrton, Emillo
Schmidlln Gullhon, Ennlo Carvalho
de Oliveira, Cynerla Fernandes e
Luiz Fellppe Saboya Ribeiro.

Exame de habilitação — Clinico
oliMeírion, ãs 8 horas, na Matcrnl-
dade dns Laranjeiras — Drs. José
Conti, Eduardo Mayr, Paulo Paga-
no, Vicente Belmonte e Roberto
Saettele.

Clinica rarnecoloa-lcn — A's 8 ho-
ras, na Maternidade das Laranjeiras

Drs. Ernesto Paglluso, Antônio
Pepe e Carlos Pedrasi.

O prazo de matricula aos dlffe-
rentes cursos desta Faculdade ter-
minará no dia 30 do corrente.

ESCOLA NORMAL "WENCESLAO
BRAZ

Continuam abortas, na secretaria
des.ta escola, utó o dia 24 do corren-
te, 

"improrogavelmentc, 
das 12 As 16

horas, as matrículas para os diver-
sos annos do curso da mesma.

Os alumnos que não se matrlcu-
larem atfi a data acima indicada, se-
rão considerados desligados,' defini-
tlvanientc, dn escola.
ESCOLA NACIONAL DE 'BELLAS

ARTES
Roaliza-so hoje, As 13 horas, o

exame escrlpto de Portuguez, para
admissão do 1" anno do curso geral,
devendo comparecer todos os candi-
datos inscrlptos.

Amanhã serão chamados os ean-
didatos inscrlptos na prova de Fran-
cez.

Amanhã, ãs 13 horas, terão Inicio
ns exames do Geometria DosCrlptl-
va, da "• sfrio do curso geral e Geo-
metria (perspectiva) da 3» sfirlo do
curso geral, bem como Topographla,
da 1" sírio do curso especial do Ar-
cbitectura, devendo comparecer to-
rtos os candidatos Inscrlptos que sa-
tlsflzeram as exigências regulamen-
tares.

COLLEGIO MILITAR
Realizam-se, boje. ãs in horas, os

seguintes exames oraes:
2o nnno — Geographia para os

candidatos ao 3o: Ivan Gomes Ri-
beiro e Durval de Alvarenga Souto
Maior.

;• anno —• aeograplila —» aliinim»
n. 431,

ii,'»',, dn. Monteiro, i..-..|«.:,i„ e
Ararlpe.

Pareellado de Ulaiorla der»! —
Francisco Mesquita Xexeo, Honook
Paiva de Mesquita, Ellas Alverne Ho-
breira, Manoel Ntuiclmento do Jeau»
(ultima banca),

Banco, dra, Paltro, Unard > Ltuna.
Pareellado de chorographla — Lula*

Miranda l.<*nl.
li».»'». dr». Datlro, Unard •• i.eaia.
Arithmotlea — oral — 2* «nno —

alumno n, I7A • pnra a praa Erotlii*
dei Mello Godlnho.

Uanca, dra. Paullno, Antero , Ser-
ra.

Realliam-ie, amanhA, A» 10 horai.
oa seguintes exames orne»;

Pareellado — Hlatorla rio Brnall —
Dorlo Perll, Aldo Souia Pinto, lio-
nock Paiva Mesquita, Manoel Nasci-
mento de J«sut, Arlstarcho fionçal*
vea Siqueira, Germano Valporto de
8A a Luiz Miranda l...-;»!.

Banca, d^. Palm. Daltro e l.esia.
2" anno — Francez — Pnrn ot

candidato, no J« — Ivan Gomes RI-
beiro e Durval de Alvarenga Somo
Maior.

Banca, dra. Curlaclo, Gleimdcl e
Dorla.

AVISOS —¦ Os randldatn» fln exnme
pareellado de Hlatorla Geral, deverão
apresentar nitratadc& rte Geographia
e Oliorogrnphln.

Os cnudlilatos que J.l terminaram
in. evninea pareellados, deverão rom-
parecer A secretaria, «fim de serem'
mandados apresentar'As suas unida-
dea.

ESCOLA SUPERIOR DE AGIU.11..
TURA E MEDICINA VETERINÁRIA

Praia Vermelha

Encerram-se amanhã as Inscrlp-
cíles ao concurso para o provimento
da 14" cadeira.¦** Acham-se uberlas atí 30 do cor-
rente as inserlpçães A matricula no
curso de Medicina Veterinária,

Realizam-sr amanhã os seguinte-)
exames vestibulares:

A's" 9 lmrim. para n curso de Obl-
mlca InrtustrlAl Agrícola i> As 12 lio-
ras, para o curso de engenheiros
agrônomos (2a o ultima chamada).

Atropelamento
O -advogado sr. Antônio Rocha, rc-

sldnnto A rua Francisco Eugênio
n. 193, qunndo, hontem, atravessava
tesa ruat/fol atropelado por Uin au-
Comovei, recebendo ferimentos no
pulso e perna, do lado esquerdo.

A Afisistencla minletrou-Ihc cura-
tlvos.
m*t****t*0m*0m^Ê^m1Vmfm*m1mn^mfm^mfwfm^**ii^rV*»P

Uma criança gravemen-
te ferida por um au-

tomovel
A' porta da residência de seus pnes,

A rua Regente Fcljd n. fl, brincava,
hontem, a menina Alice, do 7/ annos,
filha do sr. José Pinto Sylvestre.

De'repente surgiu um automóvel
que apanhou a pequenitn, produziu-*
do-lho fractura do occlpto temporal
direito, com Irradiação pela base do
craneo.

Alice foi soccorrlrta na Asslstcn-
cia c internada no Hospital de
Prompto Soecorro.

O "chauffeur. parou o seu vehlculo
c foi preso.

A carroça imprensou-ó
de encontro ao bonde
O recoberto:* da Liglit, .To6c Ba-

ptisln Monteiro, de 24 annos, casado,
regulamento n. 1.445, o morador a
rua Monte Alegre n. 11, quando et-
foctuava a cobrança de sou bonde,
hontem, foi imprensado entre este o
uma carroça, ficando contundido nas
coetas o abdômen.

A Assistência prestou-lhe soecorro.
'•"•'¦••^•¦¦"-••¦'•¦'«¦¦•¦¦•••••••.•V-M

Com as mãos esmaga-
das no trabalho

Um operário das officinas Trnjano
de Medeiros, no Ensenho dc Don-
tro. soffreu um accldente de conee-
auencias graves. Chama-se elle Fran.
cisco Cardoso, tem 52 annos. £• por-
tuguez c reside A rua Dorothea Eu-
genia n. 5G.

Quando trabalhava no guindaste,
o infeliz foi colhido pela machlna do
mesmo, recebendo esmaga mon to dc
ambos as mãos e fractura de cos-
tellas.

Francisco foi soecorrido pela Afl-
slstenela e internado na casa de sau-
de Dr. Pedro Ernesto.

TARIFAS DE ESTRADAS DE FERRO
0 CASO DOS FRETES OE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, NA CONTA-

DORIA CENTRAL FERROVIÁRIA

O uso do rhéqnc auxilia o pro*
gresso do Brasil

I

lio teu «iri v.j.. junto a »„nti,i„r:.»
iSontril ferroviária, ir. A. cotia PI»
rei rfculiíii a drieciuru di AttorliçSo'•',iiiiii.*i i*i tio nio de Janeiro u (•-•
Kiilnie roíiiniunletdo:"Cumpra n dev.-r rte Catei* ao rn.
nUuolmenia di As.oeiaclu commirolil
» rta. Feleríi-ilrt o reiuliado rta dn-
out.,io, na contadoria Central .'erro-
vlarla, rtn rjtn .|u» frete* ri» "impor»
|»ç*o" r -rxiiorui-iln" na* entrada» «te
fTro que me tüo niiatla«. o aiiumpio,
que ficara adiado na i-,*imi,"„, de Fa.vorolrn, rta rripecilva CommllUo rte
Tarifai, eniruu em ordem rt.» dia na
de. II rto correnie, qua «,*, foi riimimeme»,ilarta na rte li, por ter faltado nn dia
}( o rteieraiio tia Sociedade Nacional d.Ae-rirutiura.

Recapitularel em ramino a insana
queilao afim de racmtar a boa com*
prelienillo da toluçín n que chefiniOI,

i.*m Fevereiro de iojo, por i>oii,*ii*>j-
çJo ila Aiioeliç.o commerclal dn iieiio
Horizonte, a i'ont.iiturln i*oiiretieu á
e.iaçilu rte Norte, rta Kíirada de Ferro
Central, a ClliiUicitjsO rte "exporlidn-
ra" no* rnibarquet rte arrue, Imiata'»,
fnnirlcas. ceroios nflo ClualflcidOI,
feij/io e rubi*, painaram, latim, oa
rmbarradores «1 ¦• r -.-.- iiiercartorla" na-
quella c-uaçJn a pagar rrcie.. pela n-
bella C lt que emao era Dlfe*PidrAo
lt. As e.triçii,,- .iu,iai.. situada-, na
Capital redcral pormaneceram na da»*
se rto "Imporiadoras", pagando pelas
nietnias mcrcailoriaa o« frete» rta tabel-
Ia C. 9. li,*»«r-i's(ir,ln 17. Motivara »>s*-a
retoluçao a clreumutanela rte, na orra-
alílo, i>.c,vi«ear em Mlnls Oeraes o fel-
Jlo ao pasto que em 8." Paulo a tam
Tora abundauie.

Poiierlormciiic, cm i» de outubro
dn anno findo, entraram em vigor as
elevações dat tarifa., resultando pas-
sar o rrcie rta tabeliã G u para lta«e-
Padrão ;>i», n o dn tabeliã C 18 para
a liase.p.ntr,',,) 10. A dirieretiça, que
anteriormente era pouco sensível tor-
noti-tc rtnsfartn muno accentuada.

í-urglraiii ahl a« reclamnç.ics rtos pro-
duriores do í*ul o do Norte, do paiz.
Mihr«-iiiilo dn Rio Crande d» Sul. de
Santa catliarina e do CcarA, quo sem-
pre haviam encontrado na praça do
Illo um dos seus grande*' mercados «In
rti.irlbulç.to e consumo: o mercado rto
nio ficara, na realidade, em situação
rte rinfrrante Inferioridade em face rto
de S. Paulo, na lutrçío distribuidora
que a ambos deve fer reconhecido,

Julgo desnecessário entrar em tortos
os detalhes rta dlsctisslio Iravaila na5
duas nll»(lttl.ii reunIOcs: a Cisa Ja
conheço os termos da proposta concl*
Maioria quo icsulton rta reunido rta
Contadoria cm Fevereiro, apresentada
pelo dignrt representante da Estrada
de Korro Central, proposta* buscada em
frete conipo'to e que flr.lra rtcpcnricn-
te do pronunciamento da Associaçilo
Commercial ile s. Paulo. k«$c pronun-
ciumento arnstnu t.ii proposta, por Isso
que pleiteou a absoluta egualdadfl tle
tratamento para as rtuas praça*..

A QUESTÃO VITAL

Cumpre aqui dar o maior relevo A
altitude dessa prestigiosa congenern
que nos dois offlclos que n sou dlslln-
cio representante rtr. VivaMo Coaraiv
dirigiu A Contadoria o na franra e rte-
eldlda snltdaripdarte que esse delegado
emprestou A nossa praça no correr dos
debates na Commlss.lo rte Tarifas da
Contadoria, e, pur fim. arima de tudo,
no sacrifício a qun se submetteu per-
mltliu a conciliação dos Interesses do
commercio das duas grandes cidades,
como IlcarA demonstrado adiante. Ori-•rlnou-se dahl a resistência das Estra-
rtas, tu defesa, alias legitima, rto que
para eltas é questão vital: a renda. A
eliminação da rteseguairtarte Importa*

ria cm diminuição de recnlia. nllega-
»*am as Estradas, ao mesmo lempo que
revogava un» principio até então doml-
nante, que ora o de sc reconhecer lis
Estradas o rltreito dc estabelecer taes
discriminações, não so em defesa de sua
economia eomo, tambem, para incentivo
A produeçilo ua região pelas mesmas
percorridas. Longos foram os debates
travados em torno dessa doutrina, fina-
llzanrlo pela votaçüo da prelimlnnr dc
•'ser ou não legitimo tis Estrartns artn-
ptar tarifas de protecçflo A producção
de suas regiOcs."

Essa preliminar rol unanimemente
cpprovarla, com varias declarações de
voto, entre as quaes oito, por dever, a
rio delegado desta Casa. Declarei acel-
tar a doutrina em principio, achando,
no emtanto, que esse direito rtas Es-
iradas devia, na prallca, subordlnar-sn
A necessidade rte ser garantido o consu-
mo sem sacrifica- o consumidor n dc
morto a nío permittir exageros ile va-
lorizaeilo capn7.es rte causar perturba-
cOcs ile outra ordem: por outro lado,
taes tariras rte protecçflo nilo portem
nem devem chegar a descgualrtailes
exorbitantes, que Importam em criar
barreiras inter - ostartuacs contrarias
aos princípios constltuclonaes da na-

' 
Passando ao caso roncreto, foi sub

metlldu a votaçüo a seguinie proposta
a) \bollr a dlscrlminaçllo existente

para algumas estaçOes rta central, rta
Leopoldlna, rta nio rt'Ouro e da The-
rezopolis, ias Inlclaes), passando to-
rins A mesma classiricaçfio;

b) Appllcar o Tretc da tabclln C 11,
Base-padrão 91, a tortas as mercado-
rias constantes rta enumcraçilo em
apreço, qualquer que seja a estação rte
enibarque: ......

c) Conceder ao milho, A farinha de
mandioca c il qulréra dc arroz, o frete
da tabeliã C li. Basc-Padrllo 13, nos
embarques em qualquer estação, por
se tratar de artigos de menor valor.

' .ii.-ai., «'-'!-1,1,/ >t.. a nomniliilotenha ofUilãdo 01 frcie. dMiei ultimo»arugo. na lUte-Patlrlo ia, i|u,> ja lhe*
era própria nu tcntldo ,1.1 ,-»!> ,n,»,-.i,«,
r nn cintanto, ictilta ciualailu o. tu-t.-•lua piiiii,":,,. ua Ha>i- l'a.ir,l,i '.'l, ele.
lainln..,-. da n.i-,.*-|..„ir.„, 10 tle que vi.nham goiandn no tti.--.uu* »• ..tui... Pre*rolecou ahi o erltorlo ila lice.tiiiaii». rt.»'•iiiiil'i.|i«iii,-.Vi para a remia rta* i:.iraila<.i." ni*»n coniltto o lacrlflclo dt s. Pau*lo, a que allii.ll nn roniOCO dota expo*tiçflo; alem .le perder a »atiiag«'iii rt.»
qur lotava, »oioti pela «ggravaç.l.» dofrete, tornada condlçlo "*u\e qua nun".

i'"iti., (i .-.il,!i|,', »» n< i..t ¦«. «ia» l',s.
Irada* «üo n.nlailo. para cffciiu rta
ileliberaçllo rta Coniadoriai oi repre.
irntaniei de AaioclacOei «.1,1 urgAo. de
msiriicçio e contulla; tllacuiem, ori'
mm, mas ufl.» ,,>i|,|i. Aaslm, o repre-
tenianie .ia Aiioeiaçflu commercl-il rtn
Hn» il,' Jaiicliu, fi,'l au pi'ti.amentii rto
commercio ilctia crdaiio e colierenie
com o> principio, que mtteniAra nai
rnunIOci anierlorci, rleolaroii quo aeei>
lava a lOltlçflo por convir aut mtere.te»
rta praça da ntu de Janeiro, porõin, nflo
podia applaudil'» porque ella impor*
lava em sacrifício ila Mliiaç.V. que vi*
nlia tlcifriilanrtn * praça ile S. Paulo,
pui< concedla.se a equiparação >*nm
augmenin ds .«eus frete» de rnreaeai
por (ititri) lailo, 11 tOlUÇflO ,;n;.,,:t.n ,1
lamlietu lu aígravacfl,» geral dui fre-
te» (lesos artiiros para todos os «eis
nroduelorci na* rmia-i das esiraila».
Nflo era esse, evtdenirmcnie o pensa*mento que nos animava.

« DKI8AO DO MINISTRO
Nflo obstante essa compcntaçdo »:¦

sarta pela proposta, votaram contra ella
seis Estradas, sendo de Justiça «alien-
lar que enlre os votos favoráveis cun>
tam-«o os rto sr. rtr. nciijamin Monte,
representante rta Estrada rte Forro Cen-
irai rto lir.vii e do sr. dr. Fcllclaiin de•(,,117:1 M-iiar. inspertor rta Contadoria
ceiitr.il Ferroviária. A Leopoldlna Reli*
way votou entra, bem como a llfrte
Sul-MItieira e 1. Oeste de Minas, para
sd citar as d» malsr rerte. Ti cs delega-
rtos ii» Estradas votavam pela equipa-
raçfio na ha«>* rto frete rte liiiporlaçfln,
isto í, do freio mais a',to. K Sociedade
Nacional rte Agricultura, por seu dele-
gado Interino cr. coronel l.rlinn llegls,
na ausência do cffectlvo .Ir. octavio
Darbosa Carneiro, opinou pela equipa-
raçfli» na base do frete mais baixo, ia-
bella C. li.

Em fac ii,.«se resultado, nbedccen*
d» an que estabele.-e o llegiilaiiienio rta
Contadoria, foi o raso siibmetilrin ao
julgamento final iio r.vmo, sr. ministro
rta Viaçflo, rtr. Victor Konder. visto ha-
ver votos illiergriiti".

S. ex. evntninou detidamente o raso
e por portaria de hoje resolveu appro*
var a resolução da maioria ila Conta-
dorla, iittendendo a que o freio propôs*
to satisfaz a» praças ,te .*•. Paulo e
Illo (lo .lanclro. contenta ns centros pro-
iluctoivs <le cereaes do norte e rtn
sul do pai/, e nilo Importa nem em dl-
mlnulçflo sensível da renda rtas estra*
das nem aggravaçfln .le custo dn trans-
porto que nflo possa ser supporiatl»
pelos artigos vlsaitus.

F.ss.i ileiiberncflu rt.» illusire ministro
Knnrter revela o acentuado propu-lt.i
rte nitender fls reclamações Justas ila>
classes trabalhadoras, sem prejuízo iias
cnuteiiis que presidem os actos do go-
vernn no programma Inflexível de ei|ui-
llbrío orçamentário. Devemos, pois, a
s. ex, .o.« nossos agradecimentos pela
attenefin que nos dispensou e peja pres*
teza rom que deliberou sobre o a'«'iiin-
pio.

Attendendo a que a< discussões des-
ie ns.sumiiio gir.ir.im sempre em turno
dos fretes de cernaes rt,> rsiirti* e dn Mn-
rlilma para Iiello Horizonte, tomarei
as distancias desses percursos para ,,
estiidi, do confronto que se segue: as
cifras dos rretes nflo Incluem qualquer
addlrlnniil ou taxa.

Regimen vigente;
Norte-Mello Horizonte '.>•>¦• km. .

C 15 —• li. P. io ..- .VI-JüSO por lom-
Iarta.

Marillma-nello llorlzoolfr — 6(0 lon.

ESPIRITISMO
PBDUnACAO IWPiniTA IIR»ai>

I.EIIIA
A dlre.-lorla rta Kítleraçã.» F.upln*

111 llraallflra, el.Ha na recenii. !«'•
ni. 1:10 itn a*-*-. "il,|í-.i ,l.hl„i.i*i..i fl*
DOU i.-siin contiliuirtniProaldente, atmiranlu Franelavn
vieira Palm Pamplonm vlee*presi*ilfiue, Manoel (.ulniAo: i* eaeretnrU»,
\rihiir ii.,h,,i!,n! ; *.'- i„-.,. '.,,¦• dr,
l.uli oivmiil» iiiiillnn niUoiroí iii*¦¦
•ouralro, Joaquim Alve* cn 'domi
procurador, Manoel Jura,' tlnloi dlre*
ctor rta a-nii-1•*...-*-1 aos Necessitado*.
rapiiAn de oorvctn ,loã.» I.uir rte Pai*
mi Junior; artmiiilttra.lnr rtn livra*
ria. Anionli» Alve* rtn Fonseca 1 ««¦•
rente rt" Reformador, Américo i.»*
pe* Vieira,

ASSALTO A' CASA DO VIGÁRIO
DA IGREJA DO INGA', EM

NICTHEROY
Em coinpnnliln de »uir«* mcrirtn*

te residi' rm iiiii.i casa ..,,«• f.iiiiin»
da iur.j.i .1," Nossn Henhnrn ,!hs l'>*
,',f ,io iniii. 11 rim Prealiicnt" Pe?
ilrelra. em Nlctheroyi i> respectivo
vigário, padro Carliu. Amaral.

Tem elle >• hnbllo rt" dormir eom
a», janellns de sua residência aberta»,
em virtude rt" calor, >• sem receio rtos
ladrAes, »lsi«> s,*r 11 cum ussobiMil..*
rtn, «• pnriniitt) de difflrll acccMoi
pnra na Inrnplos.

Hontem, porém, p.ln iiuiilriig."!»,
cuca rtn* :; horas, notou um doa sa-
cerdotei que nlgn rte anormal ae
passava no interior dn cnsn, ,, le*
\i,iitanilo->,> do leito, deu alarma,
Emquiintn isso, „ larapio conseguiu
funir por uma inbnn que colloenr..
sobre n J.ineiia. nscondenrtn*se enlre
o mnileliami-iilo das obra" que i-r-tâo
sendo effectuadas naquella Igreja.

Os sacerdotes reiinldna persegui*
ir. 111 o larapio, conseguindo afin:,!
prundol*.».

Condualdo pnra ,1 delegacia .1.»
t* elreumscrlp.Ao, nll ¦• coinmisanrln
Raul l.leiitifl, „ii-o. chamn-sc «lie
P.rtro rtn Silva Mnln, A pnril O, ten.
27 annos rte iilnile 1 reside ,*i rua
S.iiitn 11. si, ..m Caacadiira, nesta c.i-
pltnl.

O larapio, quando f,,l Rurprelimi*
ilido pelo vigário, Unha apenas em
sen poder um pnleinl (le cnseniim o
nina elgnrrelru ile prntu, que fnrni'1
entregues na delciravia a>> seu je*
irltlim, 1I0.10.

Aggressão a foice
Na fazenda rto Cabiiçu*. nm \11vn

Iguassu', Benedlcto iiuinii«, ,ie i".. an*
nes, foi nggredido, a foice, por s.--
bnstlão dc tal •• .losf. Francisco, l--
«lindo ferido no frontal e n„ thorax.

Dcncrtlctn queixou-se A policia rta-
quella locnlld.idu fliimlueiisu

\m ¦**¦ *•>.*•¦ '•^'*i'*i'***l**»*i*'***.*.r,V*V*,**ii^V*i^
*•**•"•*•"•*•"•* ¦**¦¦*-¦ **********'i*>**,i*>*'*>*^*-r,v*^***vv^i^i***i>^^ -><^ 

.***¦)

cn - n, i» ou o3$;on
mi.i.in.

Ilegltnen proposto:
Nortc-liclio iinrlziinle — oí?
1: 11 — 11. i'. -.'i - r..-.«tm-.í

tonelada.
.MaiMima-llello horizonte .- r. (ii

por lo-

km.
I„ir

li. I».

por

— i" ll
ton -latia.

Verificamos
que o frete ile reic.lt'
t nlo ile Norte para He
to$sii por tonelada
Mai,t.um para Bello
n*;$-.'Sii, tambem |n,r
eqüivale a rtl/.er que
aiigmento de *.'i) «>|«

:„*,í'.'-.'ii
km.
pur

gozarA de
nio, 1:

uma rediii
•3--'S".

esses nigarisníos
flcaril Hiignien-

o Horizonte em
' flmiiiiulilo ll''

1 Horizonte em
tonelada, o qu,*

Norte siiffror.1 utn
emiiunittn Marítima
¦'flO rt'' IH

Vendes um vencimento a pnnnr?
Piikih' com elitiquc

Tintas e Ferragens para Cnnslrucções
Rua ds S, Pedro N, 154, próximo á rua Uruguayana
JFcM?"at»>elM-» ét Aimcli*adLe

AI.GUXS PREÇOS

OLEO GBKUIKO BLUXDBI» SPBXCI3 Kilo :)«000
âLVAIADB VU.LB MONTANHA I. 2Ç000
AGÜA-RAZ "IRATTS" IJJ.-.00

AGUA-RA/ SUECA «$O00
GBSSO CRB' CAVALLO MARINHO !»«<»(>
ROSA CAL ALLBMAO I8OO0
VtiRDE CAL ALLEMAO N. •19000
VERDE CAL ALLBMXO N. 1I9O00
ItOXO CAI. ALLBMAO 19000
AZUL PARA CAL '18000
VINHO PARA CAL .. 49001»
AMARELLO PARA CAL 5J9001I
VERDE BELGA LEGITIMO IISOOI»
VERDE LONDRES 29100
t)CRE LAVADA 8.10I)
VBRMBLIIAO LAVADO 9.100
PO' DE SAPATO 9000
TERRA DE SIEXE 19800

Fornecemos lisla fle preços dc ferragens

GARANTIMOS A QUALIDADE SUPERIOR DOS NOSSOS ARTIGOS
¦,-flMalW.j

I Pequenos Annuncios
A LUCU-SU ou leude-se ura bun.alow

•>' coro Icleplionc c n.iriiso uu rua
Antoulo naslio 12G, Tijuca. As chaTes
estão iHir obséquio na padaria da oi-«ltltua d.i nia 3osi BjbIiio. Irata-.e ua
ma iio Copaculiaua, U!)l).

DR. EMÍLIO DE MAOEOO — «Jau-
ia. criiuinaea, cível. » rjornnnirclae». Boíriptorio: rua Bachot, -8U, 8» andar.
Pbon* N. 735.

OR, FERNANDO DE CARVALHOSOARES BRANDÃO, adiogado. Uu. dlAuMUMea, •»..!«, andai.

Ty.Mir.Hlo — EuiDiestain-se srande» elJ pequeitan oiiantiaà sob bj-poüiecaí'Io pralloj, mesiuú que prcciscui obras.KaíenilaB, iíiíoí, mercadorias, etc, (am-bem ie compram prédios, fazendas, si-
Uos, etc. Cartas sem intermediários ao
M. Pereira .luuiur. Caiia l*ostul 308U.

T ÍNGUA ITALIANA — Licito prat)I—- ca. . rtiwirifat, ooi orolouoi eoD>
teleula. a U. «687.

A 
piE. GÜH3, pvof. paitoira de Bar-•"•I teloim o Itio, partos t outros tra-liülios, consulta das 14 lis 18 boras; árm dc S. José n. 27. tclouhono Central

U-'7, relícucla: 4 Avenida Atltautlc»
li. 03 0.

OÜH, 
ANTÔNIO AUGUSTO 'l'ÍM'0

MACHADO — Escriptono dl pro-¦"uratoriu ooranierclaei, igrlcolu • ta-
dmirlaa. Uua Lul» de Camões, r.6, 1»
"d.". Dai 11 ki 12 , du li ii 17
noras. ToL Norte B571,

pREPARATORIOS 
— 0 prol. B, A.

•*• 8anu» Moielr» ensina • domicilio
dos estudantes, portuiuea, (rancei, latim
historia natural, ccoirraphi. . oonoogra-
tUa » nlBtoria onirersaa, «rfundo m coj-
m> otficlaer. Riu Ansollca MotU n. 42,
Olirla. Teleph. Bamo. 48.

plANO 
. VIOLINO ensina prolessoi

babll f füpericnie. pelos mair •»
colhidos nintliodos. Rua da Lapa. 82.roone, Central 21S6.

pEN6AO 8. GERALDO — No nlo* borrimo bairro dac Laranjeiras —
«-*-'*, centro irand. lardiro « qulntül-«uartof amplos . todo conforto para***»*»' . carniiuiro. de tratamento: *•Ul Peiclra da Sltvs n. 1Z8.
*l"7I'(K;rtAl'HIA — Vendein-s. rnactii-
lf nas pira Imprimir, corta», picotai.****», dourar . outras congênere» de todo." .*retcmiu • rormatoi. na casa WoobKttínia, ma Burram Aliet, S2Í

VENDE-SK 
uma rica rama para ca-

Bal, jacarandá, ohra rio entalho r
tirciula do páo Brasil, obu fina ria ei-
tlucta marcenaria Moreira (Santos, muito
apropriada para quartos cspicosos e para
cavalheiro que [toste de icrdadelro con-
torto; iníornia-se il rua D. Manoel n. üii,
sobrado.

Dr. ALFREDO HERCULANO — O
rursi* — Vlai arlnariai. Com pratica
no» noipltiei d» Europi. Avenida Itlo
Branco n. 173 (defronte ao Hotel Ave-
nida). — Tel. 8. 1081.

OR, f. TERRA — Professor 4» fa
culdade de Medlciu*. Pelle. sypbiHa. Rm
Unisuanoi a 22. Central f»29.

OR. LAURO MONTEIRO— RAIOS í
em resldincl. — Gabinete, Ourlve. 7.
N. 3844.

DR. LUIZ 600RC' — ISspeciiJUti
em moleètlli. dos lutestlnoa. Tratunen-
to 4a» oemortholda. lew operaçlo
sem dfir. Ba» dm Oorliti, 6 (por oimi
dt Drog. Wanjeel.) di 14 tr 18 bota*

OR. JOROE 8ANT'ANNA — 01'
rurgla tarai, dome». 4» tenhorn • p•^
toa -* EL da (l-olUn-i-a. 71 *• — «"»
M»-qne* dr Abnuler Ul B. U. 167.

PROF. F. E8PO8EL — Clinica Mb-
dica: doençia do aystema nervoso. — *Con.

Giiliorior 6.«i andar do edifício da Casa
Aliem». Terçai quintas » labbadoi. ái 1«
boras. _

RAIOS X - OR. QÍRALOO WIEI.
RA — At. Blo Branco, 1T8, defronte
do Hotel ATtnída — a 1986.

ÍrTeDOAÍ ABRANTE5
Anl.ientf «tt Facuidim «• Medicina do

Rio dl Janeiro
TUBERCULOSE

(Pntumothorai artlflelal)
Coaraltorio- Largo da Carioca B. 18, du
16 ti 16 borae— Telephone O. 4386.
Rwddeada: Barão dr Flamengo o. 17

telephon. B. a 8UHU

DR. CASTRO ARAUJO
Cimrglio. Ulrertni do Uo»pl**i man-

geUoo. OUnlo* pdTâdaj, fbónai ÍUU
«30*U

DR, RAUL PACHECO
PARTIIRO ¦ OVNECOLOOI8TA
Gmecolrma medlco-oirorgloa (operacoei

do telo • .entrei radium. UaUiermla
altra-rtnleta, etc. Parlo. *eo, do>. O,
nal» nndemcF traramantoi do» tumor»,
maligno» do «elo r utero. BeeJdendi

nllnlca: Sanatório Unanabua, t«U. 877
40» B. U.: «ma. 186. 1*. ra» 7 de 8»
tembro. O. 208U. da. 14 i» 17 hora*.~dr71er¥ndo~vaz~

Ciruruiáo üo Uuapitai de ti. ITianchco
da Arsii. — Clrurela cerai — Uiagnostl-
CO e tratamento cirúrgico daa affecçoes do
estômago, intestino, e viaa biliarea. Utero
orarlos. arctbra. bexiga . rin» Tratamen-
to do câncer, du bemorrhunias. do» tu
mores do utero . da bexlc» pelo radlnm
Conjultlrio. Asseblía. 27 — Rea Con-
de de Bomfin. «88 — TeL Villa 1228

OR. TIT0 DE ARAUJO
(Do Hospital 15. Francl.co de Aula)

MEDICO B OPEUADOB
Consultório: Itua di Carioca, 28, 1«"

andar - Hi J M . bora. — Telepbo-
ne 0. 868 — üesldencla: Kni (>»»
nhalg o. 27 — Telephone Villa 4861,

OR? ilERARDINÊUf
Aaila.inte d» Faculditfe (Hospital -5o

Francl.co) — Doença. Intima»
Consultório, Aaiemblea, 70. — Central

6282—-Segundas, quarta» » lesta», t» 14
horaa

Residência. A.. Huj Barbosa 12 —
(Abrito-Hospitai) —• B. M. 1542.

DR. ARNALDO CAVALCANTI
Asilttent» da Faculdade a da Pollcllnlo»

de Botafogo
Parto — OperaçOw — Mol. de senho-
rar « ita." uriuarius. Diariamente, das 17
ts . 10 bora» 7 DE SETEMBRO, 135.

TEL. O. 2088

DR. DOMINGOS DE GÓES F°.
Chefe do serviço cirúrgico da Santa Casa.
prof. livre do operações da Fac. de Med.
Moléstias doe app.. genltacs e uriuarios no
homem e na mulber. cirurgia geral. Pra-

ca Floriano n. 05, iunto do cinema
Capitólio.

Dr. Abel Guimarães Porto
Oporaçfiei em ser»;. Moléstia, da. se-

ohoraa. Moléstias du viu urinaria».
Coniultotlo! Boa do Bosoldo. t»3.

DR. MONTEIRO DE CASTRO
OLINIOA OE M0LESTIA8 INTERNAS

ESPEOIALMENTE DO PULMÃO
E OORAÇAO

CONSULTOKK»; Uu» d<M ttnjnvei, 67,
B°. elevador, ou segunda» quarta» r
«eitas-teiras. Residência: Amnlrt» Man-
caut. 738. — Telephon» Villa 2821'.

CLINICA DE SENHORAS
Pra». OOIAVIO OE ANDRADE

— t —
Or. OE8AR ESTEVE!

EipeolaUitaa. Itatamento eem operação
de falta d» ragru eolloai, nspantto. ao-
I6o» da gravtdeí, eto. Largo de a Oao-•lisco. 25. d» V tr 11 » d» 1 4. 4.

dr. br/ÍjíniTcorIêa 
"

Moléstia» do ippaielho Genlto-Urlna-
rio no homem r na mulber. Operaçoet,
ütero. ovarios. próstata, rins, bexiga,
urethra. etc. Cura rápida por processos
moderno» sem dor da

GONORRHÉA
o euas complicações. Prostatites Orohlte».
Cj-stites, Estreitamentos, etc. Diatbermia.
Dersonvaliraçâo. Rua Republica do Peni
23. sob. daa 7 ts 9 e das 14 ta 19 ha.
Domingos * feriados, da. 7 ái 10 br.
Central 2(364

1ÜACINTH0 CAMPOS
(Director ao In.tltuto dt Pny.lotharanla

da Amitenol. a PiyatioDithaa)
RAIOS X, Ulitberml*, Ultra-Violat-

Alta-trequenela. Consultório; Bete de
Setembro, 186, 1» andar, de 18 ts 17 tu.
1'elpb.i Central 308».~DflfTRr 

parFelías
Clinica das doenças internas, coração,

pulmões, app. digestivo, tratamento das
aiflíccões dos lnstestinos e recto. Das 15
ás 19 horaa — Assembléa 74. TeL O.
440.

Sentis falia de vista?
Éxaminae vossos olhos antes

que o mal se aggrave
A CASA VIEITAS MUDOU-SE OA

RUA OA QUITANDA PARA A AVE
NIDA RIO BRANCO N. 127, EM
FRENTE AO "JORNAL DO BRASIL
ONDE O PUBLICO ENCONTRARA
OOIS MEDIC08 OCULISTA8 ORS
ÁLVARO DIAS E OA8TRIOTO Ht
NHEIRO QUE FARÃO GRATUITA-
MENTE OS EXAMES VI8UAEC PARA
APPLIOAOAO EXAOTA DE LENTE..
OOULOS, LORQNON8 B PINCH-NE**
PARA TODOS OS PUBÇOf*,

CARBONINE NASCIMENTO
PEREIRA

(INHALAÇ6ES >
Enérgico antlseptlco broncho-pulmonar

das donças da llrmge, asthma, etc.
App. polo D. N. S. I». sob n. 1023, em
18-10-192(5. ,

consult-drÍiTdentario"
Aiuga-so unia «aleta para ronsiillorln

denUrio —• sombra. — .Usembléa, 68.
I.o andar.

Casa de Saúde de S. Sebastião
Inataliad» im logar multo aprailvii t

a couooi minutai do centra da eldada.
Rui Biti.o di Llibo» 180."consultório 

medico~
Alugam-fie horas nt rua Assembléa SS

(altos da Joallieria Adamo) janellas para
Avenida Central. TraUr com sr. Carvalho,
ás 10 1|2 horas.

DOENÇAS OAS SENHORAS
tratamento da. inflammiçoe. do at»

ro, ovarioi, bexiga, arethra, corrúnento»
e perturbac6er da menitruaclo, pai»"DiitbtroJl e Bilo» Ultrortolrta»* Pro-
ceaio» npedaw nermlttlndo 1 cnri radi-
cal em pousa» appltcicdar Indolor».
(tacbnica de Nateilanbuilt., Borlinj .
Eoninchlp. Vlennal. Btlta op»-r»»çOe»

cirúrgica» (mutilatjoaf Qnr aearretaa» o»
mal» desartroior ramllado» — oervnai»
mo, oberddada. Mata. «terfbdade, ta-
Ihío» precooe, ato.). Ot. <0odp Barcillo».
at-aatdstéate da ra. di Med. » medico
da Polia, de Botafogo. Ou V tr 11 «
du 4 ir fl. TiL O «864. Sto Joeí 63.

Avlio — OorualU» r tritunento» —
som aor» tnaroidi — du f» t» fl.

ELECTRON
O mais moderno e poderoso remédio

de uso externo para combiter a dôr. Ef-
ficai no rheumatismo, nevralgiu, torce-
duras, dores no peito, costas, etc. App.
pelo D. N. S. P. Mb n. 415, em
4-0-1926.

Enfermeiro e Enfermeira
Applicam tnjeccSes e. (atem qualquer

curatl.o. Tratar na roa do Binado nn-
mero 270. Tel. O. 1664.

AOS ENFRAQUECroEfHOS
A Drogaria Gestelra

Aos povos fala desta maneira:
Não desfazendo noa meus pro-

[duetos
Que são batutos
Vlta-Senil
E* o yorpnoí. cá do» Brasl'!

FRAQUEZA GENITAL!..,
ou mgotomento nenoso. snffrelrt...
Peca receita grátis ao dr. G. Crus —
Caixa Po.tal 2012 — Rio de Janeiro.

GRIPPE E VICIO DE FUMAR
Tratamento especilico muito rfflcar..

Dr. Lcvindo Mello — lt. G. Ilias n. 07.
I.o, ás 15 horas, Tel. C. lUii,

GENITOTHERAPIA
Preparado puramente vegetal que eier-

ce a sua accao enérgica e calmante so-
bre o utero c ovarios. App. pelo D. N
S. P. sob n. 430. dc 4-9-1020.

Purgante moderno • Use LÁX
De pouco volume * agradável—Praferldr

pe!» elaiK* mediei.
Preco 2»P.UU—Em todu a. pLutnicia,

PROF, GODOY TAVARES
Estômago, Intestinal, tolices, dyieote-

riu chronicas, hemorrholdai, etc. cora-
Cto, pulmão * rins. CHILE 8. de 4 a.
to — Vol. da Pátria, 66. Sul 8170.

GONORRHÉA
CANCR08 DUROS E MOLLES

Estreitamentos da urethra
IMPOTÊNCIA

Tratamento noldo. iiguro c radicai

Dr. Álvaro Moutinho
Rowrlo, 163. N. 6471, 8 4a 19 horas

nniiflRRHíA e suas con,piica'
UUnunnnCH çoes. Cura radicai
por processos seguros e rápido? —
DR8. JOIO ABREU • DUARTE
NUNES das 8 ts 19 boras. Tele-

phone 5803 Norte — R. S3o Pe-
dro, 64.

HEMORRHOIDAS
Cur» radical tem operado e tem d6r.

Doencai do recto: tumore.. (istulta, ee-
treltamentoa. etc. Tratamento moderno
pela dlathermla. eleetrocoaguliçí.0, alta
freqüência, etc. e cirurgia da eipecia-
lidade. Dr. Mario Kroeff, asalstenle de
cirurgia da Faouldade de Medidn». Pra-
tic» doi bospltacs de Berlim e Paris.
üruguiyana n. 104. Du 3 ti 6.

Hydrocele
Cura radical paio teu procaaie

aem operação cortante a Mm dôr.
DR LEONIDIO RIBEIRO — Rua
Gonoalvce Diae 61 — Dia 3 ia 4.

pulmonalonIascimento
PEREIRA

Pari as alfectíes dar vias respirito-
rias: tosse, fraqueza geral, etc. App.
pelo D. N. 8. F., 10b n. 1024, em
18-10-1922.

PHARMACIA
K, Oapeleü — a Htunaítt, 149.

(Largo do» Leoa» Circular). Telepborr»
Sol 1048.

PHOSPHATAN
Vinho «constituinte dc quina, gljce-

ro, lacto phospliato do cálcio e noa vo-
mlca. App. pelo D. N. 8. P. sob o nu-
mero 457, dc 4-D-1926.

aluga-se
Prédios novos, pequeno» tu grandes.

Assoalho, envetilzadoi, Installiclo uni-
taria de primeira. Pogio • gsi, aquecedo,
com chuveiro a banheira, com agiu quen-
te « fria, perto do centro, irei linhas <»
bondei: Catumbj, Itapiru' r Coqueiro
Ru* Dr. Agra, 43. — Todo» m dlu, a
qualquer bora, trata-se no local.

AUTOMÓVEL PACKARD
Por motivo de partida para a Eu:o-

pa vende-se ura de 8 cilindros, em pjr-
feito estado. Trata-se na rua da Cande-
laria n. 67, com A. Moraes.

AVT VIEIRA SOUTO
Aluga-se um lindo predio, esl>.o colo

nial, acahando-te de construir, n. 4114,
com 4 grandes quartos, 2 magníficas sa-
Ias, etc, quarto de empregado garage.
Pode ser visitado: as chaves no local,
com o encarregado. Trata-se no edifício
do "Jornal do Commercio", aala 104.
Phonea N. 6966 e 4768.

CRIADA PARA CASAL
Para caaa do um eaaal aem filhos

preciaa-ie de criada que entenda
de todoa oe aerviooi. E' para dor-
mlr no aluguel. Pedem-se referen-

oiai. Traveaaa Joio Affonoo n. «10,
Uroo do* Leout.

COLLEGIO STA, THEREZINHA
DE JESUS

111 icitinto c externato misto cm Quatis
da Hiirra .Maura, n tre» horas e meia da
capital. 400 metros ile altitude, clima
fiaiiibcrrimo, aauu uxcctlrnt-?. fonte magn»
üiana boa. O programma 6 o daa escolas
publicas federaea e mais aa seguintes ma-
terlas: frtncer. ingler, alleralo, musica,
pintura o riacty.ographia; curaoa primário
e Bccuildario. DÍrii-;iilo por mme. KliM
Lugliestcr e profe5->or.tp formada» no Hio.

COPEIROS E AJUDANTES
Serviço lomrartlro. preoe inodlco, oll»

me. pewO» d» respeito, nispano-amerl.
cano. Carta» a eata radacclo para U, li

DR. AURÉLIO SILVA
ADVOGADO

Defende causar eivei» • cnmmerclae.
E6erlp'orlO' Ouvidor, 22. I.o — Tel
N. 4021.

ALLEMANHA — Uma aerie de en-
salos sob o Império germânico em h»
unida ao cAos da guerra, Um grosso to
lume do 400 pigtnas, por A.sls Gbiteau-
briand. Preco — 108000. Pcdldoa t «i*
t»ncl» do O JORNAL, rua Kodrlgo Bil-
v» 12-14 — Kto.

TERRA DK8HUMANA — Ura ntn-
do sobre a personalidade do ex-presldenti
BernardcB. por Aeste Cbatatubriand. Vo
lume — 81000. Pedidos t Gerenoi» ta
O JORNAL, ra» Rodrigo Silva. 12-14.

DR, BRUNO PEREIRA
Canoa? civis, cemmeTefaei r criminac«

Ru» ria Quitanda n°. CO, 1». sala B
da» 12 ta 17.

DR. C. R. MELLO LEITÃO
ADVOGADO

Cauaas commerclaes em geral, Bueno.
Aliei 21-1°. 10 t. 12 — Norte 3037.

FABRICA DE REFRESCOS
Vende-se luna fabrica de refresco? •

águas sazoías, bem montada, incluindo
direitos de marcas registradas de refres-
cos conhecidissimos. Informa-so aa Ato-
nida Rio Branco n. 00, 2.° andar, com
o sr. James F. Bennett, das 10 ts
11 1|2 horas.

INSTITUTO COMMERCIAL
Avenida Rio Branco, 101 — Estto

fitnccionaodo as aulas doa cursos offl-
ciaes. Mensalidades 305000.

PIANOS — Novo* allemle. rom tre,
p-fcdaet. *m rica* » dlegaule-

calva. ímtrumrntoi de primeira classe
prt.u, ra/oateis pagamenta. . prazo,
loucos. CASA FREITAS, ma Lim d,
Vascoucello. o 23, aua frente t estado

do Engenho Noto. .

Piano LUX
E' O MELHOR I O MAIS BARATO

Vendaa • dinheiro e a prazo
Fabrica: Avenida 28 Betembto 841

Telephone Villa 322S

SACCO S. FRANCISCO
Vende-se a melhor casa dcaso local,

bondes i porta, n» praia, Av. Quintino
Ilocajuva 161, todaa a» eommodldidei,
amplo terreno, Isolada o um pavimento.
Trata e Informa Alex. Dale. Candelária
n. 86. Tel. N. BCll.

SELLOS PARA COLLECÇAO
QUZMAN AART08, pblliteUlta, DMIvj.

variadiuimo -•rtook'* da aetlea, una «and,
a partir d» 100 rui e Innoo. Citalage
Itart Compram-»» eoUeocOa» >•» lote»
Boa do Carmo, 63.

SELLOS
para eolleçoae. O melhor atock (lesd.
100 rei. o (nuco. 1. 8. LEITE —
BTJA DO CARMO numero 8. _

TERRENOS Wí CLEMENTE
Tendem-w,. -i rua. Icatu e Sar.punj.

recentemente ibertaa, com linda visu
para Botafogo, logai ffeaco * «andatel.
eom nascente» d» água oropria. fácil
conatrueclo, por ter no local pidr»,
saibro «to» Entrad» nela ru» Allredo
Chave» t rua 8. Ôlcmente 460. In-
forma-se no local até t» 10 hora». • na
A». Rio Branco. 90 1» »nd»r. do meio
dl» em deante, eom JuUo Junauelr» .
Aaulno. ___^

VENDE-SE
Um.i vitrine movei c «tm

elevador dc cargo parn um
andar. Trata-*e com o «r. Hen*
rlque, rna l" *r)e Março n. 98.

I

í,;-'../v-A'C ''¦' -"'';-:-' -; ''•"• ; '*.'¦' y,.'%'':: ¦"¦¦¦ "j-n.^^i.-.'
»'iiiWiij.i i'i,i i i"ir'nu in íiin'111 •!•'' ""' ." 

' 
_'._.'.. """'***^—TT* ¦SSft!^^! •¦-.-. ¦: .-.•:-•¦... í-í -Sm. iiikit *ív; :i .íii.^.

'¦- *g= -™~-»!xz!!?^~'^--«w^mmLvi—»*->'V'.«*ff,-'-,*-'*1rf^^^"'J'Tf*^--*'T-'"' BBBBaSjBI '7i'*V:**^!*r'^ffyr'^ 
BBE.fi

ri nia mi SBÍmWÊHB:



¦ rç ¦ *' '¦ 
f" 

¦"¦¦ *¦' :: :',-* ' ' -. 4

r_
-r '

l____Mf^N_P¦-. 'v ' 
.¦ ,',t»'l'-. ¦ 

":¦ 
'' ' ' l'

'4.1* I

^|*ppi|^^ *'' 
-S~*J

O JORNAL — Sexta-feira, 23 de Março de 1928

Theatro e Musica
Chronica Theatral jj

N» TIIIAMIN
e "O Trltitt-Tliilii» ", .unir-

«li» tlf Muiit.» rtrrri, «i (.t»r-
«¦In Alvarra, Irniliurflii dr
.Uierit. Ilnrtii.en, peln com-

limihlu, 1'roruplt. 1'rrrrlrn.
Com oa dois primeiros aeto« mo*ii.iiuii.Ki, pouco IiittirnHaaiili'.", apurar

tlu il.'fi-Hu iii-iiiiiu dou «ii-ii.i Inturpre-!««!, paru, melhorai' francamente no
torneiro, onde n poça tam um de»*.-ii.ii.-nin. Impravlmo « «irliiliiul, com*
lifiiaiiiitlti, ttüriliii, a limonada noa oa-
portadoras, lal ft a «'omodla "O Trô*
iii.Tliitim", luvadu A toonn, hontom,
no Trlnnon, pula liomeigiuioa "Irou-
lin" tio ar. 1'rocoplo Ferreira. Asai-
«liam ii'ii tiniu Ir. li.jiulos iioiiii-m:
Al lírios Sooou a darola Alvurox,

a Inlorprotncuo di» "Proooplo. no"'rrõiit-Tiiiiiin-'", i|ii llortonola Han-
loa, do Itestlor, da Mathllde Costa,tio porá e de Diipiiim iit> Andrade
íoi lida, tnorecendo, iodou, o« niipinu-
noa do pillilliio.

8<:C'lllirloS lu.ii-.

0 THEATRO
A. I-.

••jiiiriv". hoje, xo joio
<;ai:ta.m>

Ha pogas quu nilo onvolhocem.
lurgoin, faxem üin .¦i.-r.-iiii, enriquei i-iii
iinpresarios, <¦ nüo morrem nunca.

A "Jurliy" cstíi iieHae 1111 moro.
jii.iiiiIii ri.|ii'i'si.niuii:i pula prlmolra
.'.iz,'mn lür.t, fez doía i-eiitciiarloa
io mosmo llientro om t|iiu vae nojo
ier repri-iii-iiinilii. Depois foi vista
i aplaudida pelo Brasil inteiro.

Na primeira tevo por Interpretes
irllstas de> nome o prestigio. Nu
idiçiio do hoje, a peca sertaneja tio
ii-. Virlato Corria, vae aer repre-
i"iitiiilii por nm eleuon capas tle não
|iimproiiit(icr o seu suecesso ante-
dor.

A distribuição do ".Inrliy" está
isalni feita: .Mnjor Pulgenclo, Juve-
lal Fontes; Cabo, Augusto Annlbal;
IA Foguctelro, Pedro lilás; Coronel
totrlm. Armando Brugn; Vigário,
I. Sampaio; Jucá, Alfredo Abran-
iliea; Raposo, íiorvnslo Cinlinarílea;
j-.rn.ina. Domingos Torras; Jtirity,
Itargarldn Mnx; D. Fausttnn, Lulza
lol Vallui Sopliia, Adriana Noronha;
P. Canina, Pepn Unia: lllbinn, l'ar-
nen l.nbnlo; Cola, Itoslta Rocha;
i» niatutliilia, Antonleta Nornt;
prcundlnhn, Salvador Paoli; Honl-
[nula, .1 uiliili tio Souza.

A scenographla da peça ê dos
pa. l.azary «.'ollombo o Raul Cas-
Iro.

A parlo icomlca da peca, eiue tem
imã linda partitura nacional da
•íaostrlna d. Francisca Gonzgn.)
ata entregue aos autores srs. .Iu-
renal Fontes, Augusto Annihnl,
Mfredo Abranclioa o sra. Lulza dei
hille.

Estros na pei;a, como so vS, a
ictrlz cantora sra. Adriana Noro-
fim, precioso elemento contratado
pela empresa M. Pinto.
*AR.Y AS VICTIMAS DA <:.VTAS-

TROPHE III-: SANTOS
A festa do hoje, do Recreio, tenV

inractcr allrulstico, pois a empresa
Soves associando-sc ao nobre mo-
limento eiuc se observa em todo o
iniz, no sentido do soecorrer as vi-

ttuihliUtt

¦___¦__¦ ____"*%_ _n^*__r

áci*ti€M) tem
^Ccpbellcs.

Como se fez o milagre?
Simplesmente, usando co-
mo loção ao pentear-se a
Água de Colônia Hygienica,

'Comete''
sem os incommodos nem
os perigos das tinturas;
sem manchar seu rosto nem

-suas roupas. Agradável-
mente. Commodamente.
Hygienicamente.

[ 
"CARMÈLA" imita-se, mas

(não se iguala.
1 Em todas as Drogarias,s Pharmacias e Períumarias.

Pecam prospectos a
J, L. CONDE & Cia.

yisconde Itaúna, 65
Rio de Janeiro

i A emissão de cheque sem fundos
é crime inafiançável

«limas da oatastropho de B&nto»,dniiiinrtiii concorrer para as mes-
mas, oom BO •]• da receita bruta dos
espeotaoulos deaia noite, Nondo que«««a Importância tora seu dovldo
iloHtlno por Intermédio do vespertl-
no "O Ulobo".
NOVA* OPEIIETAN QUIS O IIIO

vah conhecer
Desde snbbado que i-nin a eaml-

iiho du Rio a grando Companhia
Portuguesa do Operotos Armando
de Vnsoonoelloi, da qual fas partoa actrlx sra, Ausenda de Oliveira.

O navio em quo a Companhia via-
Jn ft o "Mosolln", quo devo chegar
uo Rio no próximo dia 1 do abril,fuzondo a Companhia sua estría
na noite seguinte e havendo aldo
encolhida para apresentação do
elenco n moderna oporota "Príncipe
Orloff", com n ara. Ausenda de 011-volrn, ar. Sy-lvlo Vieira, ara. Cella
Menilcs ara. Carlos Vlanna e Viihco
SanfAniia, nos princlpaes piipnln,K»sa operotii, pela sun inoiiiiigeui
Inédita, polo lirllho tio sua In tor»
protaQÜO o luxuosa "mlsc-eii-aoi-iiij",
coriHtltuo uma vei'dadoil'0 novidade.

Mas, outras multas figuram lio
repertório da coniiianlila, como"Princesa do circo", o mais recentei'xlio da Companhia Armando de
vasooncollos, om Lisboa: "As do oi»iii-ina". "Roma galante", "El-rei
Soviet". "Ciganos". "Apaixonada-
monto...", "Maravilhas", "Mlss Is-slpl". "Lenda dus tarliitnnaa","Bairro Alio" o outras que figura-
ífio ontrii as aelccclonadas para aassignatura qne vao correndo anl-
iiuiilislsiiia na blllietcrla do Tliou-ir» Republica, todos oa dias, das10 ris is horas.

A temporada promette ser das
mais Interessantes e movimentadas
lim' vários motivos entro os quneafigura o caso do nfio haver outra
Companhia do genero nnnunclnda
por qulquer empresa para vir ao
Brasil cm 1!»28 <t ainda porque ha
Ires annos nflo trabalha no Rio uma
Companhia portuguesa de opere-
tas.

Aos srs. assignantes será dado odesconto de IU «[», annuiiclando uempresa que reservou para as 12recitas, em primeira raprosentnçilo,as doze operetns do cxlto maior •maior montagem e novidade.
A FESTA Dl AXECDOTA

Ao grande acto dc variedades davesperal do 2!) no corrente, noT rlanon, Já adhoriram os artistassras. Carmen Dura, Brunildo Judl-ee, Alda Garrido, Cildalia Mattos,Hortencla Santos e os srs. JutçMinl
pontos. Augusto Annlbal. PintoFilho, Arlhur tle Oliveira, RcstierJunlor e Manoel P6ra.

O sr. Proooplo Ferreira, noj rlanon, contlnfia a receber :tsaneedotus dos freqüentadores da-
quelle theatro, nsslgnadas com onome e pseudonymo doa seus an-tores. para serem lidas em scenaaberta por artistas cômicos e Julga-das por uma commlssão composta
pea aetrlz sra. Margarida Max,pelo escriptor theatral sr. Bastos Ti-gre, e pelo actor sr. Leopoldoi-roes, que entregarão no momento«o julgamento, aos cinco primeirosclassificados os respectivos pro-mios.

"OH.V VEJAM SO'!"
A empresa Noves acaba do t|i,\-llier a nova revista quo substituirá,no cartaz, a peça "Mello dns Crian-cas . intitula-so «ssa produccíloOra vejam sô!», e vem firmadapelas adestradas ponnas de FreireJúnior e Victor Pujol.
Sáo autores da partitura os com-posltores srs. Freire Junlor, Aiariosilva e J. Freitas.

MACHADO DEI, .VEGItl
Acaba de str confracrado o tenorliainclo Machiído Del .Netrri para oelenco dn. Companhia Lyrica dotheatro Republica.

i,„9 -""«f-if*10 te»°'- brasileiro eatréaiioje a noite com as operas "Cava!-
lana" e "Palhaços".

bre o valor da peca em cortas — "O
abbade Constantlno", — ha quoapreciar o sou equilibrado denempa-
iilni, onde, se o trabalho do sr. Chahy
Pinheiro vale por uma crlucfto digna
do raglHtrn, delle ao nfio distancia o
ar, Leopoldo Frôea, qun da relevo
inugnlflco A figura quo Intorpretii.

Constituo, por tudo Isso, "O nbha*
do Conntantlno" um espeutaculo ar-
Uitlltti, encantador, qun hojo serU
repetido «• que corto tornará a itt-
irulr uo 1'lii-nlx, numeroso u sulecto
publico,

Deapcrtoii Interesso no publico a
noiluln do que a Companhia Lcopol-
do Krúes-Clmby Pinheiro van levar
A scona, na Somanii Kninu, no Thcn*
tro Phenlx, a peça sacra "O Mart.vr
do Calvário", Desta vos o applaudl*
do drama de Kduardo Garrido terá
uma mouiiigcni o um desempenho
como pniii-uti vezes lorá tido. A fa*
moaa |it'i;ii Jil e-tlii om ensaios, aen-
tio estes prealdldoa pelos tlola anis-
tas que diio nonio oo elenco «io Pim*
ul.v. Api-aiii tio faltaram ainda mui-
tns dl us pura a prlmolra reprosonto-
ijílo dessa peeja, já litintem começa*
iam us encomnionilas do bllheios,

A rovlsla "TA gosndo!..." mar-
ca, Innegnvolmenle, ncslu qundiii,
um dns niiil» completos oxllos dn
theatro de revista. Prova disso 6 o
sou cresoonto siirioesso, reprssontado
dlarlamonlo pnrn oasns replctns a
sob npplaiisos constantes, K' uma
rovlsla qua oncnnta o diverte, por
sua faustos:! montagem o engraça-
tio poema. Tio-16-lo repeie-a hoje,
no Carlos Gomes, A* horns habltuaes.

O Ree.relo rontlnúa n ter a» suas
lotações esgotadas, desde que levou
à acena essa rovlsla esplrltuosa e
do grande monlagcm, que 6 "Mello
das Crianças". O sou maior reclamo
6 feito mais pelos espectadores que
pola empresa. _ Isso, sobre o aer
uma prova Incontestável, do seu
agrado, fi prenuncio seguro do uma
longa estadia no cartaz.

Hoje, ás 1H ?i o ás 21 "i mais duas
reprosontafiGes de "Aloilo das Crlan-
ças".

Zig-Zag dará hoje, lia horaa do
costume, mala duas reprosontacOes
dc "A mnlandrinha", que proscuuo
na sun feliz carreira, attralndo fre-
quencia numerosa ao S. Josft.

ESPECTACII.OS PAHA HOJE
PHEN1X — "O abbade Constan-

tino".
TRIANON' — "O Trejoa-Tintns".
JOÃO CAETANO — "A .lurlty".
CARLOS COME.-. — "TA gozado".
P.ECriEIO — "Mello das crian-

ças.
S. JOSÉ' — "A Mnlandrinha".

Foram victimas de auto-
— moveis —

MUSICA
"CAVALLEBIA RI STICAXA" E"PALHAÇOS"
A Companhia Lyrica Popular, queora actúa no Republica e que tftoAgradáveis espectaculos nos temproporcionado, cantará hoje duasoperas que figuram entre as prefe-ridas pelo nosso publico: "Cavalle-

na Rusticana" o "Palhaços".
NOTAS E INFORMAÇÕES

A Companhia Frfies-Chabv offere-ce, neste momento, no Phènix, umdos melhores espeolaculoa da pre-sento temporada, E isso poi- que, so-

Soccorridos pela Assistência
O menor Daniel, dc 12 annos de

idade e filho de d. Lcony Leda, mo-
rador á rua Vista Alegre n. 101, ao
passar poln Avenida Salvador de
Sá, hontem. foi colhido por um au-
lomovel, que o deixou com contu-
sões e escoriações generalizadas.

Removido para o Posto ("entrai
de Assistência, ahi recebeu cs soe-
corroa necessários, voltando, em se-
guida, para a sua residência.

Quando se recolhia íi. sua re-
sltlcncia, hontem, na rua E-scobai,
numero não declarado, foi colhido
por um automóvel nessa mesma
rua, o operário José Beimardcs, de
48 annos de idade, casado e por-
tuguez, que, no accidente, soffreu
ferimentos na cabeça e escoriações
pelo corpo.

No Posto Central de Assistência
foi elle convenientemente soccorrl-
do, retirando-se depois.

Tambem o vendedor de jor-
naes Olevido Vicente, de 35 annos
de idade, casado e residente á. pra-
ça da Republica n. 50, foi colhido,
hontem, por um automóvel, na rua
Buenos Aires, esquina da praça da
Republica. Com contusões no rosto
e no joelho esquerdo, em conse*
quencia do accidente, foi elle rece-
ber soecorros no Posto Central de
Assistência, recolhendo-se, depois,
á sua residência.

Aprendei a usar o cheque, e
nunca vos arrependercis

HOJE — Sexta-feira, 23 de Marco de 1928 —. HOJE
NA _E_aVa'S 21 HORAS

Cuidado (om as Viuvas
SETE ACTOS DA rJílYERSAL

GR1LL-ROOM — Dlner e souper dansants todas
_ __^ J>s noites

NJOTA — DÜrant«rã~Estaçúo de=vêíão~somente nõssabbados 6 obrigatório traje de smoking ou branco
no GRIL1J-ROOM

0 SERVJÇO DE PESCA EM S. PAULO
Uma palestra com o commandante Pinna

( Da SiiccursAl d'0 JOHVAIi em SAo Pnulo )
fi. PAULO — 8, Pnulo « a ««do.

noiunlnwiiio, do onornio movlmon*
lo em beneficio do pelxo nacional-
Promove-o, commiselonado pelo go-
vorno do Britado, o commandante
Armando Pinna. quo so vem dodl*
condo no problema ha vários annos.

Na Capital, oa esforços dospon*
didos pelo commnndanto Pinna Jft
estão produzindo bons frutos, Aln*
dn hn dias, na folra «io lurgo do
Ainui-lii-, .foi iniciada a venda de
polxo nnclonnl bom, om porfolto
estado do conservuçilo o a preço
multo mnis baixo do quo o que vi-
gorava anteriormente. Jft so cuida
do construir um morendo modelo
pura a vonila do peixe. .Ift su dis-
tribue, om substituição ao peixe
estrangeiro, o polxo nacional nos
ranchos dns soldados dn Força Pu-
bllca do Kritailo. ÉS, por fim, jft estft
ti governo dando passos para quo
so crio uma escola do pesca o pura
que se construam tanques par.i o
estudo da biologia dos pelxoa na-
clonaes.

Hoje, na directoria dc Industria
Paatoril. o coinmundante Pinna fa-
lou a O JORNAL. Disso muita
coisa interessante dn seus planos o
do seus trabalhos. Percebe-se logo
que 6 um enthuslastn. Fala bnetan-
tn e dc um gelto que consegue
ir.-insmii.tlr multo do seu enthuslns-
mo aos quo o rodeiam.

O QVE PO'DF, DAR O PEIXE
"Nada mnis justo do que nm-

parar o peixe nacional, — diz-nos
o commandante Pinna. A Inglaior-
ra retira de suas águas 600 mil'to-
neludiiri dc peixe por «tiniu, que lho
dão um lucro do 1(10 milhões de
francos. A Noruega recolhe 90 ml-
Ihõcs de coroas; a França 110 mi-
lliões de francos; o Japão, 150 ml-
Ihões de francos e a America do
Nort';, s6 na exploração das aguns
doces, arrecada 39 milhões dc dol-
lares. Então, porque ha do o Bra-
sil Imporlar 100 mil contos, an-
nunlmontc. dc peixe « produetos
aquáticos, quando possúe. alem do
uma cosia extensa, a maior rí;de
fluvial do mundo ?

Nós somos um povo intelllgente,
com capacidado dc fazer tudo quo
os outros fazem <» ft preciso que
nflo importemos mais peixe. Te-
mol-o aqui tão bom ou melhor do
quo o quo nos inundam os estran-
geiros. E' preciso organizar, po-
rftm, o serviço da pesca. E' preciso
proporcionar aos pescadores uma
condição tle vida digna. E' preciso
dar-lhes felicidade. Depois, elles
nos fornecerão o peixe nacionai,
bom, fresco, melhor tio que o que
compramos caro lá fora, Mas é
justo que lhes demos o amparo de
que necessitam.

Já se procura fazer isso em mui-
tos Estados. Organizou nollcs o go-
verno federal a protecção á pesca,,
que se .traduz, hoje, por uma infi-
nidndc dn colônias de pescudores-

OS PESCADORES E A DEFESA
NACIONAL

"Nunca devemos esquecer, —
continua 0 commandante Pinna, —
que é dos pescadores que o Brasil
retirará n. sua reserva naval. Bosta
que lhe sejam fornecidos os meios
para o seu aperfeiçoamento. Que
lhes' proporcionem escolas e que
amparem o seu produeto, para quo
o -consiga vender.

Isto já se está fazendo c, com o
auxilio enorme que o Estado tle
S. Paulo está prestando á pesca,
póde-se augurar que. dentro de
muito pouco tempo, os nossos pes-
cadores terão a felicidade que atft
hojo lhes faltava e poderão consti-
tuir uma força enorme de reserva,
prompta a, entrai- em acção quando
solicitada por qualquer circumstan-
cia.

O QUE SE DEVE FAZER
"O serviço da pesca, — diz o

nosso entrevistado, — eu o pro-
curei organizar dentro de moldes
muito práticos, baseado em estudos
o observações muito seguras, ca-
pazes de garantir franco desenvol-
vimento às pescarias com imme-
diato aproveitamento commercial e
industrial dn pescado em larga es-
cala.

Não me esqueci, porém, da saude
e instrucção do pescador, que no
caso apresentam visível importan-
cia. E' preciso cuidar da saude
delies e da instrucção de seus fi-
lhos.

Resumindo, posso adeantar que o
serviço de pesca visa os seguintes
aspectos da questão:

a) — estudar minuciosamente as
nossas possibilidades piscicolas;

b) — melhorar physica e moral-
mente o homem do Ilttoral e das
zonas interiores de pesca;

c) — intensificar por todos os
processos aconselháveis a explora-
ção commercial e a industria do
pescado.

COMO SE DEVE FAZER
"Para quo so consigam, po-

rêm, os resultados práticos que se
procuram conseguir, é preciso, an-
tes de mais nada, o seguinte:

Criar um serviço apparelhado
para alimentar, estimular, orientar
e fiscalizar a pesca e a piscicultura
em todo o Estado;

organizar com urgência um
serviço de conservação, transporte

o abastecimento do pescado frlgo*
ri ficado;

orlar uma esco!a do pesca no
Ilttorali onde se possn. com dois nn-
nos do curso, fazer mestres do pea-
ca capazes do levar eonhoolmon*
tos indispensáveis As variou zonas,
melhorando os molhados o proces*
sos do pesca de seus habitantes;

crlur uma estaçílo biológica
om ponto aconselhável, provida de
tanques, aquário o offlclna do cria-
çiio do peixes para estudo dos nos-
sos peixes c do outras variedades,
de modo n facilitar o segura expio*
ração commorclal o industrial • o

"ropovonmento dos aguan:
rrlnr colônias do pescadores,

a exemplo do serviço federal;
Instituir ou facilitar «o pes*

ca dor o Interessados nn pesca as
vantagens do credllo ngrlcoia;

Instituir prêmios de animação;
crlnr opportunnmcnio o porto

da pesca.
JA' SE FEZ ALGUMA COISA

"Disso tudo, quo nno 6 pouca
coisa. — proseguo o cominandanie
Pinna. — Já so conseguiu algo. A
propaganda da pesca estft sondo
feita com multa efficlencla. O pre-
ço baixou. Vende-se olle cm bom
estado de conservação. Demoliu-se
o morcado do peixe c vae construir-
so um mercado modelo. Estudam-
se as construcções das escolas dc
pesca o da estação biológica para
a criação do peixe. Está encuml*
nhada a proposta dc se contrnctnr
um especialista na matéria, nos
Estados Unidos.

E tudo o mnis vao-sc fazendo nos
poucos. O que já se conseguiu, po-
rftm, faz provftr que, dentro do
multo pouco tempo, S- Pnulo tora o
seu serviço de pesca porfcltamenie
organizado e retirará delle mais
uma rica fonte de renda".

0 CRUZEIRO 00 "CAP PO*
— LONIO"

PASNARAM PELO Hltl _.lll llll III*,-
TES Anf.EXTINOS. CHILENOS

E IlltülAYOS E O MI.MS-
THO DA ALLEMAMIA Ml

CRUCVAY
O "Cap Polônio", a luxxosa uni-

dado alie mil. fundeou, hontein, no
porto, conduzindo a sou bordo 2li'J
tourlstOB argentinos, urugunycs e
chilenos, que vao fazer um cru/.c-iro
de "s dias.

Entre elles viaja o ministro da
Allenianlia no Uruguay, sr. Arthur
Schmidt Elskrop e mnis os se-guin-
tes passageirns tle deslaque-:

Sr. Domingo Amezola, sra. Solita.
n. A. de Amezòla, sr. Alejandro u.
Amureltl, sra. Elba Kamirez tle Ar.-o-
retti, Elba Amoretti Ramirez, Ale-
Jandro 11. Amoretti filho, dr, Miftüol
Arntla Zelis, srn. Bicillil Wilson de
Arafia, 3enhorUa Brellin Arafia, se-
nhor Octavlo 1.. Acqltarone, sra. Ma-
ria C. tle Acquarone, sr. Atilnno
Ahella, aras. Clara B. ile Abella e
Clarltn Mlrea Abella, srs. Herbert
Arnsliick, Gassto Brutits Almeida,
.liian iTerôr.iino Araujo Villar, capi-
iSo Alberto Barrcds. Fernandez, dr.
Teodosio Breu. srn. Maria Menos de
lirea, srs. .Iiian P. Bosch, Josf- A.
Kcsch. dr. Ricardo Helloni, senhora
Amtmdn M. <i. de Belioni, senhorlta
Amanela Delia Bellcmi, sr. Ricardo
M. Helloni e sra. Zaira «.'. Belleni.
sr. Teoiloro M. BcllOCq. sra. Isabel
Pizarro de Bellocq, srs. Juan V. Brl-
pnole, Josft A. Brignole. Martinlano
Eresclani, dr. Augusto Brandão, dr.
Raul C. Baron, senhorlta Bcatri:: Bal-
lalel Duarte, senhorita Liic-y Ballnlei
Duarte, senhorita Julieta Bailalci
Duarte, dr. Antônio Bezerra Pives
Lopez, sra. Aurelia Bezerra Pires
Lopes, sr. Fernando Bnllaloi Alves
Pereira, sr. Juan Betbcncoun, so-
nhor Marcos Calac, ar. Luis Cunit-
chet, sr. Jorge Luis Curutchet, se-
nhor Miguel Alfredo Curutchet, se-
nlior Pastr.r J. Caraza. sra. Carmen
G. '/.. de Caraza, sr. Raul Cornada»,
senhorita Susana Cernadas, senho-
rita Matilde Cernadas, sr. Ulises R.
Carbone, sra. Benja Dupont do Car-
bonc, senhorita Carmen B. de Ce-
ballos, sr. Eliseo dei Canil, sr. Juan
ti. Cabrera, sr. Arturo Castel Branco,
sra. Maria Angélica P. de Castel
Branco, dr. Hugo Cárdenas, sra. Lati-
ra Lavarello de Cárdenas, sr. Lorsn-
zo C.irtellezzi, sr. Pedro E. Cassari-
no. sr, Armando Joaquim de Car-
valho, sra. Amélia Duarte de Car-
valho, sr. Álvaro Cerqueira Pinto,
sr. Antônio Gonçalves do Carvalho,
sr. Américo Pacheco de Carvalho,
sr. Antônio M. Delfino, sra. Adelina
Martinez de Delfino, senhorita Ma-
ria Elena Dolfino, sr. Juan Manuel
Delfino, sr. Alberto R. Diaz, senho-
rita Esthe-r M. Diaz, dr. .loi:vonal
Machado Doncel, sra. Matilde O. de
Machado Dloncel, sra. Sara (.'.. de
Davles, sr. Carlos Davies, Antônio M.
Delfino e muitos outros.

Caiu de um trem na es-
tação D. Pedro II

Teve a perna esquerda fracturada
Procurando tomar um trem que

Já ia a partir, hontem, na estação
D. Pedro II, perdeu o equilibrio e
cahiu, soffrendo fractura da perna
esquerda, o pintor Júlio Moreira da
Costa, de 31 annos de idade, casa-
do, brasileiro e morador á rua Dar-
cy Nunes n. 25, nos Pilares.

Removido para o Posto Central
de Assistência, Costa teve os cui-
dados médicos necessários, reco-
lhendo-se, apôs, ao Hospital de
Prompto Soccorro,

No Mundo cinematographico
—fll .eJ ______
____! J _f__r__i^_K__K«_______.

^_ _r ^^ àfy _É____ _¦_____.

__¦____, !"^'. -_R^i
_________________________________ '' ____Fa*^ _!__¦ Hflwí

____^ ________ H< *_mS____I __T*'j'* «*^SH
__! _F __^_l___«_al a_LÍ' *__l
Mm -^_rU-i wRíül

k^Lm* ¦ OH ^mwar liM^____B_____IXA_______M

______'" ^=t*" __k 
a^mrT-Tji \ms\a\r'

_________________________________________ ' 
^^__Í _B*^^__________I_______» Í__________r___l

__________________________ Sri_*«_r_PvV aV^_____________________________________________________________________________________________
aaYtVv WS. 3I__É_Ü_a_Vlbm K., ________n__SMS^_9

j-^^^^ \Wu SSr_G__H
¦B___fc»«r-_t j, MF MMM' 11:11 K_iwètísF*''•jtiéi'*<*4-_! IjS|__f j imp l!i____^l H

íiT' \*__.ir*r* ***WTi'____B _Hk__Pa^B ____3__B_wy___MT^_P*í*n_____ * v^_________n% _*^_l
>7lfc.•^r®*íf_**^______Jr^_________lrC __Q WT_Ti.ir JT___JÉ_wL__— J_PXm.
¥)_/••'' _W___Ü' 'V__r___L *_mv! _Pi ^ 1 i r.'i-mWBÍll B___S
V.VhS i *f£^l\l^tm^%*\m\a%m' í3___L___! _B_bU-__Mfl_l _ELÍ! . Jfl_VF-UJr' ti * -*-A|W__P S?7_ *aWmm\Wm*\\\\fk\\\\\WmW k\\mmm\\ms\a\\\\%^km

"A rí« amorosn" — o fllm que o (..pitolio eslú cxlilbinilo npresen in Poln Nenii mini |)ii|nl i|o
Hru nilo nmorosn i* qne vue niariiTllhosamentc nnimndo peln sun arte c.vcclsn o ninRtiificn

^M^^^^^^^I*WrrW^^^^^*^^^***^*^*A^H •t»*m-m,mlmm,**A*,A*,mtm^^_^»|_>_v_|_1_._y_|_^_t_^|> _|_,_._|_.a|_,_i _, _,^_._i^^^^^ w ^ ^ ^^ _.^^^ ^ ^ o, _ _ ^y^^^

A PRÓXIMA ESTIlICA IIE 'MESCS
Cll III MU, O HEI DOS HEIS", NO

CAPITÓLIO
O filo tle Janeiro se habituou a

vor, durante nunos seguidos, duran-
te a M-iiiana Santa, a apresontaçfto
da Vida do Chrlsto nos seus tllffe-
rentis cinemas. Era sempre a mos-
ma obra, envelhecida pelo tempo,
gasta nus cores, pobre nos nmblon*
tes, dcfflcionio na technicn, mas que
a piedade do povo acatava com s.-n-
timonto. porquo via ii. Ila apenas a
lembrança grata dn Salvador cujo
sacrifício pola humanidade jo re-
corda na grande Semana do anno.
Nuncn o publico carioca negou a sua
assistência a essas reproducçOes de-
feiluesa-, da grande trni-oilia do
GolRotlia.

Este nnno, porem, o f.-n-to não se
dará assim. O Rio ile Janeiro vae
poder ver, ao mesmo icinpo quo seis
outras grandes cidades do Brasil, n
mais bolla adaptação du apóstola*
du ele Chrlsto sobre a torra, a mais
bella obra quo uni cor. bro humano
já concebeu <m já realizou para
lem luar a passage-m sobro a terr.i
do Divino Nazareno. A Paramount
começara a exhihir, segunda-feira
próxima. "Jesus Chrlsto, o Hei dns
f.oi»", a maravilha einemntogrnphl*
ca devida a Cecil li. Do snlle o
que será entre uris, a despeito de
tudo quo se possa dizer sobro ou-
tros filins, o maior suecesso e-ino-
matograplilcn, não ela temporada,
mas dn anno,

E' uma homenagem singular da
marca dns cstrellas. Homenagem
quo ella presta ao espirito t-ailio-
llco da população do Rio, homena-
gem que presta d isreja, homens-
gem quo presta A memória ila ^rau-
de trasedia bíblica, no |)oríodn om
que a humanidade em peso a recor-
da compungida.

Segunda-feira, pois, 211 ele mareio,
vae assignalar n inicio dn maior
suecesso já visto entre nejs om cl-
nema.
FRED TOMSOM XO PROGRAMMA

DO IMPÉRIO
"O Invencível" é um dranin ila lon-

ciiiunii i-iiiiiu romnntlcn"O Invencível", que a Paramount
vae começar a exhibir nn segunda-
feira próxima, nu império, nao 6 so-
mente, como talvez pensem muitos,
um film om que se vae patentear
o desprendimento pela vida, as
aventuras audaciosas do um elos
maiores guerrilheiros que jfi exis-
tiram em território americano. Es-

se film scrã. tambem uma deliciosa
reminiscenela ela época romântica,
dessa época saudosa tios chapéos
Mongolfier, das salas balões, época
em que as mulheres coravam por
um olhar, sorriam pela felicidade o
tinham o stoicismo do sacrifício pe-lo homem amado.

A historia tle .Tesse James, o au-
dncioi-o bandoleiro que fez o sou
nome correr dc norte a sul o terri-
lorin americano, na Época da guerra
civil, envolvo um dns maiores ro-
mancos do amor quo Jâ foram vis-
tos na vida tio um linmem, romance
que foi revivido pela Paramount
com fidelidade estrema, graças a
cooperação prestada por um filho do
próprio aventureiro.

Fred Tomsom parece predestina-do liara encarnar o papel que lhe
foi entregue. Elle apresenta com
admirável fidelidade a figura dei
Jesse James c consegue, secundado
por Nora Lane, dar an entrecho ro-
maiitlco do film a maior vida, o
maior acabamento. "O Invencível"

é um fil mque vae proporcionar ao
nosso publico emoções deliciosas.

"FAUSTO" — E' IH ALTO TRI-
L.111'110 DA ARTE ALI.EMA

O mais celebre o nrrobatador tra-
balho tlu grande 1-:mil Jnnnigs, que
o consagrou como o mais perfeito
astro da scena muda, começarft a
ser oxhlbldo no Theatro Lyrlco a
partir do dia !• do abril próximo.
Umn arrojada concepção artística
da UFA do Berlim, será este for-
midnvel fllm oxhlbldo .simultânea-
monto cm Portu Alegre, Silo Pnulu,
Bahia, Pernambuco o nesta capital,
fazendo ilesCnrte vibrar do Norto a
Sul tndus as plnttas clnomalngra-
plücns.

fausto será exhlbldo sob o prote*
otorado de s. exa. O sonhor Hubert
ICnlpping, enviado extraordinário o
ministro plcnlpotenciarlo d.i ltopu-
blie-u Alloma no Brasil.

Estamos certos de quo ii passa-
gem do Fausto pclns nossas teias
marcará (poça m.s aiinaes da cine-
matographla no Brasil.

O PROI.RAMMA DO I.VRUO VA
PRÓXIMA SEMANA

Hoje já podomos adeantar aos
nossos i.-iiiiri-s que o Progrnmnin
Ura ii ia eslá nnniiiiciandn nn secçilo
competente o sou próximo progrnm-
ma nn Theatro I.yrico. Será oxlilbi-
dn .i grando film do prodtieçuo ai-
Unia Intitulado "Fazendeiro de To-
x:.s". Willy Fiilseh que sem favor
conseguiu o nume de Valentinu na
ciillna c .1. secundal-n nn sou tra-
Europa o a principal figura mas-
ballin eslá a linda o seductora Ma-
dy Cliristians que um critico ame-
ricann quando a ella se referiu dlssn
quo nflo poude ficar calmo tia sua
poltrona pois os seus languidoa e
ternos olhos o soduzinm o faziam
ter a vontade do se atirar contra
a ida pura beljal-n."Fazendeiro de Texas" .'• um füm
que marcará lambem época no Ly*
rico.

"LUXO E MISÉRIA"
Esta a findar a semana e eslá pa-ra eie-sappareeer do cartaz esta jóia. iiieinalni-raphica que corre preten-te-mento no Lyrlco. Libreto de Bal-

zac basta -para que se saiba do
valor do film e se isto não bastasse
seria siifficlcnto nnnunciar quo PaulWegencr, o artista do nome con-
sagrado se encarregou 'do principal
papel que é o de Collin, um evudi-
do das calabouços tias prisões fran-
cozas o que consegue com sua pre-
sonça de espirito so introduzir na
sociedade parlslence conquistando
ahl a confiança do seus concidadãos
até o dia em que o Promotor Pu-
blico ela grande metrópole e quo so:-
vira na elr^fesa da sociedade no pro-cesso quo o levara a penitenciaria,
o denuncia e fal-n entregar nova-
mente ás autoridades.

Recommondamos esle trabalho e
isio deve- bastar.
O QIE E» O PRÓXIMO PROf.RAM-

MA DO PARISIENSE
O Parisiense reserva an publico

para a próxima semana,v "Gratidão
de Filho", estupenda pellicula Firrt
National, em quo reapparocerá a liu-
da Helen Costcllo, figurinha sedu-
ctora, cheia de encantos sempre."Itlyllio mal parado" 6 outra pro-ducção soberba da First National.

A' frente do seu "cast", estão dois
artistas notabillssimos, Mary Astor,
a perturbadora, e Lloyd Hughes, o
admirável.

Na semana sanía, o Parisiense da-
rá as primicias de u m • rdadeiro co-
losso da cinematographia. E' "Sáo
.Sebastião, o Martyr", ou "Fablola".
Trata-se ele uma obra extraordina-
ria, de grande e admirável monta-

ASSADURASwsCreanças

Form.-do.
Or. Sylvio
Maia. «i
dlrector

da Matar»
nldada tfo
S. Paulo.

¦1

gem. do pieiliulo absoluta, qur w.
mostra ns suppllelos dos primeiro,
chrlst&os, na Roma cruel dos Cc.-a.
sn dn diversões dn Avenida,
res. O fllm f..l baseado nn llvrn o.-.
lebre do cardeal Wyitscrmnn - vi>.>
fiiiuron programma» dn querida v-.i-
thollco.

OS PROGRAMMAS DC lllill;
T.YRICO — "i.ii\n o miséria", 1 ¦¦>

com Paul Wegencr o Antlréc l.:,.
fayette.
Nn 1'raçn Flurlanoi

ODKON — "Mercado ile criia.:f,»s",
com lívolyn Brent * Heri l.yte!1.

GLORIA — "Pntsy o Uva", lii.:-i
Artlsls.

CAPITÓLIO —¦ "A !•' umorosa",
Paramounl, com Pola Negrl,

IMPÉRIO — "A caminho de !-h::n.
r-al". Paramount, cnm Richard l).v
e Mary Brian.
Nn Avriiltln:

RIALTO — "Depois da mein-nol*
te.". Melro. com Norma Shearer.

PARISIENSE — "Mberdatl s H-
Eva". com Loatrlce Joyce e "Traíra

á bola", com Anna Q. Nllsson c liai..-
Kulh.

PATIIH' — "Do volta ao paraíso",
Universal, com lienéc Adoréc.

CENTRAL — "Illvaea cm niiaron-
tona", cnm Robert Agueu c l: „- Hav
Williams.
\i> Cnrinrni

IDEAL— "Abutre noclurno". cora
Lioncl Barrymore c "Azares de um
príncipe", com Ben Lyon.

ir.lS — "S. M. o Americano",
cnm Douglas Falrbanlts e "1'yja*
mas", com Olivo Borden.
.Vn prnçn Tlrnilenles:

S. JOSÉ' — "Hula", cnm clara
Bow e "Dois aruias :in ar", com
Raymond Hatton o Wallace l!oeiy.
Xo.» hnlrro»!

ATLÂNTICO — - E' p:a c.i.-.i!",
com Sally 0'Neil,

AMERICANO —• "Amargorea da
fama ".

AMERICA — "O cornetelro", M--
tro, com Jackio Coognn,

BRASIL — "Na hora do amar',
com Raymond Crifflth.

GUANABARA — "Esposas mal a-
sadas", com Rod Ia lioquo

HADDOCK LOHO — "A mulher
quo eu amei".

TIJUCA —- "Lobos á solta"
VELO — "Gentilhomcm tle Paris",

Paramount, eom Adolphe .Manjou
BOULEVARD — "Arguras n ler.

nuras", com Jae.k NIi.lli.-i 11.
MODELO — "Viu, gostou . casou",com Marle Prevost.
CINE PARQUE BRASIL ".Ml-

dame Pompndour", com Antônio M.>-
reno o Dorothy C.lsli.

MATTOSO — "A cartada ela vitla",
com Richard Dlx.

SMART — «Tigre do mar', coãi
Richard Barthelmess.

FLUMINENSE — "O bar;,., doü ei-
ganos", com Lia Maru.

LAPA — "O bruxo", cnm IMmun'l
r_o w a.

MEVBR — "Armlnhos o .,•¦,••¦<-
dias" com Collec-n Mooi-e o "pro-
dlgalidade".

^

i
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Theatro S. José
Empresa PASCHOAL SEGRETO
Matinées olarias a partir du 2 hs.
HOJE — Na t«-lii

Em nmliiiéc. e> soirce
HULA

Super-produt-çflo da Pnrn*
inount, com CLARA BOW

Em niatincc, dnremos ainda
DOIS ÁGUIAS NO AR

Da Paramount, com Wallace
Bcery o Ha.vnionel Hatton

NO PALCO — A's 8 c 10.20
A divertida hurleln-rcvlsia

A MAI-ANDUINHA
Com Alda Gnrrido-Piiito lillio

i

kL_:íM
ESTA HOJE NO R | ALT

THEATRO REPUBLICA
Telephone C. 271

RANDE COMPANHIA LTRIOA POPÜIíAR
ESTRÉA DO TENOR M. DEL-NEGRI e da Melo-soprano DINA

SORDINI
HOJE — A's 8 S'4 — Primeiras Representações das Operas do

/- Mascagnl e Ireoncavallo"Cavnlleria Ru§tícana'
Por M. DEL-NEGRI, UNA BARBERI, G. FAINI e

DINA SORDINI
® PAIiHAÇOSI

Por M. DEL-NEGRI, Tilde Serão, G. Fnlni, S. Bruno e E. Simoiü
MAESTRO — BORSELLI

Amaiiíiã — "TOSCA".
Domingo — Moünée, ás 2 3]4.
GRANDE COMPANHIA PORTUGUEZA DE OPERETAS

Continua anerta a ASSIGNATURA para 12 recitas

Theatro João Caetano
Companhia Margarida Max
HOJE — A's 7 3|4 c 9 3]4

Primeiras representações da
linda peça de costumes serta-

nejos

PARISIENSE
HOJE LEATRICE JOT, em

LIBERDADES DE EVA
prodncção Cecil B. de Millc
Anna Q. Nllsson e Babe Ruth,
em TRATOS A' BOLA para rir,
CHIQUINHO GANHA A COR-
RIDA e PARISIENSE-JORNAIi

NUMERO 11
Segunda-feira: Duas estupendas
producções First National: He-
lcn Costcllo, em GRATIDÃO
DK FILHO e Mary Astor e
Lloyd Hughes, em ID__IO MAL

PARADO

Theatro Phénix
Tel. C. 5«21

Companhia FRO'ES-CHABY
HOJE — A encantadora peça.

ás 9 horas

0 MM C0NSTANT1N0
Primoroso desempenho de

CHABY PINHEHIO, LEOPOL-
DO FRO'ES e de toda a com-

panhia
Amanhã — E todas ns noites ás
9 horas — "O Abbade Constan-
tino". Domingo — Vesperal ele-

ganto ás 3 horas

Jheatro Recreio
SEMPRE — : •— SEMPRE
A's 7 3[4 c 9 3|4 — A victorlosa

revista

Mello das Crianças
HOJE — Espectaculos pró-vl-

receita bruta

Domingo — Soberba matince

A's 2 3(4

Empresa Paschoal Segreto

TRO-LO-LO*
Direcção de Jercoiis

apresenta — HOJE — A's 7 3|4
e 10 horas o maior, mais lu-
xuoso e engraçado espectaculo
quo o Brasil tem assistido com

lii' GOSflDOL.
A revista de grande montagem,
que é a predilecta das pessoas

i qne gostam de rir
8 Bilhetes & vetida desde ás 10 hs.

jrmANON
HOJE — Sessões ás 8 e 10 lis.

ITM1-TIITI.
Peça para rü\ — Protagonista

PROCOPIO

Amanhã — Vesperal eleganic ás
4 horas

illM-.il \UBMUt^lXKK**-*-m.-m

Os moveis que servem em scena
são da cosa, SION (R. Senador

Euzchio 117)
•J-

mBU ¦. .s--^:i^._"f
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O MOVIMIElSr IDOS 3ST
MEHÜAOOS DIVERSOS

CAMBIO — Mercado Mlavel. t.on-
dr«m Baneo do Urasll. 6 S1/3S t ou-
ir-* bí«iico*., S 81/32. Compravam ~
6 1/1311. 1'aria. m.v., |3.9i a 90 «|/v„
«v.--. . Nova Vork, a 90 d/v.. K,;inu.
„.'v„ HfS.Ol fortuenl, (III; Itiilla,
St I.I. MilIlliriinOH, 41 í Hl.il. I.llll.lluiprl,
i«|iu)0, V»l«»*ouri), DJI.0B. MI.RCA1.0
Dl? PnOPÜCTOtt — Vale: no Hin i
.I7IS00; marcado calmo. Nova Yorlt,
,«|i.-iiiim estável, com haixa de " u u
pontOli Alatitluo: no llb.: merendo en»
tavel «i Inalterado, Nova York o i.|-
«.rpiioi, ri'"|ii*cllViiuii-iin-, I.iiImi dn 1
it 3, e de 7 a kl pontos. Pernambuco,
!i.'ii-iiil» firme. Aiiuvar: nu Klu; nnr-
cario firme, (.'olnçueti no Rloi cryHlnl
briiuro, 051 n 66$noo* «lemeram. (3}
n .'i.itunn; mniicavlnho, 18$ a 52$000;
inuHcavn, 371 ii 3ii(iiou; terceiro Jacto,
••if a ii('i"').

Mercados dos principaes
produetos

CAFÉ
NOVA YORK, 33 do marco.
O mercado do eafe a termo, nesta

praça» fechou, hontem, estável, com
h.-ii.ML «In 13 a 33 pontos, cotandu-ae
nn cents. por libra:

Uoje
lt. 65
11.07
i:i.«s
13.15

.Int.
11.78
14.29
I3.8Ü
18.60

Saccas
40.UUU
40.000

Para maio ....
Para julho ....
Para setembro. . .
Para dezembro . .

Vendai
No dia do hojo
No dia anterior

NOVA YORK, 33 de mnrço.
O mercado do café a termo, nesta

rrnça, ás 10 horas e .0 minutos, ma-
iiifcslava-se apenas estável, com baixa
de S a 9 pontos, cotuiido-sc em cents.
per libra:

Hoje
fura uiiiir  11.69
Para Julho 14.20
Para ktembro 13.77
Para dezembro .... 13,03

XÜVA YOItK, 33 de rniin-n.
O mercado do caM a termo, nesta

traça, ia 13 horns o 30 minutos, ma-
nlfcstava-so accesHlvel, com baixa dn
IJ :i IS pontos, cutando-sc cm centa,
por libra:

Unir
Para maio 14.63
Para julho 14.15
Para setembro 15.75
Paru dezembro .... 13.18

NOVA YORK, 33 do mnrço.
O mercado do cafo disponível, nesta

praça, fechou, hontem, Inalterado parao café de Santos c com baixa de Virara o do Rio. vigorando, por partedus compradores, as opções seguintes:
Uo Itlo:

Ant,
1*1.78
14.3!)
13,86
13. Ot)

Ant.
14.78
11.3H
13.86
13.60

Ue Santos:
VI
N 

HAMBURGO, 3:
Abertura;

hira maio . , .Para Julho . . .
Para setembro. .
Parn dezembro .

Mercado calmo.
Vendas

No dia de hoje .
No dia anterior .

Uoje
.- 17 i.h

. » 16 ">_

. 23 V,
30 i.j

dc março.

liojc
. . 8-; -i;
. » 7!) »i
. . 78

. 76 ->i

Ant.
17 %
Ifi %

33 Vj
30 ?!

-•Inl.
83
79
77 !
76

Saccas
3.000

i pfg. desde o fechamento

dc março.

Alta d-interior
HAMBURGO,
Fechamento do hontem:

Hoje'ara maio  ?•:
1'ara julho . . .r'ara setembro. .
Para dezembro .

Mercado calmo.
Vendas

No dia de hoje ....
-Vo dia. anterior ....

Baixa d'. % a *_ pfg. desde o fcchnmenfo anterior.
HAVBK, 23 dc março.
A bertura:

RIO, 33 DIS .MAiu;o DB 1>3I.

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios e Cotações

LONDRES, 38 do marco JJontcm Anterior
Do Ranro da Inglaterra . » » • ,Do lia ii ro da franga» ¦«•»..
Do iiiiiit-u da Itulla .......
Do Manco da Heapanna
Do Banco da Allemanha (ouro). .Em i."iidrc», 3 meara
'-'ii' Nova íom, I mexea (compra) ,Km Novn York, I meiea (venda). .

CAMBIO:
Ijfndrea a/llrnxellaa
Oenovit a/Londres, A vlata, por t D.
Madrld s/lJiudrfM, d vlata, por l P,
Uonova a/Paris, a vlaln, por 100 fra.
Llabtjii s/Lnndrea, a. vlata (t/venda),

por £ lOac.
Maboa e/Doiidrea, a vlata (t/compra),por £ Ene. (cotação offlcial) , ,

TÍTULOS BRASILEIROS t
Federão» i

I uiidlni*. A 
Novo Fuiulliii;. 1914
Conversão, 1910, l %..... .
Uo 1908. D  _ .

Bttaduaett
Dlstricto Federal, 0 %...¦*. .
Uollo Horlcontc, 1005. 6 *ft ... .
H. do Hlo, bônus ouro 6 íl ... .
E. du Bahia, emp. ouro, 1913, 6 1. .

TÍTULOS DIVERSOS!
Brasil Rallway. I" Hypotheca . . .
Brasllian T, LlKht «fc Power C. L. Ord.
S. Pnulo Itallwny Comp. Md. O/d. .
Lcopoldlnu Rillway Comp. Ltd. Ord.
Dumont Coffdo C. Ltd. 7 %,C. Pref.
Rio Flour Mills & Ornnarlee Ltd. .
8t. John d'KI-Rey Mining Ord. . .
London & S. American Bank. . . .
Mala Real In.lrzn, Ord. finteg.) . .

TÍTULOS ESTRANGEIROS:
1'onsols. 2 % 
B, de Geurra nrltnnniro, 0 %, 1939/47
Itento Krançnlfie, 1917
Kento Frnnçitlsc, 3 % (11. de Parla) .
Rente Frniiçalse, 191S (lntcgrallzadu)
Rente Krançalso, 5 % (B. de Parla) .

LONDRES, 33 dc março.
Taxas camblacs quo vigoraram, hoje, neste mercado,

por occ.it.lao du abertura, o aa correspondentes no dia
anterior, sobre as seguintes praças;
S/iVovu York, A vista, por £ I . . .
B/OanovH, A vista, pnr £ I,
S/Madrld, a vlsiu, por £ 
S/Paris, á vista, por t V*
S/Lisboa, ti. vista, por £ 
S/Ainsterdam, a vista, por £ Fis. . .
S/Berna, á vlata, por £ 
S/Bruxellas, 6. vista, por £ F. ouro .

l» li v. o ¦/, •;.
í %
í *•J « ;•» V» -Mt

- •). a ia
3S.O0 31.00
93.41 93.40
39.02 31.97
71.61 71.63

99.00 1*9.UU

08.76 88.76

93 i-i 93 U
87 », 87 «a
61 60 *i
96 l-j 96

83 '.. 83 i.
96 96
98 V» .. V,
70 70

26 36
313 i.s 211
301 SOI

6.> ?i 64 H
8 6 \

12.6 13.6
86.6 86.6
10 «i io H
90 96

55 «A 55 «f,
in. ij, 102 Vi
73.60 73.85
67.30 67.15
73.80 73.85
88.35 88.30

Hoje Anterior
4.88.35 1.88.26

93.40 93.4U
29.10 38.97

124.02 124.02
2 WIH 2 1/16
13.12 12.12
25.34 36.84
35.00 26.00

30.(1 30.(1H/Rerllm. a vlata, por ( 
LONDRES. 31 de março,
Taxa» camblata i|ue vigoraram neat« mercado, poroccatiftQ do fechamento, • aa correapondantaa no dia an-

terior, «obre aa aagulntt-a praça» i
_,_. .. , Boje 4itl<*rlor
S/Neva York, a vista, por t 8 . . . 1.88.33 4,88.26b/Utuiava, a vlata, por (_..,,. 93.(0 aa.ivS/Madrld, k vlata, por I P. . » » • 39,io 29,uo
S/Parla, a vlaia, por ( I*'  131.03 121.v.
S/Lli-boa, a viaia, por £  3 1/16 3 l/U
8/Amai«rdam, 4 vlata, por l Fia. . . 13.13 12.13
8/Uoriiu. à vlata, por 1  26.SI 36,84
H/Bruxellaa, a vlata, por £ F. ouro . 38.00 35.UU
6/Herllni, d vinla, por £  30.(1 20.(1

NOVA YORK. 32 do março.
Taxaa com quo abriu, hojo o mercade do cambio t

lio 'r A nl. rlor
N. York a/Londrea, tel., por £ 8 . . (.88.35 4.88.35
N. York a/Parla, tel,, por F. o, , . 3.93.5D 3.93.75
N, York a/nonovn, tel,, por L. 0, . . 5,38.37 .'..28,33
N. York a/Mndrld, lei., pnr 100 I', { 16.76.00 16.83.0H
N. York a/Amaterdain, t„ por 100 Fls. 10.36.00 40.26.00
N. York a/Rema, tel., por F, o, , . 19,36.00 19.36.U0
N. York u/Bruxellaa, tel., por F. ouro 13.94.00 13.P4.UU
N. Yorlt a/Berlim, tel., por M. . . . 23.91.00 23.91.0U

NOVA YORK, 23 do março.
Taxaa com quo fechou, hontem, o mercado do cambio t

Uoje Anterior
N. York a/Londres, tel., por £ 3 . • (.88.35 4.88.26
N. York a/Parla. tel.. por F. c. . . 8.93.76 3.93.02
N*. York n/Genova, tcl., por L. c. , . 6.38.60 6.38.23
N. York s/MadrId. tel.. por 100 P. 3 18.79.00 18.84.OU
N. York a/Amaterdam, t„por 100 Fia. 40.37.00 40.36.UU
N. York a/Bernn. tel.. por F. c. . . 19.36.00 19.38.U«
N. York a/Bruxellaa, tol.. por F. ouro 13.94.00 13.94.00
N. York a/Berlim, tel.. por M. . . . 23.91.00 33.94.UU

PARIS, 33 dn março.
O mercado do cambio fechou, hontem, com aa aeguin

tea taxaa:

Escudo (papel) ,
Lira i|iíi|.iIi , ,
Itelcbamarli ip.. •
pel)

Val*s«ouro,por lt

1118

1(990
(16.6

SAQUES POR CABOORAMMAOa bancos anecavam, per cabogram-
ma. da aegulntta taxai:

Parla a/Londre», A vlata, por £ F. .
Paris s/Italla. A vista, por IU0 Lr. F.
Pnrla r Hespanha, A vista, por 100 P.
Pnrla r/Berna, A vista, por F. S. . ,
Parla a/Nova York, A vlata, por 8 . .

BURNOS AIRES, 33 do março.
Buenoa Alrea a/

Londres, t. t., por 3 ouro, t/venda, d.
Londres, t t, por 8 ouro. t/comp., d.

MONTEVIDÉU, 33 dc março.
Montevldéo a/

17o)«
12Í.03
134.13
437.60
489.35
26.10

tfoiitem
47 7/8
47 13/16

Anterior
124. Vi
134.25
43C.87
489.37

25.41

Anterior
47 7/8
47 15/16

Hontem
61 3/32
51 5/33

Anterior
61 3/32
51 5/33

Londres, t. t„ por t ouro, t/venda, d
Londres, I. t. por 8 ouro, t/comp., d

SANTOS. 22 dc março.
E' eato o resumo do movimento cambial nesta praça,

hoje:

Bota Uereado

A'b 10,26., Estável

Huttcoa
•ciccom

Banco»
compram

õ 31/33 I I 1/128

Uollar

88200

Do f?fo.*
Typo 7. c m b a r q u «
prompto
SANTOS, 22 dc março.
Abertura:

70.0 70.0

Para março. . . .
Para abril ....
r.-n-a. maio ....

Mercado firmo.
Vendas

No dia de hojo . . . .
No dia anterior . . . .

SANTOS, 22 de marco,
Fechamento de hontem

nojo
351100
.158100
353176

Altl.
331000
341050
358100

Sacoae

1.000

Boje
35Í100
358100
358175

Auf.
.153000
348950
358100

rn
rr.

Ant.
82 %
79 li
77 -V,
7fi H

Savca»
2.000

Hoje
512 U
503 Ij¦194
181 fi

Ant.
506
497
4S6 l_
185

Cara mnio . . •,•
Para julho , . .
Para setembro. .
Para deiembro .

Mercado estável
Vendas Saccas

No dia do hoje 6.U0U
No dia de hoje 3.00U

Desde o fechamento anterior, alta
de 6 Vj a. 7 i_ francos.

HAVRE. 22 dc marco.
fechamento do hontem:

Hoje A ii(.
505
•195 ',.
485 Vj

Vara maio ..... õOC
Tara julho «197
Para setembro. . . . ISfi li
Para dezembro . , . 185 -18'. %

Mercado estável.
Vendas Saccas

No dia anterior 3.000
No dia anterior 6.000

üesdíi o fechamento anterior, alta
tle 1 a 1 '.. franco.

LONDRES, 22 de março.
O mercado de café disponível, nesta

pniça, hontem, As 11 horas e 30 ml-
nulos, cotava-se, uor 112 libras:

ülsjioíiiuci dc Santos:
Bojo Ant.

Typo superior, embar-
nue prompto .... 97.0 97.U

O uso do choque evita o roubo.

Para março. . .
Para abril . . .
Para. maio . , .

Morcado calmo.
Veadas Sacca»'No dia do hoje —

No dia anterior 1.UU0
SANTOS, 22 dc março.
O mercado de café disponível fe-

chou, hontem, estável, vigorando as se-
guintes op.fics, por 10 kilos:

Boje Ant. A. pus.
Typo 1. . . . :i33000 338000 268000
Typo 7. . . . 303000 308000 238000

Entradas até ás 11 horas

No din. do hoje
No dia anterior
Em igual data dc 1927. .

Embarque»:
No dia dc hoje .....
No dia anterior . . . . .
Em Igual data de 1927. .

fííiüíeneía da Associação
Commercial por em-
barques:

No dia dc hoje
No dia anterior .....
Em igual data de 1927. .

JJj-isfeiicia poi* saídas,in-
clitindo cafó a bordo:

No dia dc hoje
No dia anterior
Em igual data dc 1927. .

Saídas:
Para os Estados Unidos .
Fará a Europa

Saccas
34.300
34.967
34.578

27.248
30.034

958.799
951.081

49.618
7.925

57.573Totnl
.'¦'. PAULO, 22 dc março.
Entraram, hoje. nesta capital e em

Jundlahy. 35.000 saccas de cafó. con-
tra 35.000 no dia anterior o 34.U00
no mesmo dia do anno passado.

iíni Jundlahy:
Hoje Ant. A. pas.

PelnE. Paulista 19.000 19.000 21.000
Em S. Pavlo:

Pela Sorocaba-
na, eto. . . 16.000 16.000 10.000
JUND1AHY, 22 de março.
As entradas, hoje, de café. com des-

tino a SAo Paulo e Santos, foram de
18.000 saccas. contra 19.000 no d|a
anterior e 12.000 no mesmo dia do
anno passado.

Boja Ant. A. pas.
S. Paulo . —
Santos . . . 18.000 19.000 12.000

ASSUCAR
NOVA YORK, 22
Abertura:

dc março.

Hoje
2.76
2.87
2.95
2.99

Ant.
2.76
2.86
2.95
3.OU

alta

Jttt.
2.77
2.9ã
2.87
3.00

Para maio ....
Para Julho ....
Para setembro. . .
Para dezembro . .

Mercado estável.
Desde o fechamento anterior,

t ba|xa parcial de 1 ponto.
NOVA YORK, 22 de março,
/-'cc/iamctico de /iontem;

Hojn
Para mnio  2.76
Para setembro. ... 2.9.*.
Paru julho  2.80
Para dezembro ... 3.00

Mercado estável.
Desde o fechamento anterior, baixa

parcial dc 1 ponto.
LONDRES, 22 de março.
O mercado de assucar fechou, hon-

tem, estável, com baixa purcinl dc...
1 H d., vigorando as cotações scguln-
tes:

ffoi«- Ant.
. 15.7 !/_ lli.9
. 15.10 Mi 15.10 „
. 16.1 !.j 16.3
. 16.t '.. 16.3
de março.

Para março .
Para maio. .
Para. agosto .
Para outubro.

S. PAULO.
abertura;

Compr. Vend.
u | cot.
n cot.

cot.
cot.
cot
cot

Para março  n cot.
Para abril ..... n cot
Para maio ..... n cot
Para Junho  n cot
Fará julho  n cot
Para agosto  n cot

Mercado desinteressado.
Vendas (saccos) —

PERNAMBUCO. 22 de. março.
O mercado de assucar. hoje, ao melo

dia, manlfestava-ae calmo.
Entradas Saccos

No dia de hoje 5.000
No dia, anterior 2.800

Desde Io de setembro, p. p.:
No dia do hojo 3.569.300
No dia anterior , . , . . 3.564.300

E-ci-iteitcto;
No dia dc hoje  168.U00
No dia anterior  469.000

Em&aroiies;
Pnra o Rio de Janeiro. 3.000
Para o Sul do Brasil . 3.000

Paru maio .
Para Julho .
Para outubro .
Para Jnnelro

S. PAULO,
Abertura:

. . 19.36
, . . 19.28

. . 18.92
. . 18.79

dc março.

19.1
19.33
18.98
18.86

Com pr*.
611*101"»
60SÔOO
6O$000
563600
563000
563000

Vend.
n'cot
n icot.
n!cot
nlcot.

573000
661500

Para março. . ,
Para abril . . .
Para maio . . .
Para Junho . . .
Para Julho . , .
Para agosto. . .

Mercado estável.
Vendas (arrobas) ....

PERNAMBUCO, 23 de março.
O merendo dc altrodâo. hoje, As

hornn, manlfestava-se firme
Entradas

No dln de hoje
No dia anterior .....

Desde 1 de setembro p. p.
No dia de hoje
No dia anterior

Biliícitcitt;
No dia dc hoje
No dia anterior

Primeira» torta:
Preços por 15 Ullos:

50U

1'Oidnn
400
100

123.40"
123.0'JO

Vendedores. . . .
Compradores . . ,

Emborçi/rs
Para o Rio «"'rnnde do Sul

Boje

573000

Ant.

568000
Fardos

100

BER.LOY
com qualquer outro de idêntica classe e V. S. se convencerá
que elle é o mais BARATO e o mais SOLIDO.
Um bom archivo — com gavetas que desusem sobre
ESPHERAS suave e. silenciosamente, mesmo após annos de
continuo abrir e fechar; tendo amplo espaço para guardar

!e mordem a sua correspondência — este sim, é um BOM
•archivo.

Peçam catálogos sem compromisso de compra'

; CASA MERCEDES LTDA.
NORTE 6326 — RUA SACHET 19 — RIO

\ Filial em S. Paulo — Praça Patriarcha, 12 — 4°
«Lâminas MERCEDES para navalhas systema Gilette, duzia
£•$000 (não é dezena), pelo correio, mais 1$000.

Total. 6.00U
COTACÕ13S

Vsina superior e I* lô kllo»
Hoje nlcot nlcot.
Dia anterior.... nlcot. n|cot

Secundo;
Hoje •_¦. nlcot nlcot.
Ola anterior.... n|cot n|coL

Crjjstaes:
Hojo ....... nlcot nlcot.
Dia anterior.... nlcot nlcot.

Uemerara» :
Hoje . nlcot n|cot.
Dia anterior .... nlcot u|cot

Terceira torte:
Hoje ...... nlcot nlcot.
Dia anterior..... n|cot n|cot

Somenot:
Hoje ...... nlcot nlcot
Dia anterior.... nlcot nlcot

Bruto» eeccoa:
Hoje nlcot. nlcot.
Dia anterior .... nlcot. n|cot.

ALGODÃO
LIVERPOOL, 22 de março.
O mercado de algodáo disponível e

do termo, ãs 12 horas o 30 piinutos,apresentou-se estável, com baixa de 1
a 6 pontos, assim discriminada:

No diBponivel brasileiro, baixa do 1
ponto.

No disponível americano, baixa de 6
pontos.

No americano a termo, baixa de 2
pontos.

Cotações:
Penco por libra:

Ant.
ll.so
11.30

11.10

10.41
10.28
10.01
0.93

^ní.
10.41
10.28
10. Ul
9.93

O mercado melhorou depois da aber-
tura. Os baixistas cobrem-sc. Compras
do estrangeiro. Baixa de. 7 a S .pon-
tos,

LIVERPOOL, 22 de março.
Fecaa))ieit(o ifc liontem;

Hoje Ant.
Para maio  10.39 10.11
Para julho  10.27 10.28
Para outubro. . . . 10.02 10.01
Para janeiro .... 9.96 9.93

O mercado melhorou depois da aber-
tura. Compras do estrangeiro. Os bai-
xistas cobrem-se. Baixa de 1 a 2, e
alta de 1 a 3 pontos.

NOVA YORK, 22 de março.
A&eríura;
O mercado de algodtlo apresenta-ss

normal. Os operadores do sulO ven-
dem. Baixa de 1 a 3 pontos para o"American Futures", que era cotado
em cents. por libra:

TRIGO
BUENOS AIRES. 22 de março
O mercado de trigo a termo, nesta

praça, manifestava se estável, cotan-
do-se por 100 leiloa, postos nas docas,
em pcsos-papcl:

Hoío jlitt.
Para abril  11,30 11.30
Para mnio ..... 11.45 11.50
Para junho  11.65 11.63

Disponível:
Barleta para o Brasil 11.BS 11.65

CHICAGO, 22 de março.
O merendo de trigo a termo, func-

clonoti estável, com as seguintes co-
tações, em doiiares, por bushel:

ffojt; .4 it t.
Para março. . . . 1.39.75 1.39.12
Tara maio . . . . 1.36.62 1.36.12

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
Todos os bancos tiveram a taxa

cambial generalizada em 5 31/32,
mantendo-se o mercado firme. O mo-
vimentu dc procura foi escasso, como
pequeno foi o da offerta de papel par-
tlcular.

Encerrou-se falho de interesse.

Os bancos affixaram, hontem, as se-
guintes taxas:

TABELLA DE BANCOS

Boje
Pernambuco "Fair" 11.29
Maceió "Fair" ... 11.29
American Fully Mid-
dllng 11.04
Opçõee;

Para maio ..... 10.38Para julho 10.25
Para outubro .... 9.98
Para janeiro .... 9.90

LIVERPOOL, 22 de mnrço.
.i bertura*

Hofc
Para maio 10.33
Para julho 10.21
Para outubro .... 9.94
Para janeiro .... 9.86

Hoje
19.35
19.27
18.89
18.76

^l)if.
19.36
19.28
18.92
18.79

Para maio , . . ,
Para julho ....
Para outubro . . .
Para janeiro . . .

NOVA YORK, 22 de março.
Fecrtomenro;
O mercado de algodão melhorou de-

pois da abertura, mas afrouxou nova-
mente. Os altistas realizam. Baixa de
5 a 11 pontos para o "American Fu-
tures", quo era cotado em cents. por
libra :

Hoje Ant.
American Mlddline

Uplanda. ..... 19.80 Vi...

Prai;as A 90 dias
Londres 5 61/64 5 31/32
Paris $325 1327
Nova Vork . . 8f2õf» 8Í300
Praças A' vista

Londres 5 57/64 5 29/32
Paris. ..... $327 $329
Nova York . . 8S325 8$360
Itália $440 $443
Portugal .... $360 $414
Províncias. . . $364 $100
HcspanhH. . . 1$400 1Í410
Províncias. . . 1$110 1$418
Sulssa ..... 1$r.ot 1$626
B. Aires (papel) 3$57ã ."$600
B. Aires touro). S$l.'iO,i SM8U
Montevldéo . . 8$045 SÍ680
Japão 3$'J2U
Suécia 2$238 2$250
Noruega . > . -.• 2$22ô 2$24ü
Hollanda . ¦«• ... 3$355 3$360
Dinamarca . . 2$238 2$242
Canadá S$3?3
Bélgica (ouro! 1*162 1Í170
Bélgica ípapel) $232 $236
Chile (peso ouro) 1$040
Syria $328
Rumania .... $054 $055
Slovaqula .... $247 $248
Allemanha (marco

da renda) . $990 1$995
Áustria (10,000

cortas). . . 1*176 1$1T8
Sobre-taxa:

Café. por franco. $328 $329
CÂMARA SYNDICAL DOS COR-

RETORES
Curso offlcial de cambio e moedas

metallicas:
Traças .1 90 d/v. A' vista

Sobre Londres. . 5 123|128 5 1151128
Sobre Paris. . $326 $328
Sobre Itália. . $140
Sobre Allemanha. 1$9!I2
Sobre Portugal $373
Sobre Bélgica

(papel). ... $233
Sobre Bélgica

(ouro) .... 1$162
Sobre Hespanha i$406
Sobre Suissa. . 1$606
Sobre Suécia. . 2J241
Sobre Noruega. 2$229
Sobre Dinamarca. 25238
Sobre Tcheco-Slo-

vaquia .... $218
Sobre Nova Yorlt 8*332
Sobre Montevldéo 8$66b
Sobre Buenos Al-

res (papel) . 3J577
Sobre Buenos AI-

res (ouro) . —- 81150
Sobre Hollanda

(florim). ... 3$360
Sobre Jap&o. . 3$'I30
Sobre Rumania —• Í054
Sobre Áustria. l$17tí
Sobre Canadá . 8$330

Extremas:
Bancário .... 5 61/64 5 31/32
C. Matriz. . . . 5 123|128 —

Moedas:
Libra (ouro) . 41$8ü'J
Libra (papel).. 41$300
Peso argentino

(papel). ... s$tí0U
Peso uruguayo

(ouro) .... 8$700
Dollar (ouro). 
Dollar (papel) 8$350
Franco (suisso) 1$650
Franco (ouro). 1$650
Franco (papel) $340
Peseta (papel). 1$415

f-racoi
l.ondr.1
Paris
Poriii.Hl , , , ,
Nova Vork , • .
Itnllu
H«Hp,ii)hi«, . , ,
Slllil.i
IMítica Ipnpel) .
H.lKli-a (ouro) •
Hollanda ....«"unu.it.. , , , ,
Jnpllo
Sueela , , , , ,
Noruega ....
Dlnumarca . . ,
Allitmanlm. . . .
Montevldéo

A' vdia
0 S*>/4« a 6 iil/iit
M'.'!' a

.:n'.; tt•rn:. a
«112 a

11110 A
11610 n

I23« a
ll 16-". a
31370 a

JlÜTo a

1IK9I a
81665 a

1331
)3fü

IM1U

uue
1161b

1236
1I17U
31375
M,il.i
SJUM)
21250
2I2D0
212411
21002
11610

OH VALE8-OURO
O Ilnncn do Urasll emltllu os vale»-

ouro A rniAo de 4.566 pupel por ItOOO
curo. !•¦•.«.• banco cotou o dollar: 4
vista a 11360, o u prnm a Ui"".

BOLSA DE Tl-
JUL0S

Os papeis mn|» em evidencia nAo
apresentaram dlfferença ms cotaçOe».
Isto tanto no federal como no muni-
clpul c estadual, cujo movimento foi
pequeno. No bancário o do rompa-
nlilas, nada nppareceu cnreeednr de
registro, O pnpel do Uniin. do Urasll
melhorou pnra 417$ooo.

Durante o dia foram fechados ne-
gnclos de 1.371 títulos, sendo 862 fe-
deraos, 29 e-tadunev. 271 municipaes
e 189 dc bancos e compunhins.

Vendas fechadas hontem:
APÓLICES*.
Oeraee:

Vnlformizudí» . . 13 a ?...v00
Unlformlrndns ... 90 a 738$00D
Uniformizadas ... 2 a 740$000

Diversa» Emissora:
Do 1:000*. nom. . 2 a 730$ti00
De 1:0no$, nom. . õ a 7331000
De 1:000$, nom. . 60 a 734$noo
Do I :000$. nom. . 120 a 735$0()0
Dc 1:000$. nnm. . 56 a 7361000
De 1:000$. nom. . io.". a 737$000
Dc 1:000$, nom. . 87 a 738$000
De 1:000$. nom. . 13 a 701$000
Dc 1 :000$. port. . 168 a 70230U0
De 1 :000$, port. . 24 a 703IOOO
Obrlgs. do Thesnuro 153 a 915|000

Estaduaes:
Estado «lo Hlo. | 2S a 10!$0O0

Municipaes:
Emp. 19H, pon. 14 a 1161000
Emp. 192'i. port 15 n 148Sr.no
Bmp, 1920, pon! 100 a 1491000
Dec. I..-.3.-I. port. 6 a 176$00'l
Dec. 1.535, port. o", a 180$000
Dec. 1.933, port. 196 a IS8$OU0
D«v. 1.93.1, port. 7 a 1Í9J000
Dec. 1.948, port. 36 u I75$000
Doe. 2.093, port. 35 a 1S6$000
Parahybn 10 a 93$0OO

ACÇOES:
Benco»;

Rrasll 35 a 1173000
Portuguez.. port. . 10j a 2o:l$oo»

t7nmnnii//l'7.»;
Seg. Confiança. . 5 'j a 1504000
Tec. Alllança ... 10 a HOíOOo
Minas S. Jeronvmo 150 a 82$000

DEBENTURES
D. da Bahia. 2» s. 20n a 98$'.'00

ALFÂNDEGA
ACTOS DA INSPFXTORIA

O inspeetor fez expedir, hontem. os
íceiiinleR officlos:

N, 427 — Ao director da Urcejta,
encaminhando o requerimento em que
Ch. Ma rol. agente geral da Compa-
nhia i-hargeiirs Reuniu, pedo recon-
BlderaçAo do despacho do sr. ministro
dn Fazenda, em virtude do qual foi
negado provimento ao recurso Inter-
posto polo mesmo agente, do nc'o da
Alfândega que condemnou o comman-
riam» do vapor francez "Iloetllc", ao
pagamento da multa de direitos cm
dobro pela falta do volume marca A
F. n. 2.095. constatada na conferen-
cia do manifesto do referido vapor.

N. 428 — Ao mesmo director, enca-
minhando a petição em que a Com-
panhla Carioca Industriai, considerada,
para os effeitos do art. 8" do decreto
n. 8.592, de 8 de março de 1911, em
condições de fornecer o oleo do 11-
nhnça. de que 0 prnductora, similar
ao estrangeiro, reclama contra o facto
dc varias firmas Importadoras apre-
sentarem, em concurrcncia, preços para
esse produeto. inferiores ao pelo qual
n reclamante poderia vender o mesmo
produeto. de sua producçSo.

Ns. 129 a 435 — Au director da
Despesa, encaminhando, devidamente
instruídos, os processos em quo sao
interessados os empregndos suballer-
r.os da Mesa de. Rendas Alfandegada
Ue Macnhé,*\*. 4.6 — Ao gerente do London
Banlí. aceusando o recebimento das
duas partes A c B da lisla completa
dos empregados daquelle Banco que
podem asslgnar em nome do mesmo.

X. 137 — Ao sr. Augusto M. Cor-
nia de Sá, aceusando c agradecendo
a communicaçan que o mesmo fez de
haver tomado posse e assumido o ex-
erclclo do cargo de director. cm com-
missão, da Caixa tle Amortização.

N. 138 — Ao presidente do Instituto
de Previdência, encaminhando o re-
qucrlmento em que Olavo Augusto PI-
nhelro, servente de expediente, (lese-
jando contrahir um empréstimo, soli-
cita a necessária Inscripção.

— Foram baixadas as seguintes por-
tarlns:

N. 129 — Recommendando á Com-
missão Revisora que, gozando a Com-
panhla Nacional dc Navegação Cos-
teira apenas de isenção de direitos de
Importação para consumo e da taxa
de expediente, proceda á cobrança re-
specllvn quanto íi isenção indevida das
outras taxas, cjiso tenha sido feita
concessão dessa natureza.

Ns. ]3l e 134 — Communloando
aos srs. empregados o fallecimento do
dr. Luiz Vossio Erigido, funcclonarlo
de fazenda aposentado, e designando,
para representarem a Alfândega nos
funeraes do mesmo, os srs. dr. Ama-
rllio de Noronha o Antônio Sampaio
Barreto.

Ns. 132 e 133 — Recommendando
ao sr. guarda-môr que providencie no
sentido de serem desembarcadas de
bordo dos vapores americano "Western
World" e japonez "Montevidéo Manl",
o primeiro, esperado hoje, e o segundo,
sabbado, 23 caixas contendo notas,
$7.133.940 e 200 caixas contendo um
milhão de libras esterlinas, destinadas
ao governo federal c quo deverão ser
entregues ao sr. José Luiz Monteiro
de Souza, thesourelro da Caixa de lis-
tabllização, ficando designado o sr.
Uentil do Rego Monteiro para effc-
ctuar a devida conferência.

MANIFESTOS D1STK1BU1DOS
N. 529. vapor allemão "Sachsen-

Mlild", de Hamburgo (vários generos),
consignado a Theodor Wille; ao es-
cripturarlo Sanford.

N. 530, vapor inglez "Dnrro", de
Llverpool (vários generos), consigna-
do á Mala Real Ingleza; ao escrlptu-
rario Drummond.

N. 531. vapor allenião "La Coruna",
de Hamburgo (vários generos), con-
signado a Theodor Wille: ao escrlptu-
rario Simões.

N. 532, vapor francez "lloedic". de
Hamburgo (vários gêneros), consigna-
do íi Chargeurs Reunis; ao escrlptu-
rario Oswaldo Lemos. _.

N. 533, vapor francez "Groix", de
Buenos Aires (vários gêneros), con-
signado à Chargeurs Reunis; ao es-
cripturarlo Ataliba.

N. 534. vapor nacional "Saverne",
de' Santa Fé (trigo), consignado a Cl-
ecro de Figueiredo; ao escripturario
Ataliba.

N, 53."i, vapor sueco "Cothla", de
Buenos Aires (trigo), consignado ao
Moinho Inglez; ao escripturario Ata-
liba.

r.m leual período de
in:? í,5í0:r,;6|J4i

DKferençR a m»lor
em ll-'.» 5:1071763

IN8PSCTORIA FINCAI. DO HSTAlw
DB MINAS OURAI» NO D1ST1UCTO

FEDERAL
Ronda «i» hontem . . MrtMIMU
Pe 1 a 22 do corrente 2.2S6;l.«Mo"

Em Isual data de 1927 377:7IH2~)

Dlfferenca para mala
em II».S. 1..17l:3H4|aou

PAUTA M1NEIUA
E' a seiculnte a alurucao que «ot.

(reu a pauta mineira para a •emuna
corrente:
Café cm urSo (Itllo) ....
l'a.\a ouroa pariu de I-I1-2.
AlBOilAO crü
Algodão de cor ou estampado
Alvejado* imorlna ecrotonte)
Juta (kilo)
Arroí pündo (kllo)
Álcool (litro)
Aguardente (litro)
Milho (kilo)
Manteiga (kllo)
Leite iltlro)
Creme dt leite
Carne aecca (kilo)
Carne dt porco (kilo). . . .
Ouro (sramma)
Ptljao (kllo)
Farinha de mandioca (kllo).
Polvlino (kllo)
Toucinho (kllo)
Fumo em corda (kllo) . . .
Sola (em meloi)
riubo tktio) •
Couro aHlgudo ii.!lo) ....
Couro* aeccoa (kllo) ....
Aves domesticas (uniu). . .•nrvão VtgttUl lltllo) . .
Cueca para cortiinio tkllo) .
Amlantho (kllo)
Queijo Purm.iiaon. prato, etc
itealduoa de fabrica, reitoade

teares t (lacAo . . •
Seitas, selllns e slUiõcs . . •
Idem, superior

Assucar por kllo:
Assucar branco
Crystai branco
AmareUo.
Itcflntdo
Mascavo

Pedras corodas:
Amethlstas (gramnin). . . .
Turmailnaa (granima) . . .
Águas marinhas (granima).
Mlca em bruto
Mlcu beneficiada
Crystai de rocha, facetado ou
nAo
madeira», metro cúbico:

Jncarandú (tonelada). . . •
Cedro itonelada). .....
Do 1» qunlldnde
De 2* qualidado
Dc 3* qualidade

Tijolo»
Nova Yorlt. 8$.M0 a . . . .
Itália, $464 
Tonelada

Telha»:
Frnncezas

21000
««'*¦•
ilcui-

lltoou
Ittnur
31200

$070
U2IÍU
11320

I36U
61300

I60C
4.'Juc
2.!.a«.
m.mmV
61610

$76')
;;tiu
17 41.

26730
.Ul'"'
7$500
l.n.i'
21400
IIKUli
3I5UO

»2IMi
$:i"'i
$2..,l

6l5tii.

IHUO•»«•»
l.&ioou

$!'Ó0
l$ioo
$yoii

1KO0O
$900

lít'011
l$7eu
3S5UU
.i$ooi)
6$0o0

2S5O0

5UÜ$0U0
4liii)liiiii
2;">0$"0"
lõÜÍOUU
130S000

6I4ÜO
$465

103000

2815000

'."I... ¦ Mipp',.'l.!. ,
I .-Mil., de Mina- iirr.ita;

B. P. Ctnirnl .h» Draiil. •
tt, F, |..-'i|-i'i..in.i. ,.,.«•»

¦-«¦n-in.i
'.'il-ill ,

Quota furplem. .
ITfiadn dn itio:

l'.< i;ii!.i.|i i IM,
**«>inma
Quota
«jiciii auppiem. ,

i:.-t..|f. do l^plrllo Símios
Anuí..-iiii 

Souuiia
(Jtiotii
Qunln nipplrui. .

("oninina
Quolaa
Quoiai Hupplein. .

HE8UMO
Kaim. n.-iii anterior. . . .
Total dnt entrad.ia douta
datn  ¦ •

SoinniH
Umb,*ir.*a.|ns nesta data. .

Ui
1.113
4,90'J

TTàa
4.553
1.717

4.007
'4.1107

S.450
1.500

1.40.1
"T.403

tt»*«i
6)ii

13.015
3.167
6.023

219.41111

13.015

232.513
8.966

I MERCADO MUNICIPAL
PREÇOB COnRENTEB — Clallinhii,

5$50ii 11 MOOO, (ninroH. 4$ a 01000;
i.VOf, «|ll»lil JfOOO n 3}.'i00, PtlXfBI KH»
i"iii'i. Uilo ¦»."". Unilfjo, i.i." .'.|ooo;
lli;!.-ii...l... kll» .'.|o00i 1 .,..,.iiuli... kllo
11001); U|nlu«. kll'. 81500.! rauiarAo,
Uilo «|ia IÍOOOí cuivlna, kilo BI000.
Cnniei tabeliã dn» tniirehnuteai ho»
vlno, kllu Ifionj tnln-llii «to Frlgori-
fico Aiisio: bovino, kll.. IfOOO n....
11260; vilcllo. kllo 11300 ;i 1*100;
stilne, kllo 112011 .-, ,i».mio; camelro,
kllo $$60ii. Frutiiti. Iiir.tujas, iluiln
IfSOO it 2$50O; uvns (eDlriingelriia),
kilo 7$i''«»' 11 151000; innçAa, diiaia
3$i'0o a 1010110; niHiuAo, cada um $5oo
m IJ5001 peras, «Inala loIOOO 11 13$00it;
ameixas, kllo 41000 a 10|000. üutrao
friitii», liirioi. preçoi,

b'al»ttncln «Io dln. Ae 17
lioras 273.545

BMIMRQCES NO DIA 22
Serrai

/'Di-.t Voi-o l'orfc;
V|va«H]ua Innit.i 702

Pnra ll.tmburno:
Theodor Wlllo <<;• C. . . . 1 30.".
Hnrd, Rand a- i" 77
l.age Irnnlo «_ 6".i

rara Iturno* illrfa;
ilriiMelii AC 1.13»
Pinto Lopes ft 1.750

Parn Cnpnihapite:
PlnlO l.opes *r •" '-'•'«Il
Me, Klnlny ft 6*.
Alfredo Blnncr _ •'.... 12*
ilrilKtein ft 300

1'nra Parle» .Io Sorte:
Me, Klnlny & C. . . 36.1

P.ir.i Pnr ion ,lo Sul:
Mnliermnnn & 412
Norlon Mecaw /;• «- . . 30

Pnra Hitriin* A'frs;
Tilde IrmAo «i 53

Pnrn Porlo.» 1/0 Sul.*
Tude IrmAo „ 15

/•nn: .Vo-.-n Orleans:
Viva, '1)1111 IrmAo ."""

Pma Hamburgo:
Vlvarriun lrmA 250

Pi'1-it Som llrtcaus:
I*. .lohUMOII <• 265

Para for/os do Korte:
Ornstein ft 14"

Total 8.368

GENEROS DE CON-
SUMO

CAFE
O disponível teve. hontem. a espe-

rada baixa, passando u typo 7 para
37$.">ür', com o mercado calmo. As ven-
das foram de 7.7SO saccas. A procura
foi acanhada, parecendo tuner pouca
confiança na activldade dos negócios.
Fechou calmo, mas com perspectiva
th* declínio.

Em S. 1'atiio c Sanlos também ba
urna eomo que confusão nas respectl-
vas Bolsas Cafeelras. Vc-so isso por
ene telegramtna de Santos:

"Na primeira chamada da tl"lsa, de
hontem. diversos vendedores offeiece-
ram cafo a 34$850 para o mez cor-
renle, que tinha sido a cotação do fe-
chamento da véspera. Home, assim.
a Impressão dc fraqueza do mercado.

Apparecernm compradores a preços
muito mnls baixos, que se foram ele-
van do paulatinamente at£- chegarem a
34$9O0. isto «*-. com 50 róis de alta
sobre a cotaçAo anterior. Desde, po-
réni. que us offerlns alcançaram
34$850 os vendedores desappareceram.
nfto se realizando um só negocio. A'
tarde, houve nova tentativa que fa-
lhou lambem. Esse facto se vem re-
pel Indo ha tres dias. Hontem. verlfi-
cou-se uma balxn dc 25 réis para
maio.

Ao que se diz, algumas casas mimo
chegadas ao Instituto e quo ba um
mez ou mais venderam cerca d-
100.000 sacens para a entrega directa
de Junho, fazendo negocio a desço-
berto. estão agora exercendo pressão
sobre o mercado afim tio realizarem
as compras para as necessárias cober-
tu ras."

._ No termo houve insignificante
movimento dc negócios, limitados a
l.ooo saccas. apenas. As cotações con-
tinnnm declinando. Fechou, todavia,
tirnie.

Movimento cstntistlcu
NO DIA 21

Entrada» Saccas
Pela Leopoldlna:

Minas Geraes ...... 3.033
Espirito Santo -50

Pela Marítima:
Minas Oeraes .....
São Pa uio
Reg. Fluminense (Rio),
Hog. Espirito Santo . .

Total
Em igual data dc 1927.
Desde o dia 1" . . . .
Media
Desde Io de julho . . .
Média
Em igual dala de 1027.

Embarques:
Para. os Estados Unidos
Pnra a Europa ....
rara o Uio da Prata. .
Por cabotagem

Total
Em igual data dc 1027.
Desde o dia 1° . . . .
Desde 1" de julho . . .
Em igual data dc 1927.

Biiíícncia;
No mercado. .....
Em igual dala de 1927.

Vendas realizadas:
No dia 21

Mercado sustentado.
NO DIA 22

Vendas
Pela manhã......
A' tarde .......

Total ......
Preços:

Typo 
Typo 7 em 1927, . , .

Mercado calmo
COTAÇÕES

Typos
Typo ::
Typo 
Typo 5 ...... .
Typo 6 
Typo 7 
Typo S ...... .

CARNES
VERDES

1,530
237

2. HS
790

8.288
9.163

136.035
6.477

.853.690
10.850

.844.163

5.147
3.177
2.700

305

11.419
2.S82

211.486
.'.778.373
1.733.280

219.498
203.807

3.061

Saccas
5.000
2.180

7.180

37$.'i00
38$50O

Arrohn
11$500
40*5011
39 $.".0 0
38.500
375300
36*000

ASSUCAR
O disponível continua quasi que

mantido nos pregos, apenas os crystaes
desceram para 6IJ000 e 65|000. As
restantes marcas Inalteradas, proniet-
lendo sustentarem-so. Us negocies fo-
ram reduzidos.— 11 termo não funccionou.

MOVIMENTO DE HONTEM
Saccos

Entradas 1.400
Sn Idas 7.836
Stock actual  100.270

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços por 60 Ullos. cif.:

Branco crystai . . . 6l$ono a Kj$hoii
I ismerara 55$000 a 67$OOü
Segundo Jacto . . . 60$000 n 62$ooti
Terceiro Jacto . . . 43$000 a 48JOI")
Mnscavluho .... 50$000 a 53$Ol)U
Mascavo. ..... 37$000 a 39$000

Mercado paralysado.
MERCADO A TERMO

O mercado a termo nAo funccionou |
hontem, por falia de numero legal de •
corretores. |

ALGODÃO
Trabalhou em posição estave'. comor preços Ivtn mantidos. Os negócios

tiveram alguma activldade, tendo ap-
parecido no mercado o elenv-nto la-bril que realizou compras do artigo
ra ma.

ti disponível fechou bi>m estável.— O termo est»ve paralysado nas
duas Bolsas, com a 1» declinando nos
preços em pregão, e a 2" melhorada
ligeiramente,

MOVIMENTO DE HONTEM
FardosEntradas

^•'iltlas 567
Stock actu 19.321

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços por 10 lillos:

Sertões, typo 1. cias-
se 2»

Primeiras sortes, t. <í,
classe 1» . . , .

Medianos, typos 6e 7
Paulista, typo 5, c. 1»
Do Norte

Mercado firme.
MERCADO A TERMO

Regularam, hontem, no mercado dealgodão a termo, as operes seguintes:Na 1» Dolsa:
Vend.

Março  40$000
A,""ll 39$60u
Maio  39$900
•¦unho ..... 39$8O0
•Itllhf , 38J900
AtiüSto 38$600

Mercado paralisado.
Na 2» Uolsa:

Março  :;n$8oo
;V";il 39$600Maio in$000
'unho ..... 39$300
«-ulho 3!i$000
Agosto ..... 38$000

Mercado paralysado
Pendas

Na I» Bolsa. . .
Na 2» Bfjlsa. '.'.''

Vilcllo»
Suínos . .
Carneiros .
Cu brl tos. .

O Frigorífico
SAo Diogo:

Hei*», . .
Vitellos . .
Suiiios . .
Carneiros .
Cabritos. .

Anglo forneceu para
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MARCHANTES
11320 a 11360

. 1J200 11 1$500
. 2S700 a '.'$900

473000 a 49$Ü0U

45$000 a 47IU0O
42$""0 a 4I$000
43$000 a 45$00(»
43$O0O a 45$00O

Compr.
89$00O
301200
391501)
395300
38$70O
37J50O

.'I.IJOOO
39í2'"i
395500 !
39$300
38»700
37$50()

Kilos

Vendas em SAo '"'logo, parasumo urbano:
R.-:es.
Vitellos
Suínos
Carneiros
Cabritos
PREÇOS DOS
R*z
Vltello
Suíno
C«rii»iro. . . .
Cabrito  

PREÇOS DOS FRIGORÍFICOS
Rez.  _ i%:i>n
Vltello HVftii h l$30(l
Suíno -.•57110 ;i ..'58o.1

«Mercado atacadista
PREÇOS COimiSNTJSS

ARROZ
Por fin kilos:

Brilhado d«. 1» . . 75$000 a 77J00il
llrilhaiJo de 2' . . 7U$0A0 a 73$O0U
Etpeclnl ..... 65$O00 a 70$000
superior  6($"0o .1 r.Kioou
Bom  175000 a 49$000
Degolar  4I$000 a 45$00O

ASSUCAR
Tor kilo:

Refinado de 1» . l$oü()
Refinado dc 2' . $;ioi)
Refinado de .*!• . $800

UACAEnAO
Por 68 kilos:

S'iPrrior 170Í0OO a 175$090Outras qualidades. US$000 a 125$000
BATATAS

Por Kllo:
Nacionaes . .
Estrangeiras ,

. $.'00 a $600
. $840 a $860
BANHA

Uma caixa .... 156S00O a 170$OUO
CARNE DB PORCO

Por kllo:
Salgada ..... «.'$700 a 3$2(IU

XARQUIS
Por kilo:

Manta, do Rio da
Prata

Do Rio Grando. .
Do Minas ....
Do Matto Orosro.
Do Rio. Minas e

SAo Paulo .
TOUCINHO

Hor kllo:
Superior 2Í200 aPaulista ,...,." •_'JÕ00 a

FARINHA DE MANDIOCA
Por 60 kilos:

Do 1» qualidade . 17?500 a
De 2» qualidade . 14$UU0 aDe 3» qualidade _
Grossa. . . 12$000 a

FEIJÃO
Por 60 tdlos:

2$S0O a'.'$'on a
25300 h
25200 11

3J0U0
2*700
25600
2$60U

-í100 a 2$800

25t')'l
3$40U

IfiSOOC
lbJOUt

ISSUUV

Total

Preto superior
Preto regular.
Branco estrangl
Mtilntinho . . .
Branco commum

42$00O a
321000 a
645000 a
55$000 a
585000 a
70$000 b
645000 a
405000 a

Manteiga, novo .
Fradinlio. estrang.
Cores diversas . .

MILHO
Por 60 kilos:

Vermelho superior 215000 aMlst. e regulnr. . 20$000 u

435000
34$0IU)
66601)0
GOSIIOO
6O5IUJU
7.-,$000
66$000
553000

2I$50IJ
20$500

(ContInu'a na io« Pagina)

BANCO SANTARITENSE ~* ~^
"CllCCAVnA)UnADO SAPt0A^ - ESTADO DE MINAS (.KKAESi

(Cüiuprclioidendo as
baijAxce™ emjo nk rÉvEhÉuu, „E^r0500U

Pn,'.'. 
a\í,tK>r»<»3«.«'*»« Agencias de Cl.rlstln,Pouso Alegre c São 4_on«*alo do Sa,H.,*j«t.ri

mo,

Capital a realizar"
Letraa descontadas ,
Letras e effoitos a receber por con-

ta própria do interior
Empréstimos em conta corrento ..Valores caucionados
Valores depositados *
Agencias o Fillaes no Interior 

'.'. '.'.

Correspondentes do interior
Títulos e fundos pertencentes ao

Banco ,
llypotheeas ,
Caixa; em moeda corrento
Acçõeí* em caução
Diversas contas 

Pauta semanal (por kilo) 2500U
.MERCADO A TERMO

Regularam, hontem. no mercado de
c:.fé a termo, as opi-Oes seguintes:

Na 1» Bolsa
Penei.

25$30Q
255130
25$150
2fi$lii0
25$050
2t«97D

Compr
245950
245900
25$0."i(J
2,*$o»"
245925
2)5775

RENDAS

•j.-. $ ino 215825•í.íitnno LMjenn
C1597i"i 215S50
24$!'"iM 245850
245875 215775
215-825 215650

FISCAES
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda arrecadada hontem:
Em ouro. 197:3985903
Em papel 221 :231$214

Total. . . .
Hérnia arrrtcndadH de

' 1 a 22 do corrente

418:6305117

8.535 :6S3JH'!«

Marco
Abril. .....
Maio
.Itjnho
Julho
Agosto .....

Mercado calmo.
Na 2« Eolsa:

Marco
Abril
Maio
Junho .....
Julho
Agost»

Mercado firme.
Feneiejs

Na 1" Bolsa. . .
Na 2» Bolsa —

Total '•< 1.00O
INSTITUTO DO CAFE' DO ESTADO

DE SÃO PAULO
Boletim do movimento de entradas,

embarques e existências de café na
praça do Rio de Janeiro, em 22 de
março corrente:

Entregues por Saccas
Estado de S. Paulo:

E. F. Central do Brasil. 272

Total do Activo

• • • «

PASSIVO

1.000:00*0$OOÕ
6.27«:905$022

4:228$000
3.6S2:I18$929
3.03A:13_Í000

42:0'0(l$000
2 .34í):t88$47í»

S81:572$2.SO

87:500|057
110:ÒO0$000
549:702$015

50:0001)000
311:BS7S0«9

1S.974:I24$781

eyentuaes

Sacceis
1.000

Somma
Quota.

Capital
Fundo ele reserva . .
Fundo \kiv,i prejuízo
Fundo de pensão . .
Lucros 1: perdas
Depósitos:

Em cjcoi-renle com juros..
Em t-icorrentô limitada ., •,
Em (-[corrente sen) juros.. .
A prazo fixo

Títulos em caução e cm deposito.
Caixa Matri/
Correspondentes do interior. .. .
Deposito da Directoria
Diversas contas

Total do Passivo

2.430:4155623
504:29,SJ9«I8
404:0O9S67O

3.932:SS,'t,*473

•1.000:000 $000
641:000?000

3O:2OO$000
20:0000000

451U10S29.1

7.271:607$764

3.072:1325000
2.966:034$2õ()

1J.S:183$126
50:000$000

«57:94S$038

18.974:124S78l
Santa Rita do Sapucahy, õ de Março tio J92S.  FranciscoMoreira, Presidente. — Manoel Pinto dc Almeida, Gerente. — AueustoFalcão. Contador. «»ugu*>i«.

Em nossa secção MOVIMENTO BAiNCAKlO. que ap-
parece, invariavelmente, a 20 de cada mez. são publicadosos balancetes mensaes dos Bancos que operam na. pra-cas* do Rio de Janeiro, S. Paulo e Estados de Minas «? Kiode Janeiro.

MOVIMENTO DU tloSlT.\ 5
Foram abatidos nu Matadouro ile

Simtn Crus:
r.rtcr  ;;;».
Vitellos :'•¦
Suíno» 
Carneiro»
Cabritos

Foram rejeitadosi
IlflíS. ....... l
Vltello» .......
.Suínos —

Foram vendido» pjr.« o.i subiu-lilec
llcsei DÍI
\"|te|l..ii ll
Su.iiii.» !'

STOCK NOS CURRAIS!*} DB SANTA
CRUZ

Foram recolhidos, imitem. m> cur-
nu*.« de Santa Croí, a flui de seri-iu
abatidos boje:

Rexes  I3ti
Vitellos 9"
Sulnii- I .
Cnriielri.a —
Cabrito;* —

Existem non campos dc Sun tu Crus*
Rcr.es, i 15o

_mr- asargoas ¦'¦:*:» atmsKà. g .••írxsvirsii3-ímmvrsxHmnm
; ¦ 

-. . .'" 
',,'.""'", 
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n. M-ua

Dr. Wenccsláo Braz
Éslá nn Rio o ex-presidente da

— Republica — '
Ch»R0U hontem a fiítM Capital,¦nelo rápido imullhlii, o ,r, \\'flllcfle«

Jau nr.i*. ox-|ii*ei*il<lanio du Repii»
lillfii, sendo recebido nn "«an-' «I»
pniirn ii p.in commnndnnto Vlelrn
«le Mello, ri-pri*iii)iiininlo o prefldon»
i» dn i(.|i.iiiii,•»; o iiniiií.iri. Vliiiinn
ido Õimiello, variou repreceiitftnto*'¦ftderaen do Mlnu», « multou iiolltl-
jtos do outros listado*.

+*+**********************

A ealastrophc dc
Santos

INGLATERRA

0 relatório do delegado regional
de Santos

(1)0 Sureur«.iil «ro .1011 VAI. rm
S. PA 111,01

S. PAULO, '•.".' —¦ Pelo iHi-piinn» •-
ti delegado regional do Santos, dr.
lArmnndo I.VrroIrn da IIokii, iichIih d«i
npresonlar ao chofo du 1'ollelii o re»
JatOrlo do* >,. I vlçns tln Min delega-
«•tu durante mm trabalhou do souuorro
iin cntiistroplio rln Símios.

Neíhü iliieiiinento, longo a mlnu-
blaio, a initiiiiiimii: relntn «m fnctos»• expOi aa providenciou tomados, in-
formando Inmbeiu sobre- as reparti»
«;>ic*fc. iii.>tiiiiii;i"M*i- i* empresai*. i|uti au-
si liaram ou trabalhou, do desentu-
llio. ('ontem ninn extensa lima rte
tbjoctos c quantias em dinheiro ro»
«•¦.'íhliios nn itirni tia catastrophe.
.Acompanha o relatório uma CRtatlH»
liei litiH cama HolerrudiiH o do*- run-
Jpeuth'08 linbllnntos.

********i***********^*l*t*0

HIS CAUSAS DA CATASTROPHE
00 "PRINCIPESSA MAFAL-
DA" SEGUNDO 0 MINISTRO

DAS COMUNICAÇÕES
¦ROMA, Ti IV. P.) — Foliando

Jiuji.. nu Ciinnira dns l>epu tados, u
Inlnlulro das CoimmiiilcuçÂics, sr.
Rln no disse «iuu a unnHti-ucçfiu (ia"Marinha moreonto Italiana cm tl'27
íoi um pouco menor do «iue em
DDlliii nflo obstante isuo, o progres»
r,o nos «.•st.'ilciros navaes foi ninn-
jt.do, t-m vista dati tinconiniondns
)Jok governos estrangeiros.

O ministro Ciano observou n.u.; a
Italiana era u unlca Marinha mer-
banle <T<. mundo quo não ostava
«sujeita anh riscos i'csullnnt*-s das
Loiitrovorslas entro oh armadores ,, ,, .
bs niarltlmoH .• doclavou que o dc- a, *t}Bn'-a° d,°,f Icllpll„nJ.? 

"í.i"1''*1 Jí"
knstre do -PrlncIpMiitt Mafalda» fo- '''«J»™», »•««»'•»,¦• .^"ieolas o ml-
i-a oecuslonndo "por uma covardls- ncrucf' "*' !iPU pali!'
"simit caiiipiiuba «ffoctuudn pelo
pdlo político o pi-lp competição
desleal contra*!! Marinha Italiana.
5Vlas os cliucaoH nilo conscguirüo
diminuir a nossa fun;a."

O sr. (."lano iiecrescentnti aluda
jtiiio a ton. Ini,-, in .Ios navios- moto-
••cs italianos (|iilntu|illcara "6 que o
[trafego geral dos portos italianos
Rugmentnu do 5S por cento, para o
fine a bandeira italiana muito con-
«.rlbuiti.

O ministro iiiiiniiioiuu ».* 111 íí o quo
;,s rendas das entradas de ferro do
uoveruo, durante us primeiros oito
(monos do corrente anuo fiscal, di»•minuirain cinco por cento eompii-
jradunionte com o período anterior,
embora isso tusso duvido sobretudo
;l redlioe/io das taxas de frete.
Observou Igualmente que com a•recente, ctectriflcaijüo de nuinerosoa
.rnmacs Iniportantes, a liiiliii possuo
jo maior systema electrlficado da
ISuropa.

O combustível de que se uti-
tirou o mallogrado aviador

Kinkead.
I.O.N*l»riKH, S! IV. P.) — Sir Sa-mtiel Honre, .mlnlitro du Avia.ilo,

declHloil hoje, em i'(tspo-<U As llllfti*-
pellncfiea que lhe fórum feita», queo roinliiiM.lv..| usado pelos uppur.i-
llin.» «Io teiiontn l.Inli. ad, quando li
deu o desnutre qua o matou, numa
prova, de velocidade em Caltdiot, ers
um combustível esperla!, experl-¦ii.-nf..«|i. num rsUbnleiiiinento pro-
prlo . por duas esquadrilhas de sei-.
vieo em provas prolongadas, nisie
nAo haver nenhuma, evidencia de que
o fumo desce combustível houvesse
p.-i'tii.'biuii> o aviador. A«'oresceniou
que o ministério estava seguindo o
avsmnpio com todo o Intercnse, Os
OtflclaOH medlcoii Op IteR| pnrça Ae-
ren ¦ .<i."io aciiiiipiiiihiiiid» o cnno cul-
diidocti mente.

FAI.I.rCIMK.NTO Dl] l"fl .lülW)-
NOMO

aj.BliNWIC'*, ÜS IV. P.1 -- I"hI-
leeeu nqul li'«Je o pt'0fes.(0l' ISdwárd
Maiiiider, iiMnoko asironopiu.

O M IIMAIMMI "Ji. I" ('01.1,11111'
COM I.M DRSTHOVEn. IIIHUmiN-

HO AVAHIA8
I.O.VHailS, :*¦.' ti:, IM — Annun-

dou-'..' que o submarino "S. i" da
osquadrn InglCitn, quu min emergia
..'Ollltllu hoje enoi n dCUtl-Oyor "Thus-
ter", o submarino ficou llgclranicn-
te nviirlndo.
O 81011,1,0 RM TOIIVO IIA UIIIU,!',-

VAVAO i>o "nov.ti, OAK"
i.niimtiis, tí cu. r.) — Umbora

.' nl.nu-itlili.i. a umu sariilvadii d';
questões por parte tle vários mem-
bros tio parlamento, os ropresontan-
te» du ulmlianlailo «stn, tarde eoil»
scgiilrum mntllor a sua. política dc
segredo sobre n CiirtC Marcial do"Royul OiiH". Todos os esforços pa-
ra obrigai-òb a descobrir a natureza
dns accusaçOes, que vAo se,' objecto
dc um Inquérito em f»')brollar, fra-
cassaram cpmplctnmente e a obsor-
vaçflo do comtnniidanto K.enworthy
¦ Ic que Iin. um seclllo que o pnvillifio
d» um con Cru' almirante m»o era ai-
rindo em elreiimstnuelas semelhantes
uo dt. oontra-nlmlmntu Colia.-d. ape-
nas provocou a resposta de que todo
o assumpto se achava "sub Judlee".

POUCS Inr. mais foi Inm;.ida nobre
o Incidente., quando o comniandante
Bellalrs, no apresentar uma Inter-
pnl)at;(lo, revolou que «luando o ca»
pltrtti Dewar o o commandante Ua-
lilels deixaram o T.oyal Oak", a,
caminho da Inglaterra, toda a trl-
pulaí-ilo velu para o pas.iadl.jo para
acclamal-os.
IH DINIIIISO DO KMDAIXAIlOn
UO MIAgiro NO MOHRAI, CLlin

UONDKES. 22 tt'. I'.) — O embnl-
xadoi- do Brasil, dr. P.egls de Ollvcl-
ru. num discurso pronunciado hoje
no National Liberal Club, chamou

A SITUAÇÃO DOS MENORES DESAMPARADOS
Visita do iuiz interino de Menores ao Recolhimento Iníantil e ao

Abrigo de Menores

0 DR, CÂNDIDO LOBO VERIFICOU A LAMENTÁVEL FALTA DE CONFORTO E APPARELHAMENTO
— DESSES INSTITUTOS

Campeonato Sul-Ame- Foram bons amigos ale

ricano de Xadrez
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1'm InManlanrn da vlsiia do dr. Cândido l.obo ao AlirlRo dó Menores, vciulo-se tnmbcni nn
grupo, o menino roja mfic lhe queimara as mãos por ter elle fu iludo um nlckcl de 100 léls

Causa boa Impressão a perto-
manes dos jogadores

brasileiros
RUKNOS AlTtF.S. SS (V. P.) — Jo-

«ios oh commentarlo» «0» '«««•"'•J0.»
de xadrez nobre o campçonuto su ¦
americano do Ma,* dei PtaU, pnMÍ;
cadoi na Imprim» daqui. <*>*p'<"
cam-st» fiivoravrlmente sobre a per»
tornwnM- dos brn.ll.W. obi.rvni •
do que ellfn reprenentsm o mais
forte dc« grupes visitante*.

A aotuaoho de Mendes e Puloho»
rio, no round que terminou «gorn.
deu ao.i braalleiroM o segundo u o
quarto logares,

Ptilclicrlo está no quarto .og.-ir.
embora »0 bala Jogado nove ms-
tohei, .ití agora. Falta-lhe ainda . •
eontn«i-ee com Palnu e Made nn,
dois forte* Jogadores argentlro:, c
o chileno Ureta, contra qu«*m s «-*u.i
\lctorla cita priilleitmclile ar«egu-

MÓndCH continua os seus trium-
pliois, qu.isi Ininterrupto». A sua ti«.'-
roía t«.--r riifttlllo, do Chile, que *
um Jogador fraco, diminui» um tan-
to as «nas posfclblüdadcs deante do
formidável i.irau. Mendes terá ain-
da que bator-«0 cnm Romcro. rirau.-- •¦ —baniln e l reta. i

hontem

Uma luta a páo s a punhal, em
:—* Madureira —

Aií hontom fi noite muntlnlttw
ns mais perfeitas relno*3',n o» pedrel»
ro» Ernesto Joso Bra-*.. prelo, dIo 33
nnnps de idade, casado, brasileiro e
Francisco Mlqucllno, preto ,de '.*f)

nnnos de Idnde. solteiro, t.nnbcm
brasileiro, .

Rcuidem ambos nu eíiv-ao de
Madureira. o primeiro fi estrada
Marechal UniiRcl n. 170 e o t-oRim-
do a rua Flrmlno Fragoso ". '"¦

ilundo-fe a clrcumstanclii de. (..iíiio
.•olleciis traLalhitretn sempre Juntos,
o,i|tje ou fatia andarem quasl *,om-
i>r,* no líidii utu do outro.

Francisco durante n'ctiin tenii'0
froctueiitoii u cam '!«¦ Hriiosto. coltn
que jft não vinha f(l*'.cndO, níto e.-
|ilti'iiuilo ao outro OJ motivos desse
afastamento, eomo ou miu qtilz «**.•
pllciif, hontem. quiinüo. nu Inrp» ti" |

11110
DOS «EB

(LuucliiWio aa 15* iMgiiuit
twrtlNIIA 1*1" TR100

|*iii íMCCO:
Uudu Nacional. . «"»i''«ü . «•?'.i;.
Nnoional  js$eii'j i. jj.*.oU
tlnifilfllr» .... :i.!*ivO u i;i...j

Al.l'.M'A
Por Kilo:

lilstrunRoIra.
Nacional

pei iiivuoi
Kurcllu . ,
Kiirclliulio .
Itemoidu. ,
Vrlf-ullbo. .

. . ÍIJO n
i-AUIXU.

, . SS.lU1» s
, , 'ts«Ul'U II
. . . l'í.'ll"J I"
. . . I0J5U0 n
MANTEIGA

llVfl

IVÍUi-U
UlVll*

Pur Ullo:
Um Mluati . . . .
Du l"stado do ltio
Especial, lata de 6

kllos . . . . .
Idem, lata do l'J
Kl.os

SÍHMII .1
filUuO a

l>V.I|
1.1.0J

Sii..i" a m>a.

Madureira, Rrut.Uo ii»'"* IUiiki '< ' lUcin. «cm t*.(i . .
forcu. que «tle f"-*-.- atí ali. ! Hosular, baixa. .

Ficaram os dois homem, duranto Um luta de '^ kilo
Paliiu. Madcrna. liarbaniln e traia, i niulto '.empo discutindo n rcápello
E' quasl certo que cli«; ganhara de fl CQm tama vclicmencin tll?se Frnn
Romero, tlnlmraln, Lreia o aia- » |rjl fi „IIH., <u. )."r-
%\r..?..-• 

"-.•CS.íiX,r^.,..VXl nmo.q«,ur 
"mc 

exlglu-ll.e f-Msem
L'i-eia o Ma*

Orau <•^•'lV«, <iue
sendo anslo.nmente esperado, í tremo, que

porque *>era o mais disputado da **• dados os n
rle. Palau «erA tnmbom um dig»" vindo, com surpresa, que o fompa- Nacional.
oppoultor. sem contar tim-u o 1'alau. „j,c|r0 attrlbulii uniu condueta Irro. Por pipa
Mendes terA ainda IS pontos. Sc ello " ' °.n „ "„, 

ficBunilo o que Alvaralhfto
derrotar Palau. m>u rival oitii O se- -lumrr;1 •*"¦ "•''" '• •*».•*«¦« " Virgem
cundo loear. Mendcu terA 13 ponto» disso Francisco, olle, amlgo leal, nilo Vcrd(.,
e Palau ficara, com o terceiro logar. ç,. qulrcru Hubmcttor aos ctiprlcllO«l VBtiAS
mesmo quo venca ps seu» restantes ,*., :lir.nnii(. Cnl-ín c/ '.'1 pucoteamatchee. ,.,.„.„, nuu Ouvindo tal doclnraqf.o, Krnesto esplendor .... a/jen
Ó,a?l.^!^quemSrmKlí; Z Unfu. .-ae. porlomu.-H como uma ! Matara-
Mondes c Crus. Metimo nue ,!le m*J.i | hidlgnldnde e arme..*, qn (.«stava do
denotado iwr i'->ses doi«
como Indubitavelmente o fa

í.SI"U .i Ui:i,
ülduu a *•! mi
Siouu a »»'.'iaj
4Í5DU ii t>1'm

VINAGRE
Barril de ÍU Htroe:

Estrangeiro. . . Nouiiusi
Nacional  SOIilUU a ü^íiuii

\1NH0 flMO
Por barril:

lUUlUOU r.iiu.u
i:sw»
I:«.."!
1 .'.'H'«

na Romano. Vlllegn«. o AusfruilH,
Grau ainda flear.i com o primeiro

A Mltua«ifio a,'tua! dos enxadrlstas
«5 a seguinte:

JAPÃO
TOKIO, 12 (l*.

íaponev. ordenou
P.) -• O governo

ii prisão de cerca
mil communistas em Tokio, Vo-

J<oama, Klolo e Osaka, apprehcn-
«lendo impnrtanleii doctimoiltOS, <|tie
fnuilo compromottem os presos..

V'REOA

ncraeí. do «eu pal .
*+****»*>**********i*******t

UM BANQUETE AO DELEGADO
DO BRASIL A' CONFERÊNCIA
DE HAVANA NA SOCIEDADE

PAN-AMERICANA
NOVA VORK, 22 (*_". P.) — A

Sociedade Pan-Americana dos Esta-
dos Unidos offercceu hoje um ban-
quele <;ni honra do dr. idndolpho
Collor, delegado do Brasil X Confe-
reacia tle Havana e ao cônsul geral,
mi*. .Sebastião Sampaio.

No discurso que pronunciou, o dr.
Collor disse que um entendimento
leal foi sempre a regra entre os Es-
tados Unidos e o Brasil, observando
que foi Psse palz o primeiro a ad-
optar a doutrina de Mon roo. Sentia
que os Estados Unidos haviam reco-
nheeldo sempre o alto padrAo moral
da política brasileira e relembrou os
casos, cm que a UnISo havia pedido
ao Brasil um arbitro pava as suas
disputas. O Brasil pagou essa con-
fiança, convidando os Estados Uni-
dos a responsabilidade de Julgar ai-
gumas causas brasileiras, entre as
quaes a do districto de Putumayo.

"Creio, disse o dr. Collor, ser fora
de duvida que pssa. tradicional polj-
tios dc .amizade entr* os nossos pai-
zes, (¦ uma. das melhores garantias

Um pacto gteco rumeno
ATHE.VAS, 22. (I.T. V.) -- o pt-

jmeiro ministro Zaimls annunciou ter
r.ido assignado hoje um pacto grecu •
rumeno.

Acostumado BO ti-o «lo cliéquc,
nunca mnis sc deixa de

ndoptal-o.

dn pna no novo mundo  ,.._
O sr. Sampaio, no seu discurso, , p. linE r0,.urSOa

afflrmou que o próximo passo a
ser dado pelo pan-amerlcanlsmo 

"'
na minha opinião uma .cooperarão
mais intima e u**' entendimento mais
pratico entre a America Latin.. e os
Estados Unidos. O *-3rasll, estoj
convencido, mantém uma posiçAo lo-
pica para ser o melhor instrumento
de.ssn pan-americanismp, nüo 96 pela
sua origem latina e ibera, como
pelas suas affinidades c , amlttade
tradicional com os Estados Unidos",
que rol o primeiro a reconhecer a"Republica brasileira' e cohi quêiíT
têm sido permanentes as suas rela-
ções do amizade".

O dr. Cândido Lobo, substituto
interino do dr. .Mello Mattos, teve,
hontem. opportunidado de verificar
pessoalmente quanto rcprcscntii da
esforço o abnegação o que JA existe
feito pelo .Julf.u de Menores cm ma-
teria dc assistência moral e mate-
rlal.

Frocurandc conhecer os •estn.bele-
cinientoH subordinado;-, au .lul/o, o
dr. Cândido l.obn visitou o Recolhi-
inenio Infantil, na Avenida Mello
Matto*-, c os abriftos de menores
(masculino e feminino), na .rui'.
Francisco Eugênio, acompanhado
pelo dr. Pio Duarte, curador de me-
noves, vários funecionarios do cai-
torlo e jornalista*!.

XO nECOMIlMBXTO
A impressão recebida no Reco-

lhiiiienlo Infantil, foi a melhor pos-
slvel sob o ponto de vista da disci-
pllna, do asselt. e da administração.

O novo juiz ficou, entretanto,
muito mnl impressionado com a in-
sufficiencia do apparelhamento ma-
terial desse" instituto, verificando
que a sua capacidade attende ape-
nas a um teri;o do numero do crlan-
(•ns ali jrecolhidap.

Um dos factos mais dolorosos,
hontem observados, 0 a falta de ca-
mas- em quantidade sufficiente, pois
nos dormitórios, cada leito corres-
pondo a tre.s crianças. Disso resul-
ta que duas são forcadas a dormir
no chão.

Excedida a capacidade (io edifi-
nem pnr isso o

Recolhimento fechou as portas a
menores necuusitados, porque isso
seria deixar ao completo dessmpa-
ro innumeras crianças sem família,
mas, A corto, proeurando abrigar a
muitas, por 11111 nobre sentimento
de- humanidade, nem por isso lhes
pôde dar o conforto indispensável
ás condições da idade e da. saúde.

O dr. Cândido I.*obo, em palestra
com as dedicadas senhoras que di-
ripem o estabelecimento, declarou
que reconhecia a necessidade de

oleo inferior
trucida o

seu automóvel

"Gule-seperesl* marca"/-S
STANDARD

nter-raiiin

Ul 
oleo inferior e o peor

inimigo das suas econo-
mias—elle é um aluado do
attrito para a destruição do
seu carro. Um oleo inferior
perde radlmente a sua -consis-

tencia; deixa de adherir ás paredes dos cylin-
dros com o motor a grande velocidade ou sob

alta temperatura, entregando-o inteiramente
á mercê do attrito. As garras iniquas do

attrito trucidam então toda a vida do carro.

Evite o attrito se quizer prolongar a vida

do seu carro. Renove o oleo cada 1000 kilo-

metros com o lubrificante de maior confiança
conhecido—"Standard" Motor OiL

urna providencia urgente para re-
solver o problema, e, como o go-
verno s6 contribuo com uni terço
da verba, -suggerlu, entre outras
medidas, a idéa de uma campanha
dn imprensa para provocar nas ai-
mas caridosas um movimento de
generosidade em favor das 100
crianças ali abrigadas.

Ao percorrer as sua« dependeu-
cins, o novo juiz teve oecasião de
palestrar com algumas dessas crlan-
ças. trocando com ellns palavras
carinhosas e auscultando as suas
necessidades.

ABÍIIK.O DK ME.NOItKS
Terminada a visita ao recolhi-

mento infantil, o dr. Cândido Lobo
dlrlgiu-se ao Abrigo de Menores,
na rua Francisco Eugênio, onde
permaneceu mais tempo percorren-
do as eecções masculina feminina.
As mesmas impressões de falta de
apparelhamento foram ali colhidas
pelo novo jui/., que encontrou um
problema mais grave; o dos meno-
res delinqüentes.

O director do Abrigo, dr. Ama-
ral Pimenta, prestou longas infor-
inações no dr. Cândido Lobo sobre
a necessidade de um isolamento
apropriado, com a capacidade n
conforto, onde possam ficar aquelles
menores aguardando a marcha dos
seus processos. O assumpto era im-
portanto p o novo juiz concordou
com as ponderações daquelle fun-
acionário, reconhecendo nelle esta-
belecer a separação em beneficio
dos abrigados o da própria educação
dos dellnqtientefi.

Foram também objecto de paios-tra os casos em que paes desnatu-
rados abandonam filhos na esporan-
ca de que. sejam recolhidos peloAbrigo, bem comu questões de di-
reito relativas ao registro civil o ao
sorteio militar, tendo o dr. Cândido
Lobo trocado ideais a respeito com
o dr. Pio Duarte, curador de me-
nores.

Visitando a enfermaria, o dr. Can-
dido Lobo ficou muito bem lmpres-
sionado cm o facto de se encontrar
ali. em tratamento ,dois enfermos,
quando no Abrigo estavam interna-
****************j^WV^^V^^^V^^^^

, 0 CONSELHO DE MINISTROS
| APPROVOU, POR UNANIMIDADE,

0 TEXTO DA RESPOSTA
MADRID, 22 (U, P.) — O Con-

selho de ministros acceltou por• unanimidade a resposta do preci-dente do Conselho da Liga das Na-
ções, tomando conhecimento dn re-
solução' da Hespanha de regressar
an selo daquella sociedade interna-
clonal n*s mesmas condições ante-:'lures. •

****************jV^V^^*l

Colhido por um auto
— off icial —

dos trezenios o tantos menores, O i
dr. Bueno de Andrade, módico do |
estabelecimento, informou ao juiz
sobre as nuas condições sanitárias e
hygienicas, mostrando-lhe os servi-
ços de pharmacta, exames, trata-
mentos pelos raios ultr.i-violeta o
o fiehelro de todos os menores, tra-
ha lho completo que contem o hlr.-
torico do estado de saúde de cadaum.

O dr. Cândido Lobo ficou pcnall-
:iadn an sabor a historia d.. unl me-
nor. que so achava na enfermarin,
cuja mãe, num requinte de maldade,
lho havia queimado, como castigo
por fi- furtado um ni.-l.ol de 400
reis. O dr. Hueno dn Andrade, quoo eslA tratando, mostrou no magis-
trado como em poucos dias do reco-
lhlmento já as queimaduras vão
poi-ileiido rapidamente o seu estado
de gravidade. A» retirar-se do esta-
beleclmento, o dr. Cândido Lobo
elogiou o dlroctor, o medico o os
demais funecionarios pelo zelo eont
quo t«**m sabido manter o Abrigo dn
Menores, apesar das dlfficuldades
materiaes ali observadas.
*AAA^A^^^*^^^A^**»*^,'»«»^^^«*^M\(*-*rfVV^S#*«M^«*V*^W%

Xnr.— Yomc

A — Grau
R — Atendes
A — Palau
R — Pulcherio
A — Madcrna

P. oon. ' P. prrd.
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Pequenas, Idem. —
vença,! um p,|0 „,-,„ ponde mnis eonter-so I *>A,J
"""•'e «««rcdlu ipojilielrp. vlbrnn-1 ^^L^Tiltm >

dti-lhe varias pancadas .• forin«io-o | Sl,ccos de 6u küos:
r.o cabeça, ua região inalar c em j Kino, nacional . . "JlIuOu »
varias partos .In corpo, Moldo.

Atacado rijamente pelo nutro.
.sangrando embora. Krn liei sen Ml-
quelino não se curvou. Pelo contra-
rio. Sacou do um punhal e. por sua

Grosso
Saquinhos de

Nacional. . . .
ks.:

I70Ü a
AZLiri)

nas
for litro:

Especial, .
Kegular . .

A — Vlllegns fi | 2 '¦:
B — Romano ,*> \ã | ** '.s

. B — Cruz ', i. »
V — Gabaram '| *1 »i I *-a
t: — Bnlpnrda u 4 !-j
C — Castillo I K
U — Montalban *"! I ¦*
(! — Aunfruss ¦'. '- T *.•
B — Viannii 14 I i '*.*
i- — Porea \i 1 S '•/
c ¦— Ureta 'a s 'a
U -— Hernande** 'D

COMO l»l'.«OHHKHA*«l AS PARTI-
DAS DK HOVIK.M

vez, feriu Krncoto nn thor.ix e
costellas do l*'"lo direito,

Trilando apitos dc soecorro,
quando os dois homens estavam i Per litro;

{ainda cniponlindos na contenda, Hespanhol .
¦ acudiu um policial qU>. os prendeu. | {So".'^^^' 

"
I sendo, porém, removidos dali para " "
I o Posto do Assistência do Moyor.
| afim de receberem soecorro***., I

Autuados pela policln do C3o !
j districto. Francisco foi recolhido, I
1 cm seguida, ao xadrez, tendo- sido |Krnesto removido para o Hospital i

tle Prompto Soecorro, dc onde s-crá ,
transferido para a enfermaria da •
Casa de Detenção. i
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Queria suicidar-se
«... -L

Na Casa ds Correcçáo

************** <W**SW*Wm-

A Aeslsloiieia fui cli.iiiiiida
para prestar Miccnrro n.i
Corr*?c»;j\o. O fíiuiilliuivo qn«
pareceu medicou Na'.ir Cl

Vibrou uma foiçada
- filho -

no

0 ferido foi soecorrido pela
Assistência do Meyer

O operário .loiio ,r«?r>?mlns, bra-
sileiro. de 20 nnnos ,1o idnde, tom o
máo habito de. om chegando á nol-
to om Rua residência, nn rua Nalr

j n* 222, na estação de Olaria, por-sc*
i a discutir com as pessoas da fami-

o fez. homem alia. corno ainda
noite.

Desta voz João dirigiu-se a uma
imiti e tratou-a com mas palavras,
com tanta aspereza. que sou pae
Plínio Jeremias, munido de uma
foice, viu-se na contingência dc In-
tervir, procurando fozer com que
.Toão se calasse.

Esto não quÍ7. mudor de attitudo,
e dirigindo-se também a Plinio de
modo desrespeitoso, o que irritou
o velho homem, que, não podendo
conter-se, vibrou uma pancada com
a foiço em .João, ferindo-se na ca-
beca*

O offcttdido. em seçuiclíi. jâ ar-
rependldo, com certeza, dn manei-
ra por que so conduzira.' foi ler (!o
Posto de Assistência do Meyer, onde

feito o que. ro-recebeu soecorros,
lirou-sc

**»^A<Ni*VVVVVV,«A<VV^«VVVVVVV

ITÁLIA

Um menor gravemente ferido
Dirigido pelo "ehatiffeur" Manoel

Fclix' Barbosa, um auto do IX N. da
Saúde Publica, entrando contra a
máo, hontem, pelo trecho da Avenl-
da Mem de SA, entre os Arcos e lar-
go da Lapa, atropelou o menino Léo,
de 7 annos de idade, filho da viuva
V). Romerla de Barros Jansen, mora-
dora naquella mesma avenida n. 10.

A vlctima, que recebeu vários fe-
rimentos pelo corpo, foi soccorrlda
pelo dr. Armando Muniz Barreto, que
passara, pelo local na. oecasião do
aceidente, sendo o menor Léo, em
seguida, recolhido â Casa de Saúde
Pedro Ernesto.

0 "ehauffeur" culpado foi preso e
cnnduzldo A delegacia do 3" dlstri-
cto. i ¦ .

*W*********JWW***^****B

ALLEMANHA

Standard Oil Company of Brazil
STANDARD"MOTOR Oil

Falleeeu a senhora do em-
baixador da França.

| BERLIM,' 22 — (i-favas) — Fiille-

I' 

ceu nesta capital victima do pro-'longada' doença a sra. de Margerie.
esposa do embaixador da França.

Entre os telegrammas de condo-
iescências recebidos pelo sr. de Mar-
gerie figuram os do presidente Hln-

: denburg, chanceller Marx, ministro
i de Estrangeiros. Stresemsinn e o sc-
cretarlo de Estado Sehubert.

o sn. winTH Bxri.iino do
PtnTIDO CBNTRISTA

BERLIM, '."2 — (A.) — O Parti-
do "centrista" da Bavlera, iiotici.i
que nüo re-clegcrâ o ex-chanceller
Wlrth, ficando este assim pratica-
mente excluído do Partido.
A. KMIGHACSO PAHA AI.EMMAR

:BERLIM. 22 — (A.V:— Durante o
anno de 1927, a emigração ailemã
para além-mar attlngiu a sessenta
e uni mil emigrantes, contra ses-
senta e cinco mil. em 1926.

Este numero era o dobro duran-
ie a inflação cm 19.1.

Prpseguiu, na Câmara, a dis-
cussâo do orçamento.

ROMA. 22 tu.) — Á Câmara pro-
seguiu hoje a discussão" dos orça-
mentos, tendo abordado, n .*xanic do
orçamento das Conun.uniciiçjies.

O ministro da pasta, sr. CIKno,
prestou ns Informagões necessárias <-.
justificou detalhadamente a appli-
cação das cifras do projecto.

Á Câmara approvou-p por una-
nimldade e começou eni seguida a
discussão do orçamento da Aeronau-
tica.
OPKIIARIOf* CONDEfOnAUOS COM

X ESTREM.A 1)0 TltAIIAI.HO
ROMA. 22 (IT. P.l — Dezenove

lavradores e cento e sessenta e um
operários Industrlaes receberam a
condecoração da Kstrella do Tra-
balho em 1927. após o decreto re-
spectivu assignado pelo rei Victor
Manoel. ,
CASAMENTO 1)1* VM HEIIOF, DA

GltERRA COM A AISTUIA
ASSJSr, 22 li . P.) — O dçputsdo

Rufelle Paoluccl, que foi eondtcora-
du por torpedear e pór a pique um
encouraçado austríaco durante •''
guerra, casou-se boje com a oenho-
rita Margarida Pollin. filha do3fal-
lecldo general Alberto, chefe dn Es-
tado-Malor do Exercito, antes do pe-
rlodo da guerra. |

Um caso fatal de inso- !
— lação —

Quando passava hontem, pela rua
Pereira Nunes, foi ucconiniettldo de
Utu violento ata(|iie de insolação, "
empregado do coninierelu pelphlm
Martins dos Santos, do 43 annos de
idade, viuvo, de nacionalidade por-
tugueza e morador A rua Ribeiro
Qulmarâes n, 3.

A Assistência foi chamada inum-
diatamente e removido o enfermo
para o Posto Central verificaram os
medicos que o mal que o atacara se
complicara com manifestação de an-
tiga moléstia du que o mesmo Jâ.
soffrla. a uremia. Medlcaram-no

MAR DEL PLATA. 22 (L*. P.) -->
O round de hoje, do Torneio Sul- i
Americano de Xadrez, teve o «eguln-
te resultado: |

Aunfrun.s e Casiillo, ainlioíi chile- I
no«, empataram, depois de 4,1 movi-1
mentos.

O argentino Villcgas derrotou o |
b.-asileiro Oswaldo Crus, em 40 lan-j
cos.

A partida entro Vianna <• ftarba-
raln foi adiada, com 43 movimentou.

Orau, argentino, derrotou Ureta,
chileno, em 22 figadas.

O dr. Souza Mendes, brasileiro,
derrotou o uru guayo Hcrnandcs, em
43 lances.

O brasileiro Romano e o argentl-
no Moderna adiaram, com 40 mo-
vimentos.

Pulcherio, brasileiro, c Montalban.
uruguayo, também adiaram, eom 40
lances.

O argentino Palau derrotou Pe-
ma, chileno, cm 19 jnovtinentos.
OS JOGADOR""*» «ItE *»K DUKIIOV-

TAIIAD MO.IF,
MAR t-Eb VLAIA. 22 — (V. P.l

— Poram escolhidos pnr» umnuliõ
os seguintes parceiros, para conti-
nuarem o Torneio-Sul-Americano de
Xadrez:

Aiinfrauns e Montalban: Br. 1 par-
da t- Maderna; fnstlllo e Mernnn-
dez: Cruz e Grau; Vlllegas c Palnu :
Vianna e Pereit; Ureta e Pulcherio:
Mendes e Romano. O uruguay.. Uai-
baraln ficou sem adversário,

********W**JW**********â

OS MENORES NOS THEATROS E
CINEMAS

TEI.IX.ItAMMAS K MOCOKS DF.
APPLAtSO K SOMDAHIEDADF.
O dr. Mello Mattos tem recebido

telegrammas e moções de applausos
de vários pontos desta capital, cl-
dades dc Minas, S. Paulo e Rio
Grande rio Sul, pela sua benemérita
campanha em favor da educação
moral da infância brasileira,

O director d'0 JORNAL recebeu
tainbtm, hontem, o seguinte despa-
etin:

"SAO GONÇALO. '-'l - Ao dir-tm-
cto jornalista cumprimentamos pela
sua nobre attitude na defesa da edu-
Cf.ção da Juventude brasileira no
caso dos menores. Professorado dc
São GonçalO."

^^^V^^*^^***************

NAUFRAGA UM DESLIZADOR EM
CARINHANHA

Si 
/• í ' de 22 anncs. solteira, qU'i insir.iangrento desrecho de unm mtMnutía vpm>nniia*

*-" Depois de medica ilu, livre il» f.*rl.

um caso de família llliqtl.

o sn <ra:iiAi.DO hocha íoxse-
filll' SALVAlt-SE

BAHIA. 22. (A.) — Chegaram aqui
noticias de ter naufragado perto da
cidade de Carlnhan.ha, o desllzadoi-
em que viajava o dr. Geraldo Rocha,
que conseguiu salvar-se.

$t0^^*******************â

UM PRINCIPIO DE INCÊNDIO NA
RUA SENHOR DE MATTO-

SINHOS
Cerca de 1 e 30 dc hoje, os bom-

beiros foram chnmadog A rua Se-
nhor do Mattosinhos n. 51. onde es-
tá estabelecido um deposito de fer-
ragens.

Manifestara-se ahi um principio
de incêndio, tendo comparecido ao
local o material do Io soecorro. sob
o commiindo do tenente Gomes.

As poucas ohammas foram prom-
ptamonte extlnctas,

*fW****************f**fm

ARGENTINA
O «IT, HESI¦I.TOi: d% nnuxiAO

!)()«< "lltl«OYKXISTAS"
BUENOS AIRES, 22. IV- P.l — Os

frlgoyenlstas reuniram-se hoje em
sessão secreta e mais tardo annun-
ciaram (jue o «r. Alberto Uuran fír.i
eleito pnra presidente da convenção
— significando Isso que esse senhot
será o provável ministro do Interior,
no caso da sua victoria nas eleições
presldenciars.

A convenção suspendeu então o«
S..-US trabulh'*« ntf: sabhado, quando
proclamará os candidatos'do parti-
do aos cargos du presidente c vice-
presidente da Republica.

Acredita-se que o companheiro do
sr. Hypolito Irlgoyen, na chapa, se-
rã o sr. Francisco Beiro, que foi mi-
ni.stro do Interior, durante o perlo-
do presidencial daquelle candidato.

BFF..VOS AIRES, 22. (A.) — A bor-
du do "Pan-America" embarcou, ho-

E' grave ainda o estado do ne-
gociante Almeida Cardoso

Continua ainda em estado grave
eni sua residência, A rua Soares Ca-
hrn! n. 51, nas Laranjeiras, o ne-i
gociante Cosemtro Pereira de Al-
nieida Cardoso, proprietário dn
Pharmacia Roma. o qual foi ferido
a tiros, quarta-feira na casa da rua
d«i Quitanda n- 32, por suu sogra
d* Kollsbelln riarboí>a.

Duranto a nolto de rinto-hon-
tom para hontem. segundo nos foi
Informado na residenoin do ferido,
este passou mal. por vezes agitado,
tendo trocado, apenas, ligeiras pn-
lavras oom'o s-u medico asslsten-
te f com a;i pessoas qu** lhe guar-

! da o leito, nãc o fazendo, porem,
com os que o vão visitar.

i «D negociante Almeida. Cardoso
nao foi ainda hontem operado como
contavam fazel-o os drs- Roberto
Freire o Frnnçois Norbert, esperan-
do-so que lioje Sfjn levado a offc5-

I to esta intervenção cirúrgica, raso
apresente melhoras-

**Vi********i**i*i***i*W*i***

j Atirou-se pela escada.
com o propósito de

suicidar-se
A Assistência Municipal foi cha-

mada, hontem, á casa da rua Mau-
rlty n. 116, para prestar soecorros
a uma mulher ali residente, que se
precipitou pela escada, com o pro-
poslto de suicidar-se. Era ella Ma-
ria de Lourdes, de 17 annos de ida-
de e brasileira, quo foi rcmovtdi
para o Posto Central, onde os me-
dicos verificaram que, em conse-
quencia. de seu gesto tiesloucado
ella eoffrcra varias contusões c es-
coriações pelo corpo.

Ahi. quando Maria de Lourdes
era soccorrlda, vcrlflcou-so que s.
mesma apresentava ferimentos in-
clsos, feitos a thesoura, no corpo
assim como escoriações produzidas
por iinhadus no rosto, declarando
Maria que essas lesões lho tinham
sido feitas pelo sargento do exerci-
lo Baptlsta de Souza, da guarniçâo
dc Mjnas Geraes e que está. actual-
rnente no Rio, o qual vivo em sua
companhia.

Segundo o que Maria demonstrou
a sua tentativa de suicídio foi a
conseqüência de uma questão quetivera com aquelle sargento.
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0 ALMIRANTE GA60 COUTINHO
COMMANDANTE EM CHEFE

DA AVIAÇÃO
LISBOA. 22 (H.) — Nofe círculos

seml-officlaes aventa-se a idea defier confiado ao almirante Oago Cou-
Unho o commando de toda a avia-
ç.to militar.

*************fWW^y^^^i

Ramon Franco, num avião mons-
tro, pretende fazer um vôo

directo á Argentina
MADRID, 22 (ti. P.i — O aviador

Ramon Franco annunciou, hoje, que,depois do vdo em torno do mundo,
que está projectando agora, man-
dará conntruir um aeroplano com
dozr motores, para com elle tentar
utn ví>n directo a Buenos Aires.

+*>***^*********i******<**<0

YUGO-SLAVIA

\.i/lr ficou em
presidio. Ignora,
de alguma presi
«flV*iiVWVMl*«t'^**i^iVV**i^>.-iMV't>,«MrVV\iVV,A

lialallli ::'..
•se, porí-iii, ¦¦
diária mi nfli

Subiu por uma escada
para roubar

A casa do ir. A Heiidii, n.i lm|, i
ru Senador Dantas n. :'. i-miimi, ii»
madrugada de liont. ul lijtelraici->ii*
aberta, fm ladrai, por nll passando
e vendo unia boa opportiinldnd. p.i*ra agir. arranjou uma escuda •¦ t-. !
gou n sobrado, do onde roubou mu
terno d« casemira, nm pnr de nim*
toaduras •* algum dinheiro,

O lesndn qunlxou-Hf. á polfcin 'i'1
."." dlstrlcto.

Um desfalque no Ministério
dos Cultos.

BBLORADO, 22 (H.) — Foi des-
coberto no ministério dos Cultos
um desfalque dc 865 mil clnars.

A' tarde foram presas varias per-
sonalidades de grande destaque no
mundo político.

recolheram-no ao Hospital de Protn- jc. o sr. Jnan Lagos Marmon. que
pto Soecorro. mas. empregados to- *egue com sua família para o Mexi-
dos os recurso.;, nfto poude o infeliz t:o. onde vae assumir o cargo di.
homem ser salvo, vindo a íallecer, n I embaixador da Argentina, para «B
nolto. * «uai foi ba pouco nomeado. '

E! urgente criar no Brasil o
habito do cheque.

Informações Úteis
O TEMPO

Boletim da Directoria dc M*i-•¦-
rologiíi — Previsões para o período
de IS horas tle limitem atí* ;is IS
horas de hoje:

Districto Federal o Nictheroy —
Tempo: bom, passando n iit.-ti.•¦ >-I.
sujeito a chuvas o trovou das. Tem-
peratura: ligeiro declínio. Ventos;
de sul a, K-sto. frescos.

Estado do Rio — Tempo: bom,
passando a instável, sujeito a ehw
vas e trovoadas. Temperatura; '¦
golro declínio.

Estudos do Stll — Tempo: per-
turbado, com chuvas, salvo no In-
terior do Rio Grande do Sul, onde
seríi bom. Temperatura: ligeiro tle*
cllnlo. Ventos: de sul a leste, fres-
cos.
PAGAMENTOS

Thesouro Nacional — Na primei-
ra pn.gado.rls do Thesouro Naclunnl
serão pagas hoje a.s folhas .lo Men-
tepio civil da Vl.i.-fiu, dc .1 a ,M.

LOTERIAS
üaimtaij n;ni:K.\D

Resumo dn oxtrncçõo do hontem;
Ü4062 **0:0'Ji.<|Ono
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SANTA CATHARINA
Resumo por telogramma, da ex-traecHo dc hontem:

'2J"« 100:000*000
1!>Õ74 1 f).*Of»f)$0O0•?•">*¦» 5:0004000
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CE Alt A*
Resumo, por telcgramma, da ex-tracçao de hontem:

tzil * *  1:000*000
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furto mmm
E1 sabido <(uo durante o im-
perlo do momo, como em ,,u-
trás occasiõCH, muitas pos-
soas foram encommodadas
por gatunos profLsslonacs,
perdendo assliíi todo o dl-
nheiro que levavam comsieo
no bolso on deixaram sem se-
guranea em casa, em vez de
dcposital-o em conta correr,-
te limitada, com juros do

'1 To ao anno, cum talão dc
cheques, no Banco Germani-
co, Rua Alfândega 6, evitando
assim taes conspiiucncias d'.--
agradáveis.


