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OS FINANCISTAS AUTORIZADOS, ANTE O AÚGMENTO EXTRAORDINÁRIO DA RESERVA OURO DO

BANCO DE FRANÇA, PREVÊEM UMA SITUAÇÃO MUITO DIFFICIL PARA A NAÇÁO

0 af fluxo de ouro gue ameaça o equi-1
librio financeiro da Franca

Os economistas francezes mostram-se ansiosos com a situação -
A reserva do Banco de França e o aúgmento observado na

percentagem do papel flí-clarlo em circulação
(Commanlcndo teloKrnphlco dn"United Press", por Ilalph

Helnzen)

PARIS, 22 <U. P.) — O Banco
üs França acha-se impotente para
dominai a maré montante de ouro
que, segundo os (lnanclstas outorl-
zndos, poderá resultar numa situa-
3S0 multo dlfflcll para a nação. O
aífluio quasl ininterrupto de ouro,
durante os últimos doze mezes estíi
causando mais ansiedade aos eco-
nomlstas francezes do aue no eate-
rior. No sua declaração semanal, o
Banco de frança mostra que as
suas reservas ouro sohcm 
45.952.23O.408 francos. A percen-
tagem ouro para o papel flõuelario
•em circulação subiu a 52.17 contra
o mínimo legal que 6 de 35 %.

O Banco tle França baixou a sua
taxa dc desconto parn 2 %, :'orri
o objectivo dc favorecer o emprego
d? capitães francezes em paizes uur
offereçnrh taxas mais, altas, mns a
¦nundação ile ouro continua a su-
liir, ameaçando transbordar as ar-
cas do Hanco rie França.

O sr. Mnurlcr Painade, relator
do orçamento financeiro dn Câmara
don Deputados susgere a itnme-
iliain volta ao parirão ouro como
uma rnadidn defensiva contra a ln-
fiação.

Os economistas francezes ssiien-
(nm quc a maior parte dns reservai-
de ouro devem ficar nu:' "rvptai-
los Bancos, ar Invés do ganhar di
vldendos no exterior, fazendo desse
modo augmt-r lar cada semana o
dinheiro estagnado,

Próxima assembléa da Liga das ílfações
FOI ADIADA A 0ÃTA BA ABERTURA OA SESSÃO - A ASSEM-

ILE'A REÜNIR-SE-A' HA GRANDE SALA ELEITORAL, COMPRE-
HENDENDO 0 PROGRAMMA 25 PONTOS DiSTINGTOS

Foi absolvida a escripfora Sylvia Serafim
Á sessão de hontem do Tribunal

do Jury, cm que íol julgada a se-
nhera Sylvia Serafim, autora dn
morte cio jornalista Roberto ltodri-
gues, revestiu-se de uma nota de
sensação, dada a posição de relevo
(Itio tlesftuta aquella esctiptora em
os nossos meios sociaes. Õ publico
carioca vem acompanhando com cre-
sc.ente interesse o processo da se-
ilhota Sylvia Serafim, desde a lamen-
tavel oceutrencia que teve por thea-
Iro a redacção do jcrnal "Critica", na
tatdc do 26 de dezembro do anno
lindo. E nào ha negar que esse In-
ter esso culminou hontem, com o mo-
vimento em torno do seu julgnmen-
to que ;;r observou, nAo somente no
recinto do tribunal popular, onde se
cdtiprimia uma grande multidão,
eomo em Iodos os pontos da cidade,
•ndo chefiavam cs dèhnfos através

a lrradiaçho, que foi feita desde na
primeiras horas da tarde.
IMCIw UOS THAIIAI.HOS DO Jt ítV

A'a 12 hora3, o juiz presidente do
tribunal, sr. Magarlnoa Torres, en.
trou no recinto das sessões e, con-
stltulda a mesa pelo promotor pu-
blico, si. Ma:: (íomes de Paiva, nu.
xiliar de aceusação sr. JoSo Itomel-

OC30

0 JURY, POR 5 VOTOS CONTRA 2, ABSOLVE A ACCUSADA
Como decorreram os debates da sessão de hontem do Tribunal do Jury - 0 interesse da sociedade

carioca pelo sensacional julgamento - Aspectos do recinto - A irradiação dos debates
sSo empregados oo jornal onde tra-
talhava a vicílma, e, finalmente,
que não tem motivos particulares a
quo r.ttrlbuir o procedimento do
promotor, apresentando denuncia
contra ella; qr.e esta 6, em parte,
verdadeira e que qualquer oulra de-
olnração seria feita por siu advoga-
do.

Lido o achado conforme foi o In-
terrogntorio subscrlpto peia ré —

A LEITURA DO PROCESSO
Determinou o Juiz, apôs o preen-

chlmento dessas formalidades, a lei-
tura dns peças éssehclaca do pro--esso. O escrivão, sr. Sylvestre Tor-
res, empunhou o memorial contende
aquelles documentos e procedeu a
sua leitura.

Por elles se Imputa á aceusada a

Menezes c Robc-río Rodrigues so-
bre o assumpto que levara a aceu-
st:da Aquelie local.

Kilo encontrando Mario Rodrigues
nr. redacção de "Critica", Flgtteire-
do Pimentel procurara entender-se
com o seu substituto, sr. Bezerra
d» Freitas. Esse, ou porque nfto
qulzcsse ou porque nilo pudesse nt-
tenJer ão que lhe ern pedido, apre-
senta Figueiredo Pimentel a 3arlos
Leite, chefe da "caravana". Carlos
Leite nüo pôde tambem atte:-der ao
pedido, que lhe era feito, de evita."
a publicação, alienando que a pri-
melra pagina de "Critica" jã esta-
va composta, tanlo que o redactor
chefe, tendo artigo importante pnra
publicar, naqueila angina, a respel-
to de íiPontOPimentos QUf? ne esín*
vam verificando aa Gamara doa

spertndo demais o.s pulsos u:, ac-
rusnda. F.lln pede: "í.iiriíiie n.«'. Vfio
fn,.'i, miiln iiinln. Miifiii, niiitnr Mn-
rio lliidrlciicK ou um il«' xens filho»,

Conduzida no primeiro Districto
Policial, nhl ': lavrai" auto de

prisão ern fin ura nte contra a àe.
ctisada. Ouvidas as testemunhas,
que haviam presenciado os (aetos
relatados, r. .aceusada presta as
suas derinvnções, negando n auto-
rln do crime.

Declara qne, tendo saldo o artl-
go quo considerava injurloso, resol-
vera Ir ri redacção dn "Critica" pe
dir uma recttfloncão. Estava a arts
com Roberto Rodrigues, quando es-
te itie derlnrn quo não rertifirnrin
coisa nlprurnn c pcofore, e;n seguida,
uma Injuria, um Insulto; ella, ac.
eusada, abre a boisa para tirar Um Rodrigues;

quo viu nn

GENEBRA, 22 (H.) — Anirar-
cla-se de fonte .fficial que fico"
definitivamente transferida para <¦'
Jt setembro próximo a abertura da
ncssílo annual do Conselho da So-
ciedade dan Naçflcs, marcada a
principio para 5 do mez vindouro.
A SESSÃO ABRIR-! E-.V A 1» 1>K
SETEMBRO — ,H'M!A-SE IH)V-
CO PROVÁVEL QVV SICIA TltV
TADO O PROBLEMA I>0 JDESAR-

MAMENTO
GENEBRA, 22 (H.) — A acusai

a.nnua] da Assembléa da Sociedido
San Naçfics abrlr-se-â na manhã dc
:!(> de setembro próximo sob a pre-
tildencla de honra do delegado da'/enezuela, ar. Zumeta.

No correr da -eiinlão Inicial pro-'urder-se-ü & eleição do presidente
isífectlvo.

A AssemblPa rtunir-se-â nn
ixrandf sala eleitoral situada nas
SmmediaçOco do famoso Muro da
líeforrna.

O programma eventual doa ira-
liaihoa abrange 25 • ontos, entre o.s
;'uaes oe destaca o . itudo doa re-
íatorios sobre a actividade doa dl-
versos orpanismos e comn-iliisBe,.- da
Sociedade daa .VaçBes e a adapta
são do Pacto Contra a Guerra ao
aeu estatuto fundamental Este ti,
ílmo problema .. ,'anta a questã'
«3af emendas ro pacto da KocIcriR-
de das Naçflcs e a das sancçftos
coríra os Estados q teimem em
recorrer á feüctn-a cíStriò soluc%
para os çonfllctos Internacionaes

Nos frculns autorizados Julga
ao pouco provável que a Assembléa
fl? oecupe detidamente oom o priblema do desarmamento Terri-t»
como cprto quo n Conferência dn
Trcgua Aduaneira provocará larg(üebate.

A rporgnnlznçün Inferna do r>c-
cretarlado da Sociedade das Na• - ""° *'•" «»"» iiiuiuuinca tií' í
íocs e o memorandum do or. acuso venham a surgi

Firiand sobre a organização do rs-
Mirnen de União Federal Eurooftr-
figurarão, finalmcnic, entro ai
principaes preoecupações da. pro
vimn Assembléa.

O SR. CURTUJS PRESIDIRA' A
DELEGAÇÃO ALLE.MS

BERLIM, 22 (tt.-) — As pro-sl-
tnas eleições geraes não impcdi'ão
o titular fia Wilhclmstrasse, s-
Citrtins, dc presidir a delcgaçár
qre representaríi (• üoieh em Ge-
tubra, nem o ifnstarno don truba-
lho» da pro\imq reunião do C'o;i
st-iiio da Sociedade ias Nações

Ao que sc adeanta de fonte nu-
tomada, os membros da delegação
allemã deixarão n 1<I de setemoro
a cidade de Genebra peio temr-i.
oetrlctnmente nceessario para eum-
prir com oa st-us deveres elcitor.-ea.
REPRESENTAÇÃO URUGUAI A

MONTEVIDE*0. 21 (0 P.) — O
tJnigtiny estará tepresentndo rui
próxima Assembiía da Liga das N'a-
ções peloa seu:! ministros na Fran-
ça, Allcmanha e . .issa nm. 'Sua-
ni Cosia e Castro, respectivamente,
n\(m do escriptor Anturia

A QI7ERTSO DA '-"RONTEIRA
MTHIiANO-POrjONEZA

GENEBRA, S2 (H.) — A Polo-
nia dirigiu :i Sociedade õnn Naçles
uma nota com observações sob"

a reclama.çãp da/Y.ithuanla sobro a' 
io estão dna'fronteiras, que se act.a
Inscripta na ordem do dia da pro-
tlma aessão do Conselho,

A Polônia propõe negociar dire
etamente cnm a Mthuania o casi
d» navegação rtap i las flt.vlaes ,i-
niltrophes e se declara disposta a¦ornpletar n convenção rie Kneniíts
berg com accorrinr, _>ue fixem as
modalidades de solução "in Ioeo
doe incidentes de fronteirc. aue

0 general Heye e o com-
mando do Exercito

lemao
mS& NOTICIA QUE O MINISTE-
HIO DA GUERRA CONFIRMA

BERLIM, 22 (il.) — o Alime-
ierio da Reichswehr declarou .-cr
uaacto que o general Heye haviamanifestado o desejo dc abandonar
a direcção do exercito por motivos
dc ordem pessoal e absolutamente
estranhos â política. A nota offl-
üiosa acerescenta que o generalHeye nâo solicitou ainda, entretan-
ío, o seu afastamento do cargo qucoecupa."

Foi encontrado o corpo
do explorador Salomon

Ándree
JJSSEi ENGENHEIRO DESAPPA-
KEi-ERA, HA MAIS !)!_. Titl.Vl.i

AJINOS, NA REGIÃO ARC11CA
ÜSLÜ, 22 (U. P.) — Noticia o

jornal "Uagbladeí" ^ue ~ expedi-
ção scienliflca quc- viaja a boi do
do vapoi "Brattvasa", enconuou
na Terá de [«'ranciset. José, o corpo
do engenheiro sueco tíalomon Au-
«ust Andrec, que deixou a ilha di'
;iamarqucza de típitzbergcn no dia
11 de Julho de 1SD7 teniundo che-
gar ao polo norte em balão, nào
ss tendo nunca mais noticias dea-
os- explorador, a não -ei uma trans-
snittida por um pombo correio quc
íoi solto quando o aoiostato che-
«ou ao grão 82, norte.

Problema monetário da
Hespanha

O SííNISTRO WAIS DIZ QÜE
.ÍBAI.1A DA PESETA tj'Oi (XTA-
SiONADA POR rMA ESPECULA-

ÇAO CONSTANTE
MAURU), 22 (b. P.> — O ml-'.listro Wais, no seu primeiro dia

Je esercicio do carao, concedeu a
United Press uma entrevista ei-
clusiva dizsndo que a baixa da pe-
seta íAra causada poi uma espe-
oulaçio constante, mas a Hesps-
ttha, com as suas próprias forças
iconomieas, podia resolver o pro-
blema monetário.

O «SABlNETiE ESTUDA
O ASSUSIITO

MÁD.1UJ, 22 i.l). ?.V — Seu-
sviu-se itoje o sa bineis sob a pre-
ijenoia do areaíra! Bertnyuey, iíirn
41* esamlna'.' o plsao cio viúvo r.ii-
aistro das Finanças sr. Wais. vi-
sando a rehabüítação da peseta.

Destruídos por um in-
cendio os ateliês da

Companhia Eclaír
OS PRE.TT11KOS .sAO AVALIADOS

EM <-IN«'í) MILHÕES DE
FRANCOS

PARIS, 22 (TI. P.l -i- Pnvnroso
Incêndio destruiu js ateliers da
Companhia Eelair, incliümlo os
stunfios para a producção de ti:xn<
sonoros Installadcs ern ISpinny. A
srnndc fabrica possuía o mais per-
feito aparclhnmcnto pnra a fabri-
cação nr- mi pei -films.

Os preinízos materlaes são cal-
culndoa cm V milhões de francos.

Próximas eleiro«s oresi-
dencíaes na Bolivia

OS NOMES QI'E HIorntM NA
CHAPA DA CONCENTRAÇÃO

NACIONAL
LA PA55, 22 (ti. P.l —- O co-

rnlff1 político encontrou, depois de
umn conferência de mais dc qua-
Iro horas, a formula presidencial
da Concínlrnção Nacional , que ê
a seguinte: Presidente da Rcpui.Ii-
ca, Daniel Salamnnca; primeiro
vice-presidente, general Ismael Mon-
tes; segundo vice-presidente, sr.
Rautlsta Saavcdra.

Essa formula serã levada n con-
sideração dn paiz nas próximas
eleições de janeiro.

A SATISFAÇÃO DO GOVERNO
PERUANO PELA SOLUÇÃO DO

PROBLEMA POLÍTICO DA
BOLÍVIA

LA PAZ, 22 (tj, P.l — O en-
carregado de negócios do Pcrú vi-
sitou a -lunta do Governo, apresen-
tando-lhe cumprimentos em nome
do governo peruano pela solução
satisfatória do problema político
boliviano.

fíagriinK-s -/Ivafios .nirarire a SMsno rie honíeni uo tribunal >in Jury, pcii/ '(iroí1. ITeifrique VmaíMro, para O JORNAL. Pvíein-se,
qüerda para a direita, a partir do alto, o advigado Romeiro Netto, o promotor Max Gomes de Paiva, as viuvas i\lnrio Rodrigues

berto Rodrigues, a srn. Sylvia Serafim, o advogado Olo vis Dunshec de Abranches, o juiz Magarlnos Torres e a
senliorita Mario Rodrigues

ro Wetto o o escrivflo Sylvestre Tor- morio do jornalista Itoberto Rodri-1 Deputados, do qual resultou o assa

i c»_
C Ko-

rei, íez soar a campainha c «nnun
ciou o julgamento da ara. Sylvia^c-raCim Thibau, pronunciada como
incursa no art. 234 paragrapho 2."
d- Código Penal.

Apregoada pelo porteiro Joilo, sur-
gir |iol" porta situada a esquema
da mesa a sra. Sylvia Seraphlm
amparada pelo braço de seus irmãos
e assentou-se no banco dos rios.

Perguntou-lhe o Juiz o nome, a
idade e quem era seu advogado — ' Depois dc fazer a leitura do 11-no que respondeu sot o sr. Clovla.l bcUo. 0 pr(jr,10tor Gomes do Paiva

gues, facto oceorrido a 26 de de
zembro do anno passado, cerca das
15 horas na redacção do jornal "Cri-
tica".

Terminada a leitura ás 13,-lü ho-
ras ,o jui suspendeu oa trabalhos
liara descanso do3 Jurados.

A ACCUSAÇA0 DO PROMO-
TOR GOMES DE PAIVA

Complot radical des-
coberto em Nankin

NAXKIK, 22 Cu. P.) — A pol!
cia revelou a descoberta de um
cotnplot radica! que visava íazei
saltar a dynamite os ediíieios ám
repartições do governo e os quar
tc-is da suarniçào e da policia.

Os boatos em torno desse cor.i
plot determinaram pesquisas cawi
a casa e a prisão de vhite indivíduo*
comprehendendo estudantes, soi
dados, empregados do telègrapho >¦
tambor.-, usas joves oue íaz;a ts-
plonagem r.is '.-opt-'.-tiçíeà publicas

Verificou-se que os planos cem
prchenrtiâm a diffrlbuiçfio da cidí-
de em quatro districtos e um pro-
grarr.ir.a ur.iíicado de esplosões.

Uunsche di Abranches.
Procedeu-se, em sepulda, â chama-

Ja do ndviiKado de defesa, do pro-
motor e do auxiliar de aceusação,
respondendo todos ao pregão.

Das testemunhas arroladas peln
defesa o ru;ousnção quasi todas es*
tavam ausentes, tendo sido applica-
•Ia aos faltosos a multa de Wüllli,
k fada unia — o sendo os presen.
tos dispensados pelas partes.

O CONSELHO DE SENTENÇA
Passou o juiz, então, á organiza

ção do conselho de sentença. A'
urna foram lançadas vinte cédulas,
tendo o dr. Magarlnos lido ao trl-
bunal os dispositivos legaes reiati.
vos ãs Incompatibilidades, & tsco-
ha e ao procedimento dos jurados

durante o julgamento. E, após as
tecusas dos srs. Primitivo Moacyr,
Antônio Cresta, César Catanhede e
Mario Pinheiro de Andrade, por par-
te da defesa e José Floreneiau PI.
menta de Mello e Pedro Moitinhe
dos Heis Filho, por parte do re-
presentanle do ministério publico,
assim ficou constituído o conselho
de sentença: — Mario Qulntiliano
(.Juintão, Carlos Kocha Braga, Adol-
pho Bnpíisia Magalhães, Eurico
Franco Hibelro, Eugênio P. Marins,
Manoel Coelho Lago e João Baptle-
tp Soares.

Assumiram os jurados o compro-
rnisso legal que lhes foi lido, so-
lemnemente, pelo Juiz, e, om segu!
da, assignaram o respectivo termo'

QfAMFICAÇÍO da ACCUSADA
Constituindo-se o corpo de julga-

dores, voltou-se o presidente do
Iribuna! para a pessoa da aceusa-
da, afim de proceder é. sua quallfi
cação.

A's suas perguntas respondeu a
ri cham3r-£e Sylvia Seraphim, ser
brasileira, natural da Capita! Fe-
ders!, corn 2S annos de idade, des-
quitada, iliba do dr. Augcsto Se-
raphir.i da Silva e de d. Alcira
da Silva e que actualmente é Jor-
nalista.

Hesidls i. rua Eduardo Ramos a.
E, hs ceroa de í ou 5 inr.os e
r.o momento era quo eommettêu o
dülicw se encoatrava ?.z redacção
io jornal -Critico.-'. Nio conhecia,
anteriormente, s.s testemunhas arro-
ladas pe!? õenur.cia, ss quaes sâ
veiu a conhecer na delegacia; que

ioizs, as testeiaunhas de aceusação

inicia a sua aceusação, uo meio do
mais profundo silencio:"Esta o Tribunal do Jury já, scien-
te do quo vae julgar Sylvia Será-
lim 'ihiüau, Incursa no artigo 21)1
paragrapho segundo do Código Pe-
nai: — homicídio simples, liste ca-
so está. eivado de paixão por uma
parte que, desconhecendo os elemen-
tos de prova, quo a Justiça colligiu,
dentro destes auiov, suppõe que a
acçusada, indo á. redacção de "Cri-
tica" pedir a rectlficação de um ar-
ligo, (luc considerava injurioso, fô-
ra Injuria.ia pela victima; e que
então a aceusada praticara o cri-
me, desfechando um tiro de revol-
ver. Entretanto, o.s factos não se
passaram assim, como muita gente
suppõe.

Eu estou certo, — bem certo —
do que os membros que compõem o
Conselho de Sentença, ao transpOi
as portas deste Tribunal, deixaram
— si porventura traziam — quaes-
quer informações, quaesquer opi-
niôes, contra ou a favor da aceusa-
da. Com homens probos, juizes per
feitos que são, irão apprehender os
elementos de prova deste processo,
examinando a aceusação e a defe-
sa, para atinai proferirem um ve-
redlctum que exprima a verdade dos
factos e a sua convicção, tal como
exige o compromisso prestado, no
inicio dos trabalhos.

ü dr. Dunshee de Abranches: —
Muito bem.

O promotor Gomeis de Pnlvsi —
Limitat-me ei a apontar os elemen-
tos de quo dispõe a aceusação, piei-
leando a condemnação da aceusa-
da, como um acto de justiça.

Está sufíicientemento provado
nestes autos que, na noite de 25 de
dezembro de 192a, a aceusada, avi-
sada de que iria sair um artigo no
dic seguinte, r.o jornal -Cri-
tica", çue se edita nesta Capi-
tal, procurou impedir essa publica-
çao. Fo! á redacção d'0 JORNAL
e ahl pediu o auxilio de ura ami-
go do casal Thibau, sr. Figueiredo
Pimentel, que dispunha áô boas re.
!s.ções na redacção de "Critica".

O.m Pimento!, a aceusada id, ás
11 horas di noite, á redacção de"Critica" e, e-iquanto conversava
cosi o redacror Carlos Leite, qçaera o chefe áa "caravana" (umasecção de "Critica"), Figueiredo Pi-
gantel trocava idéas cora Bezerra d«

sinlo do deputado Souza Filho, viu-
se impedido de fazer u publicaçfio
desse artigo, porque, na offleina, já
encontrou prompto o clichê, não se
podendo alteral-o sem crave prejul-
so pare o Jornal, nutro motivo apre-
sentado por Cnrlos Leito foi o íaetu
do que outro Jornal, "A Balnllia",
iria tocar no mesmo assumpto.

Mais tnrdo, Já da redacção d'0
JOKNAL, Figueiredo Pimentel fez
nova tentativa, agora pelo telepho-
ne, parn evitar a publicação.

Os srs. do conselho estão vemlo
qne as tentntlvas para evitar a pu-
liiieação se dirigiram a Carlos Lei.
te qua era o responsável pela se-
cção.

No dia seguinte sáe o artigo e a
aceusada o recebeu sem surpresa.
Resolve tomar um desforço, vingar-
se de ter saido esse artigo, que cnn-
siderava injurioso á sua pessOa. Sae
de casa. Arma-se, adquirindo um
revolver pequeno e, ás 15 horas, dl-
rige-se á redacção de "Critica". En-
tra. Pergunta ao continuo pelo dr.
Mario Rodrigues. E1 Informada de
quo o director do Jornal não se en-
onntrnva na redarçfto aquella hora.

Pirige-se, então, a Roberto P.odri-
gues e repete a pergunta, obtendo n
mesma resposta negativa, Não se
"onfnrma com a resposta e, descon-
'inndo das Informações recebidos,
vae ao gabinete ne Mario Rodrigues.
\bre a porta e oertiflea-se de que
Mario là nâo se encontra.

Convencida da ausência do dir*.'tor do Jornal, a aceusada, que, ac
entrar nn redacção, Juizes, Já leva-
va o revolver nn bolsa, Já levava a
déa de eliminar Mario Rodrigues ou
ie lhe dar um grande desgosto,"oubando a vida de um de seus fi-'lios, dlrlge-se novamente a Rober-
o Rodrlguos, que ee encontrava na

*ala de redacção, conversando çom''arlos Lelle, Carlos Leite, o chefe
ds "caravana", Carlos Leite, o res-
lonsavel pela secção... e pede a
Roberto Rodrigues que a attenda
>m particular, nor alguns momentos
Roberto Rodrigues, solicitamente,
ifferece-.lhe uma cadeira próxima da
secretaria, a aceusada não aceita.
Attrae a victima para o gablneii-
Je Mario Rodrigues. Entra em pri-
meiro logar. Entra depois Roberto.
.S'em um minuto siquer é decorrido.
1 uma testemunha, <jue se achava
sentada era um banco próximo í
norta, ouve a aceusada calmamente,
em tom de conversa, dizer: "Eu não
lhe pedi que nêo publicasse?... E
logo depois, urn tirol As pessoas pre-
ser.tes na redxoçSo accorrern e er.-
contram Roberto caindo, amparam
io-se a uma parede d a aceusada
air.da inclinando o revolve.'... tlm
Ir.visticsínr áa policia, que estava
r.a redacçS.i de "Critica", segura.a
violentamente a obriga-a a d*ixsr
cair a arma. Este Investigador pas-
sa a aceusada ás mSos de outro

lèi.ço s Roberto ve o revolver, pro-
cura arrebntar-lh'o. Nesta oceasião
a arma detona."

Passa c promotor da Justiça a ler
o auto do apprehensão da arma e o
laudo pericial, o primeiro constatan
do o perfeito funecionamento do re-
volver, li segundo a letalidada das
lesões recebidas pela victima.

VACILLACAES »\ DEFESA
Assim expostas as provai" de ac-

cusaçfto, passa o dr. Gomes dc Paiva
a examinar os argumentos da de-
fosa. L)u passagem, affirma que Ko-
b->rto ltodrigac-s nada tinha que ver
com os artlgoi? quo se escreviam na"Critica", sendo a fia funeção, ex-
cluslvamento, executar os desenhei-,
que lhe c-ram encommendados pelos
redactores.

A defe<!a, a principio fei orien-
tada no sentido de negar a autoria
do crirne, aproveitando ns affirma-
çõcfí feitas pela aceusada, no auto
do pristio em flagrante. Mas, deante
do despacho do juiz, cm \irtude da
qual a aceusada comparece perante
o tribunal popular, despacho em que
o crime e a autoria sãn considera-
dos certo;», retira-se um dns advoga-
dos o a defesa muda dc orientação,
confessando agora o facto e a auto-
ria ? procurando obter o reconheci,
monto, em favor da aceusada, da dl-
rimento ria perturbação do sentidos
e Intelllgeneia.

Argumenta então o representante
do Minisíerlo Publico parn demons-
tr.tr a Inexistência da dlrlmonte.
Traça-lhe o conceito iegal. Mostra
a. Incompatibilidade entre a pertur-
bação de mentidos e a calma com quefo! perpeir.-ido o crime, as declara-
ções feitas acto continuo, preeta-
das na policin, as entrevistas dadas
peia aceusada á imprensa local, os
artigos de seu punho, em que se
procurava ezeulpar,
UMA TESTEMUNHA DE DEFESA

tit'E ftUEH DEPOR
Ao examinar z prova de defesa,

refere-se .-, promotor, em espacial
i. testemunha Mario Chanaan, pro-
curando destruir o eou depoimento
e mostrar a sua parcialidade.

Levantn-se, então, um dos sssis-
temes, declarando ser a testemu-
nha em questão a estar á dlsposiçSo
do tribunal para esclarece].o.

O jt: i z Maga ri nos Torres adverte
a testemunha da Inopportunldade de
suas deolarac&^s e o promotor (5o-
mes de Paiva conrlue a ^ix oraçSo,
pedindo a condemnação, nos termos
constantes co libello.
DÍSClíRRO DO AUXILIAR

DE ACCUSAÇÃQ
-.-,:-. siamosKova :r.ti'.-rupç.".o Si'r.ouve, jpfts o êiscu'.-?.-, ío promotor.

Somente Ás 1S.<5 teve a r^lsvr? o
sr. Joio Romeiro, auxiliar áe
aceusação. S. s.Cidadio e este cidadão talvez tenha bur.a., diríge-se

ao assomar á trl-
;r.esa, aoa presea-

tes e tambem .'i Imprensa, o começa
explicando como vne conduzir a sun
argumentação, fazendo, dc inicio ._io-
morada referencia á pessoa da vi-
ctima o d.-, ré.

Antes dc entrar no debate, ü'r.
antes dc principiar 0 desempenho do
mandato quo lhe fora outorgado nos
autos, quer fazer sentir a todos quan-
tos tCni acompanhado a sua nc''.ia-
ção no tribunal do lury, quc ainda
naquelle momento exercün a iii'f,'s:i
o não a neousnçiio, mas não n de-
tesa ila ré, cujo crime é indefensa-
vel, mns n defensoi da memória do
moço victima de uni braço homicida.

Não fará coar no tribunal a dor
que affllHC a alma da mãe da vi-
ctima, do desventtirad.i Roberto

da espopn na vlotinin,
morte do seu marido a

orphandade dc seus filhos.
Fará umn prece á justiça serene e

desapaixonada.
Possando no assumpto do pro-

cesso, n defesa pretende sustentar
que tt honra nífendiiin da aceusada
levou-a ao dosvarlo e que a crlml-
nosa, num paroxlsmo, matou som
querer matar.

Entretanto, se oü jurados o acom-
panhnrem no exame dos autos, enta
não não será a conclusão.

Dls quo ella foi levada ao crime
por sentimento de vingança peculiar
aoa criminosos vulgares.

ELOGIOS DA VICTIMA
Fala dn pessoa da victima o por-

gun:a nos jurados se n desapparecl-
mento dc Roberto Rodrigues foi m
não prejudicial á sua familia e a
sociedade. Affirmn-se quo não tlnlin
escrúpulos em dar publicidade a
aetos Inverldlcos, o quo não £ ver-

Jade, A victima, tintes, era um ln- •
nocent-o o um Ingênuo, o como nr-
tlsta — o maior illustrndnr do Bi a-
si] — ern um bom, o collegn mala
leal do seus rondisclpulos; patriota,
quo foz realçar o nome do Brasil,
alCin de nossas fronteiras.

Examina ti sua actuação na re-
dacção do íornal onde trabalhava e
sustenta não haver nenhum facto
que o desabone em toda a sua vida,
quer particular, quer profissional.

ATAQUES A' PESSOA 13.1
AC CISAI) A

Passa a falar da aceusada. Kãn!
vao esquecer o principio da cthica j
profissional do náo quo se deve- In- |
Jurlar o r(So. Mas, som injuria fl som
ataque, víio examinar a personnlida-
de dn aceusada. Diz quo n defesa
não Invocou n Justificativa da le-
gltlmn defesa da honra, por não t:s
tratar na questão tlt) honra ultra-
jnda.

A defesa quer irrespo.isaiilliznr a
rí. Examinemos o.-; sem' sentlmen-
ton c esses poderiam ter Bidn per-
turbados no momento do delicto.

(.itiom é a aceusada ? — Pergunta-,
e respondo : ê a feslejadlsslmn escri-
ptorn Sylvia Seraprim. Tnmbem
Santos Choeano o José Vieira do
Castro, tambem como n aceusada,
mataram por vingança. Estes tiveram
a saneçáo da lei, a despeito dc aeu
renome Intellectual,

Lembra que a aceusada foi educa-
dn etn collegios religiosos o, não
obstante os ensinamentos dn sã mo-
ral cnthollon não Impregnaram o
seu caracter — que í- Indisciplinado,
egolatra a voluntarioso,

Desde cedo mostrou o aeu gráo
de inndaptnbllldado social, de ro-
vol ta is normas sociaes. Refero se A
vida conjugai da aceusada, dizendo
que ella náo se conformara com a
situação da nnjo do lar o proferiu
a puslção de Jornalista, parn. aatl3-
fnção de sua vaidade.

O seu desquite é a prnva da cun
Inadaptabllidnde á vida conjuga!.

O facto do abandono do lar pe'.o
jornalismo caracteriza bem a sua
vaidade Immensa.

Estão deteriptoa oa protagonistas
do drama : — de urn lacio, um bom
um honrado, como Roberto Rodri-
guc.i, sacrificado pela mão homicida,
e do outro a pessoa da aceusada. quc
acaba do traçar, E volta a falar nr.
"gigantesca personalidade moral" da
victima.

Diz qus a sociedade não 6 a eua
j está dentro do tribunal, a sociedade

6 "coisa muito maior".
Mostra na collectanOB que fez no-

bre a pessoa da victima, que Rob:-rto
Rodrigues, era cellula utlllssima
no corpo social; que sua vida ara
uti! e delia necessitavam os neua
amigos e sua família.

EXAME S)0 !>nOCESSO
Entra, então, no exame co pro-

cesso, e isto ás 17.30
Sobre serem as testemunhas, todas

empregados (in "Critica", náo podo
haver suspeiçSo, affirma o orador,
porque o despacho do pronuncia aco-
iheu todos os seus depoimentos.

E demora-se, longamente, a provar
que o depoimento ria aceusada não
pode prevalecer sobre o depoimento
das testemunha;-.

LKiEIHA I.NTEIIHVPÇAO tJO»
TUADALHOS

í.esta altura, o sr. Romeiro Ket-
(o confessa-se cansado e pede ao
itilz a suspensão dos trabalhos por
dez minutos, no que £• attendldo.

De novo, na tribuna, reinicia as
suas considerações r.o sentido de
demonstrar a responsabilidade dn
aceusada e narrar delicto por ella
praticado, depois de havei aprecia-
do a personalidade dn ró e do mo-
ço que matara. Vae remmemorar ir,
origens directas e immedlatas do
crime Recorda os factOB e actua-
ção da chamada "Caravana da Cri
tica". Ffira esta informado do reque.
rimento do um "desquite escândalo-
so" da ré o affirma que o "'!(-squl-
to era amigável e não lltlgloso" pa-
ra, em seguha, contradictorlamente,
dizer não ser o mesmo, textualrnen-
te' "escandaloso".

Proclama que ?iío ê advogado ít
um jornal mas da família Rodri-
gues. Narra como os reporters dt
"Critica" procuraram a ré, para lhe
pedirem infnrmaçíes sobre o seu
desquite. Passa a sustentar qus ca
ro? como esse não Interessam so-
mente ás panes e sirn ao publico.
Brmi cu máo, esse rnethodo de 1or-
n&lismo não tem fiio adoptado s.',
mente pelo jornal -Critica" e diz que"A Entalha" tambem o tern acolhi-
do.

Peda que o advogado de defes?
aponte qualquer facto que não íir
verdadeiro na narração que vae fa-

.-.Ith-mz que o deso.cita amigável
da rí fora. segundo diz ter ouvido,
motivado paias suas ediosidades li
'erarias; como a ré fora á redacção
acompanhada de dois amigos; dizan-
áo que era delles, o sr. Luiz Duarte
Silva, deve sar descendente do Sa-
río ca Munchausen, ao que o juiz
advartiu não permltiir assaca.--
sa injurias ás testemunhas.

Narra como r.o cnter.áêr áa á6ícsa
a ré procurara ur.i rèdacto: á'0 JOR-
S'aL * *'.-.: fegulái ea dirigira io
torr.al or.áa trabalhava Roberto —,
qu* ahi anviéars todos os esforço?
nara qua a reportagem não fosse pu-
piícadí — ò Hoberto lhe pro.T.ettõ-J

ra "sob palavra eis honra* «<iS* (ü
publicação não seria inserida. N*
dia immedlato, entretanto, s. rapo?»
tagem fora publicada.

Depois de uma digressão, dia qui
a aceusada chegou á redacção de"Critica" em perfeita calma. AhL
Impulsionada pela paixão do odlo •
do vingança, dos criminosos vulgo*
res — perpetrou o crime.

Dir não ser verdade tor Ido n
accusiida, na véspera do crlmo, A
redacção rio "Critica". Prosegue n<krepetição Jos factos que precederamo crime, e, a certa altura, troce,
apartes, poucos cortezes, com o adi»
vogado dc- defesa.

Detem-se no exame ela tentativa
(le suicídio quc a defesa p.-octiroia
provai- om Justificação.

Advertido pelo Jui,: dn termina»
ção do tempo do que dispunha, pa»«sa a examinar o laudo medico sobr«
o temperamento d-, ri. lüz que oo
peritos partiram de premissas falsa».
E, após outras considerações, faa
uma invoènçíiò ao Jury para quo con»
detnnti a rê - autora rio um homf.'•Irito movido no crime por um lrfl«
pulso do vingança.

Kram l?,Iíi o o d;'. Magarlnofl
suspendeu, mais uma vez, os tro»balhos parn o jantai- dos Jurado»,
A DEFESA DO ADVOGADQ
CLOVIS DUNSHEE DE ,

ABRANCHES J
A's --.."(.» horas, foi reaberta tisessão e dada a palavra A defesa.
Iniciou o sr. Clovis Dunsheó daAbranches n sua oração dizendo ao

Jur.v euc a causa que defendia, comdesiissomlii-o e tranquillidade d»
consciência er-i uma causa emlncn»
temente social, que elle sentia atra»
vis da voz autorizada dn Imprenso
e do murmúrio crenitnnte dn opi»
nião publica; quo em torias as ho-ras confortou a neeisnda; que oescriptorn Sylvia Serafim eslavaabsolvida ,i„ crlmo que lho or*Imputado pela Justiça Publica. Pas,em seguiria, sentir an Jury, n r«-spnnsnlilllrindc que eabln a todosnaquelle momento, n ello como !>a»ladino que era da defesa da aceusa-dn: nos Juizes .-, quem Incumhln ti«-
cldlr rie. causa cm nomo ria collectl»vldade o a própria necusaçâo nelo»excessos quo porventura viesse i\
praticar parn obter nmn conriemna-
ção Injusta, pula n aoclodRda tlnlm
os olhon fitos no desenvolver dosdebates n rom o coração ansioso
aguardava 0 "veredlctum" rio Tr!->
hunal, Que so tranqullllzassem lo*dos o confiassem na hombridade d«
caracter, na consciência rcctn e nttserena imparclnlldado don juizes da»nlgnadus pnra Julgarem Sylvia Su-raflm, pois elles dentro em brev«
a restltulrlnm ri liberdade, rolnte-
grando-n no convívio snclnl, ondo
ella conquistou um lugar de' uniu»do destnque pelos seus doten Intel»lectunes, pelos pendoroH rio «ou co»ração o pelati suas qualidades mo»rnoa do senhorn rcspèltave) e digne,entre as mais dignas.

Passa o dr. Clovis Dunahne íoAl.rnnchen a ilizer no Jury o enthtwslnsmo o do carinho cnm quo trou»xo n causa ntfi ao Julgamento final,afflrmnndo quo no seu longo tlrocl-nio na trlbunn ludicinria, t<-ndo de-.'end.do varias oausan nes.ien ultlmootempos, nenhuma o empolgou tanto,iieru^ cm nenhuma veiu com n con-vleçSo tão robusta do que defendia,
um innoeonfo.

Annlysa todos ob itens do libello*crlmo aceusntorlo e todns os argu-inentoi-- cxponrilrioa peln accusiicflc,
quer oa ri;, promotorln publica, queron do advogado da família RorirJ»
gues, dizendo quo apesar don esfor»
ços expèndldo, não chegaram a for»mar um torio lurldlco perfeito a cíwpaz d., autorizar a Imposição dn pe»na pedida no libello, pena essn quese fosso ,-ippiicndn, representaria,um gravíssimo erro Judiciário.

A EXPOSIÇÃO DOS PACTOS
Em tiegnlda passa a exnOr os ft"cton pormenorizadamente, recordíi

quo na noite de Natal quando a ac»casaria, que apesar do desqultadá,(iluda vivia sob o mesmo tecto coraseu marido, Bp sentava n mesa para,lantnr corn os seus flihoB « outraacrianças convidadas para compnrtl-inarom da nrvoro do Natal 8 do pre-,soplo quo a neeiisnd.-i armara em suucasa corno fazia todos r,a nnnos fC-ra chamada no tele.ihono.
Era <J "Caravana da Critica", qu*entrava no recesso do mal.s um lar,';orn a sun cohorte do lagrimas, dndesesperos, de perfldlas e Insldlao,levando o desalento, r. intrnnqullü»dada e a doshnnra, nn avidez Inaa-ciavel do escândalo, perturbando ttpaz aa família brasileira,
Tentou a escriptor-, por todos 6Jmeios no seu nP-snce, evitar que oseu nomo e a sua hoira. fossem oal-picados, pela |ama ,mpura da ca-lumnla.
Desceu da sua dlgnidado, fo! á,redacção de "Critica", pediu a pes-soas amigas e de conceito social quoliitercodcsoem por si ua redacção t-,oom as l"-*!_, "ias mio olhos, cercadanolos mem, <«» da Caravana ío "Cri-

tica , demonstrou a Roberto rtodrl»gues quo era uma mulher honesta,ema senhora respeitável a obtevá'lelle a palavra de honra do que arennrtagem não seria ptihlleada.In , porém, não se deu e, no diaseguinte "Critica" assacava contra¦Vivia Serafim as maiores Injuriaso as mala innornlnnvela calumnlaü.rerinüo-a profundamente no que nllaunha do mnis caro na vida: ¦— Asua honra do mulher. O quo so pas-sou nessa alma delicada rio mulher,diz r, er Clovis Dttnshoe dn Abran'(hes: — 6 Indescriptivel _ pr.fl!(,',,;rí~?r",""'. fJc'SRsr>ero, nlluclnndamesmo, ante o attentado brutal acovarde de (|Ue frtrn victima, tentousuicidar-se. Impediria de o fazer, po-r.ãos amigas, o animada rr>r cora»ções caridosos saiu de enes efl. o,Impnvlda, alimentando esperança fu-gaz de que ns homens de "Critica*
tivessem coração o rectlflenssem n.Infâmia assacada, dlmlnulndo-n ao«olhos da opinião publica, porque,npagal-a de, vez tndos o sabem serie.re?"'^l\e!' !Y'U",!i '"c!",!l <Ia "Cri»
''ca,',na. redacção, depara Roberto
nfrih»? 

* umn mesa; não quer fa-nr-lh.-, olle era uni homem que nio™ cumprido a sua palavra dahonra. Pergunta por Mnrio Rodri-gues, geu pae, e dlrector do íornal.
^7ST Tn "u", n5° n!i,ava •"> <no»mento EMa nSo aorf.d:ta vangabinete para certlflcar-Be. Real-mente Mario não estava na roda-cç.ir,. o Inesperado atordoou-a alndai
?.Jf" r,l,ar_,r,ara ° K*lo da «ode»dade, baixando os olhos de vctko-nha, carregando nos braçoK o fardoPesado da ealunnla, não era dosbí-vel pnra uma mulher honrada. Olhounovamente para Roberto; olle, ce"m"id, véspera, era no momento a unlca.nessfla que podia sa!va!-a e dlrl»
ciante, nedindo por esmola aquIUlo aque tinha direito; Sylvia a Robertoentram no gabinete; passados qu«.oram alguns Instantes, ouva-se urct.ro e urn grito de dftr. Svlvla ertpresa e Roberto estava ferido.

_ Salienta, em seguida, o advorade
ja aeíasa, qua a simples narrac&edos factos, falta c!a accftrdo com tiProvas cos autos, é mais qua suf/i-"lente, para demonstrar que 4 tu»constituinte r.So pída ser eond*mnaaa,

BXAMB íioe ATTOS
^assa, ôr.i aêi-uida, o tr. C!ov'«a sxansínsr com minúcias, detalhai° 
,?if ^V,^'1"' 'o/*? ¦>¦• osças do,

a tòrmlna i primeira part* áa tc«de.esa. c::er.de, ao Jurv qua pod!»sentar-se saquaüe r.-.omi-to *, t-tv,
quiüasientõ, pedir a absolvição &j

'tT.-.v-.f-:-.-.;'^ na í_ci wM*.i.V .:
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Wo expediente, es sr, Lima Castro tar providenciando aobrs o pngai/.ii <„.i.r^ n iniiiiuirin tí.rtii. * 0 nifetito, mfcnt.-iuiiando a cifra da ree

ni.r,„*il.HIJ„.U .. I_
?alou solue a industria têxtil, • o
nr. Juarez Lopes sobre a política de
Minas.

OKUKH UO UIA
B' consiüeiadu objeelu de dolibo-

raç4o o projecto n. 217, do sr. Lima
Castro, picliiiniido a impul t.u;no dt
tearea e dandu ouiihm prjvidtn »&.

Passaiiilo-se â inateila do avulso,
6 aiintiiii inda a votaçiio do projecto
li. 73-A, ele 11)3(1 tlJ.indo a despesa
do ministério ela Miiilnha, para o
exercic io de 11)31, com parecer da
Comrüi.-N/u- (!»-• KiuányaB sobre emen
das oífcrei Ida.s.

Üuimiol i ido ft votua c projtcu»,
salvo nr- emendas, e dado como up
provado, o sr. Ad ipho Bergauiliii
voqu-L-i Vi i illi'.H;.io da votarão, folia
u qunl se apuram 101) votos a fuvui
ü um contra.

Silo, a s guir, suceesslvãmente
BUbiiiuttula.- a votos e npprovadn**
us emt?ruWtt da Conitnlssflo de nu-
nil-M,.- ll'- 1 II 10.

E' utiiiuiii 1,'idn ii votuçAo dn eun*ri
dn n 11, tambem du ConunlhsSo ue
£l"llllllli.'!lS

O sr. Addpho Beignmitil (paia
enfaminhai a voiayiioi comrva '***

piorando ciue* n hK*a de ec-mnnla as
salte o espltitii do» legislndiues,
ctpenuH in, tj ii»* . em, i-i ni- n fiRKuiii :*t ef
coniri os atl nentes no ensino, Tru
fe. rin emenda relnllvn no Resino
Naval, verba lb", lendo iiil**niiaçrie:-
que recebeu, a resjkito; dir. espiri *r
què o relatiif venha ti ti iI>unn dai
&Sí,!.irb<"itMt"H*n^ A< ti .*a dot* mi-ltv".*3
que detei minaram fosse reduzida a
SUbvençAo ram n Kscola dt Marinha
Mercante.

Pondera i|in essa escola, orienta
da i: dlrigiln por ofllclne» da Alma*
da Nacional, vem fniiunndo os fuiu*
roe eommiuidiinlei* (ln frota mereiin
Cu; dahi nAo vêr o orndoi motivo
para se desferir contra ella um gol-
pe que, segundo assevera, tirnra no
alludldo estabelecimento os recurso*,
da mnnulenç/lo o independência
nltrin de lançai descsllmulo c magna
no coração dc brasileiros que tem
prêEtndo relevantes serviços.

Dada como aprovada a emenda
II. II. o sr. Ailolphi, Ftergnmlnl rc*
quer a verlflrnçíío da votação, feita
a qual se npuram 107 votos a favoi
O 5 contra.

B' submettida n votos o aprovada
aenii mia substitutiva dH Coniinlssão
de Finanças 6 de n. 1 do plenário
ficando prejudicada a primitiva, e,
Igualmente, aprovada a emenda nu-
mero '?.. ainda do plenário.

SSo submettldos a votoa e appro*
vados os projectoe ns.:

158, de 1930 fixando aa torção do
terrn para 1931; o

JD8 de 1930, autorizando a abrir
oredlto especial de 70.-000JC00 ouro
o 860:000$000, papel, pnra oerorres
ita despesas cem o serviço de fron-
telras.
EMPHESTIMOS CONTHAIlIIJiOS WA

CHANCA
iü' annunciada a votação do pro-

'.ecio n. SOI, de 1930, autorizando n
abertura do credito especial de
10.168:8B9$508, ouro, pnrn pagamen-
r-o dos Juros vencidos e titulou sor-
teados dos empréstimos contraliidon
na França. . ,

O sr. Adolpho Bergarnlni (para
oneamlnhar a votação) accentu'o
oue o que uo pretende no realidade
íi fazer nova operaçfio de credito,
Isto 4, buscar com o? proprion cro-
dores dinheiro empreslndo para pa-
gar-lhes o que C* devido. Ahi, a ci-
íusçilc bo apresenta mais grave: so
fre traia dc- operaçfiti de credito ex-
vsrno, o projecto deve declarar; men-
mo realizada na França, pensa que

i.*. operaçfio acarretar! despesas Ine-
vltavels, a pnrn os excessos, nüo es-
fcará autorizado o Executivo. Assim,
observa o orador, o produeto do
empréstimo uão correspondera a. lm-
portancln autorizada no projecto.
devendo ser emendada a proposição.

Faz consideraci.es em torno dc nr-
gumentaçüo produzida em phnse an»
lerior doa debates, ponderando que
o relator deixou sem resposta por-
gnntRS feitas pelo orador, atttneníes
,*'J. questão. Insiste em obnervnr que
r.e- existe saldo, nilo ha necessitado
üe pedir emprestado para liquidar
divida de honra, e esgotado o tem-
)>o que linha para occupnr a tribuna,
declara allmeiiinr a esperança do
qus selam corrigida» hu falhai)
apontadas, ficando certo du que
üumpriu o seu dever.
fala f» s«. nonniGras aí.tes

FILHO
O sr. Rodrigues Alves Filho (para

encaminhar a votação) diz que a of-
íençfio que deve ao seu collega, lm-
pediria o orador de silenciar, no mo-
mento, pelo que vem dar explicações
a respeito das duvidas suscitadas
pelo mesmo.

Ao redigir o projecto, nüo para
QUe ficasse menos á vlstn a dispo-
nlçSo final, mas apenas pnra facili-
lar a vol ação ã:x matéria, fo! que
íicerescentou as palavras "ficando,

outroslm, autorizado c fnzer a nc-
üossnrla operação de credito pare
ijsse fim". A uiltgação de que não
se determinava o "quuntum" da
omissão do empréstimo nfio procede,
observa o orador: o governo ficará
autorizado r? abrir o credito especial

.necessiirio, o para attender ao pn-
gamenlo do "quantum" C* que poderá
effectuar a operação indispensável.
Faro, aslstri, operação ntí* o "quan

ium" preciso pnra perfazer o liquido
cie 10.158:B59$,'i(i8, referido no pro*
jecto.

Pondera, nlnfla, quo a alteração
unmblal nfio Influlrft, porquo so vne
realizar a operação em praça estran**
geira, com o fim de saldar compro-
¦-'ilsso no estrangeiro, em moeda en-
trnngelra que nilo cofírorê confer*
uao.

As- despesas, âsclar*. enffiata sn
mesmas, w o cambio eíitívemo? na
taxa em que se encontrava ha um
mez atra'/-. Quanto ao typo, será
conseqüência do contracto. Pensa,
com ns suim considerações, ter es-
clarecido a duvida de seu collega,
relativamente ko "quantum" fixado
ao projecto.

PAI.A O S!l, JOSÉ' HOft-irAOIO
O er. üose Bonifácio (para onça-

nilnhar a votação) de Início accen-
tu'a que não combate o projecto;
critter. a demora de que diz ser res-
¦úonsavel o presidente da Republica,
cm dar providencias pnrn eífertivnr
pagamento que decorre de umn de*
clsfio ía CArte cie Hnyu.

Lembra argumentos qne ejtpeneieii
om oração anterior, pnra reimíagar
da Câmara qual a medida Inicial eni
questão de tnl natureza. A seu vSr,
t-ira a rnensngem. dirigida desde logo
:.ío Legislativo, pedindo autorização
MiirR, por melo de operação externo
ou interna aer unldndn a dlvlõn. Não
í'ol isso feito, nffirma; passnílon tres
nezes ê que o Executivo se dirige ao
Congresso.

Salienta que aquells declarara es-
C.:rir i —"¦ ' '" ' ' ""' 

__^ 
***

íCUMPLIDO Oi SANT'ANNA
ADVOGADO

I BUENOS 4IKKS. 8B-Í3''* &S'1)AR
Phone: S*«83fl

ponsabilidade, e nasegunda mensn
gtm se contriidlz. apreseiitniido ai*
garismoB diversos,

Lastima que o retardamento tenha
dado ensejo a coniinirnlarioB de*s
Hgindiivels, por desnboniidoretJ do
cieiliti, do |,íii2. rinlIenlH que o pro
J-voto não ê claro orn aous textos, c
iiiiali:;,-! estes, para, adeante. contes-
tat a necessidade de se eonlrali
um empréstimo, desde que o Brasil
possue saldo monetário bastante

j para liquidar o divida. Trocam-se
I apartes entre o relator outros depu
j lados e o orado! u qunl oa-sn n tra

iíii dii qnes-l/lt) -vri» face daa .vi!.;.
ções eia tll bill es, A.-seiein qne suas
cMíns.dt-iaQóep víaiini di-txm deniont-
Irado qu* a riiensiigem gi-vernnmen
mi falia ít verdade

Nâo obytíiutf' ponsiddrar lnt'oniplfc
lo o projecto, dar lhe a o vi-lo, es
tlmillldü que qiniiili iinlis *( dê pol
HXtlnrtft n quc*st,1o

«I l!IO**,\V l,(ISn|,l*.AçV'i.í>
U SI . ftllici icll 0, Me eic-ll dt I lil

ei aniinri.il a vilnção) diz que p-.n
se encontrai ria KunipH, nu anuo
passado, pôde iiciiiii|ianliut de perto
o desenlolni dn (leelsfin loinailii peia
COrte de lln.cn Ao coiiiirn lo (io q-i-
afi ii ti;;i in t..« yt Ui- oli. ijü1*, fi ..-.i 11 < i - *
llllVHI ,i llll -rui V.Xilll p.l I» * ll,,^.'
eni lei u gc*v*iin, se fntigra ulnil .
cnm ii Ui-ni i*ilic,.n. i-eleiiiln e si*' agi
rn pedli as providencias para rum
pnr a senli-nea.

lti ferindo-se aos iititeçedentea do
¦aso, pondera que se luzia mistei

uni prazo entre a decisão o o lele
giiiiiinin do giiveriio biiiaileiro que
const,lula siniplés nfliininção d'
que acatava, leaptllava t Ia run in
a sentença ailuiliela. (.jnnnto a ter h
demora importado em descrcclllc
para o Brasil pensa que essa lm*
prensa, corno a dc- todos os palzes,
nem sempre se pôde fui tal A In
liiicncin de Interessados, e que os
eotriincnlarloH feitos em virtude deusa
Influencia vâo iinliiiiilini-iil-e forçai
n opinião, no sentido desejado pela
defesa do.i Interesses.

Refere que nns vésperas da decl-
são suiglu uma verdadeira especula*
çno em torno dos titulos brasilei eis,
om virtude do conhecimento ante*
clpario de que aquella seria de-sfa*
vornvel ao Brasil. O orador pre
feriria o eiiniinlio tonindo pelo Es*
tado do MlnaB, fazendo aoeoi.do dl
recto com os portadores (le tilulns.

Acha que, aceita a arbitragem e
proferido veredicto contrario, cabe
ao Brnsil cnmpril-o. Accentua quo
foi prevista a hypothese de enten-
dlmerito reclpoero quanto ao Inicio
da execução dn nentença, não sendo
de estranhnr que o governo brasi*
lelro tomasse cautelas, enviando um
funcclonarlo competente para apu*
rar com er.actidSo a respunoabllida-
de do palz. , .,

Dopoia do outraa observações, oiz
que sd por completa perturbação da
comprehensão dos phenomenos ti-
nancelros da hore nctual, ne pode ai-
legar a existência do naldo como ar-
gumento contra a necessidade de
uma operação do credito. Encara
nindn a questão em face do cambio,
concluindo que o projecto e perfeito
em sua redncçfio, em nada deve ser
alterado, senão cm pormenores que
c própria verificação finai, no acto
dn pngnmento. apurará.

Piido eomo npprnvnrto c projecto,
o nr. Adolpho Bergarnlni requer a
verificação, feita a qunl no apurou
104 votos .-> favor o nenhum contra.
Mio havendo nuemro, procedo-so a
chamada, a qual confirma ausência
de quorum. , . _

São Buccesslvamente annuneiadas
e encerradas as dlscuss5ea seguin*
"projecto 

n. 1BS-A, de 1930, dlspon-
do sobre Juizes do direito nas co-
mnrcan dos Estados, com attribul*
Ç0es privativas quanto ao f alistar
mento e ao processo eleitoral UM e

requerimento n. 123, do sr. Mau-
rlclo de Lacerda, do Informações so-
bre n prisão de cidadãos brasileiros
(unlca).

SENADO FEDERAL
OS MIK. VESPITCIO DBMREBE

,VA COMMISSÃO l»E FINANÇAS «>0
PHOJECTO SOBHM A RADIO-

KI.BCTIUCIOADK
A isessão dc Seuadc transcorreu

rapidamente, tendo e. mesa dado co-
nhecimento aos senadores de um
officlo do primeiro Hocretario du
Câmara enviando a proposição que
proroga. atft 3 de novembro a actual
legislatura.

OHUEM UO DIA

Sem numero, a mesa deu por on-
cerradas as dlscussdes, sem debates,
dan Beguinleu maieiias:

única, da emenda apresentada
em terceira 'discussão A propuslçno
da Gamara dos Deputados, que revi*
gore. o saldo do oredito especial
aberto pelo decreto n. 18.328, de
1928, para pagar serviços executa-
dos no edifício do Supremo Tribunul
Federal;

única do veto do prefeito, í, raso-
lução do Conselho .Municipal que
equipara os vencimentos do auxiliar
titulado, da Directoria Geral de
Obras o Viação. .luliu Ces:,: do Fa-
ria Cardonl, aos do auxiliar techni-
co da mesma directoria, Edgard
Luiz Duque Estrada.

COSIJllISSAO DK F1NAXCAS
Essa eommissao reuniu-se sob a

presidência do sr. ArnoliVi Azove-
do, approvando os seguintes pareço-
res:

Remettendo para a Gamava uma
proposição dessa Casa do Congresso
Vetada pelo presidente da Roptlbll-
ca, e quo veiu parar ur- Senado, en-
vinda pelo cr. Lyra Castro, minis-
tro da Agricultura; favorável no
projecto quo autoriza n ttbRi'iur.1 do
credito de ÍUfUlfi, pnra pagar :-.
Francisco Pedro de Oliveira Josí*;
de 2:47515 pnra restituição r. Anto-
nlo Pinto da Silva, do excesso qu
pngou peia matricula de um •*-.:
filho no Collegio Militar de Liu-.iu-
cena; 6, pr<iposiç.'io da Câmara c,,ie
autoriza o governo a mandar incor-
porar aos depósitos de que tratam
os decretos números 14.320. 14.530
o 5.046, oa juros dos mesmos deposi.
tos © a que autoriza a mandar In-
corporar aos depósitos de ç-.K. tm.
tam or decretos ns. I4.S2S o 14.530,
de 2 do Hgor-to e 10 de dezembro de
1920, e 6.040, do 20 de outubro de
1.121*, os Juros dos mesmos depósitos
creditados ao governo e recolhidos,
ou quo se recolheram até 31 de de-
zembro de 1930, ao Thesouro Nado-
nal. como remia eventual, afim do
serem suplicados ao pagamento dns
obras de construcção de trechos
ferroviários no interior de Fernnm-
hueo.
O PHO.IECTO SOIIRK Á RADIO-

EIiECTUICIDADE
Ainda na Commissão de Finanças

foi lido o parecer do sr. Celso Bay-
ma, favorável â proposição dn Ca-
mara que regula s. utilização e a
exploração dn radlo-oleetrieldade no
território nacional,

União sagrada
BF.LLO HORIZONTE, 21 (Pelo

radio) — A Alliança Liberal
quando outros enormes serviço»
não houvera prestado a Minas e
ao P. R. Al, pelo menos cates
dois ninguém pudera contestai
que ella ucarretou ao grande Ms
tado mediterrâneo e a seu tradi
cional partido político: por um
Indo mostrou ao pniz atí* que
ponto snrã possível attingir a
capacidade de resistência o serifcn
dn dignidade, a altivez do povo
mineiro; por outro revelou a
exir.-ioríl nreria força de cõhesài
,|u sc-u velho nrgnnisiiiíi pnlit.n-,
Minas s.-ií desta lutr. muls res-
'"•it'i(l:i de. que nunca aos nlhi»
dn tiniãn. Knniuant" vemos d*i
outro lado stihmergirem-se, co-
liortos peln desestimn une* mini
Homens como os srs, */itnl Snn
res e Estacio Coimbra que di s
•i i; rir ein da fAirnn iiiiiIh hvII
trmte os n-nndatos do qu, se
erninntrnviim Invertidos — nns' loirres lil rnps mlnelnis eli em
tromns ns srs. H.*rnnrdi***. Anfei
ni<> (' 'i-lcs, 0!e *r'o M ml 1 \V ri
ir '- io I'".-iz. erectos, cercn cs dn¦ I' -¦ ¦• nuniiitiiil (Ilcnlfli *te
p|c|fi |,,.*.i,l do e eeu i ,-'ura rui"
cio se ni d* **ii*,*iMi nis'.- m-t int
ilnloriisn puni n si-ibrcvlvencla *1n
nstitnlcfiev: livres nn Rrnsll,

Nem um homem de caracter
di '''ilido pi*r*inli< n opinião, si
*i|'-iípoii n*-'a luta mm o Ind*.
lu governo frd rti\ A 15 de no
,1-inbro to rã nu--.si> o sr. .llllln'ii'.-"es. Pois posse (i.-'cr qu** ns

1 nders mn" ros se nchnm neste
momento, tão dl Imites do futuro
nro.ildentp nunntii dn actual. Aqui
não sc fnla em capitulação, cm
trniislecricin com o quiidrietinii
virrentp nom com o vindouro, Ou
o sr. Julio Prestes rapituln dp•inte de pontos essenclnes do pro-
irrnmma dn Alliança Liboral. on
não contara rmrn governar com
o apoio dp Minai..

O P. R. M., nte agosto do nnno
ii:iss*,*idn. ern um partido qup sp
"iicortrou por mais de uma ve?.
em antagonismo corn a gente
montanheza, por desvios deplo
ra veis de condueta. Agora Minas;
e c P, R. M. se confundem nuni
sA corpo, mima unlca entidade
nnmn mesma Rcrenn c profiindr*
identificação, O P. R. M. cetã
dentro do coração mineiro: C a
própria nlmn mineira em impe
tos de sobranceria, dp emancipa-
rão e de litiprdndp. So o Brasil
deseja a abolição do captlvelrn
dos brancos, a rnainr força desse ;
Ideal antl-esclavnglsta oJ hnjp o :
P. R. M. Venham falar n um
mineiro em accordo com o sr
iulio Prestes para que Minas te- !
niia nnmeaçPes federaes e viva !
em paz com o Cattete. O cérebro
que pensar essa Ignomínia flcarfl
impedido de í.rndiizll-a c!p publico
tal o ambiente de revolta qur
icolheríj o seu mfio pensamento V

Outro traço Interessante dn
actualldade mineira £ o desappn-
recimento dos maüzes que colo*
riam outr'ora o P. R. M. Havia
hernardlsías. carlista?, viannis-
tas. etc. Havia chefes separados;
por antagonismos irresistíveis
Agora, entre todos as chefes ha l
um pensamento unico c domi- fnnnte: manter com honra o nome
de Minas. Enntrc oa rrs. Wcn-
ensino Bras e Arthur Bernardes,
por exemplo, não existe mais
uma nuvem dns dcsintelügenoias
quo os separavam. A Commissão
Executiva fdrma um bloco de ps-
fupenria cohesão. onde todas ns
ilecl.iSen resultam uninlmes, « sem
nenhum esforço pnra isso, por-
que_o sentimento coliectivo d da
união sagrnâa do Pnrtião com o
Povo, e do povo com a nação
brasileira.

A tyrnnnia perrçpista devera
sentir-se Inquieta. A miinnça n.*
Minns o tífo Grando unidos, paraa reconquista de prerogitivas-
essenclaes do povo brasileiro
envolve um triumpho decisivo,
mnis próximo do que se poderá
pensar, do regimen constitucional
em nossa terra.

Ansís" CHATE.WimiAfVR

AS MARCAS REGISTRADA
Denuncia da Convenção de Berna

Cnmpos BIKNFELD

(Presidente da Brasil Patentes,
Incorporada, sociedade anonytr.a,
ajenie de privilégios, com sede

no Rio de Janeiro)

(Tara O JORNAL)

(Conclusão')
K' contra um eslado de coisas-

d,uso e depi lineiite para ob brios
nacionaes, çue o Iliasil deve reagir
neste memento, denunóiarido n Con-
vençãi de Herna, revalidada em
Haja (l'.i2õ), a bem de seu lunai ao-o! e de sim independência leetr-la
i va,

A lei miei nacional sri pode sei
aceita, quando decididamente tnvo

| rece quem a adopta, e não nus ca
1 sos em que nêa uma sltuaçâu unha
| desiTirniiiHloilà, eonira um paiz ou
I íi uno de palzes, em favui de oulrosenals furtes.

I gula gi itJs itiiderla paia o Ihesou
. ro. ce mo prova o dr. Õr.ulárl de An*-inicie, c-t-n-ri de -JU'í$0(!0; ass'm ee

ixpiii.M ii "quanium' que lenderia no
I rtliiMilll'0 lil asilei io, cada registro:
I l.*-,:i**lai;ão ela prui-uiação
| dos coiisulnili .- üi asilei.
| ros 4JPO0 ouro 

LeRÍHlngíío de proouraçÉio
I no Ministério das hei.i-
I çues EMerloies « impôs-
I tu do sello nc Tiiesuuio
I *ieIlo nu pet.çfto

Seilo em ires descripçOes,
d.i it- im ,: ii,-, •..-1tu

Certificado dc registro ..
Taxa especial de registro .

18J00U

4$00f
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m ESTUDANTES FLUMINENSES
EM S, PAULO

Illustre ex-tünivK
nano: "Comiria fiizei uma "viiiru'
te" entre os 143 pusãuidotei* brasi
leiius de iniieiis de Berna, ptelliiile.
a opinião delles, quanto aos benefi*
cios que gozam por esses registros'
As 50.000 marcas, cresta mfidla, ren
dei Ium pina o 1'ln-souro. 10.000 con*
tos, nl6m (Ins classes addlcioiiaes
dos emolumentoB do transferencia c*
outras taxas que essas marcas nãn
pagam

Desde 1027, porém, Isto C, depois
que o finado dr. Goulart de Andrade,
escreveu seu notável artigo, a Con-
vençãu de üerna Jft nos mandou
mala 10.01,0 marcas, riu seja- cerca
de 2.i)0u contos, perdidos para o fls-
co brasileiro, durante os annos de
abril de 11)27 a nbrll de 1030, além
de outros enioliimentoo como Já fl-
cou dito.

Ao todo o prejuízo fiscal subiria
a mais dc 15.000 contos de réis.

IJ'onde se conclue, com a eviden*
cia dos taetos, que a Convenção de
Berna custa uu Biasll, cena de 1,000
contos antiiiaes, e;:: renda perdida
A renda da Propriedade Industrial,
proveniente das marcos brasileiras,
n.ttinge a pouco mais de 1 000 contos,
por onde se Infere. logicamente, que
on coininerclanter? brasileiros pagan-
do 1.000 contos no Thesouro Nacio-
nnl, para registro de sua.-, marcas,
estão subvencionando o registro dns
nmicas dos seus rn neur rentes ee-
trangeiros, concedidas quasi gra-
tultamente no Brasill

Kls a elevada noção de Justiça In-
ternaclonal que tem presidido os es-
fadistas brasileiros nos seus trata-
dos com outros povos.

O commercio o a industria urasi-
lei roa não podem prosperar, porque
estão sujeitos :i essa situação des-
favorável em relação a competidores
estrangeiros mai3 fortes, mala bem
upparelhadorj, o que vèj

corn a vantagem de uma prolecç^i-
mais ampla e mais effiraz do que n
que gozam os nacionaes.

Taes são os motivos de ordem In
terna ejue estão a pedir a denunc»
Ininiediala dn Convenção de Berna

O Interesse administrativo, ou seja
o serviço do Ministério da Agiieul*
tura, seià favorecido pur essa de
tiuucin; as d> -TtHsai- or^mniTitaiiair
serão reduzidas, sr- o Brnsil abando
nar e Convenção de Haya porqui
esse serviço, hoje dado graus, serã
pago; c leceila dn Republica, au
gnn iitaiin de prouipt., cerco dc I ou1'
contus poi anno, e seria acerescen
t;idn de futuro, de at-ct) do coin '
dübuitwijvítnento dntr relações* com
me.-ciacs do Brasil, com os uutru**
paizes.

U comniercio e a indus trla nacio-
nu) netíiu Iavoietridut, poniuo «» e1-
tiangeilo esiaià çujeitn ãs mesma*
condições, pniu blei os reg strui*
de inni''*àf! nu paiz.

l>s motivos de oulein nternn coin
crdein de um m«nlo estranho, eom os
inteeesses eiruniinilirijis do Brasil, paia
conjuritr z denuncia da Convença,
,le Berna.

Nu esplieru internacional toda n
Independência í* pJuuea Chegou -•
inuiueniu em »iue u líiaail rievt* íil
limiar n Biipreniiicia dn sua indus
trla e fazei vei nos pc-vus civiliza
dos que o commercio brasileiro, In-
servido por lianas rle navegação un
clonncs, k urn dus maneies facHuel*
cconoinleiis mundiaes que deve se'
coni-ervado, para o tiem de todos v*
povos da terra, e merece a inesinn
protecção e ncalainento, que* o com
niercio das velhos nações eurüpéaf*
puis o nussu comniercio e a nossa in
dustria são unia fon.n respeitável t
Indispensável ao progresso (ia civil!
zação.

O Brasil fornece produetos e ma
terias primas bnsleas parn aa indus
trlas européas e tmrle-nui -i n-aiius
como o rafe, a borracha, o manga
noz, etc. He o mundo precisa d'
i;i;isil, deve aceitar uma igualdadt
de condições com ei te palz. A Con
venção de Berna nega a Igualdade
dc direitos rio eiinimerclo binsileiro
e 6 um elemento contrario aos inte*
resses dn economia nacional, que
deve ser destruído parn que o Biusil
posso alilrrnar sun autonomia eco-
nomica e levantar bem alto o pavl*
lhão nacional que ti-emul. nos mas-
tros dos seus navios, nos 7 mures
empenhados nn edil ica nte tarefa d'*
levnr a todos os povos da terra a
benção e o conforto que lhes propi-
nam ns matérias primas o os pro-
duetos, tratado?, 'íianufacturadoB, e
exportados peio Brasil,

O habito de curvar-se criu c que
Pieiiii designa o cnniplcrvo «in lnfe-
riiiriiliiilc, estado emolivo que sc
torna no correr dos nnnos umn bar*
reirn intrasponivel, ü homem, acos*
tumarlo a abaixar-se, por fim chega
ft degradação r: k uni vencido mo-
ral, perde o animo e nr* forças paia
a luta. O habito do Brasil curvar-se
acabará acostumando o brasileiro a
ser tratado como um Inferior enlre
ar, nações o criaríi para esta nacio-
nalidade, um estranho caso de psy-
chose collectiva, passando do lndi-
vlduo ú colleetivldade, o complexo

no Brasil dn inferioridade, elo que fala Freud.

A SESSÃO DA GAMARA PAULISTA; Conselho Municipal
DEBATI HO O PROelECTO Dl

REFORMA EI*EITOItAL
S. PAULO, 22 (Da Succursal d'0

JORNAL — Pelo telephone) —
Presentes Z1 deputados, o sr. Aguiar
Whitaker, presidente, deu inicio ft
sessão.

Na hora do expediente occup-iu
a tribuna o sr. Hilário Freire, que |
pronunciou um discurso fazendo
resaltar as vantagens Ja institui-
ção do escotismo em S. Paulo, sob
novos moides, tendo apresentado,
c.té, nesse sentido, um projecto.

Após o discurso do 3r. Hilário
Freire, passo,i-Fe â ordem do dia,
entrando em discussão o projecto
n SJ7, tio anno passado, relativo ri

C03VTINUA A OllSTRUCCAO AO
OHÇAMEIVTO

A primeira pano da ordem do dia
i da sessão rio hoje, no Conselho -Mu-
J nicipal, foi como é do regimento,

consagrada i discussão do orça-
mento.

Falaram os ors. Costa Flnto e
Carreiro de Oliveira. O primeiro rc-
feriu-se ao acto do prefeito exone*
rando o sr. .Mario Cardim e líodol-
pho Kai lorelli das funeções que oc-
impavam cm seu gabinete o na Pre-
feitura. O ultimo, discordando do sr.
Costa Pinto, que, afinal, reconheceu
lisura no actu do governador da Cl-
crue, atncou fortemente o sr, Prado
Junlor, a quem ncerusou de cumpli-
cidade com alguns dos seus auxilia-
res doshonestos.

Para robustecer a sua aífirmaçfto,
disse que o prefeito ha muito snbinum novo processo eleitoral. O sr

Rodrigues Alves requereu ciue o re-] do caso das loiras protestadas do sr.
ferido projecto fosse encaminhado Cardim, man só o demittlra, quando
ft Commissão cie Justiça. Adcanlou I foiçado pelo presidente dn Republl-

Í-*. PAULO, í'2 (Da succursal. cí'0
JORNAL —* Veio telephone) —
Após ns visitas dos acadêmicos ba-
hianos, mineiros o urugunyoa, le-
mos actualmente a des ncademicis
da Faculdade de Direito de Nfctiic-
roy. Chegaram hoje a estn capital
acompanhados peio Ir. Telles t
bnsa, professor desse estabeleci
mrnto fle ensino. i_'rmo seus nr.l-
legas bahianos vr*ni elles a S. Pau''.*
movidos pela curiosidade dc conhs
cer o nosso systema prnitenc.i.inu.
organização cir. policia teehnica do
Msiruiu *.* ilenv ..-: institutos da n-'s-
sa terrn. Apresentaram-lhe ns bout
vindas »m nom- dos estudantes
píiuii- - ,,s acadêmicos Humberto
Pnn -.- - Kdgard Pereira Barreto.

airiün o orador que todas ns sug-
gestões da bancada democrática se-
rlnrii bem recebidas,

Filia, então, o sr. Antônio Feií-
ciano. deputado democrático, que.
logo, no principio, pôz em relevo
os grandes defeitos da lei eleitoral
vigente, sob cuja sombra, í?o sev,
dizer, se commettem todos os sbu-
sos c as fraudes Imagináveis.

Affirma, então, o orador que a""' rua bancada pretende apresentar as
j^',1 i seguintes modificações ao projccio

em discussão: Que os mesarios sc-
jam nomeados pelos juizes dc di-
reito; que fls folhas do livro eleito-
ral sejam todrw rubricadas pelos
mesmos juizes; que sejam publica-
das as listar? dc chamadas dot elei-
tores e mnis a expedição dos bole*
Uns no prazo dc 24 horas e finai-
mente a adopção do voto secreto.

ca. Pnssou, em seguida a atacar

¦ mímmm aereâ dã
mmh no wi

1 M MAPPA DOS SERVÍÇOS
DA IMX-.AMKIUOAN AIRWWS

Recebemos, hontem, da Pan-
American Airways, Inc., um mappa
dos seus serviços aéreos, ultima*
mente nugmentartos com a aequi-
sição feita por essa companhia do
«cervo da New York, Rio & Buenos
Aires Line.

VeD-se, pelo mappa que nos foi
envindo, quo a Pan-American fe-
chou o cyclo ún navegação aérea
dr. America do ául.

0 GOVERNO PAULISTA PEDE
A ABERTURA DE ÜM CREDITO

SUPPLEMENTAR
8àu OOXTOS PARA PAGAR O

ESTADO DE MINAS
8. PAULO, 22 (Da Succursal ã' O

JORNAL) — Foi lida no cxpedlen-
te da sessão (le hoje da Câmara
umn mensagem do vice-presidente
do Estado em exercício, solicílan-
do a abertura de um credito supple
mentar de 1600 contos de réis. ll
verba "Reposições e restituições",
figurundo entre a» sommas a pa-

desabaladiimento o :<r. Marques Por-
to, superintendente da Limpeza Pu-
blica. Appellou pnra o direetor dn
Fazenda .Municipal pnra que venha
confirmar so o sr. Marques Porto
não declarou, em inquérito realizado
na repartição ciue superintende, que
fizera lnscrlpçito de nomes fantastl-
cos em folhas do. pagamentos, pnra
so apropriar dos dlnheiros respectl-
vos.

li concluiu dizendo que sabendo
o prefeito do resultado desse Inque-
titu, C- patente que elle está acumpll-
ciado com o funoclonario confessa-
mente deshonesto.

AS VAGAS V\ CDMMIS.SAO DE
JUSTIÇA

Fornm reeleitos para as vagas
existentes na Coniinlssão de Justiça,
or.* próprios renunclantes, srs. Vieirn
de Moura, Henrique .Maggioli, Pln-
ladelpho de Almeida e Dormund
.Martins, mns apenas o primeiro
aceitou a reeleição, tendo os demais

j renunciado novamente.; Hoje será procedida eleição pnr.-*.
I as vagas deixadas pelas renuncias
I de hontem
i A COBIIANCA KXECUTIVA DAS

BIUIAAS IMPOSTAS AOS FUNC-
CIO.NARIOS MUNICIPAES
Em ultima discussfto, foi cppro-

I vado c projecto n. "0 dcs'e nnno, ds
autoria do sr. Clapp Pilho com umn
emenda do sr. Caldeira de Alva*

Para o Concurso de
Belleza

CHECAIXAO, HOJE, A EST4 CAPI-
TAL AS EMHAI.XATIUIÈES UA

DEI.LEZA DE DBZKSEIS PAlZtJS
EUROPEUS — OS FHKPAKA-

TIVOS PARA UECflIEL-AS
Cheganlo hoje A nossa capital, a

bordo do vapor "Cuyabá", na embal
xatrizes da belleza de dezeseis pai-
zes dn tluropn, que vilão concorrei
ao próximo torneio de esthetica ie-
n-.inina.

A presença das formosas jovens
expoentes da beilczn racial de pai-
.res de civilização mlleiiarla, ao lad^
das expresseces mais fortes das ra*
...is cnuleiuins que estão suig.iiuu
^o rythmo de uma civilização núva,
itus diversu^ pauta üu iNuvo Alua
Jo, dura ao Uio ue Janeiro, durante
itigiuiB dias, os furos de metruiiò
.e univeisal da beileza pura. tmlii
«t iiiisieüiiae f]Ue s<í obi-erva em to-
cias as lUiiciiUas sociaes e no se.u dtr
nuas as colônias estrangeiras aqui

domiciliadas.
u "Cuyabá" entrará ás 14 horas e

it ruçará, (lotfciveimeüttí, no CàtíB oa
raça Mauá.

O LEtiISI.A'1'IVO CARIOCA NA
ni-;ti;i'c*o dvs "Missus"

.Sa sessão de Iicii.fiii üo .."ouse ir
.iluii.cipni o iiiteiiueiue Uena de
.lou: r solicitou de .*< ns Hans a nu
.¦ ;i •• -jl- ulllü coiniillhí-ilo oaiii l «•

. ,,ci ns "nus - s'- c ii  i ni li*-'-
iu- do i.egislnt.vo dn cidade.

A,.vlllli'l'n U t"-''l<jU Üi*',ÜI ítí ÔÜli
un nuincaiin u seguinte coiiimiosão
inlelideiitus Jilar.u Unrbosa, Oor-
hiuiiò .Mai l.ii.- e Viena de Moura.

ClIl-JliOl. Illl.\ |-|'..1I, "MISS
;;s,'ii.,io sa.ntü"

Pura tomai í.uite nus lest-cs çne
serilo realizadas ein liuineiiiigeiii

in .-.-es' estriingulras, chegou, hon*
em, ,iu Ilio, a senhorita Maria Per*

rarii "Mis.1* LCsplrito tíaiito".
VIRA' AO UIO "MISS CHI,DMA

ISIIAIll.ITA l»l'J S. P.M l.O"
Pura cuiiiprliueiitar ".Miss l.ioa-

i.o" em nome dn sua colunia, vira
no Klo, dentro destes dias, a ae-
nhorlta Sarnh üecker, eleita "Miss
Colônia istaelita de S. Paulo".
SYRIO I.IIIAM-JZ A' SIA ".MISS"

Hoje, por oceasião dn chegado nu
"Cuyabá", n cujo bi ido viajam ns

misses" esirangei.as, o commetcio
s.i rio-ilbaiiez cerrara suas portos, a
peilnlo da Sociedade Cedro de I.i-
nano, afim de que a colônia possa
-tssistlr au tlesiíinbartjue e íis pn-
nielras homenagens n serem pres*
radas A "Mi.-rs Líbano".

OUTRAS IIOMK.NACKMS A'
SEMIORITA I.i Ali; A /.oe.lll

Entre as muitas homenagens que
serão prestndas á "Miss liliano"
constam um baile no Syi io Libanez
A. Club. o uni nlmoço nns Painel-
ras, no dia Ul o no din 5 üe setem*
oro baile no Club Fenlclo,

Em torno dessas homenagens hn
grando animação por parte da co*
Juiiiri syrio-libaneza,
"MISS I.IIIANO" HADIOUHAPHA

A' SUA COI.OMA
Do bordo do "Cuyabá", "Miss Ll-

bano" enviou, hontem, o seguinte
radiogrnmma no sr. Abrahim Sad:"Agradeço n vosns iimnuillilaile e
me confesso granderiiènte honrada
cm receber o testemunho dc admira-
ção dos meus compatriotas na hora
feliz em que me. approximo dn a-
pitai do Brasil, Já cumulada de
gentileza pela hospitalidade brasi-
leira".

O PROfiHAMJWA DE HOMENA-
GENS DO UEJVrilO GALI.EGO A»

"MISS HESPANHA"
Em reunião realizada hontem, o

Centro Gallego, órgão representai!-
vo da colônia hespanhola do Kio,
ficou deliberado um interessante
programma para homenagear ".Miss
Hespanha".

Entro outras coisas, ficou reso!-
vido qu* amanhã, 2<, o Centro of-
terecerá a "Mlss Hespanha" um
"soupé-dansatite", no Kesliiurnnte
da Urca; uo dia 27, chá nn Contei-
tarla Paschoal, e no din 31, grnn-
dioso bailo no Centro Gallego.

Antes do baile, haverá uma re-
cepção, presidida pelo representnu-
to diplomático dn Hespanha o com
a presença dos demais funecionaríos
da legação, representantes consula-
res a altas personalidades da colo-
nin.

Esse programma de festas, a car-
go do Centro Gallego, ainda não
está completo, sendo possivel que se
realizem outras homenagens, du-
pendendo a sti-i effectlvação de ul*
terlores providencias, que sõ podem
ser adoptadas depois dn chegada dn
"Mlss Hespanha".
A9 PROVIDENCIAS DA LEOPOIi-

DINA «AH.WAY

Impasse alarmante

Ds u»! j5»'c,"L'(i!ior do Scnaao.)

A crise lie numero, no Senado,
tstíi preuectipando grandemente oa
senadores, mais ou menos apuvor..-
dos com a perspectiva de nào ser
obtido o "quorum" regimental para
a necessária prorogação lcgisl.il!*
va uté 3 de novuiiuro, de accor-
do com a proposição hontem reiner-
tida pela Câmara dns Deputados
A mesa ista sentindo uni verdadei
n impasse na situação, puis cios
t*;i senadores upeniis 3tl sv encun
iram promptos parn ns trabalhos,
Isto é, mnis quatre apenas do que
exigi- o reg uni'ti lo parn as votaçúc-
Para agsravni a crise ieve emliu1
cai hoje parn „ liurieim, o sr. priin-
cisco .Sá, csiandu tiiiniiciu cm
•.esperas de iageni o sr Antoniiu
freire, restando dessi niudu ape-
nns dois senadores a mnis do nu
mero eslrictnmcnle iiecessnrip pam
a appru.nçfiu dn.*- matérias cons
tunies da urdem i'n dir'-

Agora, si- dentro de dez dias, nuo
se realizar o inlliigie dc cpnipnro
cer ao Monroí lodo.* os seiiadurcs
que se enctintrnni em foi ma, n-.r-.i
capital, a mesa não terft npprovuri'i
curilrn n vontade geral a propôs!
ção que |>r **i <*r-;a n nctunl Ugislal
rti, interrompi'idu disse niodo. .i
marcha dus projectos que transi
tn:-,i pelo Congrisso vi bran lo u.n
gi-lpc Impievisro nr. ei-iinoiuia elo.-
legisladores i dêixatilo o girvcrnu
sun leis -i-..nnn "' n ia-- o fnCu,
como dissemos, estn cr; samlu a"
pffíichs-Oi!- n rit.ssi vi'r. titais >u
menos Injiisilflcniels, |iois diiiiui
atí dois de setembro, a mesa de

olüüMM UOS;
COríGR^S^toTAs MíNEfROS

A CAMADA ArPDOVOI). UM
II/JIMO TIltNO. O UIJSPUlTIVO

plíO.MJCId
BBLI.O HOIUZONTE, -- (IV,

succursal d'0 JOlJNAi,, --- .'• Cn-
mura npprovpti em sessão eNiriior-i
dinaria realizada agora, ft nolie, em
terceira discussão o prolecto nu-
mero 166, augmentando o siibsblio
dos congressistas para 000?uúl.1 dia-
rios, I

ti projecto ser!; enviado au Jr;c- j
nndo, amanhã,

Íilm todos us meios continuam as
criticas severas contra o projeclo
em apreço, accentuando-sc a sun
Inopporttinidade devido a situação
financeira du ICstado, nue exige as j
maiores restricções nos gastos. |

E'C0S DO PROCESSO SERRADO
O RIPKK.MO 11111(1 N U, Vu>

TOMA (OMIII1.MI NIO DO
KKl lltSO KXTUAOHDlXAItH)
INTEItPOSTO PI-JLOS AIM-

MAKIJS HA \lCl SM.ÂU
(.) ministro Hermenogllilo oc Rar-

ros c*X|ioz hontom no Suproinii Trl-
bunal uma carta testemunhavel.
vinda da Justiça local do iJlstricio
Federal, om que suo recorrentes o
dr. Abílio de Carvalho e a viuva
Djalma Leal, c* recorrido o escrivão
Pedro Ferreira dò Serrado.

Motivou a curta o facto • -• icr
o presidente dn COrte ele A poe II ação
se recusado a mandar pi'oc?s.s;ir
um recurso e.*;traoriilnaiio, inter-
posto pi .us teslemuiiliantes, do
accordão que confirmou o "vere-
dictiim" .Io Jury, absolvendo o os-
cri vão Serrado, em processo crime
que lhe foi movido pela Justiça
Publica,

A carta testemunhavel (. Julgada
improcedente, de accordo cum o
voto (lo relntor: 1.°, pur serem os
testemunhamos — meros auxlliaies
de aceusação — partes illegitlmas
pnra a Interposição de recursos: e,
2.", por ter sido o próprio recurso
Interposto f6ra do prazo.

ante da ameaça de Ihtcrrnpçftá iS?§
trabalhos, conseguira numero de
sobra para :i> votações mesmo ,ius
ti-nhu de levar ao Senado etn ps.,
dlola os enfermos, e os ausentes n*j
aeroplano.

A proposição da Camnrn qur rò-
gula a utilização e expluração ds
líuliu-eieiriricitlade anda pelas com.
niis.-ilcs a "toque de cais::!" c,mo
sc custutiia dizer, Lido e :ippru\.uio
¦ i pnrecer dr tr. Jo.-*? Augusto, ns
Commissão dc Justiça, sobre r me.
(•(.iii.-llliicioniiliduile, na quurtn !oi-
•:.-\ fui, na Commissão dc FIiúiiiçrí
msli lliindii :).i sr. Celso Uiiynia çue.
j.'i honleii) itu eseiTou o seu par.--
i cr .* e|iiai sô não foi approvurio,
iiusiiui cuii! cs pi* .Idos de vista doa
ms. üiiciio Hriinilào e Vespueio ,le
Abreu pur lei, a is.*-o se opposta e
.si João T!.iimí-(i st Aniolfe, Aze*
vcilu i'iitt'1) leu, seguindo c pc-sjl-
mo exemplo lia dlns dado r.a Coin*
nrJ.-*: ç,, (ic Ailriliuiçòes Prlvaiivuu,
i|iu*i pocii.-i i-i.ci-i rrir u discussão ns
matéria e dal-n por approvada,.
pres, Indimio a commlssAo dns ra-

. "i- .,::.- porvcnlurii tivessem 03
cieis i.i, mlii,rs de aiiduzir r.o seu
luíci div 'igcute,

AleJr.i de sor antl-reglments.; a
insíiiiu.çãu ila senador paulista ir.i-
pli,, ,':. iniinu desi oiislderoção soj
c-uJJer.':.-, assim o entendendo o sr,
.li*.-io '1*1101111*, o o próprio relator oa
quites opinaram multo razoável*
nifi)!o pcln suspensão da dlsrUBBÍo
nté que sejam conhecidos os votori
u 1'iM'íiíns.

ti APÓLICES MINEIRAS VÃO
TER COTAÇÃO OFFICIAL U.

BOLSA DO RIO
i

i' ministro d.i Fazenda commu*
| iiieuci i,o prcsiilcnie da Câmara
j Syndical ciu-- Corretores de Pur.-
j J,-.s Públicos haver autorização a
I admissão ,'i cotação offlcliil da Hol-
j sn n apólices no puitndor do em-

pi-i-siiino ue 8.S1 llüuOíUOü de r.j,
j ;.'i'Ui ri lOSll, de l:0tiutl*0ti, cada
j umn, luros eii- .'< 0|0 ao mino, en-.it-
I lídna pelo governo do Esiadu ct

Minas Geraes, de conformidade
cum o decreto n. f . f• 55 do 0 dj
maio do corrente anno e lei n,
1073 dc US de setembro de lüilS,
para pagamento ás Companhias
brasileiras de Minns Snntn Msthil-
Uc e Fi rrovlarin du Iíoiolhos, pela
eiie.-uiipnçno rins Estrndas de Ker-
ii lluniiiifiras, Jurema c Botclrios,

— Cummunlcantlo ft
I r.irn-ri S.viulical lin ver

•; iiloriziulo ;> cotação
I liuls-i das apólices do
Ide JJO.OUOrOijOíOUO, dos valores rio': •«, *ri00$ c 200$, Juros ,le 7 0\í

nuno. eiuitliil.is pelo governo cio
-eiiiu Fslndo do Minns, de cor.-
tiiiririiii* com o decielo n. 9611,
2'i ic mnrço do corrente anno ,-
n. .! eu 1 ,.lc 1G de acoste ('?

mesma Ca-
o ministro
officlal i.i.
empréstimo

í 0 governo bahiano offereceu um
prédio 3 Associação dos Func-

Gionorios Públicos
A,

Ko

o sr. carneira de
renga.

O projecto (-* este:"O Conselho Municipal resolve:
Art. Io ~- As multas em que in*

correrem os fuhcoiorinrlos e opera-
rios municipues, por Infracçôes de
posturas, assim como ns resuliaifteo
üj falta de pagamento do imposto
predial das casas em quo residirem,
a partir da data da publlcaçAo dn
presente lei, não serão remettidos ã

Pre-

sentido dc facilitar o aeces-
so ao local onde será realizado o
torneio aos habitantes dos subur-
bios e regiões distantes servidos
pelas suas llnhn.s, a Leopoldlna
Itailway emlttlrft bilhetes dc excur-
são, a preços reduzidos.

Taes bilhetes si rão emlttliios pe-
Ias estaçfies situadas a mnis de ltiu
kilometros dc distancia dn Capitai
Federal, sendo: no dia D de setem*
bro, em todas as estnçõen que esiAo
a dois dias dc viagem do Hlo, e no
dln 3 de setembro, nns estnçflos que
estão a um din de; i ingeri-,, o serfto
validos para regressar do Rio de
Janeiro em qualquol trem, diurno
ou nocturno desde c dia 8 atfi o
dia !i de setembro.

P.UIA KBCKIIBK "JKIS5 ITAMA"
A commissão Incumbida de orga-

niznr n recepção c festejos em ho-
menagem de "Miss Italla" continua
recebendo grando numero do adhe-
soes parn esso fim.

Ainda hontem levaram ú. ref-erlrla
comnilssão as suar. sdhesijes o se-

j nhor Menzio Grecco, correspondente
especial do "71 Corriere delia Será",

j ele Mljilo; do sr, Vincenzo Mnzze!,
! presidente da Sociedade FusCttldeso
j Umberto 1, t dos nrs. Oiurglo Solo-

perto, Antônio Gnigrigllone, Renzo
I Montannro o Luciano ÉJlIa.
I A UECKPCÍO OE "MISS HISSIA"

A colonin russH, nqul domiciliada,
I está preparando, condignnmcnte, n
j ro-.-epção n sua embalxatrlz, flcan-

du organizada, parn essa fim, uma
cominlssiio constituída daí seguintes
pesíions: srs. Jon-nulm Porclett, Vi-

, tor Vaven, Nicolas Agnfrnoff, Ale-
xnndre Gavroncckonov o a senhori-
lc 7.oo Brand*.

Assassinei! s própria mulher
g o marido da amani«

JUIZ ÜE FORA, L'JJ li). T. Jã.)
— Nesta cidade deu-se duplo e te-
voitnnte crime. Trata-se do seguin-
le: o lavnuloi Eugênio Francisco
dos Santos, lie mem cnsrido, torna-
ra-sc amanlo '.]f Mathilde Thoiriuz,
esposa do Jos, Thonia-r moradores,
iodou, perto desta cidade, Ila dias,
Eugênio tendo vindo aqui, comprou
um vidro da '-.SriUiic dn mulher'
quo passou ri ministrar .'¦. cumpri
riheira, addieionnndo-lhe, porém,
uma fone de-isc dc veneno, vindo --,
infeliz a morrer, lioras depois. i.J-
vre da esposa, voltou cllc ri? visla*;
pnrn o marido dc sun imiunti*. IrJ,
tendo adquirido nm pouco dc ,-y.-,-
nureto, misturou-o com i,r,nn: d ¦nu-,
o convidando Thomaz n tomar um
cálice cie paraty, deu-llie (, que
continha b violento veneno. Uen.cn-
do-o. o pobre homem c.uiu iior terra
c ''nntos, num gesto feroz, cum um
cabresto, laçou o pescoço riu in.le-
iiz, puxando-o desapledadameme.

Luxando a columnn vertebral,
Thomaz ncahou uc morrer e o (uni-
vado, satisfeito, livr** , dcslmpe-
dido, pnssou a viver com fi nniante.

A policia, sabedora du caso, por
umn denuncia, prendeu Santos, fjijo
acabou confessando e est.'! tendo

Realizou-se no Palácio Ello Bran*
iro, a ceremonia ilu snncçno íin lei
doando fl AssocinçRo de Funecio-
narios 1'ublicos da Bahia, um
grande prédio !*, rua Carlos Ge-
mes, prédio esse ha pouco adquiri-
du pelo governo do Estado.

O governador Frederico Cosia,
procede-:) íi assignatura da referi'
da lei. com um», caneta dc ouro que
lhe fui offerecida pelo presidenta
diupielia Assoclaçilo.

O n ci o foi assistido por todos cs
I directores rin Associação de Func-

cionnríoH Públicos, secretariou dj
12'itudo. politicos, pessoas grada;-,

i repicsentunteij dn imprcmia e dc
.riTitur da succursal da Agencie

I Americana.
I

'wmo P0^°

Ors, ÂfíonsG Penna Junior
Salvador Pinto Junior

s Ohwio Canralho
ADVfd. \IXIS

1'íiavkssa no or*tiu»n k-
5» — Tels, í-eaçO 9 3-0400

gar rt,-,.) contos ao Estado de MinaS?ffieVnhifem^lV6 ^
Geraes.

Písonc B.íBSfl <i território nacional,
_t „ ..^-c.. Jj 

O representante caíhnrlnense Rbs-
J'<»«»<»«'wwaMWWWWWWWW j tem-se do estudar a matéria, no seu"~.  "" ' 

,^.n.mmma,^^..,.^r^-. parecer, por julgul-a sufflclentemen-

CORREIO AÉREO

Mala para o Suí
A Compagnie Génírnie AF.HO*

POSTAIiE avisn qne, t ncepclo-
nalmente. a mnln semana! para
© Snl do palz, tTnifníny, Argen-
tina, Paraímaj e Chile será fe-
cliada na proiima íer^a-feira.
2fi do corrente, ás S8 iioras, em
wi de sabbado 12 lioras,1

parecer, por julgnl-a sufficlentemen-
to debatida, tanto na famnra eomo
nn Commissão de Justiça do Sena-
do.

Os srs. iiuc.-io i>randíu> © Veapu-
cio do Abreu, dp accordo c<nn o re-
gimento, pediram vista do mesmo,
flrnndo d"sse modo interrompida a
discussão.

Projecto de um aeroporto,
em Deauville

PARIS, 22 (U. P.) — O ministro
ela Aeronáutica sr. i.surent Eynac,
visitou Deauville e appfovou o pro-
jecto de construcção de um porto
aéreo costeiro.

Theatro Lyrico EMPRESA

N. VIRCIAM

A UNUA GUANDU TK.MPOltADA MUSICAL DO ANNO

HOJE — A's 21 hs. AMANHA — .Vs ir. hs, c* ás 2í hs.
DESPEDIDA DO FAMOSO

Coro dos Cossacos do Don
EXITO ESTRONDOSO

nOJE — A's 17 horuy
DESPEDIDA e EESTA ARTÍSTICA

do EMINENTE PIANISTAtmm
ADVOGADO

Rio B?anco 137 ~ Phone: 3 - 3624
jt£j&sf&^\zKr&&i?&^*i^^ »«íVW/i^fWWvíí

IVIBEk
Haj-tin — Beethoven — liisatl
Tschulkowsliy — Scrlalilne —
Riiblnvlein — f.idnw — Chopin

SEXTA-FEIRA, fi de setembro
Grande concerto dc rcappiireclmtiilo LONDON STr,f*;G QJARTETT

priu-nineiito
don vencimentos o salários dos seus
funcolonariü a operário.

Art. S'J — Revogam-se as dispôs!
íjúe sem con*rnrlo, — Saía dar» ses-
soes, em I de iulhn de 1930 — Jofto
Cn.pp — J, J. scniirn — LelIAo dn
•í Dnhn.'-

E a emenda:"Aecrescente-se o.;d« convier!
Art, 2" -- Fica o prefeito autori

Eiido n, dentro do prazo de 30 (lias,
a coutar dn dn'a em que fôr promul
gada a presente lei, receber som
multa os Impostos e quaisquer ou
trns dividas ern atraio, com a Pre-
íe!lurri, e em r-rebrança a'& 31 de de
v.cinliro de lilCO.

S unlco — Os Interessado? reque*
reino ao direcior da Firiend:,, den
tro do prazo pstipuladn o qual ns
httenderá, desde- que se obriguem a
efieotuar o pneamento atí* ¦ÍS horns
npfis o despfl^ho.

Art. 3" — Revogam-se an dispôs!-
çTies em contrario, (a.) Caldeira d»*
Alvn^ncn.'1
O VOMFJ DO ««. \7.FinRUI0 PARI

I!l! RIA
Foi apresentada, r*eio sr. Henri*

'lin MnirRioli. umn Indicação, siiKire
rindo o nome do sr. Antc-nlo Azeri*
dr, pnr-n uma rua da cidnde.

Ainda o mesmo Intendente reque-
rpu a nomenqüo 4^^}*n commlspiíp
prrrn euninr'mpnl.ir o vice-presldenie
do Senado, pelo seu nnnWerssrio |
hontom decorrido. O nres:d»ni(. no.
menu para corr.pnrem a rommlsí-fif
o requcrpntp t- os srs. Clarp FI'ho r-
Vel.«nn Pirrlopo.

KSCOl.AN

üma conferência do (ir, Afranio
do Amaral no instituto Butantan

6. PAULO, 22 (Hn Succursal d f) I
JORNAL — Pelo telephone) —!
Conforme fora annunciado o dr. I
Afranio do Amaral dlrector do ln* |
stlttiíc Butatan rcnllzou hoie unia |
lapida conferência naquelle ir.s::-'
tulo dl.^serlnnrto sobre as realiza I
e,-e"cs do eistabelcclmento nue diri(:i.|

O ilitistre conferenclsla patrício
poz enlno em relevo as grandet
conquistas do instituto como sejn
a producção da vacclna nnti- verir,
lica, da vacclna typhii a bem como

H.'S soros unti diphtericos. ar.tt- dy
¦ciiterlccs c* aiiti-ieianico nSo Ke
esquecendo tambem de fazer resãl*
;ar nr-, soro*- nnti-eijihidicos ao qual
tn nias vidas se devem.

Referiu se por fim ao soro con*
ira a meningite que tem enorme ef-
ficlcncla como preventivo con",-n
umn epidemia se nppllcnda mgo aos
primeiros ca.=cs i|t;e surgem.

¦fly

ir.t A FII.T1I »I)A \.\s
pi ni.icAS

O sr. Míii-a Uarhn.sn aprepeiitru
uma fnd -m;;** IcmbranOc ao prefel
t a rr.nvfn-1 !a d--1 .¦¦¦•:' alopiHd
o uso de ayua filtrada naa cuco!::'
publicas.

0 SR, ANNIBAL FREIRE DIS-
riKBUIDO PELO GOVERNO

ITALIANO
O «' Rftnnrdo Attollco entregou

hnnlcni as insígnias de (linnde O!
fcini .n Ci*rôa dn Italla ao depu
ndo Anoil.nl Fieirc lendet dn hn.
¦adn pcrnnm'íicnnrc nn rnm-ira Fe

elera'. e d'''*" ir-sccretàrio do "Jor-
i uai do Bra=il".

D4fc A VOSSOS FILHOS

LICOR «CACAU'
Vermifugo de Xavier é o

melhor lombrigue.ro porque
não teir dieta, dispensa o

purgante., não con-
tém o!e©, ê gostoso

& fortific* as
crianças.

faz sxpcilif k
<«rmis inteslinass

qutí tanta mor1amUâ6
iMitJui* -í?' rwnças

^»v^j*tf*-«.c8.V-:,iiiiic«i»>»iii'n»„iimii

(
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O "Dia do Soldado"
i FÒIIMATIIRA ESI HOMENAGEM

AO IIU «II'10 llli CAXIAS
Km comniomoraçílo ao "Mia do

Soldado" e em HònientiEem ao duquo
de Caxias, terá logar, depois de
amanhã, a formatura de um desta-
camunto constituído com elementos

Duque da Caxias

A LEI DE APOSENTADORIAS
E PENSÕES DOS FERROVIÁRIOS

E PORTUÁRIOS

'Üo nxerrito, Mar lti tin, Poliela Militar
p Corpo de Gomlielros.

O destacamento serft commnndado"pi-lii tenente-coronel Brasllio Ta-
boiiln, ccnipondo-so da seguinte
tropa;

, Companhia da Marinha;
| Companhia do Clolleglo Militar;

Cotiipanliia da Escola de Knigcn-
Üo."--;

llntiilh.lo do 3o Regimento do In-
inii' n'i:i,

Esquadrão do Io Regimento da
Camila ria;

Bateria do 2" Regimento de Ar-
ftllli; riu íMonládn;

Ompanhla ila Policia Mililar; o
j Coupanliln do Corpo de Bombeiros

í OXCBNTItÁÇAO
Ene destacamento dever,! estar

(reunido fis S,.'io, na praça Duque de
Caxias (largo do Mnehndo), obede-
cen !"> ,'i seguinte disposição:

Marinha — Loral: Alameda este-
ílor dn jardim, próximo :'i rua das
Laranjeiras obedecendo íi formação
»le linha em quatro fileiras; frento
pa: i o interior dj jardim.

liieola Alililar — Local: na mesma
alameda, seguindo seu contorno na¦parle posterior. Formação em linha
de quatro fileiras, á esquerda da
Mnr'iilia.

r,.'lr-L*io Militar — T.ncal, na mes-
iaia alameda. Formação idêntica,'•-cola do Sargentos — Local e
;>?orn;)<:Mo. os nie.-sníOH

Eutalliilo dn 3° Regimento de In-
íatiinrln — Local: passeio posterior
do jardim Formaç/ío: linha d<? com-
panhias em pclotOes por quatro, ten-
do .'i direita, na esquina de Laran-
jjeiras

C.i vali., ria — ' ncal: lado posterior
»l,'i praça, próximo ao passeio. For-
Uiiinirn, em batalha.

Artilharia — Local: no c»'ies da
Beira-Mar, á. altura da "Machado de

Fnlicla — Local: no passeio pos-
Seriiir do jardim. Formação em linha
de r 111 ii tro fileiras.

Corpo ile Bombeiros — Local o
ííor.!i'i<;ão. o.s mesmos,

lll-;si-ll,|i; E CONTINÊNCIA
Lugo apus a cliegnda do presidente

ela Republica, reunidas todas as ai-
tas autoridades junto ao pedestal du-Btstfltua do Caxias serã dado ti.que
dc sentido, seguido dn úp, apresentar
nriniis. As bandas tocarão o Hymno'Nacional e, as bandeiras, serão des-
llriililadas.

Finda essa homenngom a Caxias'&, reunidas ns bandeiras Ad suas
unidades, lera lognr o desfilo deante
da estatua, que seríi assistido pelo
presidente da Republica o demais
autoridades, da alameda central do-jardim, próximo »'i calçada, ei»i frente
Á estatua.

O desfile obedecera ,1 seguinte
ordem' coronel Iti-asillo Taborda —
Marinha — lOseola .Militar — Colle-
iíio Militar — Escola de Sargentos
— li" Regimento de Infantaria —
Policia Mililar — Corpo de Bonibel-
.vos e Cavallaria.

A tropa, deixando a praça, escflariV
:,ieliis ruaa do Cattete, Almirante
Tamandarí, avenida I.oira-Mar, se-
ijuindo, apíis, cada unidade, o ca-
"ninho de seu quartel.

NOS U1'AKTEIS
"Rm todos os quartéis, não 56 aqui

Homo nos Estados, serã coiiuneiiiu-
irado festivamente o dia do segunda-
tíelrii.

Ai Cm da melhoria do rancho para
ua praças, seus commnndnntes or-
guiiizaniin progrnniinus e festas de-
elididos exclusl vãmente aos soldados
(i sins famílias,

Efisiis festas ser.lo tambem apro-
Veltiidas pelos offlciiias em exorta-
'„ão nus soldados glurificaiulo-sc Ca-
Blas e reavivando-sc a sus actua-

AS SIIGC.F.STOFS apuesentada-*
A' CÂMARA PELA ASSOCIAÇÃO
UOS FEHItOVIAIIlOS DE S. l-IUI.O
E PELA COM MISSÃO DO PESSOtL

DA ESTRADA DE FEllltO E'STE
I1HAS1LEIUO

Com multas adhesões do ferrovia-
tios de vários pontos do paiz, tem o
Centro Beneficente dos Ferroviários
(lo Brasil recebido cópias das suggcs-
toes apresentadas a Commissão dc
Legislação Social da Câmara dos Ue-
putados, relativamente uo ante-pro-
jecto elaborado pelo Conselno Na-
cional do Trabalho.

Entre as mais completas estão as
remettldas pela Associação dos Fer-
ruviarios de S. Paulo, Importante
agremiação com mu.tos milhares de
«ocios, bem como da commlssílo dos
ferroviários da Companhia dc listra-
da de Ferro E'sto Brasileiro. As sue-
gestões (lestes agrupa mentos de fer-
rovlarlos muito se appi-oximam das
que foram apresentadas pelo Centro
Beneficente dos Ferroviários do Ura-
sll.

Jl noticiamos que o relator do
ante-proje»;to, na Commissão do Le-
glslação Social da Cirnam dos Depu-
tados 0 o representante da Bahia,
sr. Afranlo Peixoto, que pertence
tambem ao Conselho Nacional do
Trabalho.

A situação da Parahyba apôs a oecupa-\
ção de Princeza por tropas do Exercito

¦?»

Em telegramma que dirigiu ao leader gaúcho, o dr, Adhemar Vidal
descreve a situação do Estado — Foi preso em Recife

o promotor de Patos, que se destina ao Rio

TEM CAÍDO NEVE NO RIO GRANDE
DO SUL

PORTO ALEGRE, 22. (A.) —-
Reina Intenso frio no município dc
Garibaldi, onde tem caido neve em
grande abundância.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ENGENHEIROS

Devem ser reiniciadas na semana
vindoura as Interessantes palestras
technicas organizadas pelos enge-
nhelros da S. II. E.

Esta. Iniciativa corresponde â. no-
va phase de emprehendimentos a
que so submette aquella organiza-
ção profissional, annunciando pa-
ra o próximo mez de setembro a
Incentlvaçílo dos seus trabalhos pela
classe que representa.

Alfm das conferências dos douto-
res Uliberto .Marinho, F. Gabaglla,
Euclydes Roxo,, A. Menezes de Oil-
veira, J. Leuzinger e do dr. Djal-
ma Guimarães, que a Sociedade pa-troclna em harinonl-» com a Asso-
ciação Brasileira de Educação, serão
próxima mente realizadas prelecçfiesdns professores Armando de Godoy,
Henriquo de Novaes e Domingos
Cunha sobre assumptos palpitantes,
dizendo respeito a Metrópole Ca-
rioca.

ção não sô como soldado, mas eomoestadista.
NA A. B. DOS SARGENTOS

DO EXERCITO
A Associação Beneficente dos Sar*

gênios do Exercito, associando-so ashomenagens officiaes, dará. recepçãoãs commlssões de todos os corpos(lesta guarnição, em sua síde social,
a rua Marechal Florlano n. 46.

O ministro da Guerra e altas au*toridades militares foram especial-
monte convidados para a ceremonia.i-ivica desta associação.

O orador official, bacharelando
sargento Cyrillo Flnzlnl, saudará oministro e altas autoridades, deven-do as commlssões dos corpos serem
saudadas pelo dlrector Sardo Filho.

uma comniissão composta dos dl-redores Levy Neves, Gregorio Ignls
Ardens de Souza, Sardo Filho e Be-nedicto Lyra, irá depositar, em nomeda associação, uma coroa na estatua
do duque de Caxias.

Haverá, á noite, sessão solemne,
dissertundo sobre a data os dlrecto-res Cyrillo Flozinl, Surdo Filho,
Gregorio Ignis Ardens de Souza.O CHEFE HO ESTADO MAlOn DA
ARMADA TRANSMITTE EM CIR-
CULAR UM CONVITE DO MINISTRO

UA GUERRA
O almirante Josf Maria Penldo,

chefe do Estado Maior da Armada,
em circular expedida com data de
hontem, e em nome do ministro da
Marinha, transnutllii oos diversos
corpos, commandante da esquadra,
missão naval americana e outras ai-
tas patentes da Armada, o convite
do general Sezafrodo dos Passos,
ministro da Guerra, afim do que, ln-
corporados, 0s respectivos officiaes
compareçam ás solemnldades que
terão logar no próximo dia 25 do
corrente, ás 0 horas, junto no mo-
nuineiito do Duque (le Caxias, no
Largo do Machado, cin comniemora-
ção ao Dia do Soldado.

Para essas ceremonias os officiaes
quo comparecerem deverão apresen-
tar-se cm uniformo jaquetão, capa
branca e armados.

O deputado Lindolfo Collor, lea-
der da bancada gaúcha na Câmara
dos Deputados, recebeu do dr. Adhe.
mar Vidal, secretario do Interior da
Parahyba, o seguinto telegramma:"PAUAHYBA, 20 — Deputado Lln-
dolfo Collor — Rio.

Forças do Exercito continuam oc-
eupando as cidades de Campina, Sou-
za. Princeza, villa de Santa Luzia,
embora o governo do Estado houves.
so protestado perante as nutorlda.
des da Republica sobre essa Inter.
venção de facto.

Na Câmara Estadual foram feitos
hoje discursos de protesto conlra os
Intuitos atf agora manifestados
francamente pelos Inimigos da Pa-
rahyba. Os deputados Irlneu Jofilj
o Joaquim PessOa falaram, applau
(lidos por toda a assembléa e pelamultidão.

A situação f ainda grave. Conti-
miam sendo demlttldos pelo gover.no da Republica nossos amigos poli-ticos.

Aqui, tudo firme, sustentando o
patriótico programnia do nosso grau.
ile morto João PessOa. Abraços. —
(a) Adhemar Vidal, secretario do
Interior.''
A DEMISSÃO DE UM TENENTE DA

POLICIA PERNAMBUCANA
RECIFE, 22 (Do correspondente)

— Foi publicado o seguinte decre-
to do governo pernambucano:"Tendo em vista o inquérito mlll-
tar procedido contra o segundo-te-
nt-nte da Força Publica Carlos Lo-
pes Ilezerra:

considerando que esse official, em
9 do maio do corrente anno, aban-
donando o seu posto de serviço na
fronteira deste Estado e da Parahy-
lia, dlrlglu-se, acompanhado de dois
Inferiores, seus subordinados, â cl-
dade de Princeza, desto ultimo Esta-
do, e, ali, na residência do deputado
Josê Pereira, que se acha em luta
armada contra o respectivo governo,ein visível estado do ombriaguez e
na presença de Innumeras pessoas,
proferiu discursos subversivos, nos
quaes enalteceu a acção do referido
deputado e de seus amigos.

considerando que o procedimento
do referido official, alfm de consti-
tulr grave falta de disciplina, poi
afastar-se das Instrucções recebidas
dn seus superiores hierarchlcos, de
manter-se a policia pernambucana
em rigorosa vigilância, mas em
absoluta neutralidade, ante as lutas
políticas na Parahyba, revela ainda
Imponderação e insensatez e a falta
de compostura, demonstrando não
possuir mesmo as qualidades funda
mentaes para as funcç0e3 militares

considerando que a condueta an.
terior desse official Já lhe tem va
lido a Imposição de varias penas
dlsclpllnarcs, Inclusive sua trnnsfe-
rencia para o quadro especial da
Força Publica, com a suspensão do
exercito durante dois dias:

resolvo, de accftrdo com o pa-
recer do procurador geral do Es-
tsdo, demittll-o do cargo dc segun-
do-tenente da Força Publica do Es-
tado."

PROTESTO CONTRA A PRISÃO DOS
SRS. PLINIO E CLÁUDIO LEMOS

EM RECIFE
PARAHYBA, 22 (Do corresponden-

te) — A polioia pernambucana ao
que parece faz questão de cair na
odlosidade do povo párahybano. Co-
mo se Já não lhe bastasse o assassl-
nlo do sr. João PessOa, do que é
em grande parte culpada, a desordem
que provocou em frente á matriz de
UGa Vista, e muitos outros factos
que seria fastidioso citar, a policia
de Recife acaba de prender dois ra-
pazes parahybanos um dos quaes Já
foi victima, ha tempos, de uma vio*
lencia das autoridades do Rio Gran-
de do Norte.

Os srs. Plinio e Cláudio Lemos
aquelle promotor do município de
Patos, neste Estndo, fornm presos
em Recife, sem que essa prlisão tenha
qualquer apoio em lei.

O dr. Josê Américo de Almeida
secretario de Segurança, telegraphou
ao chefe de policia de Pernambuco
rcsponsabllizanJo.se pela Idoneidade
daquelles cavalheiros, dizendo que op
mesmos são portadores de cartas pa-ra os srs. Augusto de Lima, Fran-
cisco de Campos e José Bonifácio
devendo embarcar em Recife para onio.

A PAZ NO ESTADO
RECIFE, 22 (DTM) — Noticias dn

Parahyba Informam que a paz vae
se fazendo paulatinamente, em todo
o Estado, nilo obstante algune ele-
mentos fieis ao presidente João Pes*
sOa mostrarem poucas disposições

filiBBETT1-
'c2INGAR0

i^TAN COtll OUVEfl¦.AURÉL * HARDY i

PALÁCIO
JHIATRC^

|tt a. Brasil
CmtrtÀToatíi

a aceitar a sltuaçiln criada pelos go*
vernoe estadual e federal.

O DESARMAMENTO DOS
REIIKI.DES

PARAHYBA. 22 IDT.M) — O pre-
sldente Álvaro de Carvalho recebeu
o seguinte telegiommn dn general
Wanderley, procedente 'le Prinepza:"Participo a v. ex. que o rlepii*
tado Josf Pereira dissolveu us suas

Dr. Plínio Lemos

forças e hoje terminou a entrega
do armamento e da munição en1
poder das mesmas e existentes em
deposito nesta cidade. Saudações
àttenclosas".
UM PAIITIDO DE OPPnSK.ÍO AO
SR. ALVAI10 DE CARVALHO E ,AO

GOVEJVO FEDEHAL
PARAHYBA, 22 (DTM) — A attl-

tude do deputado Irineu Jòflly, ata-
cando n governo federal e o si. Ta-
vares Cavaletni, com os Hpplausos
do deputado Joaquim Pessoa, segun
do parece, fará com que fioueir, no
vãmente agitados os meios políticos
fnlnrido-se, mesmo, na formnção de
um novo partido de comlia';.-» aos go-
vernos estadual e federai

A RENUNCIA IIO Slt. JOSÉ'
GAUDENCIO

RECIFE, 22 (DTM) — Nesta »a-
pitai está correndo um bnaio iu"
parere fina mnlw absurdos t* muo v^
trnnfimlttimos pnra, nn caso de sua
problemática confirmação, não «er
mos HfuradnfiH: dlK-se quo o sr, Jnní*
Gaudencio renunciará pnra que, ern
seu logar, seja eb Ito senador n sr
Tavares Cavalcanti. Indo aquelle
nesse caso, exercer no Estndo da Pa-
rahyba. Importante commissão,

ANTONIETTA DE SOUZA
O REGRESSO DESS1 CO\S \ ftlt AT11
CANTOU A PATRÍCIA DE Sll» ES-

CURSAO A nilEXOS AIRES
No "Almirante Jaceguay", que,

hontem, aqui chegou, vindo de Bue-
nos Alres, regressou de sua excursão

gi.M,Pi.,;,7-.»Tf.T»^?>f;."<,??Zy.yT-'.r'-'''y-''""'''''''"""""""v ^

Sra. Antonicttn de Souza

artística á Republica Argentina a
consagrada cantora patrícia, sra, An-
tonletta de Souza.

A festejada artista, que se demo-
rou pouco mais de um msz na gran-
de republica realizou ali duas conte-
rendas Ulustradas sobre a mus!» a
brasileira, tendo tambem realizado
dez concertes em diversas socleda-
des, todos bastante concorridos, nos
quaes teve a illustre cantora ocea-
sião d6 ser vivamente apnlauditla,

Regressando agora, a ara Auto-
nlettn de Souza vem satisfeita com
oi louros alcançados e com a justiça
da critica argentina que Ibo irão re-
gateou elogios cm todas as vezes que
se exnlhlu em publico.

A' cnnforn patrícia promoveram-
lhe os seus amigos e admiradores
festiva recepção.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO

COXFERF.NCIA DA S1XÇAO DE
ENSINO TMtlIMCO K

SUl-liKlOU
Hoje, sabbado, 23. .Is 17 horas

na Escola Polytechnlca: 2". con-
ferencia do prof, Lúcio dos San-
tos (da Universidade do Portoi,
sobre a "Rythmanalyse e a scien
cia moderna".
OONFF.RENC1A DA SKCÇAO DA

COOPERAÇÃO DA FAMÍLIA
Realiza-se, quarta-feira, 27. ás

17 horas, á rua Chile, 23, Io. an-
dar, a conferência organizada pela
Cooperação da Familia da A. B
E. Falará a sra. Maria Eugenia
Celso, sobre "A poesia da Educa-
ç.ão da Criança-, assumpto dc prin-
cipal Interesse para mües e pro-
fessoras.

Commemorando o anniversario
do sr. J. J, Seabra

S. SALVADOR, 22 (A.) ¦— Aml-
gos e admiradores do ex-governa
dor Seabra em commemoração no
seu anniversario natallcio manda-
ram celebrar hoje uma missa fcstl-
va, na matriz de S. Feiro.

0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO VAE SE MUDAR

S. PAULO. 22 (DTM) — O Ttl-
bunal de Justiça deste l-lstado sus-
pendeu suas sessões, afim de --er
feita a sua mudança pnra o novo
predio, cuja Inauguração sc darí.
no dia 7 dc setembro próximo.

<;RefIorestamento do ?
solo para a sua perma-

nente fertilidade"
O Dlt. J, C. AI.VI-S DE LIMA I.ETJ
IIO\TI-:*»l, NA SOCIEDADE NACIO-
NAI» DE AGIIK'Ul.'1'l'RA. A SIA

ANNI NCIARA CONFERÊNCIA
Como nntifinn.nf3, o dr. J* C. Al*

ves de I.lma Inspector neral de cen-
sulmlos, pionutn-lou hontem, na so-
clrdaie Nacional dc Agricultura, pe-
rante numerosa asMstetiein a sup
conferenelu sobre o -refloreslnmentn
do si'ilo para * sua permanente uiu- ,

Começou o conferenelsta aecen-
tiiando a Importância do ossumpto
de qi.ò ia tratar, todo elle ll**»n«o no
problema da eonfeivuçfin das flore
tas, ciijn soluçai) visa ImpeiUt que o
Brasil, devido ã ImprevKleiicin 'io~

poderes nübller»» flqu*» rerliridn a
um Snhiirn-, A suggestão diste as-
stiinntri lhe viera da criminosa de-
vastaçilo das noesn-' iiiattas, tanto
ao Nnrt»' cotiio nn Snl.

I.opn a seguir procedo a leitura (lo
•¦uni trn lia lho lucld" . conciso, es -ri-

pln lia mais de cf-m nnnos, pelo pa-
tri.ir- lia ria no=sa Independência, o
grande .losó Ilonlfr.cio", nn qual síic
mostrados ns grandes males ila fal-
ta de maltas,

A DEVASTAÇIO DAS NOSSAS
MATTAS

"Quantas vezes'*, prosegue o con-
fcrenèlsta "viajando na Estrado
Central dn Hrasil tenho observado
com a mnis pioíiii:.i." magna, esse
Insistente e barbai devastação d
maltas sem que ninguém ousasie re-
priinll-n. não poupando niesiiio ma-
deli-ns tinas cmno i> jn -nranlii, a pe-
roliii, a ciibi-luva, a culmina! Entro
tantu p.issníii ;mr ai! continuamente
chefes de Estado senadores, depu-
tados, altni- funccinnarlos que nind"
T-fio pp r*rm-"~*n-'riMim d-i urniiur
respnnsabIPdnde ene assumiram coi-.*
relação nos destinos dr» paiz. Ape-
nas ninntíies ú< lenha, .'i beira dn
linha pnrn sunprlmento dn Ineoniotl.
va. Nenhuma nrvore substituindo r
que foi deçepadii r,',n mn chado des-
truirlrrr. Cin cnlni abrazador qual r
do Foliara nu d,. Sudan. Popu lucile
trlete, mnl vestida, pnlllda come
que ppfllnrtn mísor|#*'r*»*fl íh nnp t\\\f
por ai! Irnn Itam pr-'a vin férrea.
Que não vive. nns nhenns existe
precisamente n rm - se oiiservnva ilu
ranle o regimen dn escravidão ne-
gra".

Pnppa n npslprn.ilnr n rp;v*í~fio n1'r
se esta fazendo em í*. aPuln e, tra-
Innrln dn problema dn roflm-estn.
monto, mostra "'nmn íiIl-hiis pivrado-
res jã começam u cniiiprehondcl-o,

a soiroso
Exnminniuln nutro nwporto flr' í>R"

sumpto, enfrenta de face o proble- I
in a: !

"Entretanto o prnlrelma, como ou-
tros pendentes, pude ser solvlilo do ,
modo mnls fooll mais Intelligente I
possivel. pe'ri reoiprooidndo commer-
einl, obedecendo a leiiima qne fay,
bem n trnlns e não fa:: mnl a niu- |
quem: salda "livre" parn nulo que
qulzermos exportai o entrada "livre"

para tudo que "não" pudermos pro-
(luxir "ínnis" hnfiitn nue o flKtrnn-
geirn. Se o nosse carvão, Industria
ainda nn sen Inlcli» em alguns Estn-
dns dn Brasil, n".n se nrli.i em enn-
•liçnes de compelir com n rnrvilo es-
Irnngeiro, peln livre cnncuri-encln, ile
um rmiiT pnlf>!'Íoíi mníp fortn íihp o
cárvân ri»' lenha pcrnne lavar armei-
le? Um ingn de cnlun cogn que se
reverte cm nosso prejuízo. Como os
faclns estno d ¦nnnstrnndô.

Clnrn (-. cimc dnndn-se entrada II-
vre an carvão estrangeiro, nenhuma
esi-nda ucnrla mais b-nhn. Nnss"'
campos voltariam em pnucn mai»
do t\ev. Jinnns on gpi» ,ni'M*iro pp"lf-rflnr
som nu.-i"siini-r medilnq nfflcincs
preconizadas peln grnndn Josí Kn-
nifriclo oimniln pregava aos habltan*
tes da mãe-nntrln",

O COVSTIIO DA MADEIRA
A seiruir, o rir. Alvos de Lima

transcroveu dnrlr>s estatísticos que
lho enviou um amigo sobre o enn-
siiiim d,- madeiro nns estradas de
ferro e sobro o sen pro-r;o em com-
píirn(;ão com o dr carvão.

Sãn dosie amlgn. o sr. Jnãn de
Assumpção. as seguintes apreciações
que o conferenelsta lê:

"Como se ví. nas condições em
que nns nelrnmos ainda é a lenha r-
combustível mnis barato, sem cnnlnr
o nlen bruto, Desde porem qne o car-
vfm estrangeiro tmlm entraria livre
ainda nuslllado peln melhora do
cambio, ns estradas passarão a usnl-n
de preferencia mesmo a prncn supe-
rior f\ prnprin lenha, nflo ¦*-<'¦ Pplo spd
poder cnlnrlcn mnis fnrte, cnmn pelo
seu Piepor vnlmiie. Aln*'1n mnis, nu.
\-ilindn neln rpduoçãn onn"-l'Iernvel de
material rndãnto emnregWdn exelti-
sivnnienle trn trnnsiinrto de lenha
parn rtiversTiR esfPC'~es, pilo pe per*
ilendi» de vista ns Inconvenientes das
fficnlhnH nue preil«inpnrp os Inppn-
dins nue não se nnde evltnr durante
a iinile". <

O BRASIL niTitorjRAnor
O cniiferenclst.-i lendn a seguir, um

nrti^ii fine publlcrtrn rio Ti p.niy." em
102ÍÍ, no nun] s-f1 hnttn cmpephrpln-
mente t"-'n i .¦flnrest nmepto do nm-
pil, prosegue com as seguintes pa-
ln vrnp*

"Varia mais podemos dizer do que
acaluies de ouvir.

Allns a recapltulncílo de far-tns
quo vivemos fi pretrnr, !m tanto
temnn, anui e nn estrangeiro.

Mf-rlirVis f?lmp1ep, hnsnnitns po hom
senso quo, em futuro próximo, Irfie
redundar om beneficio da collecti*
vldade,

E» chegado o mnmonto de nor-
mos termo {\ essas meiMilns de prom*
pto nlllvio, meros pnllintivos, que s^
fiervepi pnrn tornar nviis preenrtn n
pn-sInHo rle.;se pohre d-npnto c\\)f* se
ch».lma Hrasil. Pelas suas grandes
pnsoihllldadcs, dienn dt- melhor ln-
eulrntivo. Porque o partidarismo
In varl lu todns as epnherns de no«<*n
acllvldnde, Não rn«: dPlxando trn-
hnlhar, prendendn ns pernas, os bra-
rços, o próprio cérebro eom esses ex-
n .ir tre ra dns i m posl os de exno l*t açíi 0
inf^restadunes e ÍPtormuPic|pne*s'

í"rn:'.:i nns céos que nfio se realize
a nossa previsão Qup o Brasil, de
ceíto tomPO A esta pnrte. retp»rrra-
dou peln pvpos cinco npnns, com o
desnppareclmentn dn confiança pu-
hllcn qne não se dobra ãs Injuneções
do mais altn poder".

Acha-se em Berna o rei
Feysal

BERNA, 2i (I.*. V.) -
a esta capital o rei Feysal,
bar.1 unia semana aqui.

- Chognu
que pas-

Melhorando
Sempre/

FVOITY,TON ANDO o mercado de
IMicuinaticoí». a Goodrich apre-

sciHtiu o seu novo typo Silvertown.
A mesma cuidadosa mão de obra
e o mesmo escolhido material de
Goodrich, sao os elementos que se
reúnem na fabricação do novo
Silvertown, agora offerecido em ta-
mia nho maior e mais reforçado. Este

acerescimo torna ainda maior a sua
notável efficiencia ealta kilometragem.
IN as lonas tambem a supremacia dos

-r-.^J^,
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pneus Goodrich ee torna evidentc0

Segundo o processo usado poe
Goodrich, os fioi- nno se trançansB
sâo dispostos parallelamente entro
coxins de escolhida borracha, dc*'
modo que nunca pode havei Httrictog
formando assim, perfeita e solida m
base da carcass» dos pneus Goodrichio

Usar Goodrich Silvertowns é tsarantÍE1
a efficiencia dos serviyoy, ê reuli-iaü1
a máxima economia.

**^|y^--<f>

Goodrich Silvertowns
0 CONFLICTO ENTRE A POLICIA

E ESTUDANTES NA BAHIA
S. SALVA PU 11, 22 (DTM) —

A classe acadêmica está, uj-ora.
mais calma o tm espectativa.

Pretendiam os moços estudantes
rea lixar, hontem, ,'i tarde, um nuvo
cnmiclo, mns, devido a Intervenção
amistosa do varias pessoas dc re-
presuntaçfio social desistiram.

OS KICKIDOS
S. SAI.VADOU, 22 (DTM) —

Sabe-so agora que, além do te-
nente a que uns referimos cm ou-
tias noticias, ficaram feridos, por
oceasião dos suecessos entre os es-
tucluntes o a iiolieia, mais aa he-"•pintes pessoas: João do Jesus, Ile-
vlno Cruz, Antenor Silva, Artluir
Wroilc, Dermeval França, PossIJ'-
nio Nunes, .laymc Ferreira, Marli.
Trindade e oswaldo da Costa .Mat
ques,

XORMi.lMZOU-SI*: A SITUAÇÃO
S. SAI.VADOI1, 22 (A.) _ O "Dia-

rio de Noticias" publicou, hojo, a be-
guinte nota:"Desdo hontem que a Faculdade de
Medicina voltou nu seu reyime.i nor-
mal. Duas sessões ali s,-, verificaram
num aiuliii-iiie de Berenidaile, Os cur-
sos voltaram a funcclonar. Estamos
ueguramente Informados de que as
oceurreliclas ali verificadas lão 'o-
iiiarain maior vulto, devido íi acç»*i<'
enérgica dns professores drs. Eduar-
do Diniz, Kdyard .Santos e Durvai
Clama, ns quaes and.iram até arrelia-
tando fuzis das mãos dns ustuilautes.

Assim, graças ao prestigio i*»o cor-
po docente desse estalielecimun*o de
tnsino, as scenas du 'lia 2Í do cor,
rente ",1o ti»eram tualoreu cuuse
quencitis.

FISCALIZAÇÃO DA LEI DE FERIAS
NAo coMi:ror ainda a fis*

CAUZAÇAO KM S. FAII-O
Respondendo a nm tolPürntTrpa

da Associação Commercial de São
(•nulo, declarou u presidente du
Conselho Nacional dn Trabalho que
n nu sino Instituto ainda não tinha
começado a fiscalização no referido
listado.

A consulta fnl feita em conse-
(luencia de haverem alguns cuin
merciantes na capital paulista re-
ccbiiln instrucções de indivíduos
que se intitulavam fiscaes do C. N.
dc T.

A QUESTÃO SEXUAL
*CM\ CONFEHENCIÁ DO í>n

FIiAMINIO FAVF.HO, EM
S. PAULO

S. PAULO, 22. (Da succursal
d'0 JORNAL — Pelo Teleplione)

Na sédc da Associação Clirisli) de
Moços, o dr. Flamlnlo Favcro, rea-
liz.-iríi amanhã uma conferência
educativa, que versara solirc o the-
ma: " A questão sexual,,.

O dr. Flamlnlo Favcro, que 6
lente da Faculdade de Medicina
desta capital, oecupa a cathedra
que pertenceu ao saudoso profes-
sor Oscar Freire, que prefaciou a
versão portugueza du famosa ohra
dc Ford.

Entrevistado pelo "Diário da
Noite", o dr. Favcro affirmou qun
n sua conferenein versará sobre ns
pontos mais Importantes do assum-
pto, encarando justamente aquelles
que sc amoldam ao aspecto pura-
mente moral. Disse, tambem, que
ha necessidade premente de se dar
a.s crianças os ensinamentos sobre
a questão sexual, afim de que ellas
não sc deixem levar pelo» seus
companheiros mais velhos, nu mais
sabidos, quando afastados da vis-
ta paternn.

Sua conferência tratara tnmbrm
da continência prc-matrlmonlfil,
cujas vantagens, ao seu ver, estão
Inteiramente fdra de qualquer enn-
testa ção honestn, no cnso de Indi-
vlduos normaes, physlca e mental-
mente.

Terminando suas declarações
disse o dr. Favcro:"Finalmente, tratarei dn conti-
nencia Intra-matrimoninl, que é o
unlco melo decente que conheço
para evitar-se a proerlação, nos ca-
sos em que Isso se faça mister. Cn-
mo se v6, são Idéas de hoje ou
mesmo dc amanha a cerrar cm am-
plexo commovido as Idéas de hon-
tem e nnte-hontem, estas ultimas
cobertas da poeira dc muitos se-
culos...

Não tenho pejo dc sustentai-as.
Acho que são boas: ficarei com ei-
las, até que me provem o contra-
rio,,.

0 REGRESSO 00 PINTOR
LEOPOLDO GOTUZZO AO BRASIL

Na próxima segunda-feira regres-
sa ao tirasll. dcixils 'le Incri per-
mnncncla cm vurlns palzes da líu-
ropa, o pintor patrício sr. Leupoliio
(Jotir/zn.

O apreciado «nlsta fez demorada
estrurin cm Portugal, tendo percor-
rido todas as suas regiões, onde co-
lhcu Impressiícs paia quailrns que
ali cxprlz com grande exilo.

Tambem em Paris realizou o sr.
Leopoldo Ontiizr.n uma exposição
que teve cnrihjiosa acullildu dn cri-
lii-a fraiiceza.

Do multo n.ii'» viu e trabalhou
vae esse pintor dar hl: uma idéa
em exposição que realizara especial-
mente para esso fim.

DR, J, W, SMEPARD

Fallecimento em Porto Alegre
PORTO ALEGRE, 22 (DTM) —

Falleceu hontem, nesta capital, o
dr. Christovão Sattermann, geral-
mente estimado.

O EMBARQUE DO FCVHATlOíl
DO COI',lil»'(ilO \MI.KK ANO

HAPTISI \
Pelo "Rio de Janeiro Mani»,,

qun zarpou da Guanabara; bon-
tem, seguiu pira Nova Orleans,
sua terra nnltil, acompanhado d«
."-•uu família, o dr. ,1. \V. Sliepnrd,
fundador c dlrector do Collegio
Americano Baptista, desta capital..
O dr. Sheparil viu- Icccloniir du-
rante um nnno, na cltütla cldadd
norte-americana, num dns mala
conceituados estabelecimentos da
ensino dali.

O dr. ,1. W. Shepard, qne re-
cebeu, d'as antes sens:b|liz,'inte ma-
nifestação de seus ncluiies dlseipu-
Ios e dc antigos nluninoa, hole, oc*»
eupando cargoB de relevo na socle-
dade, teve um hotaféira multo con-
corrblo, sendo offcrecldps »'i sua
espnsa v&rlos ramos dc flores na-
tu raes.
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«ua "tiulrlí-i, Ml.a lü e H
Uelíphonei; OirocçBO. <**1t)78
flujacao. -t-0221 — Z-Q2SU

PuDIitadad», 8-2«U

OiroctorM — A-ti*. ChiMiubriano
Sabrioi »,. Hfirnaroai 8 Hooriflo M f.
d* Ánarad*. Rcdsotor ene!» buDoio dt
iJiisoairoí Uercnie; ... Bimoes Pai»».

EXPEDIENTE
AVISO AOS ANNUNCIANTES

Pedimos ao» sra. annuncl-
antes do U JUKNAL não effe-
et liarem pagamentos sem apre*
3t.ntav.io, por parte dos nossos
ret-ebedores» Alcides Cunha e
Paiiio Lacerda, da-, respectivas
carteiras de identidade.

O ftIO GRANDE E A PARA-
.•;••,". HYBA

Ò •: discurso pronunciado ante
hortten. na Câmara pelo sr. Un
dolfo Collor foi, sob vários ponto,
do vista, uma orm-üo parlamenta'
de considerável valor c de pa'p:-
tante- Interesse actual. O represen
tante do Kio Orando do Sul rolin
teu com Indiscutível vantagem a..
principaes afflrmnções do "leade»
«ia maioria ao tentar defender o

presidente da Kcpuollca das rc6*
ponFiibllldades decorrentes dos seu"
últimos aelo*» em relação ã Para
hyba Mostrou o sr. Collor que ai
me/lidas postas em pratica pelo uo*
verno federal, nas ultimas soma
nas. concretizam uma Intervenção
que nSo sc pôde dl .er estar send'
mesmo disfarçada e i.u.ia Inconr-ti
tuclonalldade í. nquistlonavel co-
mo allüs O JORNAL jâ tem nc
centundo em «uccessivos edltorlacs,
Com muita opportunidade. o deliu
tado1 gaúcho asslgnniou a extrava
gancla do qualificativo de mediria;-
preparatórias da Intervenção, dadi
pelo sr Cardoso dc Almeida ao.-
•movimentos militares, de que rc-
oultou a oecupação de uma grande
parte dos municípios parahybano?
por forças federaes. O sr. Collm
observou acertndamcn'e que no
nosso direito constitucional r.iiu
existe figura agora inventada peli
"leader" pnra attenuar a situnçiit
em que se collocou o presidente da
Republica com a sua Interven ,ii"
tumultuaria. A fraqueza da posição
do sr. Washington Luis foi alnd
salientada pelo orador ao pôr en.
foco a incohercncla da defesa ao
governo que appellando para un*
dispositivo Introduzido nn Consti
tuição pela recente reforma e cujos
termos, allfls, nâo se podem apy)'l*
car áo caso em apreço, quer coni
tuftb- Justificar tambem n sua ot
tltude recorrendo aos termos do
art. 6o que ainda menos sc prestn
ao sophlsma dos apologistas presi
deneines.

Ainda talvez mal3 Interessante 0
a parte do discurso do sr. Colior
em que o representante gaúcho cs-
bbçou o ponto de vista actua' da
politica situacionista do seu Este •
do em relação no caso parahybano
Affirmou que o Rio Grande do Sul
considera não paga e não prescrl-
pta a sua divida paia com a Pa
rahyba Evidentemente estas pala
vras levarão ao Estado nordestin"
um consolo no melo ,'ns dlfflculcia*
des que ora tão profundamente o
perturbam. A certeza de que os
ueus nlllados do extremo sul ainda
não se conformaram com o sacritl
cio da sua autonomia pode entre-
ter-lhes a eaprran<:a de que as co!
sas bc encaminhem do ora cm de
anto no sentido de uma modifica
câo da crlso precipitada sob fôrma
aguda pelo assassinio dc João Pes-
soa. .Mas a opinião ; ublloa tem i
direito do exigir ' aclarecimentos
mnls completos sohre o sentido ttns
palavras do sr. Collor e principal-
mente quanto nos rocossos pelos
quaes a política riograndense viria
a saldar a divida ainda agora n>co
nheclda mais uma vez corn tanta
nolomnldnde. Do próprio discurse
do sr. Collor, deprehende-se que a
intervenção ora em prosegu Imento
na Paruhyba envolve matéria aue
justificaria o processo de responsa-
Dflldarie do presidente da Republi:
ca. Parece que nn loglcn da atti-
tude do sltiiaclonlsmo gntVho, t<*c
omphatlcamcnte definida nas pala
vras do seu expoente parlamenta-'
o cumprimento dns obrigações ie-
conhecidas pnrn com a Parnhvlii
poderia tomar deslc Já fôrma con-
ereta na. focallzncfio parlamentai
daquellas responsabilidades em nue
fjo evidentemente Incidiu o pr.
.Washington Luis.

mar hostilidades mesquinha», em
,iue se compraz o espirito faccioso
do presidente da Republica. A ai
tltude dos representantes do Esta
do central fornece diariamente ar-
gumentos aos que querem criar ein
torno da politica mineira a impres
são de desejos desmedido.' de rc
conciliação Immediata com a situa
çiio federal. H! nâo se pôde dec
quo semelhante exploração sP'H
destituída de plausibilidade ileai
mente entre ua palavras cnerslctis.
em que ha pouco o sr ülegarii
Maciel repellia as propostas de ac-
cordo promnnadas do Cattete. e o
modo dc agir dos deputados do
1' R. M. ha uma Incohercncla que
dü margem a commentarlos sensl
velmente prejüdlclacs ao prustl*'"
político de Minas Não 6 poss've.1
interpretar o desinteresse daquelles
deputados por debates, nos qune:- i
seu "leader" toma parte saliente.
senão como indicio de uma tenrim
cia a não se collcoarom em poslçu.
hostil ao sltuaclonismo federa!.

O prestigio dc Minas na politica
nacional e os próprios Interesses do
grando Estado não podem ser sei
vidos por esse abscnlelsmo .paila
mentar, irreconci.lavei com a atti-
iude combativa que o futuro pre;-
dento mineiro J. se declarou dl»
poBto a manter no quádrlennip a
iniciar em 7 de setembro.

MISSÃO INDUSTRIAL DE
SHEFFIELD

MINAS NA POLÍTICA
NACK-NAL

O sr. Washington Luis concedeu
afinal a autorização lcngo tempo
protellndn para a cotação das no-
vas apólices mineiras na Bolsa do
Rio de Janeiro. Este assumpto Jft
íoi objecto dc extenso commcntnrln
em nossas columnas, a proposiit'
da allusão feita ao caso na recente
mensagem do presidente Antônio
Carlos. Salientamos então o cara
cter profundamente antlputhlco do
obstáculo que a hostilidade capri
chosa do chefe da Nação oppui.ln
íl collocação de títulos que, t-e.n
vislumbre de favor, devlnm ser in.-
imediatamente cotados offlclalmen
ie. O acto tardio não envolve rc

paração da Injustiça arbltrarttimen
te infligida a um dos prlnclpae*
Estados com a recusa ao que o ee-ii
credito lhe dava o mais InqucsMo-
navel direito Nem veiu agora o sr
Washington Luis prestar qua.que,
nerviço aos Interesses mineiros, por
que aa apólices mencionadas Jã se
acham todas collocadas e a cotação
via Bolsa não tem, miste momento
effeito pratico aproilavel Pôdo-ne
•mesmo dizer que com o cumpri-
•mento tSo retardado de um deve;
..-Jdlmcntar, o governo federal nln
da torna mala frlzante a impem
s-iencla da sua attitude anterior de
relutância em dar execução ao qu«
irias circumstancias. não passava dr
uma formalidade.

Este episódio traz-nos lógica
mente ao apreço do irocedlmenti
estranho dos representantes de Ml
nas na Câmara, que persistem en1
inexplicável abandono dos seus de-
vores parlamentares. A nusenc f.
dos deputados mineiros deixando <
seu "leader" sem o apoio e o pres-
fgio que lhe adviriam do oomiu-
rcclnunto do bancada nnB ocea
aiC-es cm que «Mie assume attitude!
«Je opposição ao i-overno federa,
asoneorrer poderoDamentc para ani-

Entre as grandes nações indus* j
trlaes da Europa a Ingluterr-. fc 

'

•ictualmente, a mais empenhada tm
desenvolver as suas relações com
merclaes com os palzes sul-ame-1
canos, por Isso que, duranti u
guerra, varias correntes de expi.r-
tação, procedentes da Orâ-Breta
nha para os mesmos palzes, cx) e
rlmentaram sensível enfraque
cimento, ao mesmo tempo que en-
grossa vam as originárias dos Esta
dos Unidos; a industria britann'::a
experimentava os terríveis efís-tiu;
da conflagração, entre os quac" o
que mais a prejudicava era a flit-
fleuldade das communlcaçfies e (lor
transportes para este lado do
.itlantico. Não na muito vlsl'ou-
no3 a missão commercinl chefiirta
por lord d'Abcrnon e agora acaoa-
mos de receber a de Sliclfleld.

A primeira tinha um objective
mais vasto, pois abrangia largn ea-
phera de trnnRacçfies; ern comi
um convite a estreitarmos con,
mais empenho ns relações mercun-
tis entre os dois palzes. A segunda
collima um fim mais restricto
comprehcridendr. apenas as manu-
fneturas de ferro e aço, artigos dt
cutilaria, ferramenta, utensílios
diversos e material ferro-vlarlo. O
Brasil importa, annualmente, malt*
de 300.000 toneladas dc manufa-
cturas de ferro e aço, no valor de
cerca do 300.000 contos ou..
7.200.000 libras, elevando-se, por
sua vez, a lOO.OuO toneladas a lm-
portação do machinas, ferramentas
etc, no valor de ..UO.OOO conto» ou
11.500.000 esterlinos approxlmu
(lamento e toda essn importação sr
divide por vários paizes da Eu*-«pa
e pelos Estndos Unidos, embon .1
Grã-Bretanha caiba boa parcün
das compras que realizamos quan
to a esses artigos

Dada, porém, tal concurrencia, a
commissão industrial brltannlcti
pretende, com muita intelligenela
conhecer a verdadeira situação dc
nosso mercado e procura offeroier
ao commercio Importador preços
que o levam a preferir a manufa
ctura Ingleza. porque, como acaht
de confessar uni dos representai*
tes da missão, cm visita ft Associa-
ção Commercial desta capitai, a In
dustria de Sheffiold estft preparada
economicamente para fazer lace
com vantagem, a todos os domai;
concurrentes nesse ramo de ne-
gocio.

As grandes industrias manufa
et oras da Inglaterra, como em se-
ral as dc todos os paizes dn mun'
do, soffrcm, neste momento, cs
terríveis effeitos «ia restricção dc
mercados e do credito, e a do açc
e ferro 6, hoje, umu das mais af-
fectadas na Orü-Bretenha. Ora
não sendo os paizes da America do
Sul produetores dessa espeelalidad"
e por isso mercados Importadores
sãn empenhada e naturalmente vi-
sados pelos Industriacs britannico
nessa legitima conquista de freguc
zes, No cnso, além da utll appro-
xlmação que nos proporciona a
Commissão Sheffleld, tudo tem .';
ganhar a economia nacional ¦•on"
aa propostas que se nos fazen;
pois 6 na acquislção de manuíu
cturas dessa natureza que se In-
vertem sommas tão avultadas.

idêntico dissídio com 03 portadoresj
francezes dc titulos :ie omprastl-
mos anteriores ft guerra.

Depois, foram-se passando os
tempo**, sern qualquer demonSLru-
ção pratica de satisfazer o B.e.sü
• is seus compromissos de hon*«i e
a critica jornalística começou a põr
em duvida a lealdade do go-erno
biiislleiro. Noticiado ..uo o sr. Leú
d'Affonseca iria 6 .'"rança com u
Incumbência de .«purai a divida e
de regular a liquidação dos atr.iza-
dos, a imprensa Interessada n:io
teve mais comemp.açâo alguma
apontando-nos, a cada passo, ui-tno
ilevedorea deshoneslos, come m.vrH-
ficadores dos nossos mais solemnes

i ompromissos.
Apenas iniciados os trabalho^ do

representante do governo bras lei-
ri,, na imprensa e no parlamento
espalhou-se que o Brasil prete-: Ha
tentar uma moratória, pagando os
atrazados com titulo:) de nova dl"
vidu, expediente que. desde logo.
despertou os maiores clamores ap-
pellando todo:, pnra o govei-
no franeez, no sentido dc não nor'
mittlr mas ossa mystlflcaç.io. São
factos de outro .üa c, aqui, varias
vezes, transcrevemos o que a e-o-
pusüo, diziam de n*..» os jornaes da
Franca.

Ora, com taes precedentes, todo
deveria reoommendar que os pa-
•aincnlos fossem oitos, s 'n, a no
,'issidndo de uma operação de «:";-
lito tio exterior, muito princ, al-
mente quando a importância d*.
leblto {• de proporções lão mil."-,
tas para o credito de urn ,-ialz da
significação do Jrasil, no con-.eito
mundial das nações.

Que nos recordemos, nunca tstl-
vemos tia dura conliniiincia ri-
compnrcc* i ao mercado monelarlc
estrangeiro. par,t solicitar • m em-
pi estimo de importância? mais ou
menos, equivalentes a da operação
«!« credito em perspectiva, cir. um-
siancin que, de si sd, seria o has-
tante nara nortear em rumo dl-
verso qualquer governo mais con-
sclente das responsabilidades, uue
lhe são attribuldas. na defesa do
nome nacional.

Accresce que. se o total do de-
bifo é o que istft declarado ni.
mensagem, a quantia neces-,ir!a
.leve ser consideravelmente infeilor
ii importância ia operação de cre-
dito stibmettida ao Congresso.

Se £ verdade, como muito trem
affirmou o senador Krontin. que a
amortização dor, tres empréstimos
cm causa esteve suspensa até 3' de
julho de 1027, for força do "fun-
iling" de 11)14, os juros e ns com*
missões aos banqueiros tPm sido
consignados nas dotações orça-
mentarias de todos os exercícios,
durante a pendência entre o gover-
no brasileiro e os portadores fran-
cezes.

Conforme afíirmntlva official. al-
guns credores continuaram a rece-
her em francos-papel, mas ;i maior
parte recusou o pagamento, donle
o saldo dessas dotações orçarn"n-
tnrlas deve estar necessariamente
em deposito, e que não devo montar
a pequena importância, parece fa-
cll calcular, .sabendo-se que cm
192Ü, por exemplo, a verba dn lc!
da despesa era a seguinte, em tran-
cos-frnncezes para os tres emures-
limos, do Porto do Recife, da E.
f.'. de Goyaz e dn Viação Bahina.
respectivamente de ifiOO, 191,'| e
1011:

Juros-Iinport. Commissão
2.000.000.00 15.000,01'
3.1)3!-!. 580,00 39.38r,,80
2.400 000 00 18.001,00

Fez muito bem, portanto, o sc-
nador Frontin, apresentando o sou
requerimento do informações, íriul-
to antns de chegar no Senado o
projecto da Câmara, Parece, toda-
via, que, entre .in Informações so-
licitadas, deveria ser incluiria a que
dissesse respeito ios saldos, porver -
tura, existentes, das dotações orça
mentarias para o serviço dos refe-
ridos empréstimos,

UMA CllISE NA POLÍTICA DO
DISTRICTO

Movimento partidário Q$ Bandeirantes do Brasil no chá\
da Pequena Cruzada j

A larde tb segunda-feira será patrocinada pela j
senhora Jeronyma Mesquita

1909
1910
1911

O sr. Machado Coelho, .1 quem
rendo obediência uma das duas fac-
ções goyérnlstns existentes no Con-
solho .Municipal, esta envidando es-
forçou para que cessem os ataques
feitos ao prefeito naquella assembléa,
justamente pelos seu» eorreliglona
rios. Todos os membro:- da corrente
têm sido procurados, em sua. resi-
delicias, pelo depuladc carloíe, çue
lhes expfle a gravidade de sua si-
lunçao política en ta.... da afiiudi
dos seus correligionários no Cou-
selho listes, apesa» ias tazi-ies apto*
sentadas peio sr. Ala'haur ç.oellioiao que se diz — i.ermnne..eni in-
tranülgenteu, não ine conveneenti.
nem n afirmação de que os Frs. Was-
hltigtón l.uls e Júlio Prestes se In-
teressam por uma politica de liar-
inonin entre os seus correllgloniirlos
tia assembléa local o o sr. Prado
Júnior O sr. Macnado Coelho de-
clarou, em rodas rie amigos, que se
não conseguir amortecer os ataques
dos Intendentes ao prefeito, renun-
eiaríi o seu mandato. Todo o es-
forço do deputado carioca visa a
(ippruvaçãi) do orçamento niunle'pni
Para 1931, a que se oppõem os In-
tendentes seus eoirellgionarlos

\ PALAVRA 1)0 PHI.SIDENTE
A.VTOMO CAItl.US, NA CAM-

1'AMIA I.IDKIIAL
BELl.O HuRluNTl!!, 22 (Da succur-

:-al d'U JliltNAL — So!) o titulo"A palavra do presidenet Antônio
Carlos na carnpanliii ria Alliança Ul-
beial", acaba rie comparecer, editado
pela imprensa official d<« listado i ni
gixii-si) volume contendo U-dois oi" riis-
«•ursos, telegranimas e mensagens re*
digldas peio sr. Antônio Carlos.

A compilação foi feita pelo sr. Mqa-
cyr de Andrade, redactor do "Minas
Cernes", e traz um prefacio do
sr. Abílio Machado, director da Im-
prensa Official.
O 3R. JOA» .MOVES SKfiUIU PAHA

PORTO ALEtiltE
CACHOEIRA tn, G. do Sul), 22

(Do correspondente —¦ Belo no-
cturno de hoje, seguiu para 1'ortj
Alegre <> deputado João Neves, que
já oo achn restabelecido e que vae
para aquella capital, esperar a sua
esposa, que vem dahl.
O DEPUTADO OTHELO ROSA VI-

VITOU O SH. IUH....-.» DU
MEDEIROS

CACHOEIRA (It. G. do Sul), 22
(Do correspondente) — Esteve

nesta cidade, seguindo para i lrapua*
zinho, em visita to sr. Uorges de
Medeiros, o Jornalista Otlielo Rosa,
ex-dlrector da "Federação" e can*
didato do Partido Republicano A
vaga aberta na Assembléa Estadual
com a sua própria renuncia.

O sr. Othelo Rosa foi muito vlsl-
tado aqui.

AS MULHERES C.1THAR1NENSES
VAO VOTA!»

FLORIONÓBOUS, 22 (Do corroa-
pondente) -Kol apresentado A Assem
bléa Legislativa um projecto, polo
sr. Durval Melehlndes, concedendo o
direito rie voto as mulheres, nas
eleições estaduaes e municipaes.

O REGRESSO 1)0 Sll. SIMÕES¦¦'ILIHI
S. SALVADOR, 22 (Do correspon-

dente) — feio "Itanagé", regressa
amanhã ao Rio, o deputado Simões
Fiiho.
O SU. CORIOLANO DE fiOES CUM-
PHIMENTADO PELOS INTEVDlüN-

TES CARIOCAS
Esteve, hontem, ,1 tarde, no gani-

pete do dr. Coriolnno «le (ioes, clict'-'
de policia, uma commissilo de Inten-
dentes que foi apresentar a s. ex. i""
cumprimentos dn Consolho Miinlci-
pai pria sua nomeação para minis-
tro togado do Supremo Tribunal Mi-
litar

Não se achando o sr. Oorliiia.io ae
OOes, cm seu gabinete, recebeu a
coiriiulssão, composta «lon intcuden
tes Henrique Maggloli e Mario Bar-
bosa, o teu secretario, dr, Clce.ro No-
bre Machado, que agradei eu a visita
o declarou aos membros da comuns-
silo quo a faria chegar ao conheci-
mento do chefe lie polida.

LEITE MISTURADO COM FORMOL
EM S, PAULO

BOLEI ipClONSt

O chã da Pequena Cruzada con- j nlella Preehet, Margarina Neiva,
tinua sendo centro proferido pela , Vera Reglnn Amara!, Sulange s*.1

suas i. Pereira, Helena Theodttlo, • :• •¦
sociedade carioca par af
uniões da tarde. Os nomes mais i
lustres al! si encontram, rins l *i
ãs lii, florindo o alegre i-ai.i,
cm que gentis senhoritas servem í.
nais fina freguezla da clilnde uri
"lunch" rie primeira orlem, ao
mesmo tempo, sob o patrocínio rir
altas personalidades. desemi.e
nham-se, todas as tardes, espléri
didos programmas de musica, reel
tativos e canto, nos quaes brilham
artistas e amadores de justa nomeu
ria.

Na proxlmn segunda-feira, 25, o
patrocínio du tarde enhorn ;« sra
Jeronyma Mesquita, a Ülusire ria
ma, que dirige a.s Bandeirantes riu
Urasll.

O chã serã servido por um llnoi.-
grupo dc Rnnrielrantes, enlre *¦;'
quaes desde jfi podemos cllar: Cai
niellfa Rego. Celeste Preehet, An'o-

Mangabelra, Heloísa Welnchenck
Uípn Dodri. Helena Bandeira. Ne
nlta Pestana, Mary Dodd, üilria
l.ocha Miranda, isn Vaseonccllua,
Elsie dc Souza c Silva c Maria Jo
s« «ie Queiroz,

No progrnmmn tomarão parte a
senhorita Oilria Abreu com a su-i
loz cheia dr graça; o sr. Joaquim
Foiinigi'., que contara historias dc
fino htiüii ui e o sr Brenno Ker-
reira. que cantaríS ao vloÍÃo alguns
números do seu apreclndissimo re*
pertorio regional,

Pelo cuidado o o gosto com que
n senhora Jeronyma Mesquita or*
giiniznu a tarde di segunda-feira
proxlmn. dedicada fis Bandeirantes
do Brasil, õ luslo calcular que elln
ser/i uma das mai.- lindas e allraen-
tes dn mez dn Pequena Cruzada.

Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura

Âs conferências ao professor Ca.cspíno sobre "Â evolução
mysiíca do paganismo romano"

lí. Vllhena üc MORAES

», "Para O JORNAL |

O CASO DOS FRANCOS
OURC

Têm despertado entre nós gran-
ile interesse na conferências publi
cas, realizadas A tarde, no saldo da
Kscola Nncionalde Bellas Artes pe-
losr, JtrAnie Cnrcoplno, membro do
Instituto, professor illustre ria Fa
culdade de Letras ila Univorsiria-
dc de Paris. Não 6 isso «!¦:• admi*
rar, dario o nome do expositor c a
Índole pouco vulgar do curso que
ahi vem. ha dias. desenvolvendo cm
torno da these qut lhe approuu*
Intitular — "A Iívoluçüo íiiystic*.
do Paganismo Romano".

Sem embargo da gravidade do
lliemu, vem-sc esmaltando o au-
dltorlo com a presença graciosa ri*
não pequeno numero de distinetas
senhoras e senhoritas de nossa rne-
lhor sociedade lado a lado com
provectos lentes dos cursos supe-
rlores e gymnnslaes, carrancuilo.»
latinistas c- velhos adoradores du
ingrata Clio, simples enamorados.

Uma bella casa, como sc diz, fi
qunl não falta sequer o attrnctivo
seductor das projecçOes lumino
sas.

FÔra o curso primitivamente an
nunclado como de Historia Roma-
na. Hasta, porftn, a simples lei-
tura da sua eplgraphe genérica,
bem como da.s oito Iheses om que
o mesmo so acha subdividido, para
nos convencermos rie que a seArn ê,
realmente, mnis vasta abrangendo
um verdadeiro curso sobre o que
hoje em dia sc convencionou cha
mar a historia da
comparadas.

devemos attrlbuir á
•ghose ohristã" matéria

enamnda
do fecne

PRESIDÊNCIA OA REPUBLICA
O chefe riu Estado não compare-

cen homein au palácio rio Cotte-
tc, tendo permanecido na reslden-
cia particular no Guanabara.

VISITAS
o rir. Ferreira Braga official de

gabinete dn presidência Ja Repu-
blica, Visitou em noim do chefe d.i
Nação o senador «\ntonio Azere*
rio e apresentou cumprimento*, pe*
ia pu lacem «lo seu anniversario.

— iistlveram, hontem, nn Cai
lete, o senador Francisco .*-!.'! que
apresentou sua despedida por estai
de partiria para a Kuropa o sr.
Dedo Mu.-ia Amai para agrade-
cer a .Issignntura flo decreto de
nomeação para o cargo de cairo
conte juramentado da 7*. Preto
ria Cível.

N3o sc comprehende, realmente
que se tendo dirigido ao Congics-
so com o objectlvo de solicitar an-
torização para uma operação d''
credito, destinada ao pagamento
dos Juros atrazados e dos titulo-
vencidos doa empréstimos, que fo
rum objecto da sentença rie Haya
nâo tenha o governo justificado de-
vidamento o seu requisitorio.

Tralando-se de uma quantia ic-
itinslado modesta para o credito dt
uma nação, mesmo nas condi: oes
econômicas do Brasil actua!, s*-ria
razoável que se promovesse o p.igii
mento sem a necessidade de uma
operação de credito no exterior
maxlm6 com o fim cspeciai. decla
rado na mensagem presidência .

Ha subtllezas, na vida das na
ções, como nas reações do fazenda
privada, que compromettem seria
mente o credito da entidade en.
causa, por mnis nonesto*. que selam
os seus propósitos. Se, no? primei
ros momentos ria decisão de Haya
tivesse o governo provldem-lndi
para o seu cumprimento sollcltan
dr, logo a autorização legislitlva
nfto para a realização de emprvtl
mos, com esse desígnio, mas pari,
a abertura dos necessários créditos
a campanha da imprensa fran ezn
teria cessado immediata mi nte i.'<
facto, logo oue o governo em tele-
gramma, se congratulou con, o
presidente da França peln termina-
ção do pleito, a critica jornalística
recebeu essa communicação com

tão vivos encomios. que as agen-las
elcgrnphicas amigas, sem demora

fizeram repercutir entre nõs.
Todos devem estar lembrados

dessa clrcumstancla o exempli do
Brasil, gubmettendp-se prompta-

mente, A sentença de Haya. era re-
petldo. nos jornnep Ia França co-
mo estimulo aoa demais paizes, em

DIPLOMACIA
MADRID, 22. (H.) — O con

de Toniilhu de Arngon, foi nomea-
do segundo secretario «lc legação
em Santiago do Chile.

TRANSI'¦Kl.KXCJA DK IM Ml-
NISTRO lsmiANMCO

LONDIÍ13S 22. (H ) — O "Dia-
rio Official- publica hoje o decre-
to de transferencia rio ministro bri-
tnnnlco em 1-n Paz Robert Car-
mlnowe Mirhel! paru a legação de
Montevidéo.

AS CARNES DO ZEBU' E DO
CARACU' NO MERCADO DE

LONDRES
S. PAULO. 22. (Dn succursal d'0

JORNAL — Pelo Telephone) —
Snhcmos que a Companhia Conti-
nental de Produetos recebeu uma
communicação de Londres dlzendc
que as carnes do gado "Zebu"' en-
vinda por oceasião da sua ultima
remessa com alguns lotes dc cnrm
de gado "Carneu"' obtiveram pre
ços pouco mnis elevados que a des
"Cs últimos. Xão obstanie esse fu
cto. a mesma communlcaçSo ade-
untu q.:i a cnrr.e do "Zclui1-, ein
hora melhor, nãn é de bon classe
como a do "Caraeu"'

Adeanta ainda que se a Conti
nental poder obter carne dc gado"Caraeu'., dc luual gordura, aca
hnmento e qualidade a do "Zebu''
será recommendavel por convir
mai? ao mercado inglez, que tem
sempre umn prevenção contra o
cupim do "Zebu".

IMV DENUNCIA A' SOOI.'.DAIM'.
ülliAli BrtASIl.ElKA

S. PAULO, 22. (Da succursal d'0
JORNAL — Pelo Telepbone) —
Nu sessão hoje da Sociedade Rural
Brasileira foi lida uma caita do
sr. F. Pacheco, residente em Itu'
em que sao feitas considerações so-
bre nma circular distribuída por
aquella sociedade, a propósito da
actual situação econômico do Ks
tado, fazendo referencias íi pecua-
riu.

Nessa caria, o sr, Pacheco ia
incuta que o Departamento de Pe-
ei.urlii não tenha procurado «.'iti-
miilar nials a industria dos lacll
ciiiio.s, ,i'tribuinrio a esse facto as
difficuldades que o caso apresenta,
ia men tando que a Sociedade se li-
mltasse a rccomméndni a criação ri"
gado zebu' para producção de car
nc.

O sr. Pacheco censura tambem
o modo pelo qual 6 feita a distri
buição rie leite nesta capital e a;-
firma que se vende cm quatro dias
de viagim e «lcpuis «le sc lhe tei
addiccioiiado formol para a sua
conservação.

Aconselha, finalmente, a trans-
formação de pastagens bem cuida
rias das chamadas "iona velha ca-
fécira" paru pedi), poi fim. que o
presidente do Departamento rie Pe-
cuaria Interceda perante os pode
res competentes, a favor dos cria
dores rio interior, afin, de que pos
sam mais fransamente enviar leite
para S Paulo.

A nova séde da Associação dos
Empregados do Commercio

de S, Paulo
S. PAULO, 2-. (Da succursal

d'0 JORNAL — Pelo Telephunci
— A Associação dos KmpregnJos
no Commccio rie S. Pnulo preten-
de Inaugurar depois rie amanhã *«
sua nova séde, situada ft rua 1*1 oe
ro Badarõ e dotaria (lc commorias
lnstallações.

Para a ceremonia Inaugural íoi
organizado um festival que seta
seguido de um baile

ou epílogo rie todo o curso rio !1-
lustre professor.

Não se traia, evidentemente, ne.»'
sc passo, da heresia famosa rios
primeiros sectnos, isto (¦, dos llm
minados, ou hyper-christflos, ma;
-ilm, rie uma falsa scii'ui'in myslii.it
utravfs ria qual teriam os prim.tl-
vos christãos forjado a incompata-
vel figura rio seu divino mcsiu
com os elementos ILusprios c i'-s
eonnçxos que lhe teriam dado dl
empréstimo os próprios mysterios
pagãos. K' esse, ou muito nos en*
tr liamos, todo o arcabouço d>-ss.i
construi-.;;.'.! theoretica que rie nu
lio nioilo não olfcrecerln interej*-..'
algum nem sequer a mínima raziT
rie ser.

Mantendo-se, por emquanto, co*
mo cllc próprio, na sua ultima pa-
Icstra, declarou, no icrreno aa--.
uhstracçües, o sr. professor l'ui..i.
pino, dever,! descer muito breve a.,
terreno mais firme rins applicaçõcs
praticas onde nos será dado, q lor«i
sabe, acompanh'il-o a menor «li-»-
tancia. Do caminho para essa mr'.»
estudou o egrégio mestre no exo'-
fio i!o seu curso, o mystlclsmo orl-
iiitnl introduzido ein Roma, na
época rio Importo. Passaram então
deante rio altento auditório, nu pu-
lavra animaria rio conferencista ou
na icunograpltla ainda mais viva
rias projecçOes luminosas as nu*

dos vários cultos exon

O discurso eleitoral do ministro.
Treviranus continua a produzir
péssimos cffeitos sobre a política |
internacional da Europa. Agora o

|o governo da Polônia que envia |
| ao Keieh uma nota dc protesto pc-
I ins expressões daquelle ministro, as
I quaes, pronunciadas por quem Co-

ram, envolvem certamente a respon-
stibilldndc do governo allemão Ao
que parece, o chanceller Bruening
1-stft disposto a guardar sobre o ns*
sumpto um silencio quo denuncia
o seu apoio A.-, theses ousadas, que
o sr, Treviranus sustentou, sem riu-
vida com a intenção de agradar us
grupos nacionalistas c aitralr para
as chapas partidárias do governo us
sympathlas rio eleitorado. Os jor-
naes estrangeiros, sobrei tido ns ria
França e os da Polônia, mais dlre-
ctamente Interessados na questão,
attribueni ao discurso rie Trcvlra*
nus o objectlvc dc conquistar para
o gabinete uma nials ampla llbcr-
tlndo «ic acção em matéria de poli*
llen Internacional, Desde que a Po-
lonln assumiu o domínio ila faixa
territorial, que lhe foi cedida em
virtude rio traindo dc paz e que
separou da. Republica Allemã a I
Prússia Oriental, não têm ..Mo puu* I
cos os conflictos e Incidentes dlplo- |
mntlcos o politicos, motivados pela '
imposição «lc tarifas e regulamentos
fis sessenta e oito linhas férreas.
cortadas por esse "corredor", fonte
;ie inextlngulvel irritação enlre
allemães e polacos e origem rios
choques violentos registrados entre
os com ingentes rios dois paizes. en-
carregados «ia vigilância das fron-
! viras.

Além dos graves motivos pátrio-
ticos que tornam o problema caria
vez muls agudo, lí medida que a
nação allemã se fortalece e se sente
mais capaz de enfrentar a aventura
rie uma campanha revisionista dos

tratados, que tmpuzeran. fronteiras
lulgadas Injustas, lm ns razões da
ordem econômica, nascidas dus d!i»
lic.iliiades criadas para a agri,
tura rias provincial orlentaes, ...-:,
c regimen ferroviário complexo ;.
n existência do "corredor"
mina.

Durante aa negociações do w:*.
sailies, o presidente Wilson provir-,
todns us apprehensões, que h.u-c
surgem no scenarlo europeu, cm.
i-àdas pelo estabelecimento de !rrl»
denlismos apôs uma guerra que ea
fizera em nome rio direito dos po*»
vos ri.- se governarem a si mesmus,
Os observadores mais desapaixona»
dos acreriiiiiiii oue não haverá pos*.
slbllldade rio alicerçar a paz nu Lu.
ropa Occidental, sem quo a qucsião
do "corredor" rio Dantzig ha.h me-
recido umu consideração mais de-
morada, num ambiente sereno
propicio a umn solução equanírní
O próprio Stresemnnii, cujo espirito
de tolerância conseguiu eliminar ;..-
arestas mnls agudas do tratado ,
Versa II les. negou-se sem pie a no;
ciar com a Polônia unia espécie
Locarno do Oriento, que tivesse ;
fim garantir as fronteiras actua
A franqueza do sr. Trevironus *¦
viu parn revela'- Intenções, quo a
agora apenas .»e huvliim Insinuaria

,ij:i declaração, logi apua a !.;--
oecupação ria Rlicniiiila, Inrilc.i *i
novo rumo quo tomar:! a politica
externa ria A,,i nianlin cm relação
aos sous problemas tio fronteiius.
Na sua oração famosa o sr, Tivv. .

! ranus exciiimuts: "Não pude haver
cooperação internacional, etnquniito
não prosperar o conceito dn ver»
(ladeira Justiça Internacional". A.J
onde iríi esse conceito? Quai Berft
a natureza das suas relvlndlcnçõia
no quadro actual da vida europeu?
Não 6 difficil responder. O próprio
ministro apontou para o Sarrt. Kl-
pen o Malmedy, depois uc haver
gritado: "Com a Polônia, nunca!"

. - •,---*¦¦'¦-,-¦¦".-'.¦¦• > *-.--¦ -*-....-.»**-•-,-v»¦ 
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Um ultrage esculptural â memória
do Aleijadinho

JOSE" MARIANNO (filho**

Quanuo íc-
m memória

,lc
nome

rcligiõei nifeslaçoes
cos vindos do velho Kgypto con

objecto das duas primeiras pules-
trás, passou o conferencista ;'i ur*
giiiiiznção romana ilu culto impe.
rlal, para estudar a seguir, a tlieii-
login romana no tempo dc Ccsar
a niysticu do Vlrsillo, us lenliiti-
vas dc reforma offlclnl, a noção da-
-eltns dissidentes, as pcrsosiilçõo."
do pngiinisiiHi official f-jndnmento
tudo Isso, da cupola arrojadíssima
que pretende lançar e que tem por
titulo: — "Do paganismo renova-
do A Riiose chrlstã,,.

Deu hontem o erudito çonferen-
cista a sun quarta lição. Espere-
mos pelas outras pura julgarmos
melhor ria .solidez dos alicerces Di-
iramos ngora tão somente uma pa-
lavra sobro o plano geral ria obra.

Onde so lê "Kvoltição iiiysticn do
paganismo roíiiaim" leia-se, com |

atra-
vós das aventuras mais ou menos
n.cabrosas c rins ritos mais ou inc
nos selvagens c sensttaes. esforçou-
se o attraento expositor por accen-
tuar a constante elevação rie Mc.
cultos ao contacto vlviflcador na
poderosa o furte mentalidade gre—

¦ ¦ romana.
Esforçou-se, dizemos, porque em-

quanto triuiiiphnlnlcntc, acenava
para a transformação gradual de
vários deuses agra.los cm deuses
solares mi para a crescente alte-
nuaçãh rio caractei «ic ferocidade
de muitos desses cultos, acudla ao
espirito do menus culto rios ouvin-
tes a nefasta lembrança das Jan-
guorns horripilantes do circo e do
nmphitlientri) romano, onde se da-

da Bõa
l-scc*ular Igreja

am festas aus deuses, e, que eram,
igual acerto, evolução rnystica da ! portanto, iogares nus mesmos con-
"doutrino cllrlstã". | sagrados, isto í-, respectivamente,

ao sul, a Venus, a Diana, deusa ria
caça e o Marle, deus rins combates,
conforme o Indicavam tnnto o obe-

I lisco erciíido tm recinto rios jogus,
I como altares e ns Imagens dos dou-

pensou
lo genial artista mi-

neiro Antônio Francisco Lisboa
um monumento, para lhe ric.iagr.ra-
var o nome que a Ignorância pu-
blica cobriu durante um século
iipiulos e perversiduries
dn velha cidade que lhe foi berço
foi Immediatamente lembrada pa-
ra receber com honra especial ¦»
homenagem que o grunrie Estado
queria prestar fi memória ilo grau-
dc filho esquecido. Anlonio fran
cisco Lisboa nasceu em Ouro Prcío,
ull viveu todn a sun miserável e do*
lorosa existência; ali compoz as
mais emocionantes paginas do seu
poema plástico, e sons restos re*
pousam ao lado rio altar
Muite, na quasi t
dc Antônio Dias.

Entretanto. A ultima hora, Bello
Horizonte disputa a ouro Preto

:i honra dc ornar uma de suas pra-
ças com o monumento que perpe
tuarfi a gloria «lo grande nrtistn co
loriial. Não mo parece absoluta
mente justa a pretensão de P.ello
Horizonte. Historicamente, n cida-
de nova nâo participa ria artf do
artista ouro-pretano. Sc alguma cl-
dade podia disputar a ouro Prelo
a honra de guardar o monumento
de mostro Aleijadinho, .São .1"''»
tVEl-Key teria multo mais direito
«ie o fazer, .Alias, mula Impede que
P.ello Horizonte venha a ter, em
tempo opportuno, o seu monunien*
to dedicado ao Aleijadinho. Julgo
mesmo multo digno o Interes-e ila
população em cultuar a memória
rio artista ouro-pretano. Mas u mo-
niimentn commemorativo rio bi
centenário dn grande nr"sla, ;"i po-
rie sor levantado no adro de s5-
Francisco dc Assis rie Ouro Preto,

( 
"Pnrn O JORNAL )

em erguer, deante do pórtico maravilhoso, .-.üí
relica.io mais pie*,
brasileira do Sfc"

rin accesso ao
cioso ria arte
culo XV1I1.

Tnmhom deve ser posta á mfi.«--
gem a Iriéii infeliz do esculptor Ktfc*.
roce, responsável por uma serie .'ti
monstrongoa csoulpturaes, ile reprí,*
sentar o Aleijadinho carcomido
pela lepra, a malhar num escopo.
O monumento qnc perpetuar!) a
memória do grnnde mestre não
precisa recordar a enfermidade hor*.
renda quo lhe deformou o corn»,
Não (: polo facto de ter fririo Ir*)-.;*»
so, que " Estado ;!c Mttiiis lov-ii. •
trii',1 uma estatua nn seu filho in»
fortunailn. A iriéa do monumeutü,-
d homenagear ;'. arte do Aleija-lt*.
nho, através do humilde artls'*.
Para Isso não .serft preciso expor ai
chagas que lhe deformaram o cor-
po (í commlseraçfio publicn,

O costumeiro mão gosto do ea»
culptor sr. Staroce corre purelhiiíl
com a sua Ignorância histórica,
sobre n viria riu grnnde artista (.'••
lonial. A mnquettc que o sr. Ktnroca
compoz em honra 'lo Aleijiidliiho
figura o artistii rie tallialelra cia
ptiníp tt entalhar um bloco rio pr»
dra, O grande entnlhndor tralni.»
Iliiivn com Inslrumetilos «lc ntlrlcto
ou dcslisnmcnto (golvns, fnrniõ •",
etc.) c a talbaricira c o massetc são
Instrumentos rie canteiros que li-
riam com o granlto mnterlii «pia
nâo figura na arte dn mestre co-
lonial. o governo rio Minns deve
abrir uni concurso pnrn n escolha
rio monumento ilo mestre Alei jan!-
nho, n menos que ;i essas huras J.*i
o sr. Htnrocc tenha concluído o - ")
ultraje íi memória rio urtisi;.. mi-
neiro.

Sim, porque vem a dar realmen- |
ic na mesma dizer-se que o paga-1
nismo evolui'.! pola sua mysilcn ntí |
o chrlsHanlsmo ou quo este ê uma
simples resultante de uma tnl ovo-
lucilo, Apenas, a primeira rias for-
iniilns é mais prudente c enutnlo-
sa que a segunda, capaz ile alar-

sc> iiitelares tia sáile dos esperta-
culos.

Eram portanto aquellas urna
mar, quem saiu', alguns cspiritos | ...jniplc*. devoção sem moral inca-
irrlquietos, rilspondo-os á contro- \iar,cs ue produzir elevação ulçuiiia.
ver.sla, ou rie diminuir, polo que j i^icratura, poesia, liturgia, Icono-

ruphia, tão somente. . .tem dc chocante, as symp.ithl;
publico. Basta considerar, além
disso, a ordem hierarchlcn rios
thomas, c termo a qun, o o termo
ml quem.

E', pois, fora dc duvida quo nos
achamos cm face rio ma!:; uma!
fõrmá desses systcmns ptinimonte
raclonaüstns que lentani resolver.]
caria qual a seu modo. o temeroso

No mais nobre i.o.» cultos paguos,
o "Mltialsmo", muito acertada-
mente reconheceu, ao analysal-o, o
eminente professo) Careoplno, a
saa Immcnsa distancia do christia-
nismo. E' que is cultos pagãos
cra ni absolutaniente incapazes de
promover a regeneração Interior,

A terceira conferência,,  de accor-
complexissimo problema, rias reli- I ^ c()I|) Q ,„..,,,,.„„,,-,„, vtis.m so-
giões cm geral e rias origens rio ; .^ ..., ,.,.!,llll|ZH1.I-,.l ,•,„„„„,, dn lullo''-,|! ' '";¦' "' ¦ '' ' I Impeiinl" - thema esse que, chro-

nologicumcnte, parece-nos, "data
venia", devera anteceder as duas
primeiras theses, umn vez que os
ritos exóticos riào entraria na Rnnin

, i dos Césares, sobretudo como uma
tre professor, que flrn nos honra
com a sua visita
sejo de afflorar por assim

Não ("facll discernir desdo i"go,
nn multiplicidade dessas velha.*)
theorias e na variedade qua. i Infl*
nlta das suas matrizes, a quo es-
cola se filia exactamente o ülus-

Como se pretende reformar o ensino
—*-<•»-*>—

"Ora veja-se até onde já chegou o ensino publico no Brasil!" -

diz, na Commissão de lnstrucção da Gamara, o sr. Braz do Amarais
a propósito rio parecer do sr, Mauricio de Medeiros

A ultima audição da pianista
Wnmar Novaes na canifal mineira

BELLO HORIZONTE, 22. (Da
succursal d'(> JORNAL) — A pia-
nlsta Guiornar Novaes deu, hoje
no snlão do Conservatório, a aua
ultima audição nesta capital, que
toi muito concorrida.

UMA CONFERÊNCIA SOBRE
< IEPRA. EM BELLO HORIZONTE

BELLO HORIZONTE, 21! (Du
succursal d'ü JORNAL) — Rea
lizou-se hoje, na sfiie da Associa
ção Universitária Mineira, a tor
ccira conferência dn série orguni-
zaria pela "Sociedade rie Internos
Álvaro Barros" afim rie comme
morar o mez rin lepra.

<-. convr<*nom. a cargo rio pro-
•"essor Aníoni.-. Aleixo, versou sobr-
'As causa- qui predispõem a eclo-
»âo e reactivui.ão da lepra".

¦ s,"i teve cn* , •*"*•••> ns|ii.-:i,.-,-|.. ria . lma humana,
riizer i ' desengana ria deante ria insui noicn-

¦ lateria nas tres lições que at(* ngora I <-¦•' lamentável ,1a C8icrjlldr.de ab-

proriuziu. A primeira dellas. n„ \ f 
uta. de anima, emfim, do culto

emtanto já foi mais que sulíicien- Impeiial.
te para que o possamos classificai ] ,\0 esplanar essa questão, uma
ri" modo gorai como ::m "syncre- i (-;is nials bem conhecidas, alias de
ilsin. declarado, isto é. como um I unia a liistorin romann foi o sr.
desses arautos rio moderno rado- | , nrcopino, muito mais explicito e
nalismo que so-ruom nn esteira rie i categórico nas suas- asserções .
I.oisy, Havei Salomon Reinarli 

' 
Quanto é possivcl apprehendcl-as

(irugnciicrt o tantos outros, procu- ,V( pxtremn voltilriliilade de um
ranrio com maior ou menor «llffe : ç,.mp|t.*: enunciado ora!, reduzem-se
rença do detalhes, estabelecer quei j {U)S seguintes pontos capitães:
o relativlsmo ou equivalência dei 0 c..,,0 irr,,,.,rir.| c.,.a, cm Roma,
todas as religiões, quer a «Icpen- i d(1 nflt,,|.0-/n «riversa do culto dos
(loni-ia do christia nismo paru com | rt,JM ,.0 0r.jt,n(e_
um certo neriipameiilo de ideas e | s-n s(, tr|butava cm vida do lm-
portanto, a sua absoluta carenci) ! .,,,,...„,,_,
de originalidade e ,1c qualquer ca* j Nfl[| 

" 
tuIavlI nunCÍ- a dlvinlza-

racterjstica iranscendcnie. j -,, .H.^vn] do im,,crador.
Aliudlndo. com .ffolto no oxo>* * 

lu,,UlvÁn^c ., ••1,,„,ilic«.sc". não
Uc dn sun primeira nllocuçuo e" Conferidn, nliãs Indlstlnetámente,
milagre romano. Isto ,'¦, á reall-". j Em FVntj,csc: p0| 0 império Ro-
¦.ão, nn mesmo tempo, ria unldi.de
política, social o moral rio mu
antigo, declarou o sr. profissoi
Ctirenpino que ostn "Itlma isto e a •
uniilndc clirislã, demandava unv ,
explicação que não re poderia it I
.iiísf-.ir. (-,f---'-)nilo tir^N-ri^ín

"*. °i mann a maior confederação que ia
!l.'"l mais existiu sol.ro a terra o o seu

culto Impe-o

OS UNIVERSITÁRIOS URUGUAYOS
ESPERADOS EM BELLO

H0RI70NTE
BELLO HORIZONTE. 22. (Da

sueoursni d'O JORNAL) —- Espe
ra-se. aqui. amanhã, a embaixada
universitária uruguaya que vem vi-
*-ltnr os seu? collegus mineiros. A
embaixada serA recebida pela cias-
se tiniversilnrln; tendo sido *i!nho
rado parn isso um Isiíerfissanie
proaramma.

exemplo, Franz Cn nonl, na aouit
Vs cuiti.s íirlen'ai's rotim prcpnin
dores rias grandes Irií-is rie inimoi
•nlidnde e de salvição pessoal, mas
si;n, na influencia «In prhpirn mi*
tica pngã «io niu-rio greco-romano

I Tinbn' nssirii. secundo affirmo"
I briili* ses vnlsieaux".

Representa esta pois. mais un.a
rias innnmoras e baldadas lentat)
vas pnra se abrir uma brocha i,'i

I muralha inexpugnável rio chris 'a*
nismo, reduzindo-o a um esta'1,'
rij'pnn'5- nn ov^!'i':nn n*>11rr***» 1 •'!*>*•
cuitos e a pessoa adorável de ,!«-
sus fhrlstn n um salvador con ¦
tantos outros que surgem ou rosrr-
gem no paganismo. * sua rellg ã«
¦ le um simples esultn.ln rias ir
flnenclas nue !hi* rlrcnmrinr.ini i>

'kberco. Dahi o sentido que, desde JAj *1°*

vinculo mnis forte
rlal.

Para a demonstração cabal de nl-
guns desses assoríos, mister fora
leniovcr o conferencista verdnrlei-
ros tropeços, o que procurou reall-
zar rie aecoidu com sairia norma
*'s'appuyer sui 1'obstacle et s'ê-
lancer plus K,in."

Veremos em outro artigo se che-
gou, realmente, ao seu fim For
hoje, concluímos, sõ nos resta di-
zer quo o seu trabalho, nesse ponto,
se limitou a tirar torio o odioso se-
rão mesmo a uma qunsi apothcnse
desse culto degradante a respeito do
qual, creio cu. adoptou quasi todos
ase hoie, o conceito rie ..ampridio:
".. Esypto aioclhario deante dos
animaes ão Nilo ullrnjou menos a
humnnldi.dc rio que o século rios
Antonino?, com os seus philnso-
phos e jurlscorisiiltos n renderem
honras üivinas a çonu.ioü; Impem

Na reunião rio hontern da commls-
sã.. <1„ liiHtTiicçilo, ria Câmara, o sr,
liras Uu Amaral b-u o seguinte voto
contrario ao projecto ri" sr. Maurl-
cio rie Medeiros, alterando a Lei «lo
lü noi n o:

"Ao parecer do nobre relator sr.
Mauricio du Medeiros, «Jo que pedi
visla, lenho qu,.» apresentar a pro-
posta d'' uma ligeira alteraçAo, eom
a qual decerto o relator concordará,
tenho que pedir um esclarecimento
„ declarar quo n.lo posso votar por
alguns pouco», artigos, votando n fa-
vnr ria quasi totalidade dos que cons;-
titueni o «siibi-tmiiIvo que termina o
parecer. »\ ligolra alteração que
peco 6 no arl. 6", para que fique
as.-im redigido: "As cadeiras rie ana-
tomln liuinaiiii, das faculdades de
medicina offlclaes da Republica,
pas«'arAo, etc".

O esclarecimento que desejo pirilr
ê para saber se esta matéria vae
loriu para a quarta «crie, porque b
umn disciplina essencial ao estudo
das seienclas médicas e me pniere
que os estudantes carecem conhecer
a osteologla, a mlologla, a anglolo-
gia, a Hplnnchnologia e o systemn
nervoso logo no principio do curso,
pois sem estes conhecimentos não
podem entrar no estudo ria physlo-
logla, da anatomia pathologlea, otc.

Parece-me razoável que os lillios
rie dlplomutas o outros quo são re-
iido«! fora do paiz, atô os 11 ami"!-',
gozom rio uma excepção, miü; '-i
nesles casos, comprovados cmn os
documentos respectivos e nflo nomo
medida geral pelo receio que tenho
do ntabalhoamenlo que dahi vae re-
suluir, eom innomlnn ves abusoí».
Voto, portanto, a favor, nas condi*
òi-s Indicadas e contra na pnrte em

i conce.isAo 6 feita a todos.
Nflo posso volar a favor rio artigo

14 do substitutivo que pron.ga ain-
riu uma vez a serlação Indifpensavol
A menlalldndf dos moços brasileiros,
pois a lanKi Importa a aceitação ria
merpria nli consignada. Tambem não
IH.si-o votar a favor rio paragrapho
1", do art. 6" e, logicamente, dns
eorollnrloH contidos no art. 8" e seu
paragrapho, por n;e parecer alta-
mente detrlmenlosn au ensino n no-
meaçiln, sem provas rie capacidade
em concurso, dos professores inte-
rinos do Colleglo Pedro 11.

Jã ha algum tempo me manifestei
,-ontra a renovaçflo do prazo ri». Ü0
cpas para nomeações sem provou
çue o governo Instituiu na reforma
dc 1025 o df que se serviu discreta-
mente. Este morio rie prover tis ra-
rieírns, contrario á lei, constltue
irr-a*". desigualdade pnra cora cs pro-
fessores que conquistam o cargo
com estudos, grandes esforços c vi-
gülns trnhnlhosaf,

Eslão abertos concursos no curso
superior, regidos pela mesma lei.
A equidade aconselha que se faça a
mfTívi 1'olyn nn rurf-n í-efunílí-rio.

O facto rie se darem abalos nos
concursos do Pedro II nãn justifica
n effoctivaçflo rios «pie pretendem fi-
car nrs carco? que obtiveram por
um melo estranho â lei em vigor.
Mrstrs apenas que o processo ''o
üilgnmentn rias nrovns rins concur*
*ns nli feitos ': defeiluosn e qne exer-
com in*pl:zir,ent.., o magistério neste

i paiz pess:oas que n&o po*>*iu<_m a ca-

pacldadu moral r o sensn «ia justiça,
precisos paia tão nobre in.riss.li..
Ila pessoas que exercem u proiess.i-
r.ido sem II iioção rie -,ii, r.:qie. ¦•
pioprlo e alheio, «'.ano poderia pro-
nu, su qiiizoase citar numes, poi',
lia uns lã rias recebi um lelegtam"
ma lie um rios inlei essuilos mis lio»
menções sem concurso fellcilnnriu»
in,. pela boa vontade «¦!!! favor riri.
eiiieinla em apreço que o favorece, '
que eu a ninguém tinha revê-
m. ni cn mesmo hh!
pois quu
chegara ii
Centro 1
auloiiiol.il
ria, Trai.
etc, no s
inteiessail
lllíCIH.Iíl
p!Ct íVI

i, o hoti.utii, il'-1
«ii pedi v.-ia 'Io paieeer,

me comiiiuiinaçóos rio
lltico, du "chiiiiffeurs"

ço
qu.-

Congregação (Jpeia-
Iharioies de Trapiche.-;,
i.tlil.i rie apoiar o mesnío

com ludo o peso rias ill»
destas classes i; pulsos res;»
as quaes são, eiitretniim,

inteiramente alheias a apurações da
capacidade d» alguém para o pr'.'»
Ceeüürudo.

(ira vojn-ue atfi onde jfi cliojjou °
ensino publico no lliiisil! Voiianrio
lio lado sCuio du qiieslãi., se lornar-
mos responsável o s-ys"!i-,a dos co.'.-
cursos pelo desvirtuaiiieiito que Di"
«I,viduos dusiibiisiirios tiüii lira ícaü")
nr. Peilro 11, deviríamos, logieaiiier."
le, marchar conlra o.s cuneuisos,
proclamar que tsle meio não o boi",
para apurar .". capaciilurie dos aspi-
rui,tes ao magistério e corajosamen-
te pedn a revogaçãu da lei que 02
IlIPtil ue.

O nosso Illustre companntiro, ar,
.Maurício rie Meilelros, declarou tic-
nossa ultima leiinião que uão lin-
portava em Incoliereneia o parecer
contrario ao projecto 11. ü'j rio dep1'-
tudo Llndolpho Pessoa que inundava
prover sem concurso us caueiiaa ¦;
curso superior o a disposição l)ni
subslltiillvo que manda prover sein
«oncurso!, os Interinos do Pedro ll,
p.a serem íifferenles o:-; ciisoh o. ei
lide posso por íhí.0 em duvida. b%
pi rém, certo que, .-,.- lór npprovaua.
pelo corpo legislativo a aulin ,zai,,io
parn nomear lautos professores hhip-
provas de competência, d- aecuioo
com a lei, serã dado um rude gu.pe
no principio rios concursos e ira o
soliier giaiiiie aoaío aquelles qu*3
tanto no ensino superior, alicie • .-••¦•
tão al,eilas Inscripções, como no ee-
eunriario, sc acham a ninuiejai ci '')
e-pL-ianíjn om kou.h t;il**iilos o eá» tJ
rios. a fazer experiências e Ia.'
nações,

com um 001-1
icciislão oppor*

IU meação |U"
er etleciiva","»

idel.ir

Para que Isto, se,
ernj unho iovfido ern <
luna, se põrio ler um;
tei Ina, destinada a ser
mais tnide? lin aiuria a pu
<liK* parto du corpo doi.-etito du pn*"»
prio Collegio Pedro 11 reclamai
contra as nomeações sem con.u;.-'*
que os Interessados en; nilo o la'-*r
piomovem, e, o que fc mnls, a repru»
vação peremptória do conselho supe.
nor do ensine, que «*; a mais comp»»
t. nle e a mais elevaria agiemia. ã*
di prolessoies do pai», a«|Ui ju'.'a-

«\ ser n| provaria tnl exi'epç,'n *
1*-. em vigor, vno sei grave o efleit*
moral. E, no meu en'enrier, pri-juai"
cinl ao est ínulo e aos estudos do o"«•¦ brasileiro.

Por taes razões voto conira, r*»
•iierendo, no caso do ser o pniece?

approvndo, que eHtn t*xpt/fíi*;fi*< sf-Jik
i-ai.siriiraria cano vote '.lu t,'-!'-''
r:iüo.n

¦



y
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FACTOS POLICIAES
DOIS LADRÕES ELEGANTES US

GARRAS DA POUCIA
¦ m 

js meliantes agiam de preferencia em Botafogo, Gávea e Copacabana
— As delegacias locaes apuraram tudo, prendendo os meliantes

V. seeção de Furto» o Roubos da
4»"delegacia auxiliar foram, bontem,
i.iiresiíiiiiidos ok ladões Joué Gonçal-
ves ljiillada e Jofto Plinio da Frota
Lopes, o primeiro processado nas de-
ít-g.it-ias ila zona de Botafogo, Uavea
., CO)iacabuna, ondo praticou furtos
,., roubos de roupas o objectos de
uim, eom o lim do montar um esta- i
l,i lei-iineiito fiiiiimertlal.

A prisão de José tJonçalvca Dal-
latia foi eltectuada pela polieia do ,
;il" dlstrlcio.

Lim uma busca d tíu a em sua casa,
na rua Liarão de Cotegipe n. 8, to-
mui apprehendldos os seguintes ob-
jectos, produeto do seu crime:

50 ternos de eaweiiiira, 1 smiiclting,
\ fraek, muls de 200 camisas de seda,
outras tantas de tricoline; centenas
de vestidos de seda para senliora;
cincoenta o tantas colchas, feudo
muitas de Unho bordado; 1 bengala;
i. guarda-chuva do oastão de ouro;

porla-Jolas com uma collecção do
moedas de prain; 1 relógio de ouro
com corrente do mesmo metal; 1 re-
;<n;io despertador; mais de lau cue-
tas do seda o tricoline; centenas do
colchas de dlffereiites tecido» lisos
ou bordados; l binóculo de grande
alcance; 1. machina "Kodak", de
film, ri >r 14; l machina do escrever,
porra tll, marca "Corotia"; lençôos
.-m profusão; meias om grando quan-
tltladc, quer de seda como de outros
tecidos; pares de sapatos; roupas
branctiH do seda, para senliora; cha-
Pios de feltro; 4 bonels de soldado
ii, tlxureito; 1 capote de militar;
grande quantidade de pannos de
mcMi ú toalhas para (.'ha; 5 mal ms,
sondo duas dii grandes dimensões,
-.iiuu de fole c duas de mão, para
viagem.

Todos (-(--.ses objectos foram remo-
vidos parn a delegacia do r!l" dis-
crie Io, ot.'cu pando dois carninhOea
pnra o seu transporte.

Dallada, liara iit-ir melhor e ler
ontrada em determinados logares
í.irilnva-so de major com um unlfor-
me Hiirripiailo de uma de suas vi-
¦'.tinia.-;, ijutrns ver-e-s trajava com
prirnorosn elegância, freqüentando
pontos chies parn furtar tudo que-..acontrasse á nino i:--'iii deixar vesti-
-rios.

No xadrez do -1" districto, o "iria-
jor" tevo um accesso tio loucura, ati-
rando-se contra a.s gradou dn mesmo,
resultando dnlil ficar com Innumt-
nm ferimentos,

O respectivo delegado fel-o me-
iliear, collocando-o, em seguida, nu-
nm camisa do força.

Us roubos o furtos praticados rior
Bailada montam :i IÜ0:000$000 nii-
aro.viiiiailanii nii'.

o ijXCK.VriliCfl I,AI>ll.*i». FOI
HIÜ.IIOVIIXI IMHA V CMN»-CHAL IJK roí.HIA

iloutüin, íl tarde, foi removido
par;] a Contrai üt_ Polieia, José
(Joitçnlvcs Bailada, auior do diver-
.-ns rou boa e furtos praticados nas
jurlsrllcçoes do 6", 7", ::i° e ÜO" dii'-
tridos uollciaes

liallada ali checou ora compltíto
islndo dc desequilíbrio montai, não
tendo por isso prestado qualquer
declaração ao investigador Canuto
Moreira, chefo da Seeção de Fur-
;-,s o iloubos daquella deleguei».

No rrndroz da Central do Policia;
-, meliante tentou aggredir os pre-
iion t|i.<"; ia. mo encontravam, sendo
por i--s,. mettido numa camisa de
foi'(;a .

O excêntrico ladrão vae ser remo-
vido para a eiiferiuriria dn Casa de
Iietenção, pois nas delegacias acima
referidas jã sc encontra olle devi-
iluiueiitc processado pelos roubos e
furtos que fez.

l) OIJTUO *lirXIAYi'K IxWK
fiSTA» VS VOLTAS CO.1I A

1'OLKJIA
O outro ladrão preso pela poli-

¦In, cujo nomo dissemos linha aci-
mas 0 João 1'linio da lorota Lopes

o agia tambem de preferencia na
zona de Botafogo.

Frota Loes ol preso pelo invés-
tlgador Doria, hn dias, na praça 15
de .Novembro 34, tendo o sou pro-
ee.sso corrido pela delegacia do 7o
dlstrlcio policial.

Na jurisdição desse districto, o
meliante dizendo-se engenheiro e
offieial de gabinete do ministro da
Justiça, residia em apartamentos
dc luxo, em varias casas, com o
unlco fim de furtar os demais In-
quillnos.

Alugava tnmbem prédios e os
süblocava em seguida, visando ex-
clusivnmcnto furtar todns aquelles
que tinham a Infelicidade de residir
em taes casas.

O numero das victimas de Frota
Lopes ií considerável, jíi. tendo com-
parecido algumas á delegacia do 7"
districto, onde prestaram declara-
ções.

A policia apprehendeu ern poder
do audacioso ladrão, Ínnumeras cau-
telas de casas de penhores, aecusan-
do nellas jóias de alto valor que elle
empenhara com os nomes rte dr.
Ermano Steckel Antônio Smlth, dr.
Antônio Ayniore, Antônio De Amose
o muitos outros. Essas cautelas são
em numero do trinta e vão ser ap-
prehendidos os objectos nellas con-
tidos.

Frota Lopes, certa oceasiao, alu-
gou uma casa mobiliada na zona de
Uotafogo c, dias após tomar posse
delia, carregou todos os moveis om-
peiiliando-os nn casa de D. Oliveira
& C», rt rua 7 de Setembro, pelu im-
porlancia de 3:5005000. Esses mo-
veis tambem Ja iornni apprehendl-
dos pela policia, afim de serem en-
tregues ao seu legitimo dono.

Nu casa rln rua 10 de Fevereiro
n. 30, onde Frota Lopes residiu ai-
gum tempo, dlzendo-so engenheiro,
os demais inquilinos foram furta-
do.s em jolas e outros objectos, si,
ngorn vindo .i tor conhecimento de
ser ello o ladrão, pois tlnliam-no na
conta de utn homem de alta poslçily
social, nunca lhes pussando pela
mente sei- Frota Lopes um refinado
ladrão.

As pessoas que residiam na casa
acimri referida, compareceram ít de-
legaeia do 7" districto, reconhecem
do o i[111; lhes tra surrupiado pelo
esperto meliante.

Frota Lopes, disse ít policia, re-
sldir íi run And i- Cavalcanti n. 1(1 li
em companhia do sua familin.

Segundo estamos informados, sua
esposa, unia dama de dlstincta -a-
milia, ignorava todas as fnçau..as
do marido.

SO liontem, íi tarde, Frolo Lo-
pes, foi apresentado ft, 4» delegacia
auxiliar, afim de ser enviado para
a Casa de Detenção, onde aguardara
«• pronunclnmen.o dn justiça a sei;
respeito.

Aí- diligencias sobre os roubos o
furtos praticados por esses ois
meliantes correram excluslvnmento
pelas delegacias dlstrlctiies, sem a
intervenção da. 4a delegacia auxi-
iiar, que nos dois casos limitou-se a
receber os ladrões com as respon-
sabllidarks devldam nte apuradas
pelos delegados do 0", 7", 31" o 30"
districtos e onde n reportagem ape-
sar do sigillo colheu as notas sobro
o.s casos.

Choque de vehiculos na
Praça da Republica

DOIS 01'KIIAHIOS FEHIDOS
Hontem peln manhã, na praça da

Itepubllca, oceorreu um choque cn-
tre nm atito-tratisporte dn Baixada
Fluminense o um bonde.

!„, desastro resultou, snirem fc-
ridos dois operários, que viajavam
no auto-ti-ansporte: José Schltch, ai-
lomíio, de íiti annos, residente ít run
da, Alegria, .137, o .losí: Antônio de
Almeida Filho, brasileiro, de 30 au-
nos morador ii run Campos da Paz
n. 

'81.

As vletim.it, foram medicadas no
, Posto Central do Assistência.

As autoridades do 14» districto,
souberam do oceorrido.

Grave oceurrencia em
Campo Grande

PAÍII3CK KOIU DK DUVIDA TUA-
TAH-Sf* DK IM ATTENTADO

COM MU .VIST A
A's primeiras horas da ínanha de

liontem, foi levado ao conhecimento
das autoridades policiaes do 35" dis-
tricto, o desabamento de uma pe-
quona. casa da estrada do Mendanna,
em Campo Grande, desabamento cs-
te quc. se verificara, ,'t noite, qunndosobre a cidade desabou fortissinu
temporal,

Para c locnl partiu, immediata-
mente, o commissario Pedro Lebre,
do serviço á delegacia, fazendo-se
acompanhar por uma praça.

Em Ifi chegando, verificou aquel-
la autoridade que desabara a easa
onde residia, ein companhia de sua
familla, .Manoel .Martins, e que tres
pessoas se encontravam feridas ü"
geirament-, lazão por que haviam
dispensado os soecorros da Aãslsten-
eia.

Interrogando algumas pessoas queno local se encontravam, o comuns-
sarlo Lebre concluiu que, ao contra-
rio do que sc dizia, o caso era gra-
Vlsslmo e exigia providencias d6 ca-
racter reservado.

Estava, assim, afastada a idéa de
que o desabamento fôr.i motivado
pela queda de uma faísca electrica.

Entrando eni syndicancias mlnu-
ciosas, o commlssario Lebre veiu a
saber que Martlna 6 um adepto dat-
theorias de Lenlne, e que, por vezes,
rOra preso e levado íi -Ia delegacia
auxiliar, por ser accusado dc fubri-
car bombas de dynamltte.

Livre, entretanto, dessas compli-
cações, por não ter a policia colhi-
do elementos bastantes para ena-
mal-o á responsabilidade, Martins,
segundo apurou o commlssario Le-
bre, passou a não freqüentar com a
mesma assiduidade certas reuiijüe.i
onde são tratados assumptos com-
munlstas.

.Manoel Martins, segundo soube-
mos, era visto, em Camilo Grande,
cm companliia de um individuo de
nomo Alexandre Valent0 Coutinho,
que, hn tempos, tora exbulsò do ter-
rltorlo nacional, por ser comniun|s-
ln, ei tjue conseguira, ludibriando a
vigilância marítima, desembarcai
nesta capital c liomisiar-sc cm Cam-
po Grande, ein seguida.

Xa delegacia do 3ü" districto b"
Instaurado rlgorosssimo inquérito,
em torno do qual 6 guardado o mais
absoluto sigillo.

Soubemos, entretanto, que variai-
prisões fornm effectuadas em CamPu
Grnnde, e que, ou o inquérito ser-
avocado íi -i" delegacia auxiliar, ou
as autoridades desta delegacia agi-
rfio conjuntamente com ns daquella.

A' policia, entretanto, segundo
apuramos, não resta duvidas de que
se trata ne um .-atentado criminoso,
Isto é-, que, mãos crlmlnouas, apro-
veitando a opportuniduile quo so lhi
deparava — o temporal, as grande.-
descargas electricas — tenham dy-
namitndo a residência de Martins.

A explosão foi violenta, fazendo
aecorrer ao local multas pessoas.

O dr. Pedro dc Oliveira Sobrinho,
4» delegado auxiliar, hontem mesmo,
tol Inteirado do faeto o determinou
providencias de cujo exito não duvi-
da.

SABONETE

D0RLY
PKKÇÜ POM t-KKÇO

E» O MELHOKl

Victima de uma queda na
Policia Central de Nicthe»

roy, falleceu no hospital
O Serviço de Prompto Soccorro de

Nictheroy foi chamado, hontem pela |
manhã, para medicar o indivíduo
Agostinho Pinheiro, de 54 Minou,
branco, brasileiro, celeiro e morador
á rua Nobrega, 70, nessa cidade, o
qual se achava na Policia Central (la
capital fluminense, onde havia sido
victima de uma queda.

Kemovldo para o Posto, verifica-
ram os médicos que elle apresentava
contusões no supersillo esquerdo e
no nariz. Depois de pensado, a vl-
ctlma ficou em repouso.

Mais tarde, Isto e, por voila rins
13 horns, Agostinho foi removido
para o Hospital de S. João Baptls-
ta, onde velu a fallecer íis 10 horas.

O falleclmento de Agostinho foi
communicado í. policia.

Attingido por uma porta,
em Nictheroy, foi para a
Assistência em estado de

iue
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0 regresso dos estudantes mineiros 0 prof. Sergent em visita

que foram a Montevidéo ventorio de Paquetá
—»<»_—

As impressões que o presidente da Associação Universitária Mineira
trouxe da excursão, relatadas em entrevista concebida a 0 JORNAL

Pre-

tomam "> Luxativo Bromo Quinina
pelo eíTeito tônico da quiniria e por
au» acção iMfctiva, combinação eírta
tjuc irepy«:?enta um tratamento ideai

para ddluxou, resfriaiion, grippe, etc

iMxativi»

RROMO
QUIMNA |

PARA GítlPPE E CONSTIPAÇÕES ,

Espancou barbaramente
uma menor e está sendo

processado
Vs autoridades, policiaes dn B-V

districto, Maria da Silva, residente
'i Villa Lusitânia, na Tenha, apre-
sentou queixa, solicilando providen-
clati pelo facto de havei-, «eu anian-
te Mnnoei Mguel, espancado brutai-
minte, sun filha, Iracema, de 0 anuo--
"'"idns 

as necessárias diligçm

,.l!ls e mandada a victima a exame
de corpo de delicto, aquellas autori-

dades conseguiram colher todas as

ilftwisri nc «foi-
ukshttmêla firmai

¥ r=/ . ma

às necessárias contra o aceusa-

d,,, razão por que o estão proce -

sando i-egiiiarmcnii.-,

e-4iv«i ;MATE
estes ladrões

somno
>Ay, Símxi
y // Mk 1

Pulverize

.. rtAUCA RtaiSTCADA

rPERCEVEJOS > fT -/ ^*fi!fei.>

Falleceu subitamente
Com guia dau autoridades poli-

ciaes do 23» districto, foi removido,
hontem, para o necrotério da Saude
Publica, o cadáver do um homem
desconhecido, de 30 anniw presumi-
Veis, o que fora encontrado em o
Interior de um dos carros da antiga
Assistência Policial, carros esses que
se encontram á rua Coronel Kan-
gel, n. r>3, em Cascadura.

Presumem aquellas autoridades
qu,- o desconhecido, sem ter doml-
cilio, ali pernoitava, quando foi sur-
prehendido pela morte.

Ató ft hora cm que redigimos estn
nota, não havia sido restabelecida a
identidade do morte.

Soffreu queimaduras em
conseqüência de uma

explosão
No Posto Central de Assistência,

foi soecorrido, hontem, por apre-
sentar queimaduras de. Io e 2" graça,
generalizadas, o operário Nieoifto
ltodi-lgues, de 31 annos, brasileiro,
residente íí rua Joaquim Pinto n. "I

\o ser soecorrido, Nicolao decla-
rou que fora victima dn explosão
do uni fogareiro com o qual lidava,
no Interior de uma fabrica a rua
Ledo n. 24.

Apôs os curativos, retirou-se.

Atropelado por um auto, á
rua Mariz e Barros, falle-

ceu no H. P S.
Um automóvel atropelou ante-

liontem ,'i noite na run Mariz o Bar-
ros, um desconhecido, que falleceu
nn Assistência, quand recebia os
primeiros soecorros. O cadáver tio
desventurado homem, foi com guia
dns autoridades do 11" districto, re
movidri pnra o necrotério do lnsti-
tuto Medico Legal, onde foi reco-
nlieciilo honteni A tarde, como seniio
do operário Manoel Wenceslíio da
Silvn, brasileiro, dc üii annos, mo-
rador i run Haddock Lobo.

Resistiu á prisão, aggrediu
o agente e acabou autuado

Quando passava, hontem, ít tarde,
pela rua Maruhy, na vizinha cldnde
dc Nlctheroy, o investigador Dlnnn
avistou o individuo Luiz da Costa,
vulgo "Sola", conhecido ladrão.
Como andasse ja ha muito A procura
desse larapio, o policial, approxi-
mando-se delle, deu-lhe voz de prl-
são. "Sola" resistiu n ordem e, in-
vestindo contra o agente, o preten
deu aggredir. -

Subjugado, afinai, o larapio foi
conduzido ã delegacia da 3* elrcums-
crlpçiío, sendo ahi autuado pelo de-
legado Evernrdo Ferraz, qne o re-
metteu, depois, para n Casa dc De-
tenção.

Victimas de queda, em
Nictheroy

No Serviço de Prompto Sorcorro
de Nlctheroy foram, hontem, medi-
caõas as seguintes pessoas, victi-
mas de queda:

Josfi Francisco Porto, de T«.-i nnnos,
viuvo, jardineiro, morador ít traves-
sn do Indígena, 18, com luxação da
articulação coxo-femurnl.

Esmnr, tle 4 nnnos, brnnco, filho
de Euripedes Tavares, residente a
rua 11. Alexandrina, 4, no Porto do
Velho, com ferida contusa no pé es-
querdo.

ÜEVEMENTE
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my _ir-.-- ¦ T»"' "¦ "¦':i'1.*<'C£ímrj 7*'yr=s-mi=sa£^^^S^^m w——-*»«-i»»i.
• Ef^^mmm-T**- /,¦¦¦ ».'.i'w "*S|^ H . ' i^KEOCMS -t mmF * mm^^mmumm^\r*n..-^mBÊ \ m *¦ .-^vll ]n

tm ~ Wk-^""""-"'m'¦'¦JS^W- C i JSfiiíPrHimmm'il»I^HuS^H-lr Ém Ba

Sn ff JK.'f l?;!ft^l iFl I llnll 1 i W

choqi

Foi unia inspiração feliz a qu,
tevo o professor Francisco Mendes
Pimentel, reitor da Universidade de
Hello Horizonte dividindo os seus
nlumnos em turmas para mnndal-os
em viagem de inetrncçflo a diversos
centros onde possam »os mesmos
ampliar os seus estudos, adquirindo
conhecimentos novos c de todo uteis.

Quando passava, hontem, ít tarao,
em frente íi estação das barcas, em
Nictheroy, o guarda fiscal da Pre-
feitura Josí; Francisco da Silva Ju-
nlor, viuvo, de 51 annos, branco e
morador em Pendotlbn, foi attingido
por uma porta, que o atirou «10
chão.

A victima,, que soffreu ferimento
contuso na cabeça, foi nudicado no
Serviço do Promplo Soccorro, onde
deu entrada em estado de choque.

Deu á costa um cadáver,
em Nictheroy

Hontem, pela manhã, ns autorlda-
des policiaes dn 1» clrcumscripçao
de Nictheroy, tiveram conhecimento
de que nns imniediaçòi s da prain de
tiragoatíi havia dado A costn o ca
daver de um homem, de côr preta,
apparentando vinte e cinco annos de
idade. . ,

Indo r.o local, o commissario Arv
Mascarenhas tomou as necessárias
providencias no sentido de ser re-
movido para a terrn o cadáver.

No local ninguém reconheceu o
cadáver, sendo o mesmo transportado
pnra o necrotério do cemitério de
Mnruliy- ^^^^

Foi separar os menores e
aggrediu um delles brutal-

mente, em Nictheroy
O dr. Eveiardo Ferraz, delegado

da 3* clrcuniaeripção de Nictheroy,
actuou, hontvm, em flagrante, o
individuo Lincoln Josfi Generoso,
pardo, de 41 nnnos, viuvo, emprega-
do no commerclo e morador A Tm-
v.ssa Sã Barerto sem numero, no
Fonseca. , ....

Esse individuo 6 accusado dc t-.-i
aggredido, a bofetadas, rto menor
Nilo Vidal, dc 15 annos, branco, ope-
rario doa estaleiros de Prado lei-
xoto & C" e morador no bairro das
Neves, á rua da Carioca, íi. Estava
esse garoto empenhado em luta cor-
poral com outro menino do sua Ida-
de quando o accusado pretendeu
atastal-os, o que fez, de modo (lesas-
trado, ferindo brutalmente o allu-
dido menor.

REGRESSÁ~A ESTA CAPITAL
0 SR. LE'0 0'AFFONSECA

Embarcou em Boulogne-sur-mer.
no "Cap Arcona", o sr. Léo D'AI»
fonseca. secretario do ministre da

Fazenda, que ioi ii França cn

commissão do governo, aplainar
difficuldades na liquida lão dn nos-
s; divida em ouro, com a interpre-
ti ,;üo dada pela I.lga das Nações~ 

EMBAIXÃÕÕRBERNARDO
ATTOUCO

Esti definitivamente marcado
para lioje, fta 1li horas, o embar
oue do gr. Rernardo Attollco para
a Europa, pelo transatlântico "fíiu-

lio Cesare".
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O Joven Aiiiyiitliiis Freire
di; Barros

Sss «5 juiiâis* juM.su mr lo Iiumot

A INDUSTRIA MANUFATUREM
DO MATTE, NO PARANÁ'

CURITYBA. 22 (D. T. M.i — A
"Gazeta do Povo" pullllca uma no-
tida dizendo que o deputado Fido
Fontana, que so acha era Buenos
Aires, telegraphou ao Instituto de
Matte, desta capital, dizendo, entre
outras coisas, o seguinte: "Consi-

dero perdida a industria manufa-
ctureira do matto no nosso Kstado,
cm virtude do augmento dc 30 %
nas tarifas argentinas, o que obri-
garri o fechamento das nossas fa-
brlcas."

aTpIDEMIA DE RAIVA N0~GADQ
DE MATTO GROSSO

CUYABA , 1:2 (D. T. M.) — Estfi
Impressionando vivamente cs cria-
dores do norte deste Estado a epi-
demia do raiva que so manifestou
entre o gado c tem dado cabo do

grande? boiadas.
Estão elles, ngorn, com ns medi-

dns posins cm pratica peio governo
federal, esperançados do que me-
Ihorc n situação.

Dr. Carvalho Cardoso
Mole-dlns tntvrniis de adultos
•rlnnçns. S.vphlll.- e Inlien-iilove
Consultório- .'ruçii Florlano Fru

, K' nndnr Tel 2.1ÍIHH - üe- run

\ Sonros Cflhrn SH Tel 5 0n»2

Viaiantes do 0 JORNAL
A serviço d'0 JORNAL per-

correm o Estado de Minas os

srs. Raul de Brito Chaves, Pe-

dro Amaral e J. Rodrigues
Beck; o Estado do Rio, o sr.
Francisco da Silveira Salomão;
o Estado do Paraná, o sr. Fer-

nando Mello e o Estado de San-

ta Catharina, o sr. Sérgio Mel-

lo.

TiveiYiot-í, hn pouco, occaslão de
demonstrar os frutos do uma excur-
são feita |hji- alumnos de engenharia
daquella Universidade a Peinnmbii-
co, de onde regressaram os jovens
estudantes radiantes com o que ti-
veram oceasiao de obft-rvar. Tive-
iiiok depois ;t visita nesta capital
dos alumnos do medicina e direito
da mesma universidade, os quaes to-
mn ram parto nm congressos e reu-
niõet» de que grande proveito tira-
ram.

Hontom, o "Almirante Jacegiiay",
quo aportou ;'t Guanabara, procedei!-
to de Buenos Aires, trouxe do re-
gresso unia tur.na de estudantes
do direito e de medicina, composta
dos jovens Livio Uennult, Aldo Pinto
Viégas. A. do Senna Netto, Uullher-
mt Soares, Abdon Hermeto, Janua-
iii- Miraglin, Uodolpho llerbster,
Pedro üuarncy, Francisco Melnberg,
Kraneisi'0 Nevef e Cid Ferreira
Lopes, da Faculdade d,- Medicina; e
Armando Caldeira Brant, Stabul de
.Salles Lagoeiro, Amynthas de Bar-
ros Ferreira, Alcides dc Barros Ju-
nior, Pio Soares Canedo, Geraldo
Serrano Neves, Vnldomiro Salles Pe-
reira, José Mello Santos, Antônio
Alvim o Josfi .Martins, da Faculdade
dc Direito. Chefiou efsa missão o
professor Otto Cirne, de Faculdade
dc Medicina.

Visitaram on jovens estudantes
mineiros as cidades de São Pnulo,
Santos, Paranaguá, Curityba, P.io
(irande, Pelotas, MontevidCo e Bue-
nos Aires, tendo em todat? essas ci-
dades tido oceasiao de receber aulas
praticas, fazendo tnmbem visitas ile
grnnde utilidade pura a carreira quo
abraçaram.
O KNTIIUSIASMO HO PIlKSIDI.VTr.

iia associação nos -vinou-
S ITA I tIOS

Ainda a bordo do navio nacional,
logo após ás visitas regulamentares,
tivemos oceasiao de ouvir diversos

dos estudantes que compunham a
commissfto, terul^ rodo.s ellos paio-
vras dc agradecimento e reconheci:
monto uos seus companheiros dns
cidades que Visitaram, que todos os
cercaram de gentilezas o amnbili-
dades,

l'm dos que enthusiasmados so
mostravam eru o acadêmico dc di-
reito Amynthas Ferreira de Burros,
que em Pello Horizonte truim lou no
escriptorio de advocacia dos drs. Mil-
lou d- Campos, Pedro Alelxo e .Abilio
de Carvalho. Estudante dos mnis
dcdiéndos, o sr. Amynthas Ferreira
de Barros d actualmente o presidente
da Associnção Universitária .Mineira,
pela Faculdade de Direito, luterpe-
Indo pir nús, esse joven, antes dc
nos relatar as suas impressões de
viagem, disse-nos:

— Devo, preliminarmente, •.¦xtor»
nar n minha gratidão no dr. Mendes
Pimentel, pela òpportiinidade que me
proporcionou e nos meus compaiihei-
ros. de realizar essa proveitosa ex-
r-ursão. Aliás, a classe acadêmica de
Minas Geraes, muito deve aqucllo
grande mestre, ri cuia iniciativa se
deve a criação da Associação Uni-
versltarla Mineira, que tantos ser-
viços presta ú clnsse, notadamente
aos estudantes pobres o sem recur-
sos. Agora, com essa excursão, que
já foi antecedida de outras, muito
mais necrescida ficou a nossa divida
de gratidão. A nossa viagem foi das
mais proveitosas. pois visitamos
meios que não conhecíamos, tendo-
nos sido dado ensejo dc- ser alvo dc
demonstrações inequívocas de sym-
pnihla cm terras estranhas, como
Montevidéu e Buenos Aires, cujos
habitantes nos deixaram captlvados.
Na Argentina, onde maior foi u no=sa
estada, tivemos diversas festas rea-
llzadas em nossa homenagem, entre
as quaes poderia citar as seguintes:
uma recepção numa fabrica de cer-
veja, um pstuhc^cinicnto coma ju-
mnis haviam tido occisião de vfir:
nasseios d-- automóveis, nm baile no
Club de Gvmiinstlca e Esgi-iinri, ondo
o respectivo presidente, sr. Ricardo
Alrláo, falou saudando os visitantes,
respondendo-lhe, em agradecimento,
o nosso collega Alcides Rodrigues-
Junlor, tendo ainda um falado em
saudarão á sociedade; uma recepção
na Faculdade de Direito, á qual es-
tiveram presentes e ralaram o re-
presi-ntanto dos nendemicos argen-
Unos, .lorg.- Maya; o sr. Jullo P.ey.-s.
dn Federação Chilena: o sr. Oscar
Crüty, do Paraguay e cu. em nome
dos brasileiros nll presentes; um ai-
moço offerecido pelo prefeito de
Buenos Aires, lerdo essn autoridade
falado, resnmidcndo-lhc o ncadeinlco
Livio Renault, da Faculdade «le Mc-
dlclnn.

Tivemos occaslão
estabelecimentos m
de Buenos Aires, de ..
lias Faculdades de Direito o de Mi
dicina, de conhecer o.s regulamento'*
que regem os estabelecimentos dn
idi-antailn capital o de assistir como

sáo os mesmos praticados. De volta
.•in Montevidfio, visitamos tambem
diversos desses estabelecimentos on-
tn- ns quaes um que multo nos sur-
prehendeit pela suu disposição c
installação: a COrte Eleitoral-. Foi-
portanto, dns mais proveitosas r:^n
viagem, custeada ptla Universidade
de Minas Geraes.

de visitar os
.ii*-* importante»
assistir as aulas

Relatou-nos ainda o joven estu-
rtnnto quo o dr. dtto Cirno teve oc-
casião de fazer umu denionstraç/lo
dos seus conhecimentos nn Facul-
dado de Medicina de Buenos Aires,
causando a melhor impressão.
ÜMA CARAVAXA Dir ESTI ItA.N-

TES ültüfiLATOS
Os estudantes uruguayos, rotrl-

liiilmlo a visita que lhes fizeram os
acadêmicos mineiros, e, aceitando "
convite dn Unlversidndo de Minas
Cernes, mandaram uma delegação
composta de tres nlumnos da Fa-
cuidado de Medicina e outros t3ntou

O prof. Scrgcnfc entre os drs
e Arlindo

u dr. Manoel Cicero, Reitor da
Universidade do Kio do Janeiro,
entendeu que uma visita uo pre-
ventorio D. Amélia, mantido pela
Liga Brasileira eontrn a Tuber-
culose, cm Paquetft, interessaria ao
Professor Gmlle Sergent, autorida»
de mundial cm clinica medica, cs-

peclalmente cm Tuberculose, so-
bre a qual süo seus estudos muito
acatados no Brasi., realizou-se
hontem c o nosso hospede ao pe-
netrar naquelle admirável parque
orlado do falas manifestou uma
Impressão favorável, que não fez
senão confirmar, ft medida uuc ia
conhecendo novas bellezas natu-
raes, ris insinuações o os serviços
do preventorio.

Demorou-se a examinai- algumas
das lã8 crianças ali internadas.
comparando pelas indicações das
fichas o seu aproveitamento, ex

presso em cifras varias c conclu
dentes. Muito liu- prenderam a
attenção o banho dc mar 0 ri gy»
mnastleti, e admirou os dormlto-
rios hygionleos, cm que o nr e a
luz abundam, bem como a vá rim-
da, larga do tres metros e meio,
clrciinviante do dormitório, c ondo
as crianças são expostas cada ma-
nhã ft luz solar directa, segundo ns
regras dn heliothcrapi.i.

Teve tambem occaslSo o prof.
Sergent de examinar crianças vae-

dn dc Direito, para visitar-nos, fn-
do essn comniissilo viajado tambem
uo "Almirante Jaceguay".

São os seguintes os estudantes
uruguayos aqui chegados: Rlcnrdo
Argu.llo Bellini. Nelson C. üln-
mendy o Nilo Mendoza, du Fn-ul-
dnde de Direito o Oscur M. Meiulo-
za, Juan C. Almada e Uscur Caiu.-ssa,
dn Faculdade de Medicina. O pri-
meiro desses universitários, que
chefia a embaixada, fi doutado de-
partamento por Montevidfio.

Esses universitários seguem em
companhia dos seus collegas minei-
ros, tiara Bello Ho rlzonto, de onde,
voltarão em breve parn, mais dc-
moradamonte permanecerem nesta
capital, num maior contacto com os
seus collegas cariocas.

, Manoel Cicero l-eregrlno
ile Assis

cinndas subculnneamentc pelo B.
C, d. o dc trocai- a respeito lm-
tii-cssões com o prof. Arlindo de
Assis, direi*lor do serviço de vaccl-
i, u-í,o mill tuberculosa dn Lisa
Brasileira contra a Tuberculose.

O prof. Sergonl pediu informa-

çôes es.uiplas sobro o preventorio,
lum como especimens dns fichas
ahi usadas.

Ã CASA GUIMARÃES
E' A PRIMEIRA

E UNICA
\(i- hoje ninilii nãn --• verificou

uns i.ulo-, liiieriins um exemplo
iiiino esse ila Casa l.iiiiiiiii-âes,
i nia veniln ile bilhetes ¦iroinliH.os
altIngc u um iiiiiiierii lão grnnde
que >'• a-miitnilo ciiinn verdadeiro
plit-niiiiii-nii. De im ln, a niTiililixlii
ensn não hn dia cin i;*:io deixe tin
1'iiiii'ii'iiini' ii sun liiiii.i dc iimillirlii-'
sll. I'.' ciiino que pnssillilorn lln rn--
cnn tll ilu eiii-iiiiinpiii d.i fortuna, ilir,
quul In/ vcrler solire os seus freglie»
/es ouro e inals ouro!

Pois a Casu Guimarães! sen(e»sa
nãn só orgiilliosil, inas .h-iii pristí,
pelos licnelieloH que fui. eoiti o pre
siigln ifiie enntu peln pai/, nforn»
iiiiile eom mnln juslii.-a a elasslfl»
("im dt- initiiiir.i e unlca do Uni-
sil,

Garanti o vosso presente e o vonso
futuro: eninprae hlllieles nn ("nsa
Glliiillirães, «mile tendes !1!) 'ii (Io
priiluilillliliiiles em adquirir fortu-
nu rapldninciile.

Hoje - Cnpltnl Pcdernl - MOrlWOíf.
por ISS — I raeeãn IS800 e mais)
n r>oo:(io()S(io |ior*iuso$ono,

1'nrn pedidos Oll quiiesqncr lll»
forniiieõcs. que serão lltfcndllloa
por nós eum Indii n presteza, dlrl-
gl-viis a I*. Guimarães <fv- Killio,
i.iiln. — Kun dn Itosnrlo 71, ek-
qtiltui dn líi-een dns ("niiei-llris,

Cnlxa Postal 127R

Qualquer OLfO?
ÃON

O automóvel
moderno
exige
qualidade

i^WWWSrVlAr^A^«ArVV^-^^^^A^n^Ak

ESPECIFICO DAS ASSADURAS
PO' PELOTENSE

ÜH TODAS AS PHARMACIAS

AGONIADA
rViedlcamento consagrado no

tratamento das moléstias do
utero, metiite e endometnte.
eólicas e difficuldades de re-
gras, corrimentos, ventre volu-
moso e dolorido.

Vende-se nas pharmacias e
drogarias. Depósitos: Hua São
Pedro 38 e Sâo José 75o ,

0 fiüffiem que fabricou e seu automóvel a e>
;*ue lh'o vendeu, dizem; "Use o melhor oleo".

Mas não é pedindo "qualquer oleo:' que. V. S
obtém o melhor; r mais seeruro oedír o pro.
-dueto oelo nome.

Especifique TEXACO MOTOR OIL e ôbtera
um oleo da mais alta qualidade, fabricado de
crus escolhidos e especialmente ref';iado para
motores de automóveis,

Se tem
um FORD
especifique
TEXACO
MOTOR OIL
F

/TExVoy(Jr)
O Seu motor me mostrará a veraade sobre a
GASOLINA TEXACO - Partida Promnt* e
Mais Força.

e o velocimetro lhe (fira o resto -» Maior
Kilometragem por Litro.

Mais tarde, então, quando ennwar í-asolinat
V S- exigirá - TEXACO»^

TE
PaEiricaao ptn 

"

T\if Texas Comoanv. E- U t*.

Otfftr?truiiIores rro Brasl.
'^E TEXAS COMPANY (South Amerlea) t Tp

XAí*
TE«*ACOGASOLINA X MOTOR OIL

VISITE A FEIRA DE AMOSTRAS
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O Direito e o Foro
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BOLETIM Dü FôRO

EXPEDIENTE DE HOJE
SU1IMAHIOS

Nas varas criminaes serão sum-
marladoB hojo os seguintes ac*
ousados:

Prlmelrni Maiioel Ribeiro Ju-
nior, Jofto Locheunteln, Vir.inia
Cardoso, Jorge Francisco de Pau-
la, Josô Marcai, Albano Martins
Pacheco, Ivan Dias e Mario Fer-
reira.

Terceira — Matheus de Souza,
José Maria do Souza Jorge, Ar-
mando Ferreira Coutlnho, Lou-
renço Mala, Fausto Rallardl
Snntos a Jos6 Amaro de Andra-
de.

Uunrtn — Jofto Ferreira.
ftulnln — Otto do Souza .Mar-

uue:,.
Setlmn — Augusto Josí Rodrl-

gues, Martinho José do Souza,
Benedicto José do Amaral, Eurlco
Rodrigues, Waldemar Francisco
do Oliveira o Virgínia Gomes.

Oilnva — Manoel Eurlco Fl-
nheiro o Marcelllno Gonçalves, j

•^1V»»^^_***_i#»^V'*V>_*^^^A^^^^/V*^*I*V»^»^N^»^/V»^i__./^^

"Sentenças", pelo juiz Emmanuel
Sodré

O dr. Emmanuel Sodrê, l" supplen-
te da 3« Pretória Civel, desta ua-
pitai, e qua ora está fazendo, com

exlto esperado por quantos lho co-
nhecein os. méritos, as ultimas pro-
vas para o concurso quo conduz ao
cargo effectivo do pretor — acaba
do reunir em volume e dar a pu-•lilico, varias das decisões que pro-
i.'-*riu emquanto cstcvo no exercicio
pleno das funeções dc Juiz, sob n
titulo Indicativo do — "Sentença".

Distlncto o applicado desde os
bancos acadêmicos, o dr. Emmanuel
Hodrê, de ha multo vem condensando
um livros os resultados dos seus es-
forços.

Ainda estudante, s. s. publicou as
prelecções da cadeira snbre a "Sclen-
cia das Finanças" e, como orador da
turmn dos bacharelando;* do 1911, o
seu "Discurso", que corre impresso,
Já revelava com segurança o jurista
de escol. Mais tarde, servindo ao «eu
digno e illustro pue, o senador Lauro
Sodré, Mi presidência do Estudo do
Pará, o dr. Emmanuel Sodré, appro-
veltou os pequenos momen ton, do re-
lativa folga, e deu a 'conhecer ao
resto do palz, a interessante e bem
cluboradii "Jurisprudência do Tribu-
nnl do Pará".Escreveu depois, a "Equidade peln
Jurisprudência", em 1921, formosa
monographln, onde versa com oilgl-
nalldado o persuasão o papel quc A
jurisprudência devo caber como sua-
vluadora da rigidez da lei, o, em 1923,
colleccionoii a "Jurisprudência dos
Trlbunaes".

O seu ultimo livro — "Sentenças"
— é, tambem, bastante Interessnntc
o a leitura convém a quantos- mlll-
tam nu fdrr., Mui propositadamente

joven e Já brilhante Juiz deu pre-
ferenclas ás decisões quo Hoítroraro
ler-urscs, para, umsIiíi, proporcionar
nos curioses, uma Jurisprudência de-
f Iiii tlva men te assentada.

Ha, na verdade, neste livro, quês-
toes: Importantes o merecedoras de
estudo, notadamente aquellas que
resolvem a respeito da validado e u
ippileaçfto pratica das vendas sob
reserva do domínio, fôrma eontrn-
otual hoju tiio cin voga; sobre u
mudança do nomo civil; a a neces-
sidade da escrlptura publica paru n
validado da promessa do venda de
Immovels,

O que eiithusliismn nos trabalhos
do dr. Emmanuel Sodré, como juiz,
loriinndo-03 origlnaes, é a indepen-
dencia Intellectual com quo s. s. vs-
prevê ns _uan declaOes, abandonando,
i-junHi sempre, a Jurisprudência me-
tios convincente; o sfl aceitando a:i
nullldades argüldas, quando expres-
sa e lnsophismavelnicnte ordenadas

.ém lei.
Claras o synthetlcas ns decisões

cclloeelpnadas nas — "Sonicin-us' —
Sfio'do agradável c proveilo-sii con-
sulta, o qur: assegura ,i esse livro o
mfsmo succpí-ijo <;-¦; tem preniitul.)
todas as iniciativas anteriores do
seu i.lustrado pi-olator. (..II.

VARAS CRIMINAES
IMIIMHIHA

Kxplurnva o espiritismo
' O jui:; (.'aineiro da Cunha conde-
i-nou. honteni, no gráo mínimo do•irr. 157 do Código Penal, Mnrla

.'. artha da Silva, em virtude (le ter
¦ ido premi á Estrada do (lama ::. S,
., i.indo explorava o espiritismo.

m enfermeiro «In Sitiií» Ciikh ron-
ilemnu.l..

, No juízo da 1" vara criminal foi
Oku-mnailii, hontem, gráo inlliiiiio

;> avi, 1". paragrnpho unico da lei
.- 4.29-1, d,; fi do jullio d 1021, Joa-

. :lm Kibelro.
i) aceusado, que era enfermeiro da'inta.Casti, desviara do hospital
rios' entorpecemos o vondia aos

,,ciados, seus conhecidos. Assim é
...ic,, no diu, 33 d'' junho ultimo, foi
;-.'eso em um botequim da rua Snntn
i.izia, quando entregava a Gunrlii-o
.-i-.-é -Latia, uma caixa com uma nm-
> --tia rio niorphliin.

(|l AHT.l
Veiiilcu n lilcj-eleia que nhiifiirn

• í-'elo faclo ile ter su apropriado de
:\,i,-l bicycleta que alugara á Ks-

.; ,d.i Renl do Santa Cruz o vendi-
; . em .seguida por B0Í000, o promo-

tor denunciou, hontem, Hermes do
Oliveira Gonçalves.

OITAVA
"Ho procede n queixa

O juiz julgou Improcedente a
queixa-crlmo apresentada por Affon-
so üarroso & C-, contra Carl Ernest
Gonttun.

VARAS CÍVEIS
PllIMEIllA

Fnlleneln dc J. Curl — A reque-
rimento de N. André, credor por
duplicata do 3:023JS00, foi decreta-
da a fallencia de J. Curl, domicilia-
do á rua Saniu Annn, 98, com o
commerelo de roupas brancas; ter-
mu legal a 12 do março; prazu de
20 dias pura habilitações; assembléa
de credores para 28 de novembro, ás
13 horaH.

Fnllem-ln-i — Ferreira Rocha &
Cia. — Designado o dia 2 de setem-
bro, ás 13 horas, para a assembléii
de credores.

José Antonio Saad — Irtclutuo
o credito impugnado do Banco do
Brasil e excluídos os de Al. Adala Ai
Cia. o Leopoldo Schanii i: irmão.

S. A. Produetos de Ll N. S.
das Victorias — Determinada a ln-
clusfto do.s créditos Impugnados de
Schlll _ Cia., Casa de Saudo Pedro
Ernesto; incluído, em parte, o du
Banco Commercial u Industrial de
hão Paulo. — Determinadas dt 11 -
geiiclas nos créditos de Antonio San-
tos, Etabllssement Chrlstory l^lle.
Germano Martins Cnstro 6 Joio
Pinto Miranda.

SEGUNDA
Fnllenclns — Fernando Severlno

& Cia. — Nada ha quo deferir na
petição a fls.

A. J. Monteiro de ArauJo &
Cia. — Designado o dia 29 do cor-
rente, ás 13 1|2 lioras, para a as-
sembléa de credores.

C. Soares do Oliveira — Defo-
rida a petlçfto a fls. 98.

Prado Lopes éi Cia. — Dote-
rida a petição a fls.

(onenrilnlii — Arllndo Rela &
Cia. — Sellados o preparados, á
conclusfto. •.••*,,

TERCEIRA
Fnllenclns _ Valentlm Pereira

Rios. — indeferida a reclamação do
syndico quanto á fixação do termo
legal da fallenola.

FiillrncliiH — .lonas de Souza e
Silva — Reformada a sentença i:g.
gravada parn mandar incluir o cre.
dito do dr. Mario Antonio Ferreira,
pela quantia de 4:172f500.

João RodrlgucB Russo — Ho-
mologada a concordata cxtractlva.

Qt'Alt TA
Fnlleneln de Allinno Comeu de 011-

veira — por sentença de hontem foi
declarada aberta a fnlleneln de Al-
bano Gomes de Oliveira, estabelecido
á rua Anna Nery, 227, e cuja pro-
posta de concordata preventiva não
offerecla as necessárias garantias:termo lega! a 7 do Junho; prazo dc
1ã dlns para habilitações; syndicos-'Iromberw _ Cia,, Passivo: réis
20:22C$li50.

Fnlleneln — José Alves Figueira
tio Oliveira. — Julgado encerrado
o processo.

QUINTA
Cin. Agrícola do Rio de Ja-

neiro — Ao curador dan Massas o
aggravo de Instrumento Interposto
por Diogo Xerez e outro. 'Carlos Rnynsford ti Cia. —
Julgadas bem prestadas aa contas
de D'01ui. „ Cia..

Cosia Crngn _ Cia. — Aocurador das Massas parn dizer sobre
,i pedido de Gloria Qulntella.Edward Snhneverth lí Cia.
Ltd. — Deferidos os pedidos dos
syndicos para liquidação do dividas
actlvas da massa coni abatimento.Antônio A. Perpetuo _ Cin. —-
Um prova a reivindicação do Fcll-•io Cltiffo.

A. Nunes Porto & Cia. — De-
ferido o pedido ri" An. nato Vaz &
Cia. a fls. lGli.

SEXTA
Fnlleneln de A. Jiirme Sllvn —Por Gabriel Nascimento & Ciai,credores por duplicata de réis .._1:6I_$2__, foi requerida a decreta-¦;ã< dn fallencia du A. Jayme Silva,ustabelecldo á rua Corrêa Vasquez.

33.
Ciini-ordatii — A. Vieira do (lli-

."•ir.i — Mantida a sentença aggra--.-nda quo hVimnlogou a concordata.
Suba in o.s auto..

C6RTE DE APPELLACAO
PRIMEIRA IAM MIA

Sob i presidência do desembarga-
dor An-rrn du Oliveira, runulii-so,
honttm, :i sessão da 1:> Camnra d-i
COrte dc Appeliação.

Jl l.iiAMHNTOS
Ilnheii. eorpuN

N. 7.ÍOS — Relator, dosembnrga-'lor M, Sarmento; Impetrante, Marta
Lessa; paciente, João Bastos uc uli-
veira — Fm denegada a ordem, una-
nJn.emc.ilo.

N. i.Slii — Relator, ilesembnrgadoi
C, Alvim; Impetrante, dr. Matliint
(.'ost»; paciente, Viriato Ávila Praça
li outro —¦ Adiado, a rcquerliiieiito
do impetrante,

N. 7.21.3 — lU-lator, ilesombargadoi-
hl. Sarmento; impetrante, dr. Renato
Octavio Brltto tl.- Araújo; paciente,
otto Silva — Foi ilenc_ad:i a ordem,
unanimemente.

N. 7.223 — Pacientes, Antonio Cor-
deiro r outros — Prejudicado.

N 7.200 — Iteiator, desembarga-
dor Costa Ribeiro; paciento, Manoc:
Antonio Pereira — Foi dencgndn a
ordem, vi nanl memente.

N. 7.210 •— Relator, desembargador
C Ribeiro; paciento, Pedro Sallus

BOTA FLUMINENSE
ULTIMAS NOVIDADES

Medeiros — Foi denegada a ordem,
unanimemente.

N, 7.217 — Relator, desembarga-
dor C. Pereira; paciente, Arthur de
Faria — Nfto conheceram do pedido,
unanimemente.

N. 7.219 — Relator, desembarga-
dor Arthur Suares; paciente, Gcrma-
no Dalbis Rodrigues — Converteram
em diligencia.

Recurso de fcnhcna corp-i»
K. 1.231 — Relator, desembargador

V. Plraglbe; recorrente, Hilário Ra-
ines da Sllvn; recorri-lo, Julso da V"
Vara. Criminal — Converteram em
diligencia.

Recurso crlminnl
N. 1.313 — Relator, desembargador

A. Soares; recorrente, o Ministério
Publico; recorrido, o Juizo da 1* Va-
ra Criminal — Negaram provimento,
unanimemente.

TERCEIRA CÂMARA PLENA
Sob a presidência do desembarga-

dor Nabuco de Abreu, presentes os
desembargadores Saraiva Junlor,
Collares Moreira, Alfredo Russell, Sá
Pereira, Sampaio Vinnna, Leopoldo
de Lima e Fructuoso Ar.-igilo, reuniu-
«e, hontem, ás 12 1|2 horas, a sessão
plena da 3" Câmara da COrte dc Ap-
pellação.

JULGAMENTOS
Embargo* de niillliludc

N. 642 — Relntor, desembargador
Sampaio Vlanna; embarsantes, Pln-
to Lima Monzon & Cia.; embargada,
Companhia Nacional de Explosivos
do Segurança — Adiado mediante
Indicação do desembargador Sá Pe-
reira (revisor).

N. 858 — Relator, desembargador
Collares Moreira, embar-jante, Joa-
qulm Gomes; embargado, Francisco
Corgot, et:. — Foram desprezados,
unanimemente.

N. 684 — Relator, desembargador
Fructuc_o; embargápte, Octavio de
Mattos MendeB; embargado, Uanco
Popular flo Brnsll — Adiado, inedlan-
te Indicação do dcssmbargador re-
lator.

N. 926 — Relator, desembargador
Leopoldo de Lima; l" embargante,
Bernardlno de Almeida Couto; 2"-
embargamos, Figueira „ Cia. e cu-
tro, 3" embargante, Raul do Andrnde
Figueira; embargados, os mesmos —
Adiado, medlarit0 indicação do des-
embargador SA Pereira (revisor).

N. 938 — Relator, desembargador
S. Vianna; 1" embargante, H. de Sou-
za o Silva; 2*» embargantos, Compa*
nhlas de Seguro,. "Alliança da Ra*
hia" o outras; 3» embargante, "A
Têxtil", Soiledadó Anonyma; 'mbar-
gftdos, oa mesmos — Foram despre-
zados, contra o voto do desembarga-
dor Saraiva Junlor.

N. 6.25X  Relator, desembargador
S. VIannn, embargante, .1. dos San-
tos Guimarães; embargado, A. Sam-
pslo Ribeiro Junlor — Adiado, me-
(llanto lndlcaçfto do desembargador
relator.

N. 8.9.18 — Relator, desembargador
Saraiva; embargantes, J. Cunha *
Pereira; embargada, Fazenda Muni-
clpal — Foram rscebldos para, refor-
mando u accôrdão embargado e com
elle a sentença, Julgar procedente a
acção, unanime.

EmbnrBOH de declnrnçflo
N. 368 — Relator, desembargador

Leopoldo d0 Lima; embargante, Ago?
Unho Rodrigues Laranjeiras; embar.
gado, almirante José Manoel Mon-
teiro — Foram julgados lmproecden-
tes. unanimemente.

N. 726 — Relator, desembargador
Russell; embargante; José Mendes;
embargado, Abel Rodrigues do Car-
valho — Foram Julgados improce-
dentes, unanimemente.

COM DIA PAHA JULGAMENTO
F.mhnrKoi* df nnllldnde — Ns. 618,

78,1, 1091 c 4851.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
67' SESSAO, EM 22 DE AGOSTO

DE 1930
Presidência do ministro Godofredo

Cunha; Procurador Geral da Repu-
blica, o ministro A. Pires e Alb.u*
enterque; sub-sccretiirlo, o dr. Theo-
philo Gonçalves Pereira.

A's 12 1,2 horas ahrlu-se n sessilo,
achhiido-se presentes os ministros
Leoni Ramo?, Muniz Ilarreto,
Edmundo Lins, Hermeneglldo de
Barros, Pedro dos Santos, Arlhur
Ribeiro, lli-nto do Faria, Cnriloso
Ribeiro o Firmino Whitnkcr Filho.

Deixaram dr.- comparecer, por se
acharem cm gozo de licença oa mi- ,
nislros Rodrigo Octavio o Oenillilano |du Franca, o omn caiisu justificada
os ministros Pedro Miblelli o Sorla-
no do Souza.

Foi lida e approvada a acta dn ses-
são anterior •> despachado todo o
expedlentn sobra a mesa.

A-rcnivo ilo ppllvl»
N, 5.1 un — Districto Federa' —

llelntor, o ministro Pedro dns San-
tos aKgrnvantc, The Sydncr Itoss
("nriipnny, Incorporntlon: ageravado.
Alfredo Rosado liritn, que tambem
su assigna A. R. de I.rlto. — Deu-
so provimento no nggravo para re-
formando o ilespnclio aggravado,
mandlir que o juiz "n quo" receba
a uppellação em ambos os effeitos,
unanimemente.

Rp-turmus i».-truor«ÍInnrI«)i
N, j.i,4:: —- Dlslrlcto Federal

(preliminar) — Relator, o ministro
Mtinij P.nrretu; ifCünente, Nlcolletn
Gnzzanos Scanllnn, por si c como
ii-preseiitiiuto legal de seu filho; re-
corridos, Maria Victoria Rosário Sl-
lano Scardlno e seus filhos. — Pre* :
liminarmente Julgou-se não ser caso .
di- recurso extraordinário, unanime-
mente.

N, 2.029 — Snntn Cathnrlnn (pre

Estado È | k Janeiro
Inquéritos policiaes encaminhados

ao Juizo Criminal de Nicthéroy
O dr. Everardo Ferraz, delegado

da 3» clrcumacrlpção du Nicthéroy,
remetteu, hontem, ao Juiz da 3» vara
dessa cidade, os inquéritos pollclaesem que süo aceusados os seguintes
Indivíduos: José Francisco do«j San-
tos, Francisco Pereira da Silva o
José do Vnlle. art. 306 (atropela-
mento); Antonio Coelho de Maga-
lhães, Gregorlo Francisco Dutra e
Antônio Clemente, nrt. 2ú7 (sedu-
cção); Antônio Lourenço do Amaral,
art. 306; Mnnoel Guerra, Joaquim
Cardoso e Lauro Cruz, art. 377 (uso
de armas); João Gomes Ferreira,
Américo Cândido e Joâo Magalhães,
art. 369 (Jogo), todoa do Código
Penal.

NA PREFEITURA MUNICIPAL
O dr. Castro Guimarães, prefeitomunicipal, por acto do hontem,

abriu na Dlrectorla da Fazenda uni
credito supplementar da Importan-
cia de 20:000$000, A verba do artigo
2", parag. 15, consignação XII, da
lei orçamentaria vigente.

FALLENCIAS E CONCORDATAS
EM NICTHÉROY

Subiu II conclusão do Juiz da 1-
vara, de Nicthéroy, a declaração de
credito de retardatarlo apresentado
Por Souza Valle & C-, A massa fal-
lida de J. Marques de Oliveira.

 Foi encaminhada ao curador
das massas a reclamação reivindica-
torla apresentada pela Sociedade
Anonyma Commercio o Induetrln"Souza Norchen", na concordata
preventiva de Gonçalves Lopes & C.

NA INSTRUCÇÃO PUBLICA DO
ESTADO

O dlrector da Instrucção Publica
asslgnou, hontem, os seguintes
aet ris:

Nomeando professora interina da
oscola mixta do Bannaneira:--, no mu-
nlclplo de itnpemna, Maria Ferreira;
adjuntas Interinas: du escola mixta
de Jurujuba, nesta cidade, Andréa
Coutlnho e da escola mlxtn de São
Sebastião da Vista Alegre, cm Ita-
poruna, Odette Vieira da Silva.

NA PRIMEIRA~VARA CIVEL DE
NICTHÉROY

O dr. Oldemar Pacheco, Juiz da
1» vara de Nicthéroy, nomeou Nlco-
lão Augusto do Figueiredo Junior
tutor dos seus irmãos menores Ru-
bem e Raul.

 Foi encaminhada ao eurndOT
geral a suppllca para cspei-iallsação
do<« bons do lnterdlcto Francisco
Xavier Lopes Junior.

Vão ser ouvidos os Interessa-
doa no Inventario de Antonio José
do Arnujo,

Subiu íi conclusão o inventario dc
Alberto Joaquim de Cnstro Ramos.

 Foi dndo o seguinte despacho
no inventario de Luiz Ferrone:"Em vista ila Informação do ei-vrl-
vão a fls. 35, intlme-se o inventa-
rlante na pessoa de si ti advogado,
para requerei- o quo fOr a bem dos
Interesses do espolio, prosegulndo
no inventario."

Voltaram ao procurai!,,.- geral
da Fazenda os autos du Inventario
de Naoslf Nahoum.

 Foi encaminhada no contador
a acção executiva movida pelo co-
ronel Ernesto Juüo Rodrigues con-
tra Antonio Snnat e outros.

 Vao ser ouvido o autor nn
acção executiva motivada contra
Agenor Ferreira da Silva o sua mu-
lher.

 Foi dado o seguinte despacho
no pror ...so da arrí-cfulnçíl-:. 'Ior bens
do finado Avelino A. Pereira:"Deflro o requerido a fls. 22, de-
vondo r. Intlmação ser feita para «n-
tregar no escrivão do feito, no prazo
do 48 lifirat*. ;»s npollros, sob n_ pe-
nas da lei, Quanto ao pedido de fls.
24, disrflm oh ln. (--reMí-i.dnH. "

EXTINCÇAO DE CONDOMÍNIO
O dr. Oldemar Pacheco, Juiz da 1*

vara, de Nlcthcroy, por sentença dc
hontem, julgou extlncto o condo-
mino existente ontro d. Znlr Rarròs
Ferreira, assistida prio seu marido
José Ferreira e nutruf*, sobre o pre-
dio sito ft hlnmndn São Boiivcntiirn,
62. antigo, sondo homolognila a par-
(Ilha constante da petição Inicial.

PUBLICAÇÕES

re- I

i

28$000
-iAi-AYuS em tressé branco e azul,
llranco i vermelho, marron c
jcl-_e. Grando moda, r.s. 82 a 40,

38S000
sapatos fie pelllca preta enver-
niznda, liso, artigo proprln para
1'est-is e passeio::, üd, Si) e 45. i

34SC00 H^ vfigjfoL
SAPATOS ultima moda de supe-
rior pelllca preta Invernlzada com

• laços avivados a branco, salto' Luiz XV, artigo fino.

38$000': 
O mesmo modelo em peliica b*lge
claro ou marron com vivos de' pelllca marron claro, «alto Luiz
XV, artigo fino e de grande vista,'.lo ns. : n 40.

38$000
lll-M.OS SAPATOS gaspls de ca-
murça preta talão e tranclnha de
superior pelllca preta envernlza-
dn, salto Luli XV. forrados de
pelllca branca, artigo fino de
ns. 32 a 40.

Pcde-se o endereço bem clnroí nflo se aceitam «ellos nem
etlatnpllhn*

PULO CORREIO _AIS 3?..(HI POH PAR

ALBEftTO ANTONIO DE ARAUJO
Avenii-» f aseos n. flJfiSs

Canto dn roa Ma rerhnl Florlano 100

i liminar) — Relator, o ministro Pe-
| dro dos Santos; recorrente, a Com-

par.hla dc Seguros União Commer-
! rln!: recorridos. IClias Paulu e Filas

Paulo &• C". — Preliminarmente.
julgou-se nâo ser caso de recurso
extraordinário, unn nlmemente.

Hevln-.es crlmlnnos
N, 2,S4ii — P. Federai (Prefe-

rencln) — Rolator, o ministro Car-
doso Ribeiro; revisores. os mineiros
Firmino Whitnkcr Filho e Lconl
Ramos; petlclonario, Luiz Noro.
Deu-se provimento em parte no
curso de revisão par.: reduzir^ a
pena no grão müdlo iio nrt, "50,
combinado com n artigo "-. contra
os votos dos ministros Arlhur Ri-
beiro e Pedro dos Santos que '.icgn-
rtini prov-M-onto.- pnru eotiílrínfir {i
sçftteiKii revista.

N. 3.050 — Districto Feder:.', (ag-
gravo do art. 44 dn regimento inter-
uoj — Iteiator. o ministro Leoni Rn-
mos; iiggrnvnnte, dr. Abílio Carlos
de Carvalho. — Negou-se provlmen-
to ao aggravo para confirmar o
despacho do ministro relator, unanl-
memente.

X, 2.470 — S. Pauio (preicren-
cin) _ nelator, o ministro Herm-;-
neglido ile itarros; revisores. os mi-
nlstros Pedro dos Santos e Muniz
iJarreti.: peticiònario, Francisco
Luiz Friíz. — Negou-se provimento
no recurso de revisão pa
mar a sentença
mente.

N. 2.288 — P. Federal (prete-
rencln) — Rolator, o ministro Leo*
nl Ramos; revisores ns ministro?
Muniz Barreto o Arthur Ribeiro; pe-
tlclonnrio, Rodoaldo Oodofrcdn da
Costa ArauJo. — Negou-se provi-
mento ao recurso de revisão contra
o voto do ministro Firmino Whlta-
ker Filho que deferia em parte o
pedido para reduzir a pena no grão
mí-dlo do art. 204 do Código Penal.

Cnrtnii iMlminnhnvrl"
N, 5,o_i — S. Paulo — Relator.

o ministro Pedro dos Santos, snppll*
cante, José de Oliveira: Blippllcftfli-,
o Tribunal de Justiça do Estado de
S. Paulo. — Julgnn*se lmproecden-
te a carta testemunhavel, unanime-
mente. _ .

N. 5.110 — Districto Federnl —
Relator, o ministro Hcrmeneerllno
de Rarrns: puppllcnntes. d. Adella
da Costa Leal « dr.. Abílio Carlos
de Carvalho; suppllcadn. PodTo Fer-
reira do Serrado. — .Tulgou-se lm-
procedente a carta testemunhavel,
unanimemente. "

Rncerrov.-se a sessão Ss IS 1|2 no-
e ras.

A Tl.VI.AM.'.v — O gruphicn, illus-
trat Ivo da capa ilo numero de "A
Híilíuirít" que, hontum, c'»HHlt;ou ;i
circular, pi-ocien ser cxnmliuiilo cóni
attenção, nãr- so pelos responsáveis
pela vida ccoiíoniico-tiiiani eiru do
palz, nomo por todos .:que]U%s nuo
Mipin.rt.im os l'ofU*xos dfiH uselllit-
r:ões cnmblaes. Represontii n gra*
phico em questão a taxa media rio
cambio em todo o período republl
cano, anno n. anno. de ISSO ao i".
semestre de 1030. Nn reprcsentncf.o
desses dados, como uã curva lllus-
trii.ivn do curso do cambio, hn
abundantes factores de convicção,
pnra um Juízo seguro sobre as nos-
sas realidades economlco-financel-
ras e sobre ns responsabilidades
del-fls decorrentes,

O texto do numero cm cansa, tal
como nos Anteriores, contem vasta «í
variada matéria sobr- economia, fl-
nnnça.., fnininúriMo, fisr ¦ e direito,
quc c instituem :,.-: csper-ialliiades :-¦-
clinicas do Interessante semanário
que, nesta capital, sn edita sob a dl-
reoç.lo ilo dr. Jollo Domingues.

A PEDIDOS
Grandes escândalos administrativos

no Espirito-Santo

Organiza-se em Victoria um Syndicato para
explorar os credores do Estado

"VICTORIA, agosto de 1930 —
(Do correspondente) .— Logo quc
assumiu o governo do Espirito' San-
tu, o sr. Aristeu Aguiar, nãn houve
quem nflo acrcJlta--sc que íi irmie
dou destinjs da tf.ia cuplohhlia ta
se eólio, ar .n, ho.-.ictn o • verdade
Moço, s-:n nada quc o desabonasse
tendo-se li lo ft s.;n propila eus a,
o sr. Aristeu surgia c-rno umu
grande esperança, tanto mais
quanto elic sc rodeava dc uni uu-
clco dc moços quc, embora não ex-
perlmentados nos negócios da ad
mlnistrnção, tornavam mais aus*
plclosa a espectativa em torno do
governo que sc ia Iniciar. Assim é
quc, oa primeiros actos do sr. Ari?- I
teu foram recebidos com os maio-
res applausos, principalmente quim-
do elle affirmou assegurar a mal?
ampla liberdade em torno do plcl-
to senatorial, a que se candidatura
pcln opposlção o Br. Jeronymo Mon-
teiro. Infelizmente, entretanto, esses
actos pura logo se mostraram na
sua verdadeira significação, por
outros que os uuecederam.

Assim, a liberdade assegurada no
pleito scnatdiial referido, não obe-
deceu propriamente ao espirito de-
mocratlco do governo, senão ao
empenho cm que o mesmo se acha
va dc impedir quc o sr, Florentino
Ávidos viesse u oecupar a cadeira,
cm quc, hoje, sc encontra tia alta
Camnra. Do mesmo modo, a vC.idu
dc alguns automóveis "Ford", ad
qiilrIdo3 pelo seu antecessor, foi
feita para que outros carros, inals
luxuosos, fossem comprados, por
intermédio da firma Duinans, cujo
chefe 6 concunhadu do sr. Aristeu.
c quc se fez logo representante dc
duas ou tres fabricas daquelles vc-
hicúlos. Dahi por deante, não houve
como ter milo no joven udmlnistrn-
dor. Assessorado politicamente poi
um outro concunhndo, o sr, Mira-
beau Pimentel, c administrativa \
mente, pelo seu secretario da Fa.-
zenda, sr. João Machado, o sr. Arls
teu dcsjicrsonallzou-se nns mão:,
daquelles seus dois auxillnrcs, na.a
mais sendo possivel esperar dc pro-
vcltoso de sua acção.

Cafí cm alta, estando o thesouro
com uma arrecadação annual su-
perior a trinta mil contos, o mo-
mento era mais que propicio aos
negócios. Um plano de melhora
mentos da Capital foi logo engen-
(irado; o secretario dc Finanças
mandou, sem demora, buscar ahi
no Klo. um seu cunhado, para tro-
çar o projecto dn grande transfor-
mação dc Victoria; e, antes mesmo
quc u projecto começasse a ter exc
cjçflo, o governo começou a fazer
desapropriações n torto c a direito,
demolindo quasl toda a cidade alta.

transforrnando-a cm uni montão de
ruínas. Intermediário dcssns desa-
proprlaçJcs foi uni lrmflo do pre-,
sidente, de nome Flavio Aguiar, the-
sourclro da Alfândega daqui. Não
houve proprietário quc não fosse
procurado pelo felizardo irmão do
governador, attinglndo as desapro-
prlnções íi cifra de mil o muitos
contos, conforme a ultima mensa-
gem presidencial. Esse Irmão do
governador foi sempre um moço
pobre e profundamente viciado no
jogo; entretanto, após o negocio
Jas desapropriações, cat,. cllc cons-
truindo, na praça da Indcpcndcn-
cia, um arranha-céo dc cinco anda-
res, com admiração de todn gente,
que sempre o conheceu sem fortu-
na. Terminadas as desapropriaçíii-s,
o moço Irmão, sentlndo-sc attraido
para os negócios, constituiu uma
firma com um cunhado do secreta
rio dc finanças, de nome Clovis Nu-
nes, afim de explorar toda sorte d:
negócios, que tenham ligações com
o Thesouro.

Atravessando agora o Estado um
período dc serias difficuldades, pola,
apesar das grandes arrecadações

o esbanjamento dos dlnhelros publi-
cos tem sido sem limites, o governo
vem desenvolvendo, de certo tempo
a esta parte, grandes esforços para
a realização dc urn empréstimo,
afim de lazer face a situação.

Na ultima pnssagcm por aqui,
do banqueiro Lafont, quc represen-
ta vários grupos dc homens cndl-
nhoirados o sr. Aristeu Agulur en-
tabolou negociações para uma ope-
ração dc credito no valor dc trinta
c cinco ml] contos, ficando a trans-
acção, ao quc sc diz, dcflnltlvamcn-
te assentada.

Quc hu possibilidades o grandes
do empréstimo, dil-o a nota dc ee-
cnndalo quc rebentou logo quc o
banqueiro francez daqui sniu, nota
quc constituiu nu batida quc eml.-j-
sarlos da firma Flavio Agular-Clo-
vis Nunes deram a quantos são cre-
dores do Estado, nflm de adquiri-
rem, mediante percentagem vultosa,
us contas Icvldas pelo Thesouro.

Como não podia deixar dc se ve-
riflem-, o escândalo repercutiu nu
Imprensa daqui, tendo o vespertino
"A Gazeta", se oecupado do assum-
pto, relatando, mesmo, quc, um dos
credores, quc tinha a receber do
Thesouro trinta e cinco contos, ven-
deu o seu credito ao syndicato offl-
cioso, por vinte c seis contos.

E' este, o assumpto de todas as
conversas, no qual entraram, es-
cnndalosamcnte, um Irmão do ko-
vernador c uni cunhado do snere-
tario dc finanças.

(Transcrlpto do "Diário Cario-
ca").

Notável discurso

CONFERÊNCIA NA ESCOLA NAVAL I
DE GUERRA

Tíeallzou-sii liontem, na sido üa [
Rscola Naval de Guerra, por inicia-
Uva do respcciivo dlrector, almi-
rnnte Souza o Silvu, uma conferen
cia, peio cnpltão ile fragata A. M.
Chnrlton, lia Missão Nr.vnl Ameri-
cana. tendo versado sobro o thc-mn j"As mnchinas da marinha",

Assistiram a essa conferência oi
nlmiranto Nolilo Irwin, chefe da'
M. N, Americana; u contra-uimi-
rante graduado engenheiro naval
Francisco de Pnulo Coelho, viço- j
dlrector da Engenharia naval; o ca- I
pltão de mnr e guerra Frederico I
Villnr. suh-chefo do Estado-Maioi
da Armadn, c o cnpltão-tenento Mei :
ior Vantdy, representando o aitni I
ranto Pinto da Y.ir.'. ministro n.i Ma jrlnha. A essa conferência estiveram ;
tnmbem presentes todos ns oíficlne-is '
nlumnos da mesma Escol,: dos cur- jsos õo commiindo o de alto com-1

I mando.

revista, unanime- Continua fazendo
suecesso

. Foi lançado no mercado ha ai-
guns mezes um novo dentifricio
que continua fazendo suecesso.
Trata-se do Ortlzon da Casa Bayer,
para uso dlarlo, dentifricio Ideal
porque perfuma e deslnfocta a
boca, protegendo os dentes da
carie. Além dessa vantagem ac*
cresce que o Ortlzon tem a pro-
prledade de branquear os dentes,
niesmo dos fumantes.

O Ortizon da Casa Bayer, dls-
solvldo em agua, fôrma uma espe-
cie de agua ozonlzada, perfu-
mada, multo agradável para a

l deslnfecção da boca.

IB' 
o mais moderno o utll dos

dtntlfrlcios para uso diário.

Quem observa, alheiado inteira-
mente dna paixões, nosso ambiente
poltllco, sente, com pezar, que, ao
fim dc cento c oito annos dc vldu
livre, nossa mcntalldude ainda não
sc encaminhou para uma directrlz
stidla, objectiva, pragmática, cons-
truetora, capaz dc realizar ns gran
des ninas quc a civilização Contem-
pornnca exige do Brí.sil.

Compulsando-se os debates dia-
riamenic travados no 1': ••lamento
Nacional o que se nota, effcctlva-
mente, í quc os problemas sem ho-
rlzonte, as qucstiles dc ilomcstiçlda-
dc politica, as I. lestiunculns parti-
daria.-', os interesses privados, agi-
tnm o scenarlo du nossa vida pu-
blica.

dificilmente, cumo unia conso-
liidoru excepção, appareee no seio
da representação nacio;,ai uma
lu'a gencrosu, uni Iji-ndo .'patriótico
um grito profundo, desses quc rc-
percutem, de quclii-adii cin quebra-
da, por todos os angulo:, da com-
mi; nhu o nnclonnl,

ü discurso, nhtc-liuritem proferi-
uo uu. Cumara dos Deputados, pelo
dr. Oscar Fontenelle, pela suhstaii-
cia quc o constitue, pelas idé-ns quc
.' orientam, pelo quente putriotis-
mo quc o abrnzii, c, sobretudo, pelo
largo espirito dc solidariedade na-
cional quc o inccndcln, í- uma des-
sas maravilhosas orações quc en-
chem ic justas alegrias o.-: quc sc
devotam no estudo iíuí; magnas
questões, da solução das qunes dc-
pende a nossa grandeza no futuro.

;-. ex. falou dc assumptos sani-
tarios c eugenleos, discutindo o
problema do alcoolismo, da syphl-
Hs, da miséria da nossa população
rural, das doenças venereas, do de-
Ucto de contagio e do exame pre- j
nupcial.

Cada um desses assumptos mero-'
cerln uma apreciação especial. Não
í esse, no emtanto, o objectivo cm l
que ponho a mira.

O v-ie desejo frisai- na oração
magnífica do deputado fluminense i
ii a sua asseveração, rigorosamente |
comprovada pelos factos o pela his-;
torla, de quc o homem não 6 o,
maior capitnl de nm -xnu,

Quando, hn cerca de vinte nnnos.!
Miguel Pereira, com a eloqüência |
maravilhosa quc era seu dom divi- jno, affinr.ou ou-' o Brasil era um i
liiimeiiso hospital, um frêmito cor- -
reu toda n espinha dorsal da na- j
ção, Elle foi aceusado dc haver
perpetrado um dellcto dc lcsa-pn- j
triotlsmo. Offenderam.no nos seus
melindrcs dc homem dc sciencià c j
dc sincero amigo da sua grande ]
terra. Passados annos. porém, a
justiça lhe fui feita. 0 laboratório
falou. As estatísticas depuzeram.
O vío foi desvendado, rasgan-
do-se, corno disse um eminente
escriptor, "os safados ndjcctivões
quc vendaram criminosamente du*
rante tanto tempo os olhos da
nação."

O senhor deputado Fontenelle
presta um serviço valiosísslmn ao
seu paiz conclamando os poderes
públicos a se desvelarem cada vez

mais pelos problemas sanitários o
CUScnlCos. Para isso, è merecedora
dos tnnU" calorosos applausos n
franqueza das suas palavras, ditas
com a naturalidade do medico quc
faz um diagnostico.

Durante muito tempo no Brasil
vigorou a mentalidade romântica
dos Imaginativos descontrolados
pela faliu dt educação positiva das
realidades.

A propósito dc tudo, usávamos
expressõe.-. gongoricas, termos ener-
gicos, palavras de effeito, superln-
tivos c augmentntivos, quasi sem-
pre despidos dc contendo orgânico

Nessa época, que cm parte ainda
perdura, nossos historiadores, poe-
tiu;, romancistas e niesmo sclcntls-
tns, descreviam liossn terra como a
terra ria Promlssão, como um po-
dnço do et i planta io a face do
inr:-..-o Planeta pnrn einbcvecimcnto
flo honichi i rouio recordação do
Pnraisu perdido.

Esta. mentalidade visionária, ao
nttrírtb díurio dns rçíilida.dey ani-
bienie , tem-.--.: iiiudificiuin folia-
mente. íIc.it conta o Brasil uma

j geração novn, fortalecida pur cs
ludo.s scientifico.. i.nhuida dc ou-
ira mentalidade, guiada por outras
Idéas, norteada por princípios mais

I sadios e objectivos. ¦ Essa geração
[ sahe que evitar a verdade, e culij-

car a illusão, para os homens como
para os povos, é condemnar-so .'r
morte. Os povos românticos c sen-
tlmentncs, us raças idealista:- e so-
nhadoras que não tí-m coragem dc
penetrar a intimidade dc si ines-
mas, quandn essa Intimidado eslã
ulccradn, são povo.-, faliidos. são
rnçns cm decomposição. O de quc
precisamos, como accenua lapidar-
mente o deputado Fontenelle, ex-
pressão superior dessa nova men-
taiidnde nacional. C rie ter coragem
dc dizer quaes sejam nossas fra-
quezas, nossos defeitos, nossa;; ma-
zcllns, nossas insufflcienclas, paru,
c ':i animo enérgico, com perseve-
rança, com tenacidade, corn o idea-
lismo orgânico, de quc faia Olivei-
:• Vlanna. nos regenerarmos, nos
corrigirmos, para renascermos.

í. cx. rl'z uma grande verdade
quando mostra o papel que cabe
nos factores biológicos na prospe-
rldade e decadência dos povos.

Sobre todos os pontos de vista
modelar, pela fôrma, pela suhstan-
cia, peia- idéas que advoga, pelo
sentimento generoso quc as vltali-
za, pela vasta erudição medica quc
demonstra, pela preoecupação cons-
truetora oue revela, a oração d"
deputado fluminense vae fiçur .
nos: annaes do Parlamento Naekaal
coiao umu expressão consoladora
dc fé no: destinos da nossa raça,
de crença no grandioso futuro do j
Brasil, cu.ia marcha scrà grande- |
mente iicci-lerui!-: :iu dia em que os
nosso--- governos se compenetrarem
dc quc. como llsso Dlsraeli, "o
cuidado pela saude publica é o pri-
meiro dever do homem dc Es-
tado."

Hélio Gomes
(De "O Estado", dc hontem).

LACUNA PYROTECHNICA
O espirito quc presidiu u organi-

zação do baile memorável, com que
u ministro das Relações Exteriores
celebrou a inauguração dos arehl-
vos, bibliotheca e mappotheca do
Itamaraty, conseguiu bater um rc-
cord de elegância c de sumptuosi-
dade no3 annaes mundanos da ci-
dade. Sem duvida, a festa não po-
dia inspirar commentarios lnop-
portunos, como o dc um dos jovens
do gabinete ministerial quc, talvez
sob a impressão do rcmlnlscencins
orginstlcas, repetiu a quatro ou
cinco senhoras do corpo diploma-
tico que aquillo era mesmo um fes-
tini dc Balthazar. E talvez ainda
imprópria fosse a insistência dc
um eloqüente senador bahiar..,
que andava muito preoecupado com
a estabilização e com o cambio e
murmurava em tom duvidosamen-
te fronteiriço do medo c dn espe-
rança que Deus quizesse quc aquil-
lu não fosse um segundo baile da
lllia Fiscal. -Mas, descontados esses
cxaggcroh e descabidos temores
prophéticos, a festa foi mesmo dc
tres estalinhos. como se diria no
ioloma reino] protegido 'n'io chan-
celler.

Houve, entretanto, uma lacuna
lamentável, que o sr. Mario Vas-
concellos muilo irritado attribuia ao
estado nervoso do sr. Ledo Vello-
so, desde que o 4.' delegado auii-
liar teve a petulância de manter
por longas horas em vexatória in-
communicabilidiule uni moço quc
cilara entre os nomes illustrcs que
lhe poderiam abonai- o proceder o
do chefe do gabinete ministerial d,-
Itamaraty. Essa deficiência quc
tanto prejudicou a grande festa foi
a eliminação do numero pyrote-
clinico preparado provldenoialinen-
te pelo acaso paru glorificar a obra
diplomática do quadriennlo.

Ao coneluirem-se as obras da
nova accommodaçao dos archlvos,
vcrltieou-se quc o continente era
menor quc o conteúdo a quc sc
destinava. A pesa.' do rigor com
que o ministro applicara os seus
antigos conhecimentos dc engenha-
ria, os cálculos da cul-agcm nao fo-
ram tão precisos como o desejava
o espirito rigorosamente mathcina-
tico de s. ex. A diftereiiçn, quc evi-
dentemente seria multo maior se
menor íosse a competência do cal-
cuiiata, loi infelizmente suliiciente-
mente perceptível para fazer com
que dos dez mil volumes candidata-
tigs aos :iovos appartnmentos, qua-
tro mil tivessem dc ser excluídos
dos humbrues do novo santuário
dos arcanos diplomáticos.

A sorte desses quatro mil volu-
mes, relegados as trevas exteriores
como se fossem olmplcs candidatos
é. Academia defrontados por pode-
roso rival, foi objecto dc profundas
locubiaçõcs dos bispos do itainara-
ty. Em reunião solemne dlscutiu-sc
o destino do.s rejeltauos. (J sr. Alan-
gabelra, com o -.'.elo que sempre
mostra pela diffusão da cultura
entre o povo, desejava que o saldo
do archivo fosse distribuído pelas
municipalidades dc todo o paiz. A
Idéa foi repellida em nume du pro-
tocollu peios guardas da tradição
da casa. Por proposta vencedora
do cônsul Joaquim üulalio lui rc-
solvida a inclneraçao dos importu-
nos volumes, o quc- recebeu applau-
sos du sr. Konald de Carvalho,
cuja emenda addltlva mandando
pòr fogu a todo o resto do archivo
em nome doa interesses futuristas
da nacionalidade foi rejeitada au
mesmo tempo que a assembléa. ap-
provava a suggestáo do minlstru
para quc a Inclneraçao do saldo
blulluthecario tivesse o caracter ai-
legorlco de urna homenagem a po-
litica financeira do sr. Washington
Luís, sendo incluída a fogueira
symuolica da inclneraçao dos. lamo-
sos vinte cinco mil contos entre as
diversfieo proporcionadas aos con-
vivas da grande noite que se pre
parava.

A resolução não veiu a ser rea-
lizada, ficando a festa do dia lõ
prejudicada pela lacuna pjrotectini-
ca que corre por conta da causa
já mencionada. Consolem-se o-.-.
convidados du chanceller cum a.
lembrança de quc a fogueira pie-
ma:ma, consumindo entre os vo-
lumes que ninguém teve curlosi-
dade dc abrir muitu coisa que nãu
era talvez desprovida de Interesse,
pdde lambem ter aberto outra la-
cuna capa/, de dar tratos uo tmoiu
clc quem qnizei' recomporá historia
diplomática do bra.-:,!. Km todu o
oaso, a Ki-andc festa sc não fui fes-
iim de üalthazar, como dizia o of-
flcial di- gabinete, nem baile da
ilha Fiscal corno prophetizava su-
turno o senador bahiano, foi uma
colossal pândega com supimpas pe-
ri';.-; rcc.heiados, meio kilo -lc fiam-
ore por conviva, lagostas pescadas
na Terra (io Fogo pelo embaixador
Abelardo Roças e l-.GOO garrafas
<!„ champagne paga- pilo rir. Vas-
concellos a preço módico du tnri-
ia austera dc pensão chie...

João Foiíui.lclro.

í PRAÇA

i

Communlcnnios aos noesos oi_>
lindos amigos c clientes desta

praça, do interior e exterior, que,
dc norordo tom a alteração de
nosso, contrato social,, archlvmin
na MM. Junta Commercial, era 21
de agosto de 1UHO, sob n. llH.itiu
ü em vigor desde Io do Julho da
1030, rctlrou-sc na melhor hnnuo-
nln, embolsado e satisfeito de beus
haveres, o prezado chefe e amigo
Antônio Alexandre Kibelro Tei*
xclri» Azeredo, bem como pa_
sou a comniandltario nosso su-
cio e amigo Josó Marlu Villela f|.
cando os demais sócios JostS Cai*
valho (ijue parn fins conimorciní-*
ndoptou o nomo José Carvalho
Alexandre Kibelro), Jaclntho VU*
lolí. c Augusto Villela Tebel*.
Azeredo.

Continuamos com o niesmo m.
goclo de papelaria cm geral, b<\-.

i ção de varejo e escrlptorlo á rna
| do Ouvidor n. 1(11, officirnis -ura.

pl.Jcns e secção de atacado li rna
do Livramento n. 100 (edifício
próprio), sob n mesma denomina,
ção:

PAPELARIA RIBEIRO
ALEXANDRE RIKEIRO & CIA.,

assumindo n novn direcção a rc.s-
ponsnblliilmle do nctlvo e passivo
di» anterior.

Outro.xim, commuiilcanios qm
são interessados nossos antigos au-
\iliares Mario Vieira, Arnmnilo
Martins, Josó Rodrigues Coutada,
Alberto Alves Mntfieus, Antônio
Gnllns, Alvnro Taveira e ítalo Ma-
rini

Aproveitamos a onportunldatli*
para manifestar-lhes os melhores
agradecimentos pelo valioso auxl.
lio moral n material com que nos
tém dlstlnguido, esperando mere-
cer a mesma confiança e honrosa
preferencia.

Alexandre Ribeiro & Cia.
Confirmamos a declaração sn-

pra.

(Antônio Alexandre Ribeiro
Teixeira Azeredo).

(José Maria Villela).

Josó Carvalho, soclo dn firma
Ali-vutiilii- Ribeiro * Cia., leva ao
conhecimento de quem Interessar
possa que pnra fins rommercincs
passou asslgnnr-sc Josó Carvalho
Alexandre Ribeiro, conforme au-
torlzação obtida no Juízo da So-
gunda Pretória CIvcl.

DECLARAÇÃO AO PUBLICO É7o
COMMERCIO

Os abaixo assignados João licr-
nardlno de ArauJo e José Hernar-
dino de ArauJo. declaram ao pu-
bllco e ao commorclo, quc são apo-
ciyphos e sem nenhum valor todas
letras, promissória, ou títulos oui
rei resentem qualquer valor - vis-
to nada deverem .1 praça c ao com-
mercio em documentos desta espo-
cie, — o não terem assignado nc-
nhum documento presentemente

Ficam portanto, todos avisado.!
quc iodo e qualquer titulo quc f,r
apresentado para redesconto em
estabelecimento bancário, com nos-
sas assignaturas, 6 falso.

irrito Vicente FeiTer, 10 dc agot
to dc 10,'iO.

¦t.iiio Bernardlno Arnujo.
Josó Iteriiiirdiiiu de Arnujo

^^^^l^^!|^^_________-___-l-B_W
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_FA_B_«iJ__Lfe O SKfcTAO
(DE CAROÇO DE ALGODÃO)

O mais rico alimento pnra os animaes e especialmente para vaccas
leiteiras Mnis econômico e mais nutritivo que qualquer outra forra-

gem, nngmentnndo consideravelmente u produeção do leite

Companhia Industrial e Viação de Pirapora
Pirapora — E. F. C. B. — Mina:: Geraes.
Informações no Eserlplorio — Klo — Praça Mauã n. 7 — 4" pa-

vlmento — Sala 4t3 Drposlto e vendas n varejo.
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i COMBATE TODAS AS 1
lMOL^TIAj,.DO p>QADO I
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tOMKÍRCIO E W!
O CAMBIO

niSTHICTU KKOHHAL

O mercado monetário trabalhou.
¦wiitem, moderadamente e caliiin. Aa
coberturas um pouco escassas;

As taxns resentlrnm-se de varias
,scilii':'K-.:. Om bancos estrangeiros
-brirani iitfl.iando i 3'l pura sacines.
ompravrtm a 4 13I1C, e davam pcln
¦iollar 10Í280.

Tendo o mercado fraqueado um
»uco, " bancário passou a ser cota-
j-, a 4 f.'.\'S2 o 4 47164, e o particular
a 4 2Õ132, com o dollar a 10$300. E
..isini fechou o mercado na parte
dt, manhit,

Reabrindo, apresentou-so o mer-
-•ido um pouco mni3 animado, vol-
ando ou bancos A taxa de 4 ;t|4 para

..aques, dando pelo dollar cobertura
10Í260.

j Banco do Brasil eaccou todos 03
C.ís para as suas cobranças a 5 l|lci,
e jondres a|v. a 5 d. O dollar a
ÍÍ80.

0 mercado encerrou-se bem calmo.
S. PAULO

d. PAULO, 22 (Da succursal d'0
;UHNAL — Pelo teleplione*.

J mercado cambial esteve boje
¦¦.a.mo, durante todo o dia, sem re-
•rlstrar osclllaçôes importantes." 

0 Banco do Brasil abriu inaltera-
dn, dando r.s mesma» taxas do dia
anterior, 5 1|16 a 00 d|v, ó d. A vista

• dollar a üíU5D, unicamente para
vencimentos no bnnco.

O Banco do Estado abriu Indeciso,
declarando sacar a 4 2â|32 a DO d|v,
i 47|ti4 á vista e dollar a ÍOÇIIO,
quantias peciuênaa para mercado.
Meia liurí. depois modificou as suas
*;uas para 4 'i\i, 4 45|04 e dollar a
VOi4H0. taxas essas ciue vlgoruram
duranto o resto do dia.

Os outros bancos abriram em ge-
-ai a 4 314 a 00 d|v, 4 ll|lli á vista
•ctC 4 23|32 u dollar do 10Í450 atò
IfjÇãOO. O dinheiro cotado para lc-
trás de exportaQüo foi 4 51|04 e
10íaSO, tendo havido negócios de
manha a 4 25|32 o lOJUUii. Alguns
começaram a sacar em melhores con-
Jiçfics, dando a 4 4!i|íi4 atC* 4 25132
a 90 d|v, A vista de 4 47|04 atC* 4 3|4.
fazendo com Isto passar o dinheiro

para letras de exportação pnra 4 13|1U
í; 10J200.

A' tarde, os bancos reabriram
Inalterados, sacando do 4 3|4 até
* 25132 com dinheiro para letras
aíniia a 4 13|1G e 10Í2C0. Houve du-
rante a tardo alguns negócios de pa-
pel de exporlaçilo a 4 51|64 e 10J260.

O mercado fechou maia calmo, com
o bancário a 4 3|4, novamente.

FRUTAS BRASILEIRAS EM
LONDRES

O nr. Cillliert Last, secretario da
Câmara de Cominerclo Britannica
«m S. Paulo, acaba dc regressar da
Inglaterra.

Falando no redactor do "Estado
do S. Paulo" disse ciue trouxe dos
mercados Inglezes certezas optlmls-
tas sobre o exitn dan frutas brasl-
lelrãs, accentuando ciue as suas pos-
Hlhllldades silo ciuasl llllmltadns.

A laranja brasileira tem alcança»
Jo o dobro da cotaciio das de outras
procedências.

O CAFE'
RIO DE JANEIRO — Embora o

movimento ile negócios fechados fos-
so Inferior ao de ante-hontem, o
merendo apresentou-se bem mais
animado quo na véspera, nn dispo-
nivel. Manteve-se firme desde a
abertura e firme se encerrou. Ob.ior-
vou-so a bOa (lIsposiçAn do compra-
ciores e vendedores, uma como recl-
-.irncldade para o reergiilmeiito do
mercado.

Sem dlfficuldade, os preços fornm
nia n ti d os, cotando-se o tvpo 7 a 18$,
base que serviu para todas as rea-
llnaçijes.

As vendas fechadas aceusaram
IÍ.4F8 saccas.

O mercado fechou 'nem firme.
O tcraio — Funcelonou calmo

na 1° bolsa, mas sem vendas. As
opções baixaram apenas em agosto
.1 Janeiro, respectivamente, $100 e
$100. Nos outros mezes, continuaram
as opções d-i véspera.

A 2» bolsa, tambem estável e sem
negociem, teve as opçOes em ligeiras
alternativas.

NOVA YORK — O mercado a ter-
mo abriu apenas estável, com baixa
de tal!.

No fechamento, o mercado apre-
•lentou-se accessivel, com baixa de
10 a 14 pontos. Vendas: 3.000 sac-
o as.

o disponível funecionou Inalterado
nas cotações de Santos e Rio.

O termo. As 13,30, apresentou-se
-....vel, com baixa dc 4 a 10, e com
algum movimento.

HAMBURGO — O mercado r.brlu
eatavel, com alta parcial de i|-l pfg.
Vendas atí As 13 horas: 7.000 sac-
cas.

Nn fechamento, o mercado apre-
sentava-se estável, com alta e baixa
parcial de 1|4 pfg. Vendas do dia:
7.000 saccas.

H AVI IR — Abriu calmo, o mer-
cado a termo, o com alta de 1|4 o 1]2
íranco. Vendas na 1» bolsa: 2.000
saccas. , . .

No fechamento, 0 mercado decla-
r-ava-so apenas estável, com baixa
cio 112 a Ji-i fre. Vendas do dia: 7.000
saccas.

1/JNDRES — O disponível assuca-
reiro trabalhou Inalterado nos pre-
cos, tnnto no typo de Santos como
cio P.io.

SANTOS
3. PAULO, 22 (Da succursal d'0

JORNAL -—'Pelo telephone).
T-rrii-n — Paralysado nn primeiro

pregão de hoje. A' tr.rdo ns cotações
permaneceram inalteradas e o mer-
cado foi declarado calmo, eom com-
pradores para o mez presente, na ba-
ne da cotaciio, Isto ê 18*975. Em nm-
nos os pregões nfio ae registraram
negócios.

Dli-ponlvrl — Alndn hoje durante
todo o cila o mercado de cafí dispo-
raivei funcelonou debaixo da mesma
orientação anterior, isto e, multo
calmo quanto ao movimento cotn-
mercinl dn praça, embora as bases de

preços permanecessem mais ou inc-
•nos Inalteradas em virtude da pre-
aença constante dos Interventores no
mercado amparando os preços.

OiKroH mercndoi- — Desinteressa-
cios os mercados de entregas dlrc-

8» do Erasll
Capital e Reservas
257.965:587$356

RUA i° DK MARÇO. 08

BRITISH BANK OF SOUTH
AMERICA LTD.

Roa âa -Mfnndega 23. 25 e 27
Snconrsnes

Rnn I'*rel Caneca 185
Avenida Mem de Sá »36

Estabelecidos rm 18HS

B4NCO FRANCEZ E
ITALIANO PARA A AMERICA

DC SUL
Capital . . . Fra. 100.000.000
Hescrvas . . Frs. 136 000.000

34 Fillaes no Brnsil

TÍTULOS I
BOLSA DE NOVA YORK

'A VORK, 22 de agosto. (Especial d'0 JOR»MO'
HAL)

Na hora üo fechamento da
raram as seguintes cotnções :

Bolsa, íe hoje, vlgo-

American Car & Foundry Co
American <i Foreifrh Power Co., Inc.
Amorican Locomotlve Co
American Rülllng Mills Co
American Smeltln-- & Refining Co...
American Telephone & Telegraph Co.
American Tobacco Co
Anaconda Copper .Mining Co
Armour & Co. of Illinois, "A"
Atlantic Reflnlng Co
lialtlmore & Ohio Railroad
Baldwin Locomotlve Works,. . ......
Bethlehem Steel Co
Brazillan Tráction, Light & Power

Co. Ltd
Curtlss Wrlght Aeroplano Corpo-

ratlon 
Dupont de Nemours & Co
Eastman Kodak Co. of New-Jersey.
Electric Bond & Share Co '....
General Electric Co. (novaB) 
General Motors Corporation 
Gillette Safety Razor Co
Goodrich (li. F.) Co
Goodyear Tiro & Rubber Co
Graham Palge Motors Corporation..
Hudson Motors Car Co
Hupp Motors Car Corporation 
International Harvester Company ..
International Harvester Company

(pref.) 
International Nickel Co. Ine
International Telephone & Tele-

graph Corporation 
Nash Motors Co. (The) 
National Registei- "A" 
Otls Eleyator Co
Packard Motors Car Co
Parke, Dayis & Co
Pennsylvanla Railroad 
Radio Corporation of Amerlca
Standard Oil Company of New-York
Standard Oil Company of Indiana....
Studebaker Corporation 
Texas Corporation 
United Aircraft & Tr. Co., Communs
United States Steel Corporation ....
Westinglioiise Electric ti Manufactu-

ring Company
Wlllys-Overland Motors
Woohvorth, F. W. & Co
Banlcer's Trust Company 
Canadlan Bank of Commerce
Chase National Bank 
Corn Exchange Bank Trust Company
Guaranty Trust Company of New

York 
National Cltv Bank of New-York..

Hoje Ant.
42.25 43.00
70.02 "0.12
40.00 40.12
55.00 55.00
6S.25 66.25

211.25 211.00
245.00 243.0(1
44.67 46.00
4.87 5.00

35.75 35.87
37.00 98.37
28.75 28.87
80.50 80.37

22.00 33.00

7.00 7.00
113.75 113.77
209.00 207.26
79.87 80.00
70.00 69.00
44.87 44.2b
68.50 67.75
22.75 22.02
59.00 61.12
6.12 5.87

30.00 81.00
13.25 13.12
78.50 78.37

143.00 143.00
22.75 21.87

44.25 44.87
33.00 33.12
45.011 46.00
68.50 GC.50
13.25 13.25
S|cot. S]cot.
71.62 71.75
39.75 40.OU
09.87 70.25
49,37 49 37
29.00 29.37
61.25 61 37
59.37 53.25

167.62 167.12

144.37 144.87
5.37 5.62

60.50 59.50
137.0(1 138.00
240.00 240.00
139.00 139.01
154.00 156.0(i

615.00 615.00
132.00 130.00

Empréstimos brasileiros

ACÇOES
Empréstimos brasileiros

Funding, 5 % .  84.10. 0
Novo Funding. 1914  73. 5. 0
ConversAo, 1910, 4  46.15. 0
1308, 6  97. 0. 0
Districto Federal, 6  71. 0. 0
Bello Horizonte, 105, 6  89. 0. 0
E. do Rto Bônus, ouro, 6  Nlcot.
E. da Bahia, Emp. ouro 1313, 6 % 62.10. 0
Bahia, Porto of, 5 % %, Deb.

Bonds, (London Issuc), Red.. (8. 0. 0
Mina.*. Geraes, E. de, 0 Vi %, 80

annos, emp. ext., 1928, red... 70.10. 0
Nictheroy. Cid. do, 7 %, obrgo.,

gartds., llbs  89,10. 0
Pará, Porto de, t> H ***-, 1* hyp., 60

annos, obrgs. ouro, 1987  10. 0. 0
Pernambuco, Cid. fie, 6 %. obrga.,
gartds  68. 0. 0

Suo Paulo, E. de, (Inst. de Cafí),
7 % %, obrgs. do 1356  79. 0. C

Sfio Paulo. Uanco do Estado de,
6 %, obgs. hypcda., gartds.
Serie  74.10. 0 7-1.10. 0

84.15. 0
73. G. 0
46.10. 0
96.10. U
71. 0. O
89. 0. 0

Nlcot.
62.10. U

63. 0. V

70.10. 0

91.10.0

10. 0. 0

8 ira fi wm f i «ira dü íii

08.

79.

Hoje Ant.
21.900 2Í.S50
2.560 2.565

1.370 1.375
635 624

2.345 2.345

1.73b '..730

8 T, ouro, de
"" 

6 Ü2 Tde,

Brasil, EE. UU. de,
1941 

Brasil, EE. UU.
1926-1357 

Brasil, EE. UU. de, 6 '& %, 1927-
1957 

Brnsil, EE. UU. de, 7 %, 1352,
(elec

Brasil, E
(Emp. sob gar.

Pernambuco, E. do.
1947, 7 ¦;:, 

P.. Orande rir Sul, E. de, 8
ext. dn 1921-1946 . . .

Rio de Janeiro, cid. de. 8
gar., de 1940 

9üo Paulo, Cid. de, S %, ext. gar.,
da 1952 

Sflo Pnulo, E. de, 3 %, emp. ext. Ce
1921-1936 

Porto Alegre, cid. de, 8 %, de 1961..
Paraná, E. de, 7 %, de 1958
Minas Geraes, E. de. 6 14 *"">, da

195S 
Minas Geraes, E. dt, 0 ',*. %, de 1959

(Sírio "A") 
r.lo de Janeiro, C ti %, de 1959 

de, 7
da E. do F. Central)

. UU. de, 7 % %, 1922-1952
do raíò)
emp. ext. de

emp.

ext.

100.00

77.25

77.25

88.60

102.50

75.12

91.00

97.50

90.70

95.00
93.50
66.75

69.00

69.00
co.oo

100.12

77.50

77.30

88.30

102.50

76.00

90.50

97.50

99.76

96.00
93 50
66.00

70.00

09.00
C9.25

BOLSA DE LONDRES
LONDRES, 22 de agosto. (Especial d'0 JORNAL.)

Na hora do fechamento da Bolsa, de hoje, vlgo-

raram au seguintes cotações :
Hojo Ant.

Anglo-South Amorican Bank Ltd. 0. 5. 0 C. 0. 0
Drazillnn Warrant Ageney & Fl-

nanee Co., Ltd  0. 2. 6 0. S. 6
Cables & Wlreless Ltd., "II"  9.10. 0 9. 0. 0
Canadlan Engle Oil Co., Ltd., Ord. 0. 0. 0 0. 9. 1
Uo Boers Consolidated Mlneo Ltd

40 %, Cum. Pref ,
Greni Wc-stern oi Brasil Rly. Co..

Ltd., Ord  2. E. 0
Imperial Chemicals Industries Ltd.
Ord  0.13. 0

Lamport & Holt Ltd., 0 •*""¦', Cum.
Pref  0* 3* 0

Leopoldina Kly. Co., Ltd., 6 % %.
Term. Debs., 1933  98. 0. 0

Lloyds Bank Ltd., "A" Shares .... 3. 1. 6
Mappin & Webb Ltd,, Ord  0.10. 0
'.tio de Janeiro City Improvcments

Co. Ltd., Ord  S. 0. C
SAo Paulo Goffec Estates Co., Ltd.,

7 %i Cum. Pref  3.10. 0
Western Telegraph Co., Ltd , 4 %,

Dob. Stocl;, Red  70. 0. 0
Brasil Railway, Common Stdc.k, (1*

l.ypotheca)  26. 0. 0
Brazillan lraction, Light & Power

Co., Ltd., Ord  33.25 S3.60
S. Paulo ltiilhvav Co., Ltd., Ord. 146. 0. 0 140. 0. 0
Leopoldina Railway Co., Ltd., Ord. 33. 0. 0 33. 0. 0
Uum. nt Coítee Co., Ltd., 7 <-i %,

Cum Pref  1. 0. 0 1. 0. 0
St. John dei Rey Mining, Ord  0.1C. 9 0.16. 9
Rio Flour Mills & Granaries Ltd. 2. 2. 6 2. 2. o
Bank of London and South Ame-

rica, L'.d  8.15. 0 8.15
Mala Real ingleza, Ord. (Integral)'
zado

Emp de Guerra Britannico, 6 *"í,
1929-47 104. 0. 0 104. 0.

Consols, 2 Vi %  66» <•• ° *•"••-•>•

10. *". 8 10. 1. 8

0.19. 0

9. a. o

97.10. 0
S. 1. 6
0.10. 0

S. 0. 0

3.10. 0

70. 0. 0

26. 0. 0

BOLSA DE PARIS
PARIS, 22 de agosto. (Especial d'0 JORNAL).
Na hora do fechamento da bolsa, do hoje, vlgo-

raram as seguintes cotações :

Banque de France 
Banque de Paris et des Pays-Bas....
Banque Françalse et Itallenno pour

1'Amerlciue du Sud
Chargeurs Rí-unls, Ord
Cie. d'Assurances Gfnéralcs contre

1'Incendle (200 fes., 3 mal, 1923)
Cie. d'Assurance 1'Union contre

1'Ineendlo (100 fes., 13 mal, 1923)
Companhie Navigatlon de Sud Atlan-

tlque. 5 %, remb., 600 fes., 15
oct., 1923 473 476

Clc. Gênôrale Aéropostale, 7 %,
d. n. r., 500 fes.. Juillet, 1929.. 505 ."03

Crêdlt Foncier du Brésil et l'Ame-
rlrjue clu Üud (500 fcs„ Juillet,
1929) 

Crêdlt Lyonnals
Crt-dit MoblIIer Françals 
Etah Mestre & Blatgé, ord, (100 fce.

ex. d., ex-c 24, 31 Julll, 1929
Mlchelln & Cie , 1/6 e part. ex-c 2,30

oept., 1929, un
Port de Rio Orande do Sul, 6 %,

remb. á 500 fes., aout., 1929 ..
Societé André Citroen, "B", 600 fes...
Soe. des Flllaleo Etrangéree Flrhet,

"A", 500 fes., ex-c7, 6-8-29
Societé Génêrale 
Sucrerlcs Brésilienncs, 100 fes., 50

fes., cx-c20, 17-12 28 
Rento Françalse, 4 %, 1917 
Rente Françalse, 3 % 
Rente Françalse, 1918 (lntegrallzado)
Rente Françalse, 5 % 

Empréstimos brasileiros

1.185 1.139
8.000 S.0UU

773 773

288 235

1.945 1.945

423 426
670 075

714 S|eot.
1.6S5 1.688

500 500
101.75 101 70
88.30 88.40

100.57 100.55
101.10 101.00

1908*09, Julll 1929, obl.
Rente . .

1910, remb.

Brésii, 5
25 ícs

Brésil, 4 %
mars, 1929

Brésil, 4 %, 1910, remb
Juillet, 1929

Bahia, Etat de, 5 %, or,
au palr, Janvler, 192S

Ceará, 5 %, or., 1910, remb.
mal, 1925 

Perti!.mbuco, Port. de, 5
remb. au palr, fevr.,

Silo tanlo. 6 %, or 1905,
pair, Juillet, 1929 . ..

BSo Paulo, 5 %, or 1907,
palr, Juillet, 1929 . .

 78.70 80.00
. au palr,

 1.210 1.220
au palr

 1.170 1 190
1910, rem.

650 653
i, au pair,

64C 050
%. 1909,

1929 1.444 1.444
remb. a-j

 2.100 2.100
remb. au

1.719 1.719

BOLSA DE BERLIM
BERLIM, 22 do agosto. (Especial d'0 JORNAL).
Na hora do fechamento da Bolsa, de hoji, vigo-

raram as seguintes cotações :
Hoje Aa!.

Deutsche Bánk fi; Dlsconto Geseils-
chaft 

Deutseho Ucberseclscho Bank 
Dresdener Bank 
Darmstaedter .4 National Bank ....
Reichsbank Antelle 
Hamburg-Amerika Linle 
Hamburg-Sudamcrik. Dampsehlff.
Ges

Norddeutscher Lloyd 
Ges. fuer elektr. Unternchmungô

Ludw. Lowo & C°
A. E. 
Siemens & Halskc "Chado" nom. Pta3. 100  RM.
Scherlng-Kahlbaum A. 
Allgcmeene Kunstzijde Unie N. V..-
I, G. Farbenlndustrle A. 
Augsburg-Nuernberger Maschlnenfa-

brlk 
Gelsenklrchner Bergwerksgcsellschaft
Mannosmannroehrcnwerke
Rhelnlsche Stahlwerko

BOLSA DE MILÃO
MILÃO, 22 do agosto. (Especial d'0 JORNAL).
Na hora do fechamento da bolsa, do hojo, vlgo-

raram as seguintes cotações :

124 123
100 LOU
124 121
181 182
24S 251
3*1 Sll

152 151
92 93

139 141
141 143
190 133
301 SOO
312 313
83 86

151 152

108 109
35 85
87 as

Ansaldo •»
Banca Commerclale Italiana
Brasltal
Comp. Italiana Cavl Sottomarinl

"Italcable" 
Fiat. (Fabrica Italiana Auto Torlno)
Italiana Pirclll (Anônima) 
Navlgazione Gencrale Italiana

Hoje .Ant.
98 98

1.416 1.416
99 100

126 120
253 26i
782 770
601 601

8.15. 0

21. 0. 0

BOLSA DE AMSTERDAM
(Especial â'0 JOR-

da hoje, vigo-

AMSTERDAM, 22 de agosto
NAL).

Na hora do fechamento da bolsa,
raram a3 seguintes cotações :

Margarine Unie, 1000 Cv.
Philips Gem., B. A. . .
Konlnklljken Petr., 1000 'A"

Hoje Ant.
224 233 \h
29-1 316
361 361 Mi

ctas, serie v trocas nas bases ante-
riores. Os cartües forain negociados
a 49$5 o 66$, respectivamente, um por
um (. um por um o melo.

Movimento «Htnti.itlco — Passa-
gem, 29.973 saccas; entradas, 30.174
saccas; despachos, 23.850 saccas; em-
b.-irqiicB, 25.721; existência, 1.129.864
saccas.

O CAFE' ESTRANGEIRO
NOVA YORK, 22. (spcclal d'0

JORNAL) — Vigoraram hoje, neste
merendo, as seguintes cotações do
café de procedência nilo brasileira:

Hoje Ant.
Setembro .... 13.85 13.85
Dezembro. . . . 12.75 12.7a
Março  Nlcot. Njcot.
Maio  N|cot. N|cot.

CONJECTURAS SOBRE A
PRÓXIMA SAFRA DE

CAFE'
Na ultima rcunlilo realizada na

Sociedade Rural Brasileira, o sr.
Jacob Guver communlcou, por Infor-
mações colhidas entre os que conhe-
cem ns lavouras de S. Paulo e dc
outros Estados produetores, que a
safra actual do café brasileiro n.lo

BANCO GERMÂNICO DA

AMERICA DO SUL
(Deatsfh»Soi(Jurncrllinnl?chc

Bank A G.)
OAl-T-.*-*.; & .UCSKKVAS:

Km. 25 OOO (HIO
Tel. 4-0IIOO - K, V de Março 57

CREDIT FfuNCIttt DU BRÉSIL
ET DE Ii-AMERIQUE DT! SUl»

CAPITAL  Frs. 200.000.000

AV. RIO BRANCO 14 — Telephones 4-4116 e 4-4903

nlcançarA um volumo
11.000.000 de saccas.

Ainda acerescentou o conhecido
cafeslsta:"Calculada a presente safra bra-
sllelra em 11 mllhíies de saccas e a
dos concurrentes entre 8 a 9 milhOes,
haverA no corrente nnno agrícola,
entre a producçSo e o consumo, um
"déficit'' de 4 milhões de saccas".

E concluindo:"Uma tAo promissora sltuaçilo o»-
tatlstlca deverá provocar uma rea-
cçilo nos mercados estrangeiros".

A SITUAÇÂÕ~ÉCONOMICA
MUNDIAL

O "Daily Telegraph", de Londres,
oecupa-se da sltuaçSo econômica
mundial que está preoecupando to-
das as nações do velho mundo.

Commentando o estudo aprofun-
dado que, sobro o assumpto, acaba
do realizar a Westmlrster Bank, esse
Jornal diz que o referido estudo pa-
rece haver chegado A conclusAo de
que o fim da depressüo econômica
que soffre a Europa e a Inglaterra
'•deprnile em Inrgn proporçAo de re-
tnmnrem o» Entn«Io-i 1'nldnn n nell-
vldnde normal".

Aecreseenta ainda o Jornal: "A

Julgar pelos dados estatísticos rela-
tivos aos últimos mezes, a crise
norte-americana persistirá ainda,
neste particular, por algum tempo;
e so contarmos com a Amerlca do
Norte para provocar a reactlvidade
dos negócios, as perspectivas, para
a Europa nAo sáo brilhantes.

Deste modo é preciso encarar o
problema na Europa com certa lar-
gueza de vistas, porque nem a ra-
clonallzaçáo nem a abundância de
dinheiro podem, por si só, dar re-
nascimento A actlvidade econômica
mundial.

COBRE ELECTROLITICO
LONDRES, 22 (Especial d'0 JOR-

NAL) — Vigoraram hoje, neste mer-
cado, as seguintes cotações do Co-
bre Electrolltlco, por toneladas:

Hojo Ant.
Para embarque

próximo. . . . 50-10-0 50-10-0
Para embarque
futuro  51-10-0 61-10-0

BOLSA DE S. PAULO
S. PAULO, 22 (Da succursal d'0

JORNAL — Pelo telephone).
ACÇOES DE n.VNCO

Vend. Compr.
Bnnco Commercio e

Industria d» dia) 390? 3701000
Banco de S. Paulo . — 1601000
Banco do Brnsil . . — 4008000
Banco Commerclai

(com 60 ¦>¦•) . . . 214$ 195JO0O
Banco Commercial

(Integ.)  290$ 2S5$000
Banco do Estacio de

S. Paulo (Integ,) 270$ 210$000

50$ —superior a - Banco Noroeste . .
Banco Commercio t*

Industria (a trinta
dias)

Banco do SSo Paulo
(trint adias . . .

Banco ítalo Brasl-
leiro 

ACÇOES DE COMPANHIA
Paulista de Se

22$ 0$000

Cia.
Vend. Compr.

guros  —
Cia. Mogyana de Es-

tradas de Ferro . . — 165$000
Cia. Paulista de Es-

tradas do Ferro
(nom.) 230$5 233Ç500

Cia. Melhoramentos
S. Paulo .... — 1055000

Cia. Paulista de Es-
tradas de Ferro
(port., def.) ... —

Cia. Paulista de Ex-
portaçâo 

Cia. Armazéns Ge-
raes de S. Paulo —•

Cia. A. Sáo Paulo
(Seguros) .... —

Cia. Paulista de Alu-
mlnlo  —

Cia. L. F. Santa
Cruz 240Ç

NEGÓCIOS REALIZADOS
Io prégfto

151 obrig. ferroviárias a
100 apólices federaes —

(port.) a 
110 acções do Banco Com-

merclal (integ.) a . .
50 acções do Banco dc Sáo

Paulo, 
7 acções da Cia. Paulista

de Estr. dc Ferro —
(nom.) 

70 acções da Cia, Mogya-
na de Estr. de Ferro, a

a° preKÍIo
do Estado 1921
500$) a . . . .
do Estado 1922
1:000$) a . . .

obrig. fe-

OfOOO

190$000

200J0OO

310$00U

220?00O
IS

990ÇOOO

730$000

235$000

1F4$000

23S$500

1Ò7$000

Ministério da Fazenda
Pela directoria da Despez.i Pij»

bllca foram concedidos os créditos
de 50:000$000, á delegacia fiscal no
Paraná, para pagamento de subven-
çáo á Faculdade de Medicina desse
Estado; de 82 contos á delegacia
fiscal no Amazonas pnra pagamento
da subvenção & Santa Casa de Mise-
rlcordia; de 50 contos á delegacia
fiscal em Pernambuco para paga-
mento de subvenção á basílica da
Penha!

Foram nomeados: Octaviano
Zerina Lopes, Arlindo Kanebel e
Herminio Raposo para serventes das
delegacias flscaes no Rio Grando do
Sul e do Rio do Janeiro.

Foram concedidos 30 dias, em
prorogaçáo, para prestação da flan-
ça do collector federal em Piraguas-
su', Minas, Benedicto Alvarenga.

A' collectorla de S. Paulo fo-
ram encaminhadas as representações
do escripturarlo Jucás Monteiro de
Almeida contra a falta do pagamen-
to de sello nas acções ao portador
da S. Paulo Light Power e- nas de-
bentures da Companhia E. F. Sáo
Patilo-Goyaz.

Foi deferido o pedido de redu-
cçáo do direitos da Companhia de
olectriclade de Taquaratlnga, para o
material Importado pela Companhia
paulista de força e luz e outras,
adquiridos por aquella Companhia;

Tambem a The Rio de Janeiro
City Improvements C. L. foi conce-
dlda Isenção dc- direitos para mate-
rial importado pela mesma.

Pelo ministro foi solicitado ao
Tribunnl de Contas se podem ser
abertoa oh créditos especiaes atí- 16
mil contos, de accordo com o decreto
5.769 de 12 do corrente, que autori-
zou o accordo com a Soclété de cons-
tructlon du port de Pernambuco,
communicando dispor o Thesouro
Nacional dos necessários recursos
para essa despesa.

Communicou-ne ao prefeito do
Districto Federal haver sido autori-
zada a cotaçáo na Bolsa das apollcc-s
ao portador, do valor de 200$000,
cada uma, Juros de 7 °]o ao anno, do
empréstimo de 4O.OO0:0O(i$OO(), emlt-
tidos nos termos da lei fed.ral nu*
mero 5.740, de 22 de novembro de
1929 e munclpal n. 3.330, do 19 de
agosto do mesmo anno, combinado
com o art. 491. da lei 3.327, do 2 de
Janeiro, ultimo, de accordo com o
decreto n. 3.264, de 16 do abril ul-
timo.

Foi mandado submettor & ins-
pecçáo de saude, para aposentadoria,
ex-offlclo, o remador dn Alfândega
da Parahyba, Manoel Domingos Ra-
mos.

Foram concedidos 60 dias, em
prorogaçáo, para apresentar-se na
Delegacia Fiscal em Goyaz, onde foi
mandado servir, o bacharel Antônio
Jorge Machado Lima.

TRIBUNAL DE CONTAS*
Em sessáo de honten*. o Tribunal

de Contas resolveu: ordenar o re-
glstro da emlssáo cie 11 mil obriga-
ções ferroviárias e da escripturação
das Importâncias de 10.890:u(i0$000,
2.235:7205382 e 3.9995:391$300| o
registro da despesa de 105:000$000
para pagamento a Lincoln Modnnl,
de fornecimentos A Directoria Geral
dos Correios; o registro do contracto
entre a Fazenda Nacional ó a Pre»
tellura de Água Branca, em Ala-
gôas, para arrecadação do Imposto
do energia electrlca; entro a di-
rectorla da Industria Pa3lorll e ile-
raclito & C\ para fornecimentos A
mesma, no corrento anno; registro
do credito ao Thesouro cia Despesn
de 150 contos, ft disposição er; Lon-
dres, do addldo naval, para ncqulsi-
ção de Instrumentos para a. directo-
rla de navegação; registro cio ,-reiil-
to dc- 60 contos á Delegacia Fiscal
no Rio Grande üo Sul, para paga-
mento da 2» quota de subvenção A
Faculdade de Medicina de Porto
Alegro; Julgar legal a aposentadoria
do João Frederico Creder, conduetor
de trem da E. F. C. do Brasil; Ma-
noel Marques do Faria, guarda civil
de 1» classe; Álvaro da Luz Lopos,
2o pharolelro do batlsatnento do por-
to do Rio do Janelru; ordenar o re-
glstro da folha de salários dos ope-
rarlos da Imprensa Nacional, do
106:íi31$770.

Ministério da Marinha
O ministro da Marinha decla-

rou ao seu collega da pasta da Guer-
ra, Já terem sido recebidas em seua
Ministério, at cadernetas dos Reser-
vistas do Exercito, funecionarios da
Marinha, Archlmedes Telles e Arnal-
dlno Soares Pacheco, quo foram
transferidos para a Reserva Naval

O ministro da Marinha solicitou
do presidente do Tribunal de Con-
tas a distribuir á. Delegacia Fiscal
do Thesouro Nacional, no Estndo do
Pará, a quantia de 1:143$143, afim
de attender ás despesas referentes
As substituições do pessoal do Ar-
senal do Marinha daquelle Estado,
verificadas durante o exercício de
1929.

O ministro da Marinha autori-
zou o director de Portos e Costas,
a dispensar o cidadão Mario Corne-
lio do3 Santos, do Capataz da Ca-
pltanla dos Portos do Districto Fe-
deral o do Estado do Rio de Ja-
neiro, na agencia de Magê.

O ministro da Marinha recebeu,
hontem, communlcaçSo telegraphlca
de haver o capitão tenento Edmundo
Jordão Amorlm do Valle assumido,
ante-hontem, as funeções de capitão
dos Portos do Estado do Plauhy.'"istfirin da Guerra

5 obrig. -
(nom. 500$) a . . . . 4053000

7 obrig. _
(port. 1:000$) a . . . 8055000

30:000$000 de
deraes,  995?000

10 apólices federaes —
(port.) a  .30*000

31 letras da Câmara de
Ribeirão Preto, a . . 30$000
letras da Câmara de

Morro Alto, a . . . . 4505000
200 acções do Banco úo

São Paulo,  154J000
20 acções do Banco Com-

merclo e Industria, a . 880$000
34 acções da Cia. Paulista

do Estradas de Ferro
(nom.)  238$600

10 acções da Cia. Paulista
de Estradas de Ferro
(port., def. a . . . . 24i$000

20 acções da Cia. S. Joáo
do Cajuru',  125$000
¦11 debentures da Cia. do

Aguaa e Esgotos de Ri-
beiráo Preto, a & » a 8S?000

Apresentaram-se ao Departamen-
to da Guerra os seguintes offiJiaea:
Tenente coronel Augusto da Costa e
Silva, do Q. S. de A., por ter eldo
sorteado presidente do um Conselho
de Justiça, de um official; capitães:
José Augusto da Costa Leite, do 4"
B. C., por ter de regressar a S. Pau-
lo, de ondo veiu a serviço; Henrique
dt. Castro Neves Terra, do Q. S. de
A„ por ter vindo de Piquete a ser-
viço da F. P. S. F.; Jandyr Galvão,
do 11° R. C. I,, por ter sido nomeado
secretario da E. Eng. M.; .Manoel
Innocencio Pires de Camargo,.do 6"
B. C, por ter sido transferido para o
6» II. C. e ter de ficar em transito
parn aquella unidade, e Nelson de
Oliveira Sampaio, de 29° B. C, por
ter de seguir para Aracaju' em go-
zo do licença, para tratamento de
saude, concedida pelo ministro; pri-
meiros tenentes, Pedro Augusto Meii-
na Barreto Filho, do 1° R. C. D.; Jo-
sé Varonil de Albuquerque Lima, do
2" B. E , e Casimiro Montenegro Fl-
lho, dr. E Av. M., todoa por terem si-
do promovidos, e Aristleles Leite
Penteado, do 4" B. C, nor ter sido
nomeado instruotor da E. S. I., á dis-
posição do director do C. M. K. P.

Baixaram ao II. C. E. o capitão
Joaquim Cardoso da Silveira, inspe-
ctor de tiro da 1» R. M., e os 2»» te-
nent"s Edmundo Vieira, veterinário
do 5- G. A. Cav., e George Cacbot,
da Missão Militar Franceza, rendo
esto extraordinariamente.

O commandante da Escola de
Cavallaria communlcou ao D, G. que,
de accordo com o parag. 3° do art. 26
do regulamento daquella escola, foi
desligado do numero de alumnos da
categoria IJ, o tenente coronel The-
mlstocles Paes do Souza Brasil, por
ter completado 20 pontos, por moles-
tia comprovada em inspecção de s'-u-
de a que foi submettido na D, S. G.

O ministro permitte que o 2o
tenente Arthur Duarte Candal Fon-

seca, c-m trans
tar, goze, nesta capltü
gulamen tares.
'11

na 31 região nilll»

¦•-'.sriíi da Viação
Por aeto de liontem, o sr, Victor

Konder nomeou Benedicto Reis para
o logar de estafeta da agencia pos»
tal da Bauru', subordinada á Adml-
nlstração dos Correios de Batucatu'.

O ministro approyoti hontem o
termo do accordo a ser celebrado en-
tro a Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil o a Compnnhla Paulista de
E, Ferro, para os serviços de inter-
cambio de vehiculos, reparação te
material rodante e aluguel de loco-
motivas.

Ao director da Central do Bra-
sll, o sr. Victor Konder declarou não
caber á Middletown Car Company,
a restituição da Importância por
elle paga á Companhia Braslleirn de
Exploração de Portos, com a descar-
ga, capatazlas e transportes do 28
locomotivas fornecidas aquella Es-
trada, porque, á vista da cláusula 2a,
do termo de addltamento, do 3 do
setembro do 1926, ao dó concessão
para o trafego de material do tra-
cção, as mesmas locomotivas deviam
ser entregues descarregadas em
transito no Cáes do Porto desta Ca*
pitai, eom a obrigação apenas, por
parte daquella ferrovia, do forneci-
mento das pranchas para o trans-
porte gratuito do material Já desem-
barcado, como se verifica dos ter-
mos da cláusula do mesmo numero
do citado termo do concessão de 30
de janeiro daquello anno.

O ministro comr.iunicou hon-
tem ao seu collega da pasia das Re-
lações Exteriores, ter autorizado a
Repartição Geral dos Telegraphos a
transmittir, como officiaes, durante
o corrento anno, os telegrammiia
que, em objecto de serviço publico,forem apresentados pela Commlssáo
Britannica, que participa, actual-
mente, dos trabalhos de demarca*
ção de fronteira entre Brasil o a
Guayanna Ingleza.

Foi Indeferido o requerimento
do auxiliar de carteiro, Jos6 Mendes
dos Santos, da Administração d»
Uberaba, pedindo licença, em proro-
gação.

O ministro concedeu, hontem, as
seguintes licenças para tratamento
de saude:

Na Noroeste do Brasil — dois me-
zes, a Manoel Pinto.

Na Oeste de Minas — tres me-
zes, a Eduardo Moreira.

Na Inspectoria de Portos, Rios o
Cannes — tres mezes, a Pedro Paulo
Franco.

CENTRAL UO BRASIL
Pn-uwigcni* — A estação D. Pedro

I! forneceu, hontem, por conta dofi
diversos ministérios e outras repar-
tlçOes publicas, 101 passagens, na
Importância total de 6:581$500.

UegrcuRo dum chefe — Regressou
de crua viagem de inspecção fts esta-
ções radiotélegraphlca-s, na Linha do
Centro da Centra) do Brasil, o dr. Cl-
cero de Faria, chefe daquelle servi-
ço.

Circular da Contadoria  A Con-
ladoria da Contrai do Brasil expediu
circular, prohlblndo aceitação de no-
tas de despachos quo não sejam de
modelo exactamente igual ao forne-
eldo pela Estrada,-rr-

Ae notaa de despacho, em branco,
para trafego próprio o mutuo seráo,
d'ora em deante, fornecidas ao Pu-
bllco A razão de cem réis, para cada
expedição. Em quantidade do bloco,
cadu bloco sorá vendido a f.^rtOO.

Kmííi^Iu ile .iprcitiJi/.iiyrrm — Apre-
seutou-so na estação do radlotclc-gra-
phia de Barra do Plrahy, para esta-
glo de aprendizagem de 30 dlaa, o
operário da chefia do digitalização,
Giron Ferreira Serra, '-indo regres-
nado ao trafego da Central do Bra-
sll, o praticante Armando Leite Fer-
raz, que terminou o referido estagio.

«luiilii âe um ftunrdn freio — Na
estação dô Volta Redonda, do ramal
de S. Paulo da Central do Brasil,
aciu do trem o guarda-frelo Pereira
Paullno, do destacamento de Ca-
ctioelra, que servia no trem OP 18.

O infeliz empregado da Estrada
teve o braço quebrado e varias con-
tusõe-s pelo corpo, sendo removido
para Barra Mansa, onde foi interna-

do na Casa de Saude.
De-ipnebo-i — Oscar Pereira, pe-

dlndo readmissão — Indeferido; Ma-
noel Antônio Serdelro, Laudelino Ce-
cillo de Aquino, Laurlndo Dias de
Souza, Hermogenes Cyprlano Rodri-
gues, Francisco Freitas, pedindo II-
cença — Concedo um mez com 2|3
da diária; Puelarelll, Tedesco & Cia-

Pague-Se a quantia Je 5:468$, cor-
rendo a. despesa por conta desta es-
trada.

Prefeita Municipâi
O prefeito prado Junlor concedeu,

por actos do hontem, as seguintes
licenças: de seis mezes, A guardiã de
escola primaria Alice Barbosa do Oli*
velra Menezes, e, em prorogaçáo, a
adjunta Maria Mondes do Souza San-
tos Mello; de quatro mezes, ao auxl*
llar-jardiiieiro da Directoria de Ar-
borizaçáo o Jardins, Domingos An-
tonlo Martins; de quarenta o cinco
dias, c-m prorogação, & adjunta Ira-
cema de Amazonas Daltro e de dois
mezes, ás adjuntas Delia Moniz de
Souza, Rosa Teixeira Lemos do Car-
valho e Edith Eleonora Tavares Lei-
te Guimarães.

DIRECTORIA DE INSTRUCÇÃO
O director de Instrucção assignou

as seguintes portarias: designando
a dlrectora d,-> escola, Maria da Glo-
rla Moura Dinlz, para reger a 7" es-
cola mixta do 1" districto; a adjunta
Maria Delfino de Amorlm Lima, para
servir no curso complementar «nne-
•so ft Escola Amaro Cavalcanti; a
substituta effectlva, Maria de l/our-
des Carvalho Rego, para reger uma
classe na 2» mlxta do Io; nomeande
guardiã de escola primaria, Josc-
pbina Campos Pereira; dispensando
o servente Interino, Celestino OJeda
da substituição de servente da Dl-
re-coria, Eduardo Melrelles,

I.oxiineho» do director geral — An-
rora Rodrigues Bruno, Arlstides Cal*
das, Carmen Guimarães Gll, Carolina
Silva de Oliveira, Estella Werneck
de Abreu, Mnrla Terra Blols, Maria
Carolina de Moura Couto e Zellna
Rabêllo — Deferido; Julla Keller de
Oliveira — Justiflque-so; Inah Le-
mos — Justifiquem ires faltas; Lui-
za Cavalcanti Torres — Justifiquem-
se S falta:-:, o Alrnorinda Mourão Pe-
reira dc Carvalho Caldas — Indefe-
rido.

DcspnelioH do mih-dlrector — Fran-
cisca d.; Andrade Sllva, Cordelia
Torres Santos, Maria de Mello Mou-
rão Souza fi Luiza de Souza e SHva

Submottnm-ee A ir.snecção de sau-
de; e I-als Sodr4 Kropf Soares —
Prove com attestado medico quo não
pode comparecer A inspecçáo de sau-
de.

ExlKeni-liiN a Rtitlsfax-T — da 1« se-
cção: Leocndia da Silva Torres —
Compareça ao Protocollo para com-
pletar o sello de expediente.

ESTA'CONSTRUINDO?
— Installe logo a HYGEA

8-0821

A flatulenci-a
cede promptamente
cem o uso do

OPPCDUPES
Cada leitor el'0 JORNAL, eleve pnssnr os olhos nesta secção

ondn certamente encontrará algum anntincto que lhe mtfret.se

APARTAMENTO
Aluga-se, Murntori 2, de co-

quina, sala, 3 quartos, banheiro,
cozinha e linda vista.

IPANEMA - TERRENOS
Proprietário vende alguns lo-

lea a quem queira construir. Nua
ruas Jangadelros, BarSo da
Torre e Pnulo Redfcrn. Zona as-
phaltnãu. Preço desde 14 con-
tos. Tratar á rua Uruguayana n.
41, sob. Phones 2-023S e 6-2626.

OPTIMOS TERRENOS
R, Dias Ferreira — Gávea —

12 x 30 a 2:250$ o m. frente. Ao
lado JocUey-Club. Todos niclho-
ramentos. Tel. 7-340S.

SALAS
Magníficas salas mobiliárias e

com optima cozinha, alugnm-se
para casaes ou cavalheiros de
alto tratamento. Praia do Fla-
mengo 35ti.

MAMÃE!..
Vou casar e quero comprar c

meu enxoval n'"ü Mnndurim"
Avenida Passos 77 a 81.

A CURA DA PYORRHÉA
Dr. Kuflno Motta descobrldoi

e proprietário da pnsta UTL Cln
Império, 6« and. Phom- 2-2734

ÁGUA FIGARO
Tintura ideal paro cmbello «

barba. A melhor das melhores.

CASA BAIROS
d. AIUU.IO A! Ha.

Especlnllstas em vidros, ope»
lhos, crysiaes pnrn construcçoes
e InstnlIaçOcs Uruguayana 210 e
Theophiio üttonl 147.

COCK-TAIL!!
O perfume da actualidade!

3 0 grs. — 6$. R. Alcindo (lua-
nabara. 22 — Casa Cinelandia.

ELEGÂNCIA
Com economia sô se conse-

gue tingindo cm casa com TIN-
TOL. Luva c tinge no mesmo
tempo em qualquer cíir. Fabr.i
Inválidos, 145, tel. 2-3540.

FLORES NATURAES
B.\('.\rkl,t.Ii, rua Ouvidor

110. Phone 4-3735 — dlspOe de
licllo sortimento de cestas cal-
xas artísticas, ramos orlglnue».
Encarre^a-se de toda e qtialquei
ornamentação Flore*, fina» dm
Granja Guarany. Cordas.

HYDROCELE
Por mais antiga e volumosa

que seja. Cura radical sem ope
ração cortante, sem dOi t eem
afastamento das occupnçOeí —
l)r Crlssiuma l*'lltio - 11 Kodrl-
go Silva 7 - Das 13 A-" IS horae

LEBLON
Vendem-se terrenos porto da

praia pur preço de oceasião. Fa-
eilltn-se o pagamento Informa*
CÔes nn Compnnhla Predial oo
hldlflcio do Cinema Gloria. íi»
andar.

OAKLAND P
11.000 kls. completamente

equipado sem o menor defeito
6:500$. Menna Barreto 103 (Bo-
tafogo) de li fls 12.

COLLEGIO
SANTA CECÍLIA

Fundado cm 1885. Todoa os
cursos; rua São Christovâo, 480
a 4S2. Telephone 8-6291.

DEPOIS DE UMA
DOENÇA

As íieniiorns magra? e nervo*
sas, as moças doentias e palll-
das, nn crianças magrlnhas e ra-
chlticas, os homen9 de trabalho.
os velhos enfraquecidos e doen*
tes, encontram no VANADIOL O
melhor fortlflcante.

DR. SÉRGIO SABOYA
Ocuiista. H Rodrigo Silva, «I

do 1 as 3 1|2. Tel. 4.1174.

DR. EMÍLIO SA'
Vias Urlnarias, Doenças ano-

reetaes. Ucmorrlinldas. Cons.
diárias, 3 ás 6. Quitanda 17, 4"
4-0783. Res. C. Bomfim 479,
8-2624.

OS PAPEIS MAIS
TRISTES

faz a pessoa que se embriaga. Pe»
ça informações sobre a cura ra-
dica! Jo degradante vicio ao dr
O. Costa. ITA PI RITO — E. F
C. B. — MINAS remettendo O
sello pnra a resposta.

PAPELARIA PASSOS
Officinas Rxnphicas. Traba.

lhos de luxo. Artigos dc esorl-
ptorio. Gen. Câmara 240, tele-
phone 4-5376.

PULMOTOSSE
KouquldAo-ConstlpaçAo-Bronchite

DINDINHO!
Compre o meu enxoval da

baptizado n' "O Mandarim", Av.
Passos 77 a 81.

POR7$500!
Casa e terreno. Tol. S-2644
Av. Rio Branco 111 — Sala 402

PNEUMOL
Tosses, bronchltcs, asthma. "íi*

o xarope mais receitado pelos
clínicos do Rio.

RASGOU SEU TERNO?
Vâ ao Scrzldor Invlnlvei, que

tlca novo. n Andradao, 4«. sob

tíjücã
Vendem-se terrenos optima-

mente situados, dendo (3 contos,
sem entrada Inicial e a longo
prazo, lnlormnçõrs na Compa-
nhla Predial no Ediriclo do Q»
nema Gloria, 2'. andar.

VIAS URINARIAS
Dr. Brandlno Corrêa, Anseia»

mléa 23, sobrado.

Por combinação com o DIÁRIO DA NOITE esta seceât
è reproduzida diariamente por nossa conta naquelle nespes-
tino ãe modo a assegurar aos annuncios nella apresentados
um mínimo certo e indiscutível ãe CENTO E CINCOENTA
Mil LEITORES
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Ob emniinrloM neMn srrção nfio devem exceder de 6 centímetros
o são cobrados, no balcão d'O JOKftAL- a cUJOOO o centímetro

FORTALECENDO
Restabelece todas as funcçõto

Vinho bacteo Pbosphatado das
Tres Quinas Bittencourt

111 — R. ÜKUGCAYANA — 111
Ap. D. Q. S. P. o. 01 17-0-909

«2EMM»»
No tralanien de ferida* t*.

beldca. qa^lmadaraa, (nonlrriura*-
de InsectoA. «irmãs, fumnculr-s, t
etc, é InfaillveL Nas pharma. ;'
das « drogarias,
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salve maem
ENO

"FRUIT SAI/T

MACHINA tuMBINADA para cENEf ICIAí
CAFE' E ARROZ"SOBERANA Y

CAPACIDADE CA. 100 ARKOBAS POR DIA

Informações detalhadas com
HERM. STOLTZ & Co. RIO DE JANEIRO

SECÇÃO TECHJíICA Avenida Rio Branco, 86.74
Tel. 4-6121, Ramal 14
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ÜM GRANDE HOTEL EM LISBOA
A realização do sonho de um homem eminente-

mente pratico

Jayme BRASIL
(Correspondente especial d'0 JORNAL

LISBOA, julho —
ter um grande hotel
Insigiiitlcanlc, numa
como Parla ou
constitui, aqui

Portugal vae
Isso quo seria
grande cidade

Rio do Janeiro,
urn acontecimento

relevo. Lisboa (i das poucas capi-
luos euro|)éas que não possuo um ho-
l.I europeu. U quo existe com o
pomposo titulo de Palacc 6 uma casa
1,111'guezn, boa imra moradia do fa
tiiilias abastadas. Nem espaçosa
ir ni comnioda apenas bom situada.
-e :-. bom Kit io, para um hotel, o co-

1 ..';ímj Ua cldüür.
Sn Lisboa nâo tem um grande

Ii.jU-1, possui-, cointudo um grando
1, leiro. Nem sempre a funeção
ci,:: •¦ órgão. Esse hotelelio 6 Ale-

Alexandre d'Almeida

>.-.;!ii'ii-o •!(. ívlmeida, um portuguez
(mu — cremos — nunca estevo no
Brasil, mns que, tem a escola do tra-
balho o d:i perseverança dos portu-
giiezos que ahl labutam. Inlelllgen-
to, tez depressa a sua auto-cultura
i., di. repente appareceu dirigindo os
principaes hótels do paiz, com unia
visão verdadeiramente muderna o
turopía, ou melhor americana,

ívjte homem eminentemente pra-
tico, typo acabado de «elf-nimle»
m"u, poderia contcntitr-se com ser
considerado o primeiro hoteleiro
portuguez ,, consagrar-sa á admi-
iiístraijão da mela duíia üa hotelti
quo já dirige. Como todos oa ho-
re.ons do acção, anima-o, porem, um
yrande sonho. Esse 3onho & dotar
Lisboa com um hotel digno do seu
prestigio do cidade testa occidental
rias rides fenovlarlas e aéreas da
Kuropa o do grando porto de tran-
Bito, para a America do Sul. Não 6
ambição desmarcada.

Ha mais cie oito annos, quando so
realizou em Lisboa o Z' Congresso
da Imprensa Latina, ouvimos Ale-
xandrô de Almeida lamentar-se de
mio tar, cm Lisboa, um hotel para
receber os congressistas. Deu-lhes
recepção, e magnífica, no seu Palace
do Bussaco, maravilha do archit.e-
ctura no melo duma maravilha da
natureza. O Bussaco, porím, não é
capita! e!o paiz.

Alexandre tíe Almeida confiden-
olou-nos, então, quo esperava vêr
realizado o seu sonho, cm Lisboa,
tudo dependendo da obtenção do lo-
cal próprio, para instailar um ver-
dadeiro, Pulnee europeu.

Ü local ha muilo quo Alexandre
de Almeida o tinha escolhido, aem
o revelar comtudo, a ninguém. Fica
ao alto da Avenida da Liberdade,
fronteiro ao Parque Eduardo Vil,
com a fachada para a rotunda da
Praça Marque?, de Pombal, jâ hoje
enobrecida cum o monumento ao
reedificador de Lisboa. Esse local
amplíssimo, oecupando todo um quar-
teirão, tem uma vista admirável
para o Tejo o parto bai:;a da cida-
de, a eiavaüeiro do va!!& do Santa
Ala ria.

Quando a perspectiva dos milhões
do forasteiros que viriam a Lisboa,
por oceasião da Exposição de Se-
vilha, subiesaltou muita gente. Ale-
sandre do Almeida, embora soubesse
muiio bem que um grande hotel
nunca poderia estar concluído n
tempo dt t>ei'Vir oa que demanda-
vam esse certamen, quiz aproveitar
o ensejo para dar começo do reali-
nação ao seu sonho. Reuniu os ca-
pítallstas qua financiariam o gran-
do empreendimento, tornando publi-
Cü quai o local preterido para cons-
truir o hotel o entab^iou as nego-
ciaçòes pira compra do terreno e
respectivas edificações

Lugo só ienvantou sn',do colou-
toa. üs proprietários do terreno, os
condes dò Sabugosa, depois de .icei-
taiem as conver^çòes, não cn-
cordntido eom a offerta de 1.800
contos, clamaram que nüo queriam
alienar o solar da sun família, pou-
co antes íóra ptftilieada uma lei de
«apropriai, nes por utilidade publica.
Ce: \'4':is;.s;ci em lazer uso

ndo redobrou. Os con-
liziam eiuc se atteatava
grado dire to da pio

s ratlicaca faziam-lhes
o seguinte argumento:

do palacete Sabrosa,

C!.'!!.i, 0 .:
aervadores
contra o s
prledade e
Ot*>ru. cun»
na gama o

em Lisboa)
funecionou o hospital de sangue,
durante a revolução de 5 de outu-
bro do 1910. Alexandre de Almeida
affirmou que não pretendia oxpo-
liar nlnguum o que pagaria o justo
vaie,-, do tc-ieno e ed:t!clcs aos teus
l.roprloiarios. Debai.je disse que t.o
local onde estlvera instnllatlo i hos-
pitai de sangue dos revolucionários
seria collocada uma lapido, lem-
irando esse acontecimento aos vin-

(louros. Tudo foi, então, Inútil.
O PALACE HOTEL UE LISBOA,

COM MAIS DE 300 APOSENTOS
TERA' TODAS AS COMMODI-

DADES MODERNAS
Com surpreza para alguns, surgiu

a noticia de que o palácio Sabrosa
f6ra vendido por 3.000 contos á em-
presa de quo faz parte Alexandre
de Almeida, para no local ser cons-
truldo o Palace Hotel de Lisboa.

Convertíamos a esse respeito com
Alexandre do Almeida, feltciundo-o
pelo triumpho obtido e ouvimos-
lhe:

Foi na verdade um triumpho.
O triumpho quo premela os que ua-
bem porslstlr. Eu nunca doscrl do
exlto. A despeito de tudo, em face
mesmo das campanhas da imprensa,
sempre disse que os propnetarols do
terreno cederiam. Era uma questilo
de preço...Effectlvnmente, cederam por
cerca do dobro da offerta priml-
tlva...

Poderiam ter cedido logo. Man-
dei offerecer 1.800 contos. Era uma
base. Esperava uma contra-proposta.
Não a fizeram. Então teríamos logo
Ido aos 3.000 contos ou mais. Agora,
mesmo, quem negociou a transacção
estava autorizado a fechal-a atí 800
contos mais, isto (5, por 3.800 contos.
Oa proprietários do local limitaram-
se aos 3.000 contos...

O dinheiro, portanto, não fal-
ta?...

Os capitães da empresa são do
12.000 contos e serão, suecessiva-
montei, augtnentados. Já quo estou
falando ao representante de um jor-
nal brasileiro, de grande prestigio
lia colônia portugueza do Blo de Ja-
neiro, 6-me grato accentuar que «
maior parto desse capital 6 sub-
scrlpto por portuguezes de, Brasil.
Como sempre e cm tudo, elles dão
um nobre exemplo do patriotismo,

Qulzemos aber pormenores do no-
vo Palace o ouvimos ao nosso Inter-
locutor.

Parto dentro de dias para Pa-
ris, onde conto demorar-mo uma
semana, para ultimar alguns estudos
preparatórios. Levo regressar Já
acompanhado do arehltecto francez,
quo realizará o ante-projecto.

Não ha ainda uma planta do
hotel ?...

1 Nâo; ha tdías geraes directri-
zes. A planta será traçada por esse
arehltecto, á vista do terreno e om
harmonia com o ambiento.

E' esso arehltecto quo dirigirá
a construcçfto ?

A construcçSo ê feita por uma
empresa construetora franceza que
escolherá oh seus technieos, devendo
um dos archltectos sor portuguez.
mas, evidentemente, ainda não está
escolhido. Essa empresa, dopolt; de
proceder á construecão, apcti""chH-
monto o recheio do hotel, entre-
ga!-o-á, prompto a funecionar, á so-
ciedade exploradora.

Quando ?
Atí ao fim de 1932.
Características do novo Pa-

lace ?
Sorá um hotel moderno, com

todas as commodldadfis, o sem luxos
supérfluos. Será construído, segun-
do o systema americano o ficará
sendo um dos melhores da Europa.
Tora tresentos quartos, caria um com
casa de banho, aquecimento, Instai-
laçOés telephonicas e radioplionlcas
privativas. O hotel terá uma estação
official do correios o telegraphos,
com ligaçíío para o Cabo Submarino e
via radio. Os "apparlements" serão
distribuídos em volta do edifício, quo
oecupará toda a vasta orla actual,
de sorte a terem todos janella para
o exterior. Os corredores e pas-
sngens de conimunlcação ficarão ho
cia astro central. Espero que seja
autorizada a coinmunlcnção directa,
subterrânea, para o Parque Eduardo
VII. Haverá ainda, na parto supe-
rlor um grande terraço ajardinado,
para festas ao ar livre,

Quantos andares '¦'
Espero quo terá sete, se a MU-

nlclpalldade o consentir.
K porque não o consentirá ?!
Porque não é habito em Llsbfln

taes construcçtíes, não havendo ma-
terial de Incêndio stifflciento. A ver-
dade é que o hotel, construído om
cimento armado, vidro o metal, fi-
cará á prova ao fogo. Do resto
tambem em Madrld e no Rio de Ja-
neiro ha arrrnha-c.êos, sem quo o
material de Incêndio seja igual ao
do Nova York.

NAUFRÁGIO DE UM VA-
POR NORUEGUEZ NO RIO

GUADIANA
A TRIPULAÇÃO FOI SALVA

LISBOA, 2a (U. P.) — O vapor
norueguez "Ha", do 1.300 tonelada!»
não matriculado na praça de Ber-
gon. naufragou ne rio Guadlana, per-
to de Alcullm, sul de Portugal, de-
pois de haver Ido de encontro aos
rochedos, quando Ia apanhar um
carregamento de mlneraeu em Po-
m.'irão.

A tripulação foi salva pelo robô-
cador "Jleseue", de Glbraltar, quo se
achava no local.

COLLECTIVIDADES POR-
TUGUEZAS

CENTRO THASMONTANO
Em suu habitual sessão semanal

presidida pelo ar. Affonso Campos,
reuniu-se a direetoria dceta agro-
mi a çfio regional.

Lida e approvada a acta da ses-
são anterior foi despachado o expe-
"'ente constante do seguinte;

Convite do Orfeão Portuguez, pa-
ra o baile cm homenagem a "*\fs

Portugal" quo hoje se renliza; offi-
cios. da Liga de Protecçfto aos Ce-
gos no Brasil, (b dr. Eduardo Dias
de Moraes Netto e do associado Ma-
theus Pinto, a todos sendo dado an-
damento de accordo com as dellbe-
rações tomarias pela direetoria.

Seguidamente passou-se á ordem
dos trabalhos, tendo o blbliotheçnrlc
participado a offerta para a biblio-
theca dns obra:;: "Illustração Trnts-
montante" por Bernardino Cnseinl-
ro o esposa o "Panorama Lusitano ,
por d. Maria Olympio de Sá.

Foi resolvido agradecer aos offer-
tantes.

Novos sócios: foram mandados m-
«crever no registro social oh seguln-
teB novos sócios: Bernardino Ante-
nio Borges, de "Valpassos" o José
Chaves, du "Vllla Pouca do Aguiar .
tendo sido seus proponentes JosC'
Joaquim Vieira o Augusto M. de
Barros.

Amanhã, realiza-áe a costumada
soiréo semanal, exhibindo-su antes
das dansas o film "Timidez e Covar-
dia", drama em 7 actoa,

A entrada sorá con. o recibo dp
corrente mez o não será permlttidn
a entrada a pessoas estranhas ao
Centro.

CASA Dl)í> POVEIHOS
Com a presença de todos os dire-

ctores e «ob a presidência do sr.
David Marti >.,; reuniu-se, em sessão
(idiriarla, n direetoria desta progres-
sive, agremiação regional.

Em se-guiria o thesoureiro apre-
sentou o balancete do movimento ria
thesouraria. referente ao mez du ju-
lho, sendo npprovado,

Foram tratados diversos ausum-
ptos do Interesse para a colloctlvl
dade, sendo presente á rnesa uma
proposta para soclo do José Fernan.
des Moça. Foi proponente Artialdc
Miranda.

SOCIEDADE LUSO-AFIUCANA
Reallzou-so a costumada reunião

qulnzenal desta .sociedade, já instai-
lada na sua sede provisória, á rur|
da Carioca, 30 — 1».

A esta reunião assistiram Manoel
Teixeira Rego e Josô Cardoso da
Cunha o Sá, representantes da dn-
legação no Brasil da Sociedade de
Propaganda de Portugal. Na ousen-
cia do presidente da commissão in-
stall.tdora, o secretario convidou e
sr. Teixeira Rego a presidir os tra-
balhòs.

Aberta a sessão foi lida o appro-
vada a acta da reunião anterior, o
despachado o expediente, entro o
qual se contavam officlos da Cns;>
dos Portuguezes d" S. Paulo, e dis-
culldo vários assúniptos de Interesse
social.

Francisco Lemos propoz que. fosse
lançado na acta uni voto de pezar
polo fallecimento da progenitora rio
dr. Nuno Simões, e que disto ee dít;-
se conhecimento nquelle Illustre ho-
mc-m publico, com o quc todos con-
cordaram. Alumlro Andrade propoz
que fosso votada nma moçáo dc
agradecimento aos diários lisboetas"Diário de Noticias" o "Diário de
Lisboa", pola forma eloglota porqueso referem á fundação da Sociedade
e pela inserção nas suas columnas
dos seus objectlvos.

Em seguida o secretario saudou aSocledado do Propaganda do Portu-
gal, na pessoa dos sous represen-
tantos ali presentes o agradeceu aestas o terem-se dignado assistir áreunião.

Foram approvados os seguinte?novos sócios: Arnaldo Octavlo Gui-maries o Abel Moreira Novos. Fo-ram ainda registradas as seguintesoffertas á Sociedade: de José do 011-veira "Vieira, sócio da firma Mattos& Ollveir.-i. 1 mappa do Portugal, «do associado Antônio Maria Tavares2 mappas das Colônias.

A ACTRIZ CÕRÍNA FREIRE
NAO VIRA AO BRASIL

UMA QUEIXA DO EMPRESÁRIO
JOSE' LOUREIRO

LISBOA, 22 (H.) _ O empresárioJosé Loureiro apresentou, hoje-, quei-xa á Inspectoria Gera! dos Theatros
entra a actrlz Corlna Freire, que so
Hortencia Luz, cuja partida para o
recusa a embarcar com a companhia
Brasil está marcada para amanhã, a
bordo do "Lutetia".

Corlna Froiro será substituída porHortencia Luz Fernanda, de Coim-
bra.
A ACTRIZ CORINA FREIRE NAO

VIRA' AO BRASIL
LISBOA, 22 (A.) -- O empresa-

rio theatral José Loureiro propoz no
Tribunal de Commercio uma acção
contra a actriz Corina Freire, quefaltou ao contracto quo corn elle
asslgnara para seguir para o Rio de
Janeiro, Integrando a Companhia
Hortense Luz, ausentando-ao paraParis onde vae posar para um
film.

PERSEGUINDO OS FALSI-
FICADORES DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS
IMPORTANTE APPREHENSAO DE

FARINHA
LISBOA. 22 (U. P.) — A pollelnencarregada de Inspecclonar os ro-neros alimentícios apprehendeu num

deposito do trigo em Caramujo, nr-
redores desta capital, 1.20U toneln-
das de farinha do typo illegal. des-
tinnda ao fabrico do pão inf orlo;-.

O governo está adequando medi-
rins enérgicas contra os falsificado-
res. afim de defender o publico.

LISBOA. 22 (H.) — Os inspectores
da Fiscalização rie Gêneros Allmen-
tidos apprehendcram ecren de 
1.200.000 hilos de farinha de com-
posição diversa da oslrlctntnente dc-
terminada por lei.

CONTINUAM AS HOMENAGENS
a "MISS PORTUGAL"

Demonstrações affectivas da colônia lusa
Parece, que quantos mais dias vão ,

passando sobre o da chegada do '
"Miss Portugal" ao P.io de- Janeiro, jmnis auginenta o enthusiasmo da jcolonla Iutve pela formosa represen- !
tante do seu palz ao Concurso In- ,
tornaclonal de Belleza, I

A senhorita Fernanda Gonçalves
não tem um sd instante de descanso '
pois a sua presença é obrigada em
todos os pontos de reunião elegante.

Hontem, a Hndu "miss", além rins
visitas que recebeu no hotel, fez
ligeira volta pela cldaric, tendo do
tarde comparecido ao cinema "El-
elorndo", onde se reallsou um festi-
vai em sua honra, festa que foi
muito concorrida o onde mnlB uma
vez teve a prova de quanto é quori-da e admirada por todos.

A' noite, a senliorita Fernanda
Gonçalves, não saiu do hotel, tendo
a visita á "Obra de Aselstericia aos
Portuguezes Desamparados" ficado
para um dou dias da próxima semá-na.
"MISS PORTICAI." E "MISS 1111 \-Sll," SERÃO FESTIVAMENTE RE-

CERIDAS ESTA NOITE \o
ORFEÃO PORTUGUEZ

Como turnos noticiado, é hoje quoo Orfeão Purtuguez, tradicional
agreinlaçáo lusitana, prestará em
sua sédc brilhei te liomuiKi__;e-m íiformosa e insinuai,te einuaixatriz dabelleza ei cultura iiuilugue-zas, festaa que, tambem, estará presente a nao
menos encantadora ".Miss Brasil'
senhorlta Yolanda Pereira.

E' extraordinário o afaii quu toda
a direetoria desta agremiaçdu vem
demonstrando, para quo essa fusianada deixe a desejar, u sou pro-
gramma, carinhosamente elaboiudo,.será rigorosamente executado, uniurie quo se revistam do sumptuòsida-
do ns homenagens a prestar a "Misa
Poriugal", senhorita Fernanda Gon-
çalves.

Assim t quo a grande festa seráiniciada ;i:; 21 horas com uma ses-sau solemne, om que sora empossa-
da a direetoria ,-Ioitu para a gestàucY. IDÜO-lilIil. Nesla sessão falardo,exaltando "Miss Portugal", (J dr.Diniz Junior u Simões Coelho, depoisdo que-, a dire-ciorla do Orfeilo offe-recerá á senhorita Fernanda Gon-
çalves um artístico mimo, patentean.do-llic, assim, a nua grande admira-
ção e profundo respeito.

Em seguida, terá inicio o grandibaile, animado por duas orchestras,Jazz, prolongando-se as dansas atoás i horas.
Os salões ostentarão caprichosa oartística ornamontaçáo a flores na-turnos.
Trajei do rigor: — Casaca ou Smo-Iclnf.;.
Durante a noito haverá profuso oesmerado serviço dc "buffet"

A PARADA DESPORTIVA NO ES-TADIO VASCO DA GAMA
Cornmetuorando a passagem do seuW anniversario o valoroso clubVasco ela Gama, por iniciativa da dl-rectoria realiza amanhã, domingo
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NA MORTE, COMO NA
VIDA...

AS DESIGUALDADES DE SEMPRE
ANCORA, agosto — Em um dosúltimos dias deu-se aqui um facto

quo revoltou todos quo delle tiveramconhecimento.
í'ol o caso quo morreram e aa fo-ram a enterrar, no mesmo dia, d muisctihoiíiH decta vllla. Uma, rica pru-prietaria da localidade; outra, pobre,como as ejuc sito pobres. Ambas fo-ram para o cemitério. A primeira icum funeral de pompa, graudo acom-

panhamento, uma cruz de prata, ú.frento, refulglndo ao sol. A outra,
apenas o caixão, a braço d,: quatrolndifferentes; uma crua dc cobro
negrejando na paisagem.

Ató aqui ainda nada tem o caso
do extraordinário, visto quo as dis-
tinetas vidtie;, por toda a parto, dltf-
tinctòs enterros correspondem.

Mas, chegados os respectivos fa-
neraes ao cemitério, ontilu 0 que u
povo dü Ancaro fle Indignou. JJor-
que entrou o corpo da proprietária,entro responsos, no ceu jazigo, o o
da probrezinha de Christo nâo eles-
cia a terra fria. Us covelros de-cla-
raram quo não o sepultavam, o quonão, ,: quo nâo — nem qne- viesse
Deus do eco a torra. Espanto e indl-
gnação dos circumstantes. Ora creu!
Por quê?

Porque para enterrar alguém nesta
tetra, e preciso pagar Ü0 escudos! A
cruz de cobro fOra-se embora, üs
quatro acompanhantes haviam des-
apparecldo misturados agora no cor-
tejo da proprietária. E o caixão fi-
cava, insignificante e negro, a tona
da terra; coino so a própria terra do
cemitério que tudo recebe, o não
qiiizfttiü tragar.

Dois funceionarios públicos, arre-
liados o christãos, Impuzeram-se. E
exigiram, como fiscaes da lei, aos
covelros que abrissem a cova e des-
ceetfem o corpo... Gentinha do povofez coro. Cerraram-se punhos con-
vlneentes.

E os covelros, então, com máe's
modos, rosnando, metteram-so a
obra. Rasgaram o terreno; cavaram
contrariados. Chaparam o caixão no
fundo, como um fardo Inútil. E, des-
prezlvelmenle, jogaram-.he para cl-
ma umas pitadas escassas de terra.

Na morto -- diz-se — todos são
igunes. Em terra do Ancora, pelo
que so vê, nas anteeamaras da
morto ainda não. Ha desigualdades-.
Ha iftiem tenha 20 escudos e quemis não tenha.

Pobro da ppbrezlniiUi dlr-ee-á.
Um poeta doo bons tempos roman-

ticos, diria, em remato desta noti-
cia, que nessa noite os rouxlnaes de
Ancora so calaram, pura ouvir o seu
pranto convulso no fundo frio da
cova.

L'tn scoptico diria que, se escutou,
ao findarem os covelros a tarefa in-
grata, umn grande gnrgnlhnda.

Nós diremos que a pobro do An-cora devia ter. no meln do tudo isto,
ficado superiormente, lndlfforente.

OBRA DE ASSISTÊNCIA
AOS PORTUGUEZES DES-

AMPARADOS
.Durante o mez do julho findo foi

o seguinte o movimento desta bene-
merlta instituição que tantos ,. tão
relevantes serviços vem prestando ''-
colônia lusa:

Assistência judiciaria. 117 cônsul-
tas sobre assumptos diversos; assis-
tencla medica. 1.S37 consultas; phar-
macia, 2.-Itít; receitas; assistência ei-
rurglea, 537 consultas K iratamontos.
5!.l curativos cm homens, Ü50 em se-
nhoras, MS injeoçíes dlveVsas em ho-
mons, 2S neo-salvarsan fP14) e ii1'-
Injecções diversas em senhoras: vias
urlnarlas, 972 consultas o tratamon-
toa diversos: analyses, exames, pes-
quisas e vaccinas diversas. 65: nssis-
tencla oto-rhvno-laryngoloçicas, lti"
consultas o tratamentos; assistência
ophthalmologica, lis consultas, c as-
sistencla dentaria. 52 consultas.

Foram fornecidas 11 passagens 1
auxilio para a compra de 5!, todas
oara Portugal.

na sua praça de sports, á rua S. Ja-
miarlo, uma grandiosa festa em ho-
menagem ás gentis senhoritas Per-
nanda Gonçalves e Yolanda Pereira,
que comparecerão pessoalmente,
acompanhadas das demais "misses"
estrangeiras que concorrem ao titulo
de "Miss Universo''. As rainhas da
belleza serão conduzidas ao estádio
do Vasco em carros especiaes, ru-
mando íis 14 1]2 horas do Hotel Glo-
r.a pnra aquella praça de sports,
sendo ali recebidas cnm honras ex-
cepcionnes. Sua entrada na tribuna
de honra serã anntincindn por vi-
h ran to salva do tiros. Aoa vencedo-
res dns duas competições de football
serão pfferecidos por "Miss Rrasll"
e "Miss Portugal", dois artísticos
bl onzes, adquiridos pela direetoria
rir Vasco.

Haverá ainda um numero de gran-
do èffèito: o desfile em homenagem
(is "misses" de todos os athletas do
Vasco da Gama,

A direetoria do Vasco, no inter-
vallo das provas sportivas, prestara
no salão de honra carinhosa lioincna-
gem a ".Miss Brasil" o a "Miss Por-
tugal", as quaes serão saudadas, ao"champagne", pelo representante
desse club. Nessa oceasião, o sr.
UiiUl Campos, presidente elo Vasco,
offerecera ás duas homenageadas
doirf "pendentifs" do brilhantes.
A GRAISDE FESTA ÜE AMANHA

NA BANDA PORTUGAL
Por iniciativa da direetoria da

Banda Portugal o "União das Com-
missões", é i.manhã, ,1 noite, levada
a effelto na sede da bemquista agro-
mlaçilo lusa, uma encantadora [esta
etr homenagem a "Miss Portugal", a
quem por essn oceasião será oífer-
lado 11111 valioso mimo.

E.ssa festa, que doverá ultrapas-
«ar cm brilho o esplendor todas quo
na mesmt agremiação têm aido rea-
llzadas, ser.i honrada com a presen-
ça da graciosa senhorlta Yolanda Pc
rmra, ".Miss Brasil", comparecendo
tnnibeni as demais "misses" estran-
gclras, quo se encontram já no ltlo
a são: senhoritas Beatrico Lee, Ame-
noa do Norte; Uenic Dicks, Ingla-
terra; Ingeborg Grieberger, Austrin;
Vera Grlngorova, Bulgária; Elciia
Pia, Hespanha; Irene Vcntzoll, Pus-
sia; Eve Szaplomoczay, Hungria;
Miifnlda Marlottlho, Itália; Yvette
Labrousse, França; Zolca Dona, Hu-
munia; Hendrllta Vander, Hollanda;
Lallu Zoghblo, Líbano; Mlla Dostnl-
cwa, Tcheco-Slovaqula; Sterka Doo-
bujak, Yugoslavia; Tatlma Namlck,
Turquia o Dorit Kowski, Allemã-
nha.

A festa t rá inicio ás 18 horaa,
prolongando-se até ás 24, Os salões,
que acabam de passar por completa
reforma, ostentarão original decora-
ção.

A direetoria prevlne que não per-
mittirá o ingresso a menores do 12
a nhou (sem excepçâo), assim como
solicita quc o trajo seja: terno com-
pleto, de preferencia branco, azul ou
preto — Tólletto para damas: vea-
tido de seda.

O MONUMENTO A CAR-
VALHO ARAUJO

VILLA REAL, 5 do agoeto — Por
todo o mez corrente vao ser Inicia-
dos os trabalhos de assentamento
doa alicerces o do pllnto do monu-
monto que ao heróico commandante
Carvalho Araujo vau ser levantado
nesta capital du districto, terra na-
tal do glorioso marinheiro.

Espera-se que a inauguração do
monumento seja feita em outubro
próximo, ruan para isso torna-se no-
oessaríò que o governo tomo a seu
cargo :, fundição da estatua, visto
quo unia loi especial, votada peloP.irlniiiento, autorizava o forneci-
mento do bronze o a fundição gra.tuita no Arsenal do Exercito.

Todavia, como Dostorlnrmeuto ar
fabricas do Arsenal do Exercito fo-
ram luilustrlallzadas, t preciso q-ie¦, governo tomo «, encargo iio paga-
mento.

O ministro tia Guerra 1YZ n prn-entar tio conselho do
nropostíi *-m tal «eu-
1 qi" Villa Itciil os-

in^nsii de npr
ministros 11111
tido, sendo h
norii, visto ti
d»? p rf 11 i ri íl n (
oom ;i meino:
Kuez.

'-se de uma divlii
11 Nação contrahlu
il" grand, portu-

UMA FALLENCIA QUE SE
NAO CONFIRMA

PORTO, agosto — Não no confir-
ma .-. fnllencia da firma Fortunato
I-'. Silva, com armazena de vinhos
em Unya. Houve, do facie., uniu
reunião ele credores para lhes Eer
presunto a situação dn firma, cujo
passivo pouco irá alím do 1.500 con-
tos.

Aquella firma offerece acp cre-
dores um activo relativamente lm-
portanto.

PELO TELÈGRAPHO
OS PIIOÜUCTOS POHTUKVKZBS
PAHA A FEIRA UE AMOSTRAS

DO RIO DK JANKIRO
LldBOA, 22 (U. P.) — O Mlnistc-

nc do Exterior do Brasil deu ordens
ao consulado do Porto para dispen-
sar os emolumentos das facturas
consulares das mercadorias destina-
das á Feira do Amostras do Rio do
J.meiro.
REGRESSOU »0 EXILIO O CORO-

.NEL JOÃO 0'AI.MKIDA
LISBOA, 22 IV. P.) — Com a per-

missão do govc.no chegou a esta ca-
pitai o curoi.el João de Almeida,
procedente dos Açores,
O INQUÉRITO AOS ACONTECIMEN-

TOS RE I.OANHA (ANGOLA)
LISBOA, 2- (l!. P.) — Vindo de

Lonnda, depois de haver feito um in-
querlto sobro os acontecimentos que
victimarain o tenente Moraes Sar-
mento, chegou aqui o general ilils
teln de Menezes, que declarou quc a
ordem publica do Angola está com-
pletamente normalizada.

ADALO SCISMICO
LISBOA, 22 (U. P.) — Em Proen-

ça Nova e Sertan sentiu-se hontem,
áb 17 horas, um abalo do torra.
A CR17, DE GUERRA PORTUGUE-
ZA PARA O SOLDADO DESCOKHE-

CIDO NORTE-AMERICANO
LISBOA, 22 IU. P.) — Os deioga-

dos portuguezes ao Congresso da
Federação Internacional dos Antigeis
Combatentes, nos Estados Unidos,
levarão n Cruz de Guerra Portuguc-
r.a, destinada an Soldado Desconhc-
cido norte-americano,

A ORGANIZAÇÃO DA UNIÃO
NACIONAL

PORTO, 22 (H.) — Reallzou-st
aqui grande reunião don prefeitos
departamentaes o presidentes das
Câmaras Municipaes, especialmente'
convocados para tratar da organl-
znçáo da projeetada União Nacional.

O acto foi presidido pelo governa-
dor civil.
FOI INAUGURADO KM ESPINHO O

MONUMENTO AOS MORTOS ÜA
GUERRA

LISBOA, 22 tH.) — Cotnmunicám
dt Espinho, no Douro, que- os minis-
tros do Interior o da Justiça, coro-
nel Antônio Lopes Matheus e dr.
Lopes Fonseca, Inauguraram, ali, o
monumento aos mortos na guerra e
en seguida assistiram á expressiva
eeremonia n decurso da qual fui
condeuorada com a Cruz do Guerra
'1 bandeira du delegação da Liga dos
Antigos Combatentes.

Em honra dos dois titulares reali-
zára-so grando banquete a que ha-
viam assistido todas- as autoridades
locaes o mulas personalidades de
destaque nos meles econômicos o nu
sociedade.

MANOBRAS NAVAES
LISBOA, 22 (H.) — A:abani de

regressar no Tejo duna unidades ll-
geiras da flotilha du guerra, quu ren-
íizaram, com pleno exlto, as provas
de velocidade o lançamento do tor-
pedos do programnia annual de ma-
nobras.

EMIGRANTES PORTUGUEZES
LISBOA, 22 (II.) ._ A bordo do"Antônio Delfino" embarcaram pura

o Brasil 25 emigrantes.
PAIIRICA DESTRUÍDA POR IM

INCÊNDIO
LISBOA. 22 (Ui P.) — Oceorreu

urn incêndio em Infestas, destruindo
a fabrica de ferragens de Muiio'l de;
Oliveira o Silva.

FALLECIMENTO
LISBOA, 22 (C. P.) — Falleceu o

professor Felippe Almeida Flguel-
redo.
REASSUMIU O POSTO O MINIS-

TRO ARGENTINO
LISBOA, as (!.". P.) — O sr. III-

larion Moreno, ministro da Argci-
tina Junto ao governo portuguez,
reassumiu o exercido do seu cargo.

LlSHOA, Ti il'. l'.i — Falleceu
em Anndla e, capitalista Agostinho
Martins Santiago.

PRODUCCAO VINÍCOLA
LISBOA, Ti (U. P.) -— A produc-

çâo vinícola portugueza foi este nn-
no Inferior em cincoenta pur cento
a do anno passado.
EM HONRA DO COMMANDANTE

E OKFICIAMDADE DO NAVIO-
ESCOLA GREGO "ARIS"

LISBOA. Ti IH.) — O comman-
danto geral Bernardo da Costa
Mcsqüitella offereceu hoje grande
almoço ein honra do coinniandante
o offlcinlidade do navio-escola gre-
go 'Aris", actualmente ancorado no
Tcjn
ÜEGRESSOW A LISBOA O MINIS-

TRO DO INTERIOR
LISBOA, Ti (H.) — Chegou á noi-

te, procedente do Douro, o ministro
do Interior coronel Lopes Matheus,
quo ÍOra inaugurar em Espinho o
monumento aou mortos na guerra,

OS DESPOJOS 1)0 TENENTE
PASSOS l: SOUZA

LISBOA, 22 (H.) — O ministro
da Guerra, coronel Namorado de
Aguiar, autorizou a traslndn.ção dos
despojos do tonente Passos e Sou-
za, do Lisboa para Ourielvas, onde
será Inhumndo solemnemente. A
essa eeremonia assistirão os ex-ca-
maradiis de fileiras, com a bandeira
do regimento a que pertencia o mal-
logrado heroe, e os representantes
do Comltí dos Padrões da Guerra.
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CORREIO DE PORTUGAL
O Correio expede malas postaee1

nara Portugal, no mez de agosto,
evirrente, nelo." seguintes paquetes'"Jnmnlque" ein  2;'
Deseado" em  25•Almeda Star" em  2*"Asturins" em  2P

CORREIOS ESPERADOS
Durante o mez corrente são espf-

rado«:"Cuyabá". em  23
tRspana" em  23
"Hltrhlnnd Princ.css". em  25
"General San Martin", em., ,, 25

APROVEITEM
** A OPPCRTUNIDADE

35 AUTOMÓVEIS USADOS
VENDIDOS EM 15 DIAS ÚTEIS

— E —

65 AINDA PARA VENDER J
TODOS EM PEHlttUTU ESTADO

GRAHAM PAIGE
D0DGE BROTHERS

STUDEBAKER
10C0M0BILE

CHEVROLET
CHRYSLER

PAÇKARD
AMILCAR

DESOTG
MARM0N

HUDSON
ESSEX

BUICk
NASH

FORD

Í^RAMAM

CONDIÇÕEÍ
ESPECIAES
DE VENDA

QUALQUER
DFMO.NSTRAÇAO

J. GENTIL FilKo
Rua Camerino 91-93 — Phone 4-6331

emrmãm-:

FESTAS E REUNIÕES
AS VES»'ERAES E OS BAILES

DE SADRADO lá DOMINGO
1'ROXIMOü

ENGENHO DE DENTRO A. C,
O veterano grêmio da estação de-

Engenho do Dentro abriu, domingo,
os aeus salões pnra a realizaçílo tle
uma vesperal, que foi utn novo sue-
cesso para us seus promotores

A "Juíz" dn cnsa apresentou um
repertório bem Interessante.

CASINO DO E. DE DENTRO
O "Firmnmento", apesar da atmos-

phern andar um tanto incerta, cs-
teve, domingo ultimo, em festa com
a maravilhosa tarde dansanto n 11
realizada.

Crescente (não se trata da lua)
ê o numero de ítraelosas e encanta-
doras senhorllas o senhoras quo
actualmente freqüentam esta aym-
pnthlCR aRrcmlnção.

Uma optima "Jazi" abrilhantou ns
dansas,

MODESTO F. C.
Como do costumo, foi realizada

domingo mnis uma vesperal que
marcou data nos annaes do vctornno
club.

A "Jazz" da casa muito suecesso
obteve.

FENIANOS DE CASCADCRA
Mais dtins festns fomni realizadas

nos vastos snlfies de Cnscadura ô
que alcançaram um brilho extraor-
dinario. A festa de domingo, que
tevo Inicio ás 16 horns, náo í pre-
ciso se dizer que satisfez a especta-
tlva, pois foi um suecesso. Ventura,
que tom labln e carinhos pnrn com
ns seus adeptos, não lho deu folga
um momento.

A "Jazz" dn cnsa apresentou seu
repertório modificado o fez suecesso

FIDALGO K. O.
Mais mini vesperal foi realizada

nos amplos salões da run Domingos
Lopes, domingo, e tevo um trans-
curso bom animado.

O ".Inzz" da cnsa alcançou ruidoso
suecesso.

CACHOPAS DO MINHO
Esta agremlaçito de Madurelra

esteve em festa sabbado o domingo
com duas "soiréos" quo foram multo
con corridas.

A "Jnzz" da cnsa apresentou um
exigentes.

CAPRICHOSOS DO REALENGO
A novel "Ala dos Caprichosos'1

pôde- regosUar-so com o brilluintls-
mo dc suu ultima festa quo ha do
marcar dnín nos annaes recreativo»
dos subúrbios. Os salões dou Caprl-
chosós artisticamente engalanndos,
apanharam urna nvultada aslstoncia,
quc manteve o fouo snurarto atfi alta
madrugada, quando terminou a fes-
tlvldade.

A's 2 horas foi servida uma lauta
mesn de doces aos presentes, fazen-
do-so ouvir o sr. I,a Rlvlere, quo
agradeceu a presença da imprensa e
dns pessoas gradas. Usou dá pala-
vrn o nosso companheiro, quo fez
um brilhante Improviso, sendo multo
applaudldo.

A festn foi abrilhantada pela"Jazz" Ce-lln, quu so houvo com a ha-
bltual perícia. Tnrn o dia 0 dn nc-
teiiihro. está marcada nova festu,
sendo levada á scona a comedia
"Por liiilinii cm vas".

INTERNACIONAL CLUB
repertório qtio agradou aos maia

Duas imponentes festas foram
realizadas sáhbado o domingo ulti-
mos lia sido desto sympathico club
da estaçío do Ricardo do Albuquer-
quo.

A direetoria, como 3«ripro_ foi
gentllissltna para com os seus con-
viva.-: o representantes de imprensa.

FLOR DA LYRA
Mais uma ''esperai dansanto será

effectuada domingo na sfidu desto
conceituado Rancho de- Bangu', com
o concurso de uma optima "Jazi".

PRAZER DAS MORENAS
Tambem o veterano gromlo de

Bangu', não perderá a opportunlda-
do de offerecer aos seus associados
domingo uma vesperal dansanto de
suecesso. Pará isso foi contractada
uma afinada "Jaz/.".

PARASITAS DE RAMOS
Mais uma vesperal será effectua»

da domingo, pelos valorosos reorea-
tlvlstas diiste Rancho, abrilhantada
por uma orchestra de fama.

CARTOLINHAS MISTERIOSAS
Para domingo próximo u directo-

rla derto festejado Rancho, vao rea-
llzar uma tarde-noite-daiisanto de
suecesso.

Para gnudio dos dansarlnos foi
contractada uma "Jazz" do renome.
DEMOCRÁTICOS DE MADUREIRA

Para amanha está marcada nova
vesperal dansanto quo muito pro-
mette.

INTERNACIONAL CLUB
O sympathico club de Ricardo de

Albuquerque vao realizar, hoje, o
amanha, duas novas festnfl dansan-
tes, que sfto esperadas com grande
ansiedade.

VOCE ME ACABA
Para amanhíl, o» dirigentes desto

veterano bloco, prepararam uma
tarde-noite dansante extraordinária.

Uma Jazz do hnrulho fará a alo-
gTia dos dansarlnos.

CARTOLINHAS MISTERIOSAS
Main uma vesperal no annuncla

para amanha nos salões do popular
rancho da Leopoldina.

MUSICAL DE nOMSUCCE.SSO
Tambem estos veteranos recreatl-

vistas realizaráo, amanha, nma ve».
I peral dansanto, quo vao ser uma

coisa hr-ni seria nos annaes do re-
i crcatlvlsmo suburbano.

MOVIMENTO SPORTIVO DOS
CLUBS SUBURBANOS

As provas do campeonato e os
festivaes de domingo próximo

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA
Proseguirí, domingo, o torneio dofo.itball dn 2« divisão da A, M. R. A.,

ctn n. realização dos seguintes on-
contros:

Modelo t Cnrloeo
Primeiros o segundos qnndroa.

Mnckrn*le x Olnrlr,
Primeiros o tegundos quadros.

Everent * Rlvcr
Primeiros o segundos quadros.

LIGA METROPOLITANA
Km disputa do Campeonato ^iirão

effectuados, domingo, os seguintes
Jogos:

Irajá t Cordovil
P-lmc-iros e segundos quadro?.

Anililetn x Oriente
Primeiros e segundr<s quadros,

S. C. America x MiivIllU
Primeiros o segundos quadros.

Mnmio x Metropolitano
Primeiros o segundos quadros,llrtn Vlnin x Amerlen Siihurlinnn
Primeiros o segundos quadros.

LIGA BRASILEIRA
Em disputa do seu campeonato

serão effectuados, domingo, os re-
guintes Jogos:

MnuA x Pnmiflnici.-i
Primeiro:, e segundos quadros,S|Un Miinoel x .Ic.ulA
Primeiros e segundos ouadros.

Ilnndehnntcs x Orlonie'rlmeiroa e segundos quadros.['nino x \ , F. Ferrelrn
Primeiros o segundos quadros.

ASSOCIAÇÃO SI III.RIIANA
No próximo domingo, a novel

agremiação acima fará realizar os
seguinte." encontros:

S. Frnncl«co x Caniplnhn
Primeiros e ?eff'inf]o.s quadros.Gnnrnnjp x Cnquelrn
Primeiros o segundos quadros.Flgnrlrn x Mnrnngá
Primeiros o segundos nua.Iro;.

Botnfog» x S. nrmnrdo
Primeiros o segundo.-; riundros.

JncnrípwtnÁ x Vnnpn
Primeiros o segundos quadro».

O DIRECTOR TECHNICO DA ASSO-
CIAÇÃO CARIOCA TAMBEM

RENUNCIOU
Segundo estamos Informados, o

nosso collega do imprensa, jciello

Mareia Amat, quo vinha exercendo
as funeções de dlrector technico d,,
Assoclaçfto Carioca; renunciou o car.
go pnra o qunl fftra eleito.

O SPORTMAN RUBEM SANTOS
DEIXOU A A. C. E. A.

O veterano sportman Unhem s..n-
to:-, renunciou o cargo quo vlnhi
exercendo no Conselho .Superior d.i
A. C, M. A.

O FESTIVAL DO AGRYPPUS
Este sympathico club vae renllr.ir,

no próximo mez, um importante ft-
tlval, com um programma bem In-
teressnnte.

ASSOCIAÇÃO SUIllHHANA
Conxdho Superior

Está convocado pnrn hoje, áa 20 35,
pnra approvação do parece rea,

I.ICA BRASILEIRA
A»«riiibli>n geral

Está convocada pnra scxta-felr-,.
As 20,30, pnra prcheticliliiit.ntu do
cargos vagos o interesses geraes.

O TRIUMPHO DO KODAK P, 0.
SOHRE A ÓPTICA F. C.

FELO SCORE DE R.\()
Reallzouse, domingo ultimo, nu

praça dòsports da Escola yuinzo 'i.
Novembro, nn Fazenda da Ulcft, em
Quintino Bocayuva, o encontro amls-
toso entre os quadros da ICoilak T. C.
o da Óptica F. C.

(is conjuntos se apresentaram r,
gramado com a constituição se-
gulnte:

Ki,ilnk — Rolinhn; AlIcrnSo ei
Chico; Eduardo, Santos o ürlnrdi ;
Ary, Zuzn, Esther, f.unrto e Neco

OptUn — Almeida; Alencar e Tac-
so; Santos. Maurício o Qodofrtdí
Oliveira, Dante, Seabra, Uramlãe •
jHyine'.

A partida transcorreu anlmndi ¦¦
cheia do bons lances, tendo aml os
ns quadros desenvolvido bõn actua-
ijiloj merecendo applausos dos nume-
ioíos alumnos que prosenclarnn .
encontro.

Apôs uni jogo animado, verificou-
se o triumpho dn quadro do Koci,
F. Ci noo ?o apresentou molho:'•
monto constituído, pela contagem ilu
5 a 0, tendo feito os pontos oh jo-
gadores: Zuza 3, Esther a o Neco 1

Duranto todo o transcurso da pnr-
tida, reinou a mais intensa alegri.i
e a rnal.i completa disciplina, ugi.i-
dando a todos quantos tiveram c
ensejo de nssistil-a.

O FESTIVAL DO FLUMINENSlli
A. CLUB

No campo dy River F. C, o c!:;>
nclma realUará domingo um for.!-
vai com o hi.-gi.lntn programma:

Prova Extra — Combinado Naclu"
nal x Dum do Rotr.

1» — üuzu üomonlou a: Elito $'¦ C.
__¦» — Combinado Senador Pompou

x Combinado piedade
3«  Combinado Annagõ i Bon:

Retiro.
¦1« — Esperança x Flamengo.
íi» — Washington Villa i Mottt--

lurgico..
O FESTIVAL DO SPORT CLUB

CAPITÓLIO
Ente club vau domingo roallsttr

um fuslival sportivo com ei seguinte
programnia.:

1" prova — Bulhões i Adolli.
;:« — Revoltosos x ijublm,
3' — Pnullcfia x Cainarlstn.
•t' — ti nião x Gymnasio fora Crüü.
li» — Tiro 307 X Tiro 813.
d» — Trus do Maln x JncnrC.
í» — Mattoso x J. Rocha.

O STEGOL VAI!) A' BARRA DU
PIRAHY

Esto sympathico club vao domlntv
próximo i Barra Jo Pirahy, eaírea-
tar o Royal Sport Cluh.

LIGA BRASILEIRA
Ansembléfi aciuí

Está convocada paru hoje, &¦'
Dü 1J2 horas, para preenchimento de
cargoa vagou o assumptos, do urge::-
cia.
FOI CONCEDIDO O DESLIGAMEN-

TO DO ARGENTINO I". C.
A direetoria da Assoctaçio Cario-

ca solicitou o desligamento pcdleie
pelo Argentino F. C.

A SITUAÇÃO 1)0 CONFIANÇA
A, CLUB

O veterano verde-negro, conlhitii
a soffror a acção deletéria du oie-
mentos, que não querem compre-
hender o mal quo estlo fazendo a.
seu club.

A ultima resoluçllo uo Conselho
do Fundadores da A. M. lii. A.
propondo a suspensão do grêmio
por falta de pagamento do um*
diminuta multa do üOJ, devo eer uni
estimulo para que os ol6mi>nt(__u
afastados por uma política nefasta
voltem u actividade, retomando a
sua direcção para evitar uma debn-
cln que náo tarda. Oa esforços do
veterano sportsman dr. Alceblndea
Frclie, ten. sido Inúteis por nl"
contar com o apoio do elementos ot-
flclentes.

E' preciso um movimento cnergl-
co para que nfio desappnreça ur,.
dos grêmios qu© nos últimos nnnoi:
tanlo sn Impunha a confiança dos
verdadeiros sportnmcn.

O FESTIVAL DO BOMSUCCESSO
F. CLUB

O veterano Bòmsuccesso F. C,
vae realizar amanha em sua praça
do sports um fcstlvn! sportivo, com
um Interessante progrnmma.

UM AMADOR DO RIVER F. a
SUSPENSO

O amndor Octavlo de Oliveira, do
Rlvor F, C,, íol suspenso por lll!
dins por ter aggredido um Juiz dn
A. M. E. A.

O FESTIVAL DO SPORT CLUB
ALEGRIA

Esto f-Iuh realizará amanhft um
festival sportivo com um lnteressan-
to programma.

CLUIIS MULTADO*: \,\ \«SOCIA-
ÇAÒ CARIOCA

A direetoria dn. Associação Cario-
ca, resolveu multar os «"guintes
elubs i>or falta do representação
nas assembleas: liellsarlo Penna,
Glanello o S, Jos';,

OS NOVOS CONSELHEIROS DA
A. C. E. A,

A assemblía geral desta Associa."
ção elegeu para o Conselho Superior
os .seguintes sportsmen: Eduardo
Magalhães, Amadeu dn Azevedo 4
Álvaro Muniz.

CAPELLA F, O.
A»«e/nl>lín sem)

Esti convocada para o dia ÍO to
corrente, ás 20 1|2 horas, para an
sumptos do urgência,

RIO DE JANEIRO F. C,
A«*emhl<.n Kfrnl

Eriá convocada pnrn. hojo, 6.3
Üo 112 horas, pnra assumptos vltaes
do club.
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O JORNAL — Sabbado, 23 de Agoslo dc 19jU

V1EA1RO E Ml SIGA
Cofnmeniando

THKATnO DA CENTE WOVA
A Iniciativa do meu amigo o corn-

unnheiro do Ideac», sr. Mario Nunes,
criando o Tlieiitro du Gcniu Novn,
corno eu, cercado de amigos, entro
ou quaes o denodndo biitiillindor lia-

phael Flnhoiro, jft criara i. Sociedadedo Cultura Theatral, ecoou sympa-
thlcumente na Academia dn Lepras.

J'*ol c, acadêmico Adelmar Tavares,c|u..ni chamou a atlençüo dos nossos
Inmortnes, pura a Idéa dc* .Mario Nu-nes, dizendo qua a Acatlemiii deveriaser nma animadora do tfto belia ten-
tativa, que deveria levar-lhe cs seus
applausos « seu estimulo.

Dia 25 no RIALTO
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O poeta Aclelmur Tavares 6 um
fionhador, cotno tantos outros, que
por nhl ruitlnm, :i pensar uu reali-
zaçiio de coluna bellas entr-i uft**,
,.- dniii o seu enthusiasni'), cjtu. r: o
do todos nús sonhaclores, cada va-/,
i|ue alguma coisa se fiu em prol
cie um theatro nc,p-so.

A Academia Brasileira de Letras
multo poderfi fnzer em fa\c>r de umn
iniciativa neste sentido, lí' preciso,
porem, i|iie ella se resolva ;l s-.ilr
do torrísíio dün piilmtis e dos louvoros
platônicos, e passe a auxiliar dire-
etainente **uiil*|i*er Iniciativa neste
.-teíitido, collíilioruntlo oom trabalhos
seus- .'• dando-lhe lodo o prestigio
iodai dò cine dlsnde,

•Sc Adelmar Tavares, conseguir
grupar em torno da iilfn em mar-
cha, nlíuns dos seus companheiros,
.-mimados das mesmas Intenções o
dispostos a agir corn coragem o dc-
votnmento, o auxilio dn A. 11. L.
poderA ser decisivo na nrgnnizaçilo
ciue se pretende levar avante.

Esperamos ciue dado o primeiro
passo, caminhamos para a frente.

Alberto ile Cluelro:-.
TEMPORADA VICTOH KR.WCIKN

Na sexta-feira da próxima sema-
na, serA Inaugurada no Municipal a
temporada franceza de Victor Fran-
cen que se annuncia como uma das
mnis interessantes c|tie o liio tem
assistido, jA polo seu repertório, em
cpie figuram grandes peças do thca-
tro francez, algumas cias quaes cria-
das nos últimos annos, originaes do
Mareei Acharei, Jean Glrandotisci
Lenormand e Duvernoís, JA pelo seu
elenco, ciue apresenta artistas do
destaciue nos meios parisienses.

Na terça-feira, serA encerrada a
assignatura, iniciando, nn quarta-feira, a venda avulsa para n. estréa
c> a cumulativa das vespernes.

EMIl.UtCA IIO.IE 13>l I.1SIIOA
A COMPANHIA DK REVISTA
POHTUGUEZA, HOIlTKNSK 1X7,
A bordo do vapor francez "Lute-

tia", embarca hojo em Lisboa com
destino ao Hln de Janeiro a grande
companhia portugueza do revista
I-Iortenso Luz, quo vem trabalhar no
Theatro Republica, contractada pelas
emprosas reunidas José Loureiro,
N. Vlgglnni c* M. Pinto.

gr» i *arg:r: bmtmtimtmit nr..

AnADIL ÍMMA ltt)*-A
Faz anm :• lioje o -r. ,'vb.iillc Vi.:-.:.

Itosn, preslilenle da Sociedade de
Autores Thentraes.

Auto:- theatral; 'pio conta em sua
bagagem tneatra! algumas comédias
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sluir.nas acon.par.ha o movimento Ç
tlunlriil nacional, bem como o eu-
Irnngeito.

COMPANHIA EVA STACHINO
Hoje <. amanhil. ultimas represen-

taçíes da revuette "Corbellle-', que
tanto suecesso alcançou, por esla
companhia, ciue actualmente estA
no Theatro Gloria, da Companhia
Brasileira Cinematographlca.

Na próxima sêguiida-fc-ira, fará
¦s;i-':i da revuette "Flirt", riu Haulo
rto Mngalhftes, em c-U" Lo-.i •;• Janot
cooperaram para o seu exito, kk-.ill-
s-ainlo qualrii quadros cie fantasia,
.pn qu.; ns mnicaçOes e decorações,
s&o uma verdadeira maravilha.

MUSICA

O sr. Abadio Faria Rosa. presi-
dento da S. IJ. A. T.

dc exito, taes como: "Longe dos
olhos", "Nossa Terra", "Soldadinho
de Chumbo", "Levada da breca","j>:-. JoAo Andr6 medico e operador"
e outras, alem de trnducçOcs varias
de comédias francezas o italianas.
foi o anrilversarlante de hoje, levado
por seus pares A categoria de pre-
sidente da íí. B. A. T., cargo que
vem oecupamlo com grand,: elevação
de vistas e no qual tem dedicado o
máximo do seu esforço.

13', aetualinenfe, o critico theatral
do "Dlarlo de Noticias", cm cujns

HOJE, A' TARDE, NO LYItICO,
DESfEOIDA K EI3STA ARTIS-
TICA IJE WAI.TKH Kl-.MMEI,

P.i hoje o seu ultimo concerto en-
tre níis, o eminente pianista Walter
Iluminei, que o nosso publicn tanto
tem applatidldo e qu? ,'•, realmente,
unia da.-, figuras de maior destaque
dei mundo pianislicci contemporâneo,

Ppi-a a sua despedida, que tem
tambem o caracter de suu festa av-
tistlcn, Walter Uummol organizou
brilhantíssimo programnia. que, ;i
seguir, transcrevemos na integra:

Introiliieçfio
Haydn — VarüiçO* .-s em Fíí menor.

Primeiro pnrte
Beethoven — Sonata, op. 27 Tinir

de Lime) — Adagio soslenuto —
Allc-gretlo — Presto agitato,

Scgiimln pnrte
Llszt — Funeraes — S"o lano rte

Wallenstadt — Silo Francisco an-
dando sobro as ondas.

Terceira iiniie
Tsehnikoivsky — Jleilltnçilo. Seria-

bino — Estudo em 116 sustonido.
Ilubinstoln — Marcha Fúnebre e Ks-
tudo cm l.í menor, Lindou- — 13nr-
carola. Chopin — Poloneza, em LA
bemol-

RECITAL MAVIllLLO I.YHA
E' hoje, afinal, As 21 horns:, no sa-

liio do Instituto Nacional du .Musica,
que su realiza o concerto tio planis-
ta brasileiro sr. Maurillo Lyra. que
acaba do chegar dr. Europa. Aguar-
dado com viva curiosidade e sympa-
thla, esse recital obedece a um pro-
gramma interessantíssimo, do qual
se destacam varias novidades que o
Rio ainda nâo conhece.

E' este o programma com que hoje
se nos apresenta o sr. Maurillo
Lyra:

"Chaconne", Bach-Busoni; "Sona-

tn en ré mlneur", Beethoven; Largo-
Allegro, Adagio, Allegreto; a) "Suu-
dades das Selvas Brasileiras", vil-
la-Lobosi b) "Moüvement", Debus-
sy: c) "Bbapsoclle en fA dlf-ze ml-
neur", E. Von DohnAnyi; d) "Dnnza
Ibérica": Joaquim Nin: "Douzlcme
rhapsodie hnngroiso", Llszt.

Piano Pleyel da cnsa Arthur Na-
poleAo.

DOIS ÚLTIMOS IHAS HO "CORO
DOS COSSACOS DO DON"

"O Cciru dos Cossacos do Don", que
lAo grande exito tem alcançado no
Lyrlco, dA hoje e amnnhft os seus
uítimos concertos. Hoju serA repe-
tido o programam rte hontein o no
programma dn vesperal rte nmanhft
serão repetidas as peças do maior
exito,

>^/VVVVVS-*VVVVV%'V^iA(>M--^-Vi-p*V .

I

ESPECTACULOS DE HOJE

ODEON :: CLOFIA :: PALÁCIO

TRIANON — "O coraç.lo nilo eu-
velheee" de Pnulo Magalhftes, pela
Companhia Rusller-Hortencla-Juve
nál, — .\'s lti, 20 e 22 hora: .

8. JOSE' — "O Gi-nnde Hotel ds
Puznrca", de Celestino Silva. A'e
20.I.j horas l Amalla Capltftill-Du-
riles-lsmenla dos Santóe),

RECREIO —¦ "Pau Brasil", revis-
t? dei Marques Porto e Luiz Peixoto.
— .Vs lf',-15 o 21,45 horns,

GLÓRIA — "Corbellle", peln Com- i
panhia Eva Stachlno. A's 16.20 e 

'

22 horns.
LYRICÒ — CSro dos cossacos do

Dou. A'fi 21 horas.

A melhor tinta de nitrocelltuose para pintura por
meio de pistolas de pulverisação de ar

Para fins industriaes e pintura de automóveis
FABRICANTES:

C. A. WILLEY COMPANY
LONG ISLAND CITY — N. Y. U. S. A.

Únicos agentes no Brasil:

ALMEIDA LAND & Cia.
Rua Florencio de Abreu 33-35

Sp\0 PAULO

~- HOJH B AMANHA —
— IliduoN dlnM —

A Metro Gol<l«jii Maj-er npre-
¦rntn

Kay Johnson
Conrad Kagel

r. CHARLES UICKFOKO
no trnbnlliu íorrnlilnirl de

CECIL B. DE MILLE

— HOJE K I3I.IN11.1 —
~ UIUino.1 illní* —

NO PALCO — A'« 4. ti e 10 liorn.1
Compnnhln KVA .STACHINO

nprcNenla n revuette

Coibeille
em 1 neto e 1(1 quinlrn*), de illier-

.mi.-í nutorcB
Dcp«I« í1*r nmíinhfl—A iiuvn pe<;it

"1'LIHT" 

A Metro Goldwyn Hnycr npre-
ncnln

mim ie i
Hnrnrloi 'i—t—G—S e 10 horns

Preços — Mntlnée e «nlréei

Poltronas, -J"*lMK>

Scn-iílo Serrndor — du» 3 ila T,

ftn lélm — A l"0.\ IILÍI apre-
Hentn uma prlltrnln iinr £ o tri-
umpho fun!*- completo iin cnrrclrn
nrllMlcii du

Louise Dresser
nn Iudc, ile JOYCB COMPSON —
JUM3 COliIiVLlli — ADUll' MC
riIAÜi c TON IMTHICOLiA fui

As ires frmãs

mè\ Keelon
«o IímIo tle Flnqrti] Torren «¦ Uftii
Alvnrniln, nn muper rnmcilln loili»

fnlndo «pi.- hfKpnnhol i

Jeca de
Koí ywood

Complemento *
-- METIIOTONE NEWS JV. 10 —•

y'

IIORAHIO i
3 — .J _ n — ti e 10 horn-j

Preto» -— Matinée poli., írf; bnlc,
3"i000l — •'•cilríc-i iniK,, S$l IihIí*.

-1*1100
A**n*-rtn ÜerrHdOC —* dno i> tr.a 7.

Theatro São José
Ehipreiin PASCHOAL SEGRETO

HOJE .11.. NO PALCO
A'« 3.1(1 — 7.4(1 — 10.30

Peln COMPANHIA I)F. SAINE-
TES, contlnuhçflo do «nocenno

dt> 'nj.rrnçndítwtino nalnctc

"0 Grande Hotel da Fuzarca"
:s A TU'I.A—Em mnllnée e nolrèe

A proilucçfio Nonnrii dn Pnrn-
mount

APPLAUSOS
SEGDNDA-KEIRA — NO PALCO

ESTRE'.4 dn peçn oomlen d*
Osnr I.eilAn c ArmnndO de

Oliveira Carvalho

0 HOMEM DA FAMÍLIA
NA TE'LA—Em mntlnée e solríe

NANCY CAHIIOLL, em

PARAÍSO PERIGOSO
NO MESMO PROGRAMMAl

A PARADA DA FORMUSURA

A' venda no Rio de Jane.ro, nas seguintes casas:
CORRÊA LEITE & CIA.-Rua Buenos Aires, 290.
C. MACHADO & CIA. - Rua Buenos Aires, 77.
C. COSTA & ALVES - R. Theophilo Ottoni, 170.

Para esclarecimentos e Informações com
B. CYRILLO LANZA

KVA DA ALFÂNDEGA 72 — 1 ANDAJR — TEM*H. 4-1105

Wtt£ÕMC
Theatro Municipal
VN/>p'p^*«-AA***V**p^-«''-r-***%'N*'\****í''^**>'"*^^

SOCIEDADE DE CONCERTOS SYMPHONICOS
HOJE, A'S 16 HORAS

2' CONCERTO DA SERIE OFFICIAL
Grande orchestra. Regente: maestro Francisco Braga

T.SOIAIKOWSKy — (Ol> 74) fl' Sjniptioniii (Piillietlca).
V. IjIs/,1 — Concerto imm Plano c Orcliestnt (1^ mnior) — 1* Ro,-

lllçiio — Solista: Sin, Dolores Cccitln ile Vnsconcelloa,
I.TCIA UU B1ASE — PHEtUHIO (1* Amlwau).
lt. WÁUXÊn — • Enlniüa dos Dense» no Wnllinll.

— LOCALIDADES NA DILHETERIA 1)0 THEATRO —

I'KK(,'<js — iVi-ms <- Camarotes de i», GOtOUU; Cuuinrotes de 8«,
30$000; Poltronnfi, lüSOOOj lUiiciíeH A c ll 8Ü00II; ouiru.s lllna, 0$000j
<in!«.r!i!», 3ÍU00,

rt-M*-^*lP**Wpp*~rBp;^^^Mp^BpMfcp--t^|^ Hornrloi V—I—C—S •; 10 huniM

mmmP^\mmm\ ífi a 1 *1 mW ' V flfSh^ Preços — Matlnée e «nlréei

*f*&*^y%mm&&^m 
'W™m™llll'**BXl^J *^^Sfc» Poltrona», «(MM)

m jé&^^aO. \m\ A.|pfeíJ tf^^M 
^^^^tiL^W :Í 3r,,-,ao 

"'¦•"'•''•''or — di;* S ít» T, _ V',X ''OVlllTOMi! v. lir, _ ,*,*-,*.rt« ¦..ei-rmloé — duo ;> fta 2*.
•SLí^^\. 4ÊL KS W É&X^fKi \mDtttt. ^/P' kaki ^MR .if Hornrto: —1—fl—N t III horn».
Wy í|® mJ®*^^ 

^**làLW."'mW 
*A^I ¦•-.¦.,.,,-• >.n,l*„-.. ~ „„ir<.e, | A »-*K«-'r<- A -líeu-o l.olUwyu

'" ^ ^P*** C* 9^B *Srf"n'1»-í'",rn—» '"nA VILM »">J Poltroiiim, IPfiHi'). niirenenlarft*\ 
IL*»™ ,- - W ""rA ,'"l'cl"«AS DE 111 IIE1JO, p S-H-ft,, Serrnilor - <lnn t, !•¦* '¦ 

, ,.,„,-.,,. ,,„„,-¦, c!1. «-nto.o film de SO "ml.i-e-i"
\\ W^ j^.%% _;mm «p.»^ iiáté ,<"n Muim M,,rls c An<onl0 Denoi» dc ninllllhíl — VEHÜAUE [ 

- - *-m 
j j eBr0 f .oneorrem no

1 «oi® --«ÍÉÍÉ! ¦*Bkfct»*I7g</# """rV"" I VEIIDADEIRA -- dii T1MANV ! «AMOU 11E II.Vtl.SIIU" "Coneurno Inlernnelonnl
f- AMTiB! *»» MMMmmWmf mm * 

| —— COMPAMUA BRASIL CIMCVATUÍíKAPUH —.—- ~_.^-_ dc Belleiin»,

\ ||0*" .o- "té ^I '-'-'-¦^¦¦¦¦"»- ¦'¦—»

Wr[ 
"tS/ÚvE^^ 

^ j^W R^V' ^^^J/TH Sc-4 UMA PELUCÜIA TODA CANTADA: f ALADA EM HESPANHOL \ \

iOÒfi JGit MÒJICA • y ' .•¦'-•/$-..;.. ::tm WS&ffliimXTAÉkW ¦. O/S ÚB-A^mA,yl^^mOM\Jnda cm
Ai WSmfmW m lon

Am M:s
.—.-—. IIO.TB —I— A'* S' e n» 10 horas —:— HOJE —-1—

 VKSPRRAL, A'S 4 HÓiRAS ——
A ndmlr/ivel comediu em (rea actoiv"O Coração nào Envelhece"

De PAULO DE MAGALHÃES
Exilo ;hiIm1,-o nliBOlnlo.

Ilrlihaiiie ilcaempenlin de HOKTE.VCIA SAXTOS
Uc-Nftur Jtmiorj rincldo Ferre Ir n « Ariiinnilo Hosms. em tros
ttrllhnntes jmpfis

I liuleirim — RJJIHM). ——  Vrl/.ns e Cnni0ro(ei — SOfOOO

iVmnnlin — Em vi*Kj.f*riií. «s :( JtoruN o íi noite diins HensSon :
—;_ »(i CORAÇÃO Sil) E.VVELHECE» —:—

—¦¦mm mimii-wp-i nwia nu um\\m\miwmmmittw\im*mKtt\tKmWmwvr' ntwn

|.iwmi 
•"¦pap**pflpttWM*ptp>pMMp^ mrmttavcMKí-amcm

fc JSL $A C 'M' HK CJbf « HbAfl.IL,
51 — RUA VISCONDE DO RIO BHAiNCO — 51

no.ii: AS M HORAS no.iii;
Emiiolgniite torneio em 20 pontos: BIJEXNEH-AGUINAGA (Azues)

viisiis l"-:i.lX-l-:<..l"IA (Vermelhos)

NO CINEMA

O Ganso Selvagem
lin il.-iiiiin em S actos com CEtiL HKN.VKTX

m IL, Bb: C 1T Ki O ¦ MU. A L KL
81 —KUA VISCONDE DO KIO BHANtü - 51

Depois de
amanha NO A ^ar

Companhia Brasil
Clnemaíographica

nrniMimiiinmwmiiiiiiifm^
t M GKAXUE SCCCESSO! O.S ESPECT Ul I,OS M1XTOS DIC TELA E PALCO  :  SESSÕ KS A'S 2 — 1 — ti — 8 E 10 HORAS

Xo 1'ALUU pela COMPANHIA EVA STACIIINO A's 4, S e 10 lioiii* PRIMEIRAS UKPRESEXTAÇÕES du peça pn, 1 acto
r- ll nuiiilro- —::— i.in^iiinl tio ll l! r\ll.*i DE MAGALHÃES .

Jiu-vivii,, ile \l)'l.l.\l: PI ill lio — Aínustro illrectoi du orcliestni HARTIXEZ GRAt —

DIltECCAO CIlORI-JOGllAPlíll \ HK LOL* c JAXOI — REGISSEIIR; MADROXAL

vsMm^zssa^xsm&xaiiszeiiBisi
DI-&T1V1 BI I i. A O .

i — FLIRT por Octavio Friuiçn, _ — FLIRT JAZZ con Evu Stnchinoil/nlieliiii Rniz, Euseblii Martlnez. Francisco Alves, Lon e Janot. 8 —
GIGOLO com Iziihellia Rulz o Oclavio FraiKja. '. — FL1KT HESPAXHuL — Lou, Manoeliiio Teixeira o João Llno. 3 — REMIXÍSCEN-
V.lXir. com Znlva Cavalcanti u João Llno, 6 — D1S2 ISSO CANTANDO com Miiiioellno rcixelra c- Oclavio França. 7 — MARINHEIRO? —
Eva Stachlno e girls. S — CLÁSSICO CONSORTE por Mniioclinn Teixeira. !) — FLIRT BLUE — Eva Stachlno c girls. 10 — PESA-
DELLO com lou. Janot e girls. 11 — GOSTOSA com Izaliellta Rniz i Zalra Cavalcaiitl. 12 — O REI DA CANÇÃO por Francisco Alves.
13 — VENDE-SE UM RONDE com Mnnoelino Teixeira c João I.lii".  14 —. INFERNO por todii a COMPANHIA

Jlachlnlsníos de ANÍBAL FERNANDES — Scenarlos de JAYME SILVA — Moveis da CASA LYON (IJ. Aires. 05) — ORCHESTRA PAN
AMERICA, s<il) a direção dr SIMON BOITMAX

lagBsmmmmmmmmmmmÈm. ^¦^^-^¦*^'»^(^íiríf-niirTT'~"*": —

Na TELA uni film magnífico da TIITANY STAHL é^^-,'
— apresentado pelo PROGRAMMA SERRADOR ^C 3ÍpJ5«",

\ comedia da vida, olhada pelo Indo romântico por

GEORGE JESSELL
esplendido nn jnrie cômica, a<> lad.' Je

C0RLISS PALMER - ROBERT EDESON
e FL0RENCE ALLEN — em

JUMWhtm¦ nnt
TIFPAMY

~ Veria WÉira wm
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Notas mundanas
VAIUAÇOUS

fi. 1 — Naquello Jardim abando-
nado elles ae encontraram uni dia
dcsteu. 13 longamento conversaram
30I1 a aomhra discreta dns arvoros
bOa»... Falaram cie anuir, disseram
coisas doces o deliciosas, .Man —
nem nos jardins aliandonadOB a «en-
te pôde estar tranquillo! — no me-
lhor Ua palestra, passou serenamen-
te um auto particular, nue conduzia
uma pessoa muito conhecida de am-
bos.

Elles ficaram Ralados.
Ter-noivA visto?
Não, nüo viu...
E se viu?
(juc so lm do fazer?

E calaram-se, apprehenslvos, num
fatalismo silencioso c terrível.

Jí. 2 — Quo Imaginação!,,,
Positivamente nilo ha nada muis

Interessante do quo ouvir aquello
joven o iliustre advogado contar ns
aeus "casos"... Conta-os com um
brilho e um encanto singulares. W
quem o ouve falar, ate acredita que
aquillo tudo ê verdade; Ha, mesmo
algumas criaturas ingênuas que o
Invejam.

CJui. sujeito ile sorte!
Entretanto, aquillo tudo níio pas-

•ia do ImnglnaçAo.., Elle nilo tem"casos", nflo tum nadu... Mns 6
perfeitamente sincero — e não rnen-
te: estA convencido do que todas as
mulheres estilo apaixonadas por elle
e 6 o amante Imaginário das mnls
bellas criaturas iio Rio.

Ilonioni feliz!...

íí. íi — 18' Interessante aquillo,
ali, em plena praia.

Varias mocas e rapazes, que mo-
ram numa pensa» familiar, reso.ve-
ram lembrar-.-o dos bons tempos do
meninos, fazendo divertimentos in-
genuos e graciosos... 13 todns as
noites, no "gnzon" cln Avenida
brincam "Joti-joti, "eliieolc queima-
do", "esconde-esconde", ete. Um en-
canto! 13 quanta alegria, quanta
simplicidade nnquelles dlvertlmen-
tos infantis!...

Entretanto, como as crianças têm
progredido multo, elles aproveitam
áquelles jogos Infantis pnrn, de ac-
cordo ooin n Cpoca, fazerem "troi-
nos" práticos do "fllrt"...

Quc bellos casamentos vio sair
•3aJH...

PEREGRINO
Notas estrangeiras

Notlcliiii de Marselha informam-er fallecldo hontem nli nn Idade de
79 annos, o decano dos actores tra-

gicos dn Cornedie Française, EugC-
uo Kilvaln.
htef/ancias

O Club dos Bandeirantes festeja
boje o seu annlversario com um
baile.

Soríi a 28 o baile que o Antônio-
vel Cluli do Brasll offerece em hon-
ra dns "misses" que vieram disputar
no Klo o campeonato mundial de bel-
loza.

O presldete da Republica o a se-
nhora Washington Luis, como nos
nnnos anteriores, offerecerilo, no
Guanabara, a 7 de setembro, uma
recepção seguida de baile.

Haverá Jantar-dansante, hoje.
Fluminense.

Coin uru cunho ele infinita elegnn-
cia, realizou-se o jantar que, no
Hotel Gloria, o ministro do Cuba J
a srn. Josfi Bar ri et e VI na geras ot*
fereeeram ii, senhorlta Mercedes Lay-
nnz y Perdomo,

No agape, tomaram pnrte, além
dos lioniünnffenntes c homenaíçeadu,
a .senhorita Angelina Perdomo, tln
de ".Miss Cuba", o secretario da le-
gaçiio de Cuba o srn. Vicente Vai-
tl6n nodriyuez, o sr. •; a sra. Kmi-
quc Baez, o sr. Ponclano lfringás
Almadji e o nosso confrade ?r. Is-
ninei Mnln;

O sr. Kishir,, ."uiiln, encarregado
do Negócios do Japiio, offereceu uma
recepção k qunl ooii.pnreceram as
seguintes pessoas: vice-presidente
<l,i Itepubllca, mil Litro da Fazenda,
ministro cln Marinha, presidente do
Supremo Tribunal de Justiça; almi-
rnntf. José Mnrln Pe.iido, almirante
Machado da Sllvn o senhora; dire-
ctor geral do Serviço do Povoamen-
to e senhora; cônsul geral Joaquim
Eulalio e senhora; consu] geral Uo-
mingos de Oliveira Alves; profes-
sor Miguel outo; dr. Mario Car-
dim, represen do o prefeito; ilou-
tor Olymplo da Fnnsjca e senhora;
general Moreira Guimarães; doutor
SImoens da Sllva e senhora; dr. Del-
fim Carlos dn Silva, dlrector do In-
stituto do Expansão Commercial;
professor Juliano Moreira e senhora;
dr. Plínio Olinto 0 senhora; profes-
sor Bruno Lobo o senhora; sra. Leão
Velloso; clr. Jacome de Berenguer e
senhora; dr. Napolcão Reys; chefe
do gabinete do ministro da Marinha

o senhora; senhorita Moi .t; dr. Hen-
rlque da Cunha Bahiana, dr, Olym-
pio da Fonseca Filho e senhora; se-
nhor João Augusto Cavallêro e se-
nhora; almirante lrwin, da Aíissão
Americana; dr. Octavio N. Brito:
Mr. Arthur Sharpus; núncio aposto-
llco o embaixadores da Argentina,
Portugal, Italla, Grã-Bertnnbn e .Me-
xico; os ministros do llruguaj*, Alio-
mnnha, Cuba, Polônia, Áustria, No-
ruega, Tchecoslovaqula, China, Pai-
zes Baixos, Turquia e Hungria; os
encarregados de Negociou dn I3el-
gica, França, Suécia, Suissa, Colom-
bia, Bolívia, Dinamarca, P.umnnin,
Chile, Hespanha e Finlândia; mem-
bros da Missão Franceza, Secretários
de embaixadas e legações, ete.

Em coniniemornção do din de
Santo Estevam, seríi celebrada unia
missa pelo padre húngaro Cezaro-
vlcs, na igreja cathollca de S. Fran-
cisco do Paula, às 1",30 horns de
amnnhã.

A colônia húngara s».*r.'i reccbldn
na tarde do mesmo din, dns 17 .ás l!i
hnrns, pelo ministro cln Hungria o
senhora rle Hnydin, na sfdij iln lega-
ção, í rua Copacabana. CS4.

O sr. Hubert Ki Ipplng, ministro
da Allemanha, offere-e.i um grande
jantar no Club Gèrmanla, no qualtomaram parte ns figuras inals des-
tacadas do corpo diplomático.

Por motivo
nascimento cln
o ministro da

do anniversario do
minha Gullhernilhn,
lollhiicla e srn. Ilu-

dnbròcht dará,, recepção nn séd
legação. ,á run C -me Velho, 5i
Letras e Aries

13' hoje, il noite, no 'nstii
clonal de .Musica, o concerto
nista brasileiro Mnurlilo Ly
ai aba de chegar dn Eurnpi
reside. Ha viva curiosidade
no desse recitai ' > plano r
artista patrício,Será celebrado u 2!i dc
o Centenário do Aleljnillnhp,
rte artista mineiro dos temp
nlaes.

Realiza-se l.oje, á tarde,
rico, o ultimo concerto do
Pianista Ilummol.
Anhiofirsarios

Na-

que
inde
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o g
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gr:»
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ran-

,1o-

Ly-
inde

Â saúde exige
e o bolso impõe...

què todos os bons medicamentos e drogas indicados pelos
profissionaes sejam comprados na casa que, com pequeno
lucro, dá maior vantagem á clientela.

Drogaria V, Silva
RUA ASSEMBLÉA, 34

•V casa que limitou seus lucros commerciaes a

10% apenas

PRISAOdeVENTRE
O MelfiorRemedio

\ O Mais Pratico
O Mais Econômicoa X i

fi lio Wí.
VERDADEIROS

MUDEGRÃOS *&
^DTRANCK

A 'venda em todas as boas farmac/as
Iâ.TRONCINC J.HUMBERT. 59,Rue NoJlfit .PARI Jl

Fazem annos hoje:
A menina Marilia, fllíia do senhor

Clodoaldo Cravo; a senhorlta Ititl-
nha, filha tln sr. Luiz Bernardo; a
sra. Elimino Faria; a sra. Leonel
Franca; o nosso confrade sr. Aba-
dio Faria Rosa, critico e escripto*-
thentrnl: a sra. Rosa Ri lilnn, ele-
mento de destaque da colônia nnra-
guaya domiciliada nesta capitai.
Contractos de nupeias

Contractàram casamento o senhor
Orestes Parlzzi, industrial em Juiz
do Fora o a senho-ita Elsa Nunes
Schlobach, filha do coronel Arlliur
Hermann Schlobach, e da sra. Uu-
genla Nunes Schlobach.

— Com a senliorita Guiomar Góes,
filha do clr. Coriolano de Góes, alto
funçcionario municipal, contractou
casamento o clr. Aurélio Qulntella,cirurgião-dentista,

ieslas

A sra. Washington Luis. accedeii-
do ao convite que lho foi feito pelaAssociação das Sei horas Brasileiras,
patrocinará a ¦l» Exposição o Venda
de Trabalhos on.'"'nos a realizar-
ss na primeira quinzena de se.em-
bro, no salão nobre Uo Palace Hotel.

A commissão o se..horas que estíiorganizando o interessante certa-
men, que promette ser coroado de I
suecesso, eomo us anteriores, tem re-
eebido as mais calorosas adhesões.

Sabemos que todas as tardes sera
servido um chá, patcolnado cada din
por um grupo dc senhoras, cujoa no-
mes são penlio.- do bom acolhimento
que terá. a idea, nas nossas rodas
sociaes.

A Inauguraçár. será ás 10 horas
du dia 3 de octenibro próximo.

Os objectos para serem expostos
serão recebidos no Palace Hotel, porunia commissão do senhoras entro
ás 10 o 17 horns, dos dlns 1 

'o 
2 de.setembro.

Sascunentos
Com o nascimento do seu primo-

genlto Flavio, no dia 21 do correu-te, foi enriquecido o lar do sr. Ar-lindo Moreira da Silva o sua esposa
sra. Dea Botelho Mon ira.

—, E' hoje, que 0 City Bani: Clubofferece aos seus associados, fami-üas e convidados um;, tarde-dansan-
te, das 17 ás 21 horas, no aprazível
Country club, em Ipanema.

— Xa síile do Jremlo Onze de Ju-nho, á rua 2! de Maio n, 208, have-rá no próximo domingo, -'l do cor-rente, unia reunião dan.¦..•inte, lias 20ás 24 horas, com o concurso de es-
plendldn "Jazz-band".

j O ingresso será feito com o recibon. S, acompanhado dn respectivacarteira de soclo.
As juins continuam susp-nsas ateo dia 31 do corrente.

Lutnnieiiioiações
Amanhã, ás '.) horas, reaiizni-sc-a

a comuieniurução cívica ein memóriado marechal José Bevlli.cqua, a. qualserá inteiramente despida de cunhosectário „u politico.
Constará a festa cívica da depo-hiç,"to de flores na sepultura do ma-rechal, usando então da palavra o

general Augusto Tasso Fragosonuma apreciação synthetlca da nc» ãodo homenageado nos acontecimentos
ile ISSS, ISSO e 1SU3, suu actuaçãono Parlamento Brasileiro, sua »_on-duetn na sociedade ... na famiiia.

A eoininissão que promove 6 com-
posta dos srs.: general Augustolasso Fragoso, .Manoel .Miranda
Ii.duard.i ííá, ilmlranto Américo Sn-vado, Jiiynie Pombo, Brlclo Filho,Segismundo Kobler, almirante Sn-dock de Sá, senador Lauro Soiire,Clovis Bevlliicqun, Aglihcito Xavier,niiireclinl J. Ibui.iieniui Serejo elí S. Teixeira Mendes.
Hospedes e viajantes

Em viagem .1». recreio, arte hoje
para a Europa, eom sua famiiia, a
bordo d o "Glullo Cesare", o senador
Francisco Sá, ex-miiiisli da Viin.ão.Tambem no m smci paqueteviaja i, deputai! Sn Filho, da ban-
cada Inihianii nã Ciunarn, que se íazacompanhar do sua senhora e ti-lhos.

Polo "Iti». de Janeiro Marú"
seguiu para o Japão, onde vae ser-
vir, o diplomata brasileiro doutor
Berenguer Ccsar, que f; *ila parte do
gabinete do sr. Octavio Manga-
beira.

Embarcaram hontem pnra o
México, no "líl,, d.» Janeiro" Marú",o sr. Pab o Herrera le Hueria, con-selhciro da Embaixada Mexicana, e
sua esposa.

A bordo do "Alm.ra.ite Jace-
guay". regres;» u honteni de sua via-
gem a Montevldeo e Buenos Aires,
o clr. Adlieiuai* Amorlm, alto func-
cionario do Banco do Brasil.
l'ullecimenlos

No Mundo Cínema!o£raphíco

TOTALMENTE PAGOS OS
200 CONTOS

que coulieram uo n. 11.^47 nn iU-leira ultima e que íoi vendido 110felizardo "Ao Mundo Ijciteriio" —
rua do Ouvidor, 13», cujo bilhete
pertenceu nos seus (I cllslincliis Ire-
guezes; Kxmn. srn. d. Jullu de Al-incida Monteiro, residente » rimIblturima, 124; srs. José Clementeresidente {, Ladeira do l'arin, ;is;Isidoro Sllberbuscli, residente á ruaNerval de Gouvêa 53; AntônioLourenço, residente u rua SenádoiEuzebio. 12, sobrado e a um cll*.tindo funçcionario dn Dlrectoriade Fazenda da Prefeitura; 11111 de-cimo para cncla o melo bilhete pneo a mn correntista do Bnnco .Mer-
cantil. Querendo os Cem contos denoje 6 preciso tentar 11 sorte nli no"Ao Mundo r.olerlco". Na «"-feira5, duas de 5(1(1 Contos e snbbndo|fi — 200 contos, com 2 numerasem cada bilhete e mnls 15 finaes.

Falleceu em Curityba, o sr. Al-
frcd Louis . olph Conein, antigo
banqueiro em Parlj, fundador do
Crédlt Fom ler du lirésil, exercendo
actiialmeiite o cargo ilo fiscal da
Companhia Agrícola Florestal ile
Mont,. Alegre.

O extlncto ra prpgenltor do ie-
nhor Alfredo Conein, agente consu-
lar cia França, nesta capital,

Falleceu na madrugada de ho .-
t. ni, na Casa de Saude Pedro Emes-
to a senhorlta .Mar l.ouzaila, filna
do sr. Ernesto Coelho Louznda, pre-sldente ila Conipi.nhia Integridade
Fluminense,

Falleceu ante-liòntem, tendo si-
do bonteni, sepultado no cemitério
do S. João Baptl .a, a fra, Joanna
Unjitlstii da Cunha, esposa do 2o te-nem» reformado ila Armada, Lúcio
Vieira da Cunh , arc-hivista cio Es-
tiido-.Mnioi* da Armada,

Missas
Depois ile amanhã, íis n horas -ia

Igreja de N. S. üo Parto, á rua'ito-
drigo Silva, será celebrada uma
missa de sétimo dia, por almn dodr. Bernardlno ('anta.u ia, mandada
rezar peio sr, e sra. Peregrino Ju-
nior,

Rezam-se hoje missas por alma
lias seguintes pessoas:

Jose Manoel ila Itoeha, ás 8 1|2
horas, nn allar-mõr cln matriz de Sito
JosC».

Amelia Augustu iii» Bnrros LI-
mn, ás 10 horas, 110 altar-mdr dn
igreja de S. j'rnni Isco ile Paula.Antônio » Sonzn Duarte, ás
0 horas, no altar-mór da igreja d»)
Carmo.

Alcides de Siqueira e Silva, ás
0 horas, na igreja ile S. Francisco
de Paula.

Antônio Pereira dn Silva, ás 0
horas, nn igreja de Nossa Senhora
do Rosário.

Josí Marques do Souza, áa V
horas, na matriz da Candelária.Mnrln José Ferreira de Pinho,,
ás 0 1|2 horas, no altar-môr da mn-
triz do Sacramento.

•— Maria S.vlvestro Alves, ás ll 1|2
horas, na igreja dl S. Francisco dc
Pu uln.

Maria Car.loso Martins, ás 1'2
horns, no altar-môr da matriz de
SanfAnna.

Ollnio Tasso de Oliveira '.Juin-
lana, ás 8 1|2 horns, na matriz do
Engenho Novo.

Piedade da Costn Souza, ás 9
horns. ti;1 matriz tle SanfAnna.

No altar-mdr ria igreja do Nos-
sa Senhora do Partn, foi ri zada hon-
tem, ás 0 1|2 horas, a missa de
sétimo dia por alma da sra. Fran-
cisca d»* Miranda Reis Tapajós,
viuva ilo engenheiro dr, Torquato
Tnpnjós e inflo do nosso ooHeKn de.
imprensa Luciano Tapajós, reda-
ctor-chefe da Agencia Americana.

HOMCEOPATHIA
DU. .W.BKliTO I)E FARIA

Assemblún 48—Tel. 2-;lõ:5H e 8-1107

REGISTRO
t"»iu iiorn fii/ura surgirá, para os

luis.io.i olhos c ouvidos, daqui ha
dins: Josc Mojica, Vm rapaz me-
xicano muito moreno, dc bonita voz
quc sempre sonhou com Hollywood
mas qur ató aqui só obtivera ap-
pliuisos dos "állettantl" da Opera (b.
Chicago, K elle vem ahl num fllm
que a Fox-Movietone parece ter tn-
Viado para a sua personalidade:"Loucuras de um beijo", todo din-
lor/ddn r cantado (sc não houvess,
muito canto elle lá não estaria) no
doce idioma c.astelhado. Mas tamlicin
por um outro motivo esse film pa-
rece taIJinda paru Mujiea: d quc as
loucuras e os beijos são por causa
dc J/01111 Mariit, r. ninpiicm melhor
do quc elle poderia enlouquecer por
Mona Mnris, elie. que fala o pro.
prio idioma da Mona c delia está
nem pre perto, na muito yankee Hol-
lywood, quando ambos são muito
latinos...

Dois dias para a esiréa de
"Homem Máo"

Faltara apenas dois ilin,~ i..*n* qii.1 Império iprcscnte "ii homem ,,11'in
fl lin First National dialogado em
hespanhol •• de que sã»» lm »i-pret» s
Antônio Moreno, Deliu Magana, 1:0-
sita Lali, sten... ,» Juan Toren.i. Ter/i
o nosso publico, assim, sogiindn-fei-

A chegada, hoje, de Mr,
Monroe Isen

Monror Islu

* de Buenos Aires, pelo
ire", i*li***.*..i*.*.'i. hoje, no
•Iro. 1 ir. Mo roo Isen, o
iperin! endent,, g >ral da
letures, na Americn do

1'roc.edeiii"Giulio Ces,
Itio de .lanei
estimado
Universal
Sul.

S. S., quo Vlfljft om rom!'inniM t!t:
sua exmn esposa, perniniuv-rá, ago-
rn. no Brasil, i-onsidemvol i»*m;i*»,
iliir-icíe o qunl i:i-p»> "ii.iutrá as n»*-
gocios dl corporação a quc empresta
a sua actlvidade

Antônio .Moreno ini
mem máo"

"0 Cavalleiro"

•O Hii-

ra, opportunldniln u,» ouvir ura In-
tenso drama dialogado em hespanhol,
ao mesmo tempo que verá a mnlor"performance" da carreira de Anto-
lllo Moreno.

0 próximo programma do Gloria
Sogunda-felra. Xa ttla, George ,les-

cel numa movimen Inda nltn-come-
dia, produzida pela Tlffimy e apre-
seiitni1.it pelo Progranima Serrador:"Verdadfl verdadeira''. No palco, a
Cia. Eva Sta, hino, numa "rciviietia
ligeira, alegre ,.* de grande monta-
gern: "Fllrt". Toma pi.rte toda •">
companhia dn conhecida "vedette
mexicana. "Verdade verdadeira" .'- o
segundo flim do ileorg,, Jessel, o
conhecido cantor de Broadwav.

Um íilm apparatosu
Das producções ila Wnrnor Bro-

thers "Toca 1 musica", í, sem eluvl-
da, a mais npparatosa. Sua apresen-
tação, uniu dns theatros do Broad-
way, foi riiiiriadíi cotn ok melhores
encomios da critica. E' um film de
grande luxo, em que as scenas de
appnrato, revelando enscer.açóes de
um espectaculo thentrnl. são algo
excepcional. A First National apre-
sentará 'Toca 11 musica" 110 Odeon,
dentro ile poucos dias.

E' »» titulo que fará .1 reappnrlção
d-, lílclinrtl Talinailgc. u Cileon "
apresentará 110 din r dc sctemiire,
Juntamento com a esiréa, no pairo.
dn Jazz Gregor, o nfnniad njun
to musical que nos chegará de uma
temporada em Buenos Aires."O Cnvalielro", .'¦ uma producçâo
synchroniziula da Tirfanv ,» apresen-
tada peln 1'rogramma Serrndor.

"A Valsa do Amor" no Riaito
Seguniln-felra, ., Itlalto fará a. re-

apresentação rie "A v.il-a ri», amor ,
o romântico e musical film Uíaiòn,
que ha un: 1 s,»iuana 1»»: visto e ouvi-

1 Imi». rio Wllly Fritseli .* l.ll-
lmn Harvey terão, assim, oppnrtuni*
dnde para mais unia semana rie agra-
il". porque, como -..» sabe, ,, seu ira-
balho n 'íse flim 1. 111 rcceliirio »»>
maiores elogios. •

OS TRES ARTISTAS OE "DIABO

BRANCO"
Um novo roínnnc... ri,* Leon Tolstol;"u Uliibo llranco". A I fn, aprovei-

tnmlo-o, ;'i ?. um ilos .'.ns initioros
films, póm »> i'oihhí:-su \\\> trvs

CABELLOS BRANCOS j

LOÇÃO MAG1S7RAÜ
a unica que faz voltar os cabellos á sua côr primitiva!

RUA DO PAS&tiO 4S \

A reedição sonora de "Anna

Karenina"
Dospedlndo-Ec '\\í,i Itit.i". amanhã,

rin cartaz rio Eldorado, terft o nosso
publico, .-1 mniiln-feira, opportunidn-
dt* dü ver a reedlçjílo «onora quo (1
Metro Goldwyn Mayer fez do mais
profundo film que Greta Garbo <
John Gllbert interpretaram: "Annn
Karenina', a emocionante obra de
l.eon Tolsiol, que os "niuniues de to-
do o mundo" souberam Interpretar
com tanta alma.

Mona Maris, a "Nina" de
"Loucuras de um Beijo"

"Loucuras de uni beijo", a produ*
cção Fòx-Movletone que o Odeon es-
IrcnrA segunda-'.•Ira. tem em Mona
Maris. sem duvida, um motivo dc va-
lor. 10' que Mona .Mnris é '.inri.i e o
nosso publico a aprecia muitíssimo
ilcsde que "Humanei* rio itlo Orn nil e
foi exhibido enlrj nós. El!.*. í n
"lenclliig" de .lo.cê .M«Jlc.i nessa pro-
ducção lomniitlcn, toda dlnlogada o
cantada em he.spanliol.

A fascinante coreographia de
''Amor de Zingaro"

Ha hailados om ''Amor du ^Intí-a*
iv". Não occupnndo sequençliiH lon-
uas, mas enchendo dc mnlor belleza
n acção do film. As bailarinas, dis-

•ti IIH-

li/frtvrj&t-

Ivan Mos.iiikinc c»ni
llranco"

'Dinliii

tns conheclilOH e queridos: Ivan Mos-
jukiii.», Lll Dngi ver o Betty Amann.
A estría dessa producçâo Ufaton se-
r.t frita no Capitólio, dentro de pou-
cos dias.

**if ::: ¦¦' ^^JllJi^P^P"^^*

Sum l.aurel ,. Ollvcr Hiiiily em"Amor ile Zingaro"

cipulas ile Alliertina Itach, surgem
cm "Amor ri,- Zlngaro", naquella
symphonia de cores, para tornar
maior a esthesla rio espectaculo em
uu,. triumpha Lawrence Tlbliett, e
em que Inmtiem conseguem exito
Siiin Lnurel e Oliver Hardy o Calhe-
ilno Dnle Owen. A e«irea du "Amor
ri,. Zlngaro", o siiper-espectiiculo Me-
tro Goldwyn .Mayer, terft locar aln-
da este inoz, no Palácio.

0 galã de "Astucia Feminina"
Robert Armstrong foi „ galã esco-

lliiclo pela United Artista pnrn Fan-
nle llrice, no seu primeiro fllm: "As-
tucia feminina". IOIle, 110 clmi nn kí-
lencloao, jíi tivera opportunldnde de
apparecer. mas não com ,1 "chance
que lhe dã o cinema sonoro. Fannie
Uri,-,, ir», como se snbe, conhecida nos
Eslados Unidos como a mnls comple-
ta artista genérica do.s palcos de
Broadway. A esiréa de "Astucia Fc-
mlnlli.a" serft feita no Eldorado a Io
dft setembro.

GRATUITA
1.000 Vlcírolns marca friuiceza — .Modelo 11)110.

.EM^.F.HH#ME
Grande concurso — Dadas a titulo no prnptignriitn ai

primeiras mil pessoas gue responderem ii'* iicr^iiitns uUulii
eulinietteiiilo-se ús missas condições.

POBRIC COMO
RICO COMO
FELIZ COMO

Envlne com urKeni'ln vo.c=n rc-v.^iii. portando i**-te nntinnclo e juntar um enveloppe sellaclo.trazendo vosso endereço, a fciMVIMIO.Vn, — *\v. Rio Branco, íi — 3.0 andar  Çnln* 17K . tun _.
Tel. 3-0050 — RIO DK JANEIRO. °

MENTE|
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Hedda Hopper figura em "Homens

Perigosos"
O "fan" não desconhece i!».'n

Hopper, porque ella ê dns mais e
nhccldas figuras do cineinn, 11. l»
Hopper fn7.. agora, sua reappnrlção,
em "Hoiv«*is perigosos', ,, fllm 1

Wnrncr Bnxter « Cathorln.
Dali' Owen

Movietone (;;:« •• Pnthí t';il;t»*)
trenrft depois iio anianhã, i:i.f*.
dlstlnctisslmn em iittltuiles, II»
Hopper tem vim do.s maiores p;i

do film, ao lado de Warner Rim.
Cathcriiie Halo Owen, os prlnclp.
Interpretei,

Via ios iuii
CORRESPONDÊNCIA

sonnr. cii.tuia i>a i.ara.v j
ji.nti

M. S. GulmiirAen (Presidente 1'm-
dente) — Escreve-nos :"1" — Qual o melhor cavallo p,.n.
enxerto lie liirniiji iras '.'

'-" — ejual n quiilldailo do lar.,,,)",
que offeiecc maiores vniiliimiis 1 nu,
a expo rin»; :"i o V

S' — CJnnl a vnrleiindo õe Iiiuiu-
jelrn rie mnlor proilucção V

4" — Qual a epoca do produ.. .*,..
ilnn neputntea vurlCiUule.s ilo lanut-
Jeira : Hnlila, pèrii, selecta, cravo o
lnranjn lima V"

ItfNíiiiNin — 1"> ,!á teiuos tnu »l!»
eom muito desenvolv[metito <d¦- tc
assumpto o em resumo Uie rtlrenVcü
que o melhor cavallo para l« rretióo
altos 6 a "larniila dn terrn" e pari;
os bnlxi».». em que se leme hIl un
l-;rn;úl d'a'K>*n snlitct raiieo, o "União
rosa", ou .1 "laiaiiicirn ria Clilr.r.",".") A pêia, 11 llnhln e n selecln.

;(") líPfíitlntn.
•I") A ôpoca dn colheita f, \ü

modo KG ml, uma síi, mns n lima
anutflurect! multo mnls cedo e n \u*n\
muito mnls tarde. — K. S.
om)i»: Aiiiiriuiit i»:.\xeht(is nn

1, \ 11 a vn:nt \s
P, V. (Itlo - Escreve-tios:"Querendo adquirir enxertos n*.

laranjeiras, peqo »|.ie 1110 Informi in,
por esla secijão. onde cin-onlral , .».
para melhor poder orientar-me ;^
bro n questão dn preco."

llpN|MiMn — Knxertoa do lr*i i
jelras V. >.. poder.': adquirir ,;.i"Hnrtulania", á raa tio Ouvidor .7,
itio; no Sitio Anliam;, r.i, esta. no
de Campo Cirande, Dlutrlcto Ferie- il;
(i. Peus, Cnlxn I, Mineira, H. Pau-
1»»: Kaul Mendes, Cnkn fld, tíi '¦¦
Horizonte, Minas; -¦• (J. Peron &. (':;;.
(Iiírnnjn dn Haliln, tyo Cnlmüi),
Cnlxn CSS, llaliiu. Sobre preços íi
preferível coiimiltnr oa vcniledorci.
— R. s.

JIIDAS DIO COtlUBIIIOH
ArlNlotelm Araujo (Recife) — 1 :i-

creve-nos :"Pelas coliiniiinn d'0 JORNAfj,
venho pedir a flnnzn ,!»» me Inf. r-
mnr alguns nomes do comprndotea
para mudas rie cOqiielro, conheci»l»l
ahl no Bill pelo nomò do coco da,
Bahln.

Dlsponlio nn minha leira rie ceici
de 2.5(10 mudas do coqueiros, nu-*
dinrio enlre n macft Jft com iiIkiiii; n
raízes e na folhas, 1 melro, mais ,.,
menos.

A.i referidas mudas, esleiul.»:.» .*:
para o plantio, poderei tnliCKUl- » i
aoa Interessados pelo preco dt- i-Mp
2JS00 por cada lllllll», aqui no Itecl-
fe, correndo afl demais despesas dü
licença, embalagem, embarquo »
Kiiins, por conln rio comprador.

Fnrft ao aulor desfila linhas um
grande, favor, se em ntteni;fto n csi.-.
missiva enviar ordens pnra n rua
Henrique Dlim n. 151, Olinda, Ks-
tado do Pernambuco, enviando tum-
hem algum pedido dos friiguòzea In-
toressados,"

HcnimwI» — Não conhecemos qu»*:.'.
dc momento preciso destas plantas,
mas aqui deixamos a sua offerlii »>
certo on Interessados lho Irão baur
ft porta. — K. S,

ABACAXIS
Para a exportação utlllae os ci

volucroa protectores pntenteailoi"Acax" falirleadoa por li Rulcãc
& Cia., 61, Kua do Livramento.

liíuviws Annuncin.S'
Rr. W. BERARDINELLI

Docente de Clinica Medira e
assistente dn Clinica ITopedeu.
tica na Knculiliiile ile Mediei-
nn (Hospital São Francisco ile
Assis).

DOENÇAS 1NTEKNAS
ConsuKorlo: Qultiindn it —

3o iinilur. Terc,'iis, quiiilns e
saliíiadus de 4 lioras em ilinii-
te — Teleplinne: 4-««70. Resi.
dencia Tel. 6-2470.

DR. DUARTE NUMES
Doençns dos órgãos gcnlln-

urluarliis em ninhos ns sexiw
Gonorrliíns e suns complica-

ções — Cura rápida
Bemorrlioides e liydrooele
Cura radical sem dor c sem

operação
Kua São Pedro, «| — Telepho-
ne 4-580:1 — Das 7 ás 18 lioras

DR, ADAÜTO BOTELHO
Docente e cliefe de clinica da

Faculdade de Medicina
Doenças nervosas e mentaes

Electricidade medica
Eiectro diagnostico, ultra-

violeta. Infrn-veruicllio, todo
tlicrnpiu. etc, Cine Odeon
(Frnçn Florlano) 5" iinilnr, sn-
ln n. 511, de 15 fts 18 horas.

Of. BRANDINO CORPEA
Moléstias úo spparciiiii tíeiiu.»

ürinnrto nr Diunern e oo mulher
OpprHcfiflí; Ptero. ovsrluii. nrosm
ts. rins. Pentiir urelrí. etc Cur»
rspldB nor nrocepunf modernor «em
dôr rt»

BLENNORRHAGIA
a 9UH!. iumpiicacOea fruíiatites
Orcblle». Cv^iltes tístroitiinieniiií
êtc umthertnia, úaMinvaliiiicAiio
Hun Hoputillcp flc fern Í3 «oh
dt.< H<lr .ma 14 it» 10 nora-
Domingo- e feriados dr.« 7 45 19
boras.

DR, SANKOTT
Clinica iiicillcu — líoençns de
¦ieiilirrns — Doença» nervosas

— Opernçflei»
Oiatbermlo eiectrocoaquiaçlo

Electricidade medica. Raios ultra-
violeta — mira vermolnos

Uu.- in i»5 tu noras — H. yui-huuiu 17, 6' ana —¦ Telephone
üousultorlo, 4-0S21: residência.
7-43Í4.

Dr. R Pitanga Santos
DOIÜNÇAS ANO-ltiaTAES

Cura rins Hemorrhoidas sem
operação Cura rios estreita-
mentos rio recto sem operação.

Clruraln niio-rcctal
Passeio 5(1 «ob de hi fis lü

e 8 íis 5 — Tel 2-28B9.

DR. FERNANDO VA2
Clrurirlai» itt Hospital de Sae.

Francisco de Assis — Clrursrln
Seul Kstiiniairc. Intestinos e
vlns tilllnrc." Clero, ovirlos
urellirii lieilca e rin.' Hua
Alcindo tlunnn nrn 15-fl -
Tels. Cons. 2-401)8 Hes. S-1228

IR. 30TFIHP ^T™ ^
CKOI-Klo SANOlMi in tuber•nlose (linlietc.s. .'ancer epl
cpsla boclo ipniml mo;,-Ins
in pelle derrames dn c.ivlrla
les. cie Prnln 1r Unt.if.-iiyo 211(1

ii-n.-,7r, i>as o flf. n

Dr. Tito de Araujo
Do Hospital de S Francisco

le A.sis
Cons.- Carioca. 28 — das 2-4

Res.: Kun (íreeimliih. 27
Fel. 8-4301

OB. RAUL PACHECO
PARTEIRO t GVNECOLOG ST«

UytieenKiirla iiiedlcu-oiruixicu
(operações rto sele e vemtei
radlum aiamermia uitro-vimeta

eta. Os. mats miiflenioí truta-mentos rtns tumores umnimos.1o selo e utero. Residem*].-) f'illnlca, Snnaiorir, lUianntmro.
leis 6-(m:7 e 5-(uii3 m con».Praça Plorlane 85-8" andar —toleph S-I0S8. Das 14 li» 17noras.

OB, PEREGRINO iüNIOR
DOENÇA* irillfcHIMAb

Coasuiionoi nin sete at ¦•eteiii
oro o. u*i, 8« aininr snin v a .-Sin rins. e qanhados: Das 13 1>ifl noias.

teíeSiiÉS.íiffii
Medicina, clruririu . nervo-

*os 1'redlos* iepiiriiilos uonlcir '

me o <e\o Meiliint» «'esiiliiul. |
no estiiliel..i'lme:itt, — A ue
1'cui'lii (em partícula» pru/ei
em mostrai aos vlslliiiues ns
iicluaes lnslallac;ões mnliilla-
rios. tardins. parques etc. —
Preços ile quartos de lüsnco ti
5ll$|l(lll — Viilii.ilnriiis dn l'a*
iria 112 r. 711 — 1'el Sul lil7(1

Clinica de Senhoras
Tratamento sem opei .çüo de

tortas as partiu ba .fies das sc
nhoras: falta ile resras coll
caa, hemorrhagias. ?.t razos
etc Ulal herinl.i Ui Cesai Ks
teve.s, .nrgo rii S Francisco 2A

OOCKÇAS SEXUAE9 Q MYOIEWn
Ull »?RCCRSAÇflO, NO HOMEM

Or. José íis Aibupiiofqaô
Sfirvitu par» EXAIMB PRE'-NUP01AU
riLipnostlco causai o íratanento ds

ÍMPflTFHCIA *"¦ muc°* rua Cariocatmrw l ERkin 0 n «te t ás 6 ftoras.

"GALEN0GALM
o grnnde purificador e tônico !
do siiiiíiue, não e.xigc dieta, |
nem impõe resguardo; usn-se |ató em viagem e com inuil-
quer tempo — chuva ou frio. j
Xão ataca órgão nlguni e, du- |
rume seu uso, pode-se tomar
hnulios frios on mornos. Xão
esi|iici.'ani isso os sjplillitlcos
mi rlieumnticos.

OR. tr. TERRA — ProfíSSOl nnKa.tllMnili li Merv**-,-,: PpIIí. sy
Dcllll" * Hun UriiBuayans o! SS, IS—0929. '

Dr, Abei Guimarães Porto
OperaçOes em coral, Moles

tine dns senhoras Vln:* urina
ria3. Buenos Airei na.

PROF, GODOY TAVARES
KslumaifO, intestinos, ••orne.-

lysenterias ctircinicaa, oemon-noi l
dei, etc. eoracAo nn.iii.1u r . in-
Uruguayana 37. 3 ris ?. Vol» a;.
Pátria 66 0*8176.

dentista — Dr. Bernardo Mo-
relra — Clinica da boca -• mino
riontia (eorreeij.lo de dentes des-via,Ins) — i;iínii':i de crianças —
Asseinhléa ss-ü0, sala 5 . rer-
ças, quintas o sabbados,

BI-ENNORRHAUIA
CANCROS duros e WOLLES

Estroitoniontc da urethro
rratamento rápido e moocirno

no homem e na mulher

Dr. Álvaro Moutinho
UUENOS AIREK 77 U'•fel. 3-421S — 8 aa 1(1 horan

Phone 2-16:11. rie D âí lie de
1 ,1s 4.

00EN0AS OAS SENHORAS
Tratamento dns Infla mina

çes do uliro ovnrlos ticxlitn.
urethra córrimentos c pcrtui
bnefies dn tnenslrnnçno. pela'Dinlhermla e Halos ritra Vio-
leta. Processos especiaes ner
tni111n lo a cura -rncilciil eni
poucas appIlcncOcs lndolores
technica dp Nnuelsclimlrti Ber*
Um e Kowfirschilt Vienna Evl-
tn oporaçfles clruinicas e muil
Inei^cy que acarretam o? imis
desastrosos resultados — ner-
vosismo. olipsldnde, frieza cs*
terlllriarle, velhice precoce etc
Pr c^oeio Rnrccllos ex nssls
tente rta l''ac dp Med e mell
eo ria Polic de Rotafogo Ii.*is
!) fls 1] c das 3 íis 6 Tel
3-U(101. Av. Rio Branco 33.

Hypertensão Arterial
Este estado doentio c

muiíns vezes rebelde a mui-
tns Inrilcaçrics.

O clinico deve a seu
doeníc uma t eni ativa de
tratamento com DICA
LIODI3:

— Esle proilucío citie con-
tim ." í?, de iodo livre col
loid-ií Se actlvidade mani*
na produ?. ecrnlmcnte e
cm poueo tempo 1111111 l«iivn
de pressão arterial Impor-
imite e quc i=c pode tornar
duradoura com umn cUise
de simples entrctcnimcnio.

informações, prosppctop c
nn»ostra- - Carlos A dos
Santos ,*i Pia. — 7.i. rim S.
.iosé
ne,

2.0 andar — Tclephc
-3083.

Loção
MMM

ItKVKidlíA A CAI?i:i.i,l".llí }
K IW/ VOLTA» OS C.AIII.I.-

I.OS BRANCOS — A' COR
IMI M1TIVA

Não contem saes de prata.
Não mancha, não irrita, nem

suja a pelle.
Se o.s seus cabeilos estão uri-

snllios usem a Loção Trlcoplii-
ln pnra reconhecerem a s.ia
efficacia.

Elimina a caspa e evita t>
quéíla • o calicllo.
PROTEJENDO OS SEUS CA-
BELLOS PROLONGARA" A

SUA MOCIDADE
Depositários:

A. GESTEIRA & CIA.
Ttua Gonçalves Dias, Bll

RIO

ARMAZÉM E SOBRADOS
Altnrani-se, por contracto, a ruadn- Marrecas 37, nptlmas condi-

ções, furito ou separado, pies-tnnüo-H o íirmn/' mi para no|?o.?
cio rle ailli.".- para au' 'inoveis.
:i.;!i'(|iiiiii nu leiteria, ou uranilenegocio, os sobiatlus para uma
pcnsilo cine mi grande ramilia
TrataP A rua da Carioca 21, "A
Uiiíilo Coiiuiierclal".

DUCHAS E BANHOS DE LUZ
Por tissignnturau e avulsos —

Co&o Oe StjuOf do 6. Sebastião :
— Hua (temi LlstiDo ISO — l)a> |
) as 11 noras.

«üsiiio riiínii
Dr. Gustavo Ambrust — nu¦nns. nanho? de niz mas#r;v-em. d:a

liprniia. ralo' ultra violeta — itu»
Chllo 35 — Tel. 2-0554.

PHARMACIA

Esíomago e Intestinos
lrnlnmetilo moderno pelo processo cio prol. Zuelzer (ic

tteilim. c.-ihm ialmeiitt* ii ;. ..»ras ilo IlsIoiiiuiici e iliiiHleno -em
)|K'iiiç,'ão Novos nu"» ir rlla^iliistlco e triiliiiiiento 'la lij
lienliliirvilrlii in ...,i cllnriliens inllics. d.i ¦ 'iieria- prlsiic
le ventre (iilonicii espii-iiinliia ctc.) Hr Wint-slc, Carneiro,
•um priitlcn nn- hospltao.*- ile 1'uils e llerliti, de resrresso rte

• mi vlai-eiu reiissiiiiiln o exercício de -mn "liulcu. O-in-14. ru:i
du yuiiautlii; IJ. — lei, £.u«ü3, ás lõ aorae,

V.. C,i?r:;e;ti — Hua H;:mi'.''a
Uu ciuo» »1of l,p?o? (Clrculari
relephnnf 6-i(i|.i.

Depositários fia AR-ua da Oolonie"Ether.

Aos funecionarios publi-
cos e pensionistas

Quitações e empréstimos em
24 horns. Rua 7 dc Setembro,
231, plione 2-r>;tr,;i.

* luga-SE lioa ''a-a, í rna Ayres
¦"¦Snltlanlia 7i; chaves ii rua Co-
pncaliana S5S, Armazcin E'lite.

ALUGA-SE a 2I0$0C0, casa a
"rua n. Maria 71, Aldeia Cam-
pista; quatro rntiimodos, quinta
chaves no n. (,'.).

GRUPOS ESTOFADOS
iíui couro ou terno, lanncamu.'

,i'i ¦ »n -u uno- qualuuei moiiflp
ICia dn Cmtet> ti fll Hreços at
fabrica, — Pnor.e. í-5288.

NOTAS M CAIXA
1'oiiiprnni-sc nulas rin !

Cnlvn lli l'.*-tliliiliznc,'ão Ha. S
i;n-se a niilli.il 'lírio l'rn* }

l (nr com Silieslrc- a run (ie- i
) iieiiil ( intui rn 44 — loja. |

Notas da Caixa de Estabilização \
Onde se paga maior ágio é na rua General Câmara 39, jl.° andar com o corretor official MONIZ

CORTINAS E STORES
Exeruto-ne qualquer modelo

Madras de seqn a 138000. Kua doCanele n. 61. Phone: 5-2588.

PRÉDIOS E TEHIIENOE —
"ompra, venda, Io

ca';ão, construceflo concertoa
avaliação, a d ministra çüo e hy
pothcra; com .1. Pinto, â run
Hupiiot Aires n. 103 sohrarto
Attende-se pelo teleph. 8-C122

x\ JURO? dc*q<,e H % ao nnn0
qualquer o u a n t I a

para hvpotheca. com .1. Pinto
ft run Buenos /.Ires 10H. no-
brado, ArTInnta-Fe para cert.)
rinea e Impostos. Attende-sc
pelo telephnnr 3 R122.

T>ERDEU-8E a cndornela nume*-* ro 492.812 dl 3« série,Calia Econômica. uc

pERDEU-SE a caderneta nume* ro 072. IM4. da 3« sfirle, duCaixa Econômica.

nnvoa ar !• claa-
se. intima oni.-
vra piii hpiirzn ,
Dertclcao: venO!*:
1 vista t a Incuto
orazo; niinrr, »-a,

con^erta-so, troca-ar e af',na-'e..
Caio Frelun — Enifenüo Novo.
Em Trente a esiaç.lo.

Píl»
SER FELIZ noa neiforloí amo-

rea. tei «orle. sau-
d': a realizar tudo qua desejar;carta? rom «ello para rn.po:ta s°, P Silva. Estaç.lo fie Mesqul-
ta. E do nio.

RAIOS X P'^10/;1?; f~"tamento uri
JAYME KOSATX) Cons Cine
Odeon. s 023 (,' a», das âs C
h3. Tel. 2-3420.

RENASCIDOl ^fSVK!
vo 75 "1° que outros F/ en.-on
trado sra todas íe píiarmaclat.

PEDiCURE
E\»?lU5lvanienle pa.*a senhoras.

rraiaiueiilu especial sem doi: uiuias
encravadas e callo.-. Preços modi'
cus. Utende » cluiinados. Mme.
Almeida. A rua Ihltuiuiia 61.
caia 5; telepnone 8-580-i,

NOTAS DA CAIXA DE
ESTABILIZAÇÃO
Fagamos o maior ágio da praça
Consultem antes ^T"** Jm ma wmim v M~Bhas nossas taxas ^-^ ^9k J.WJB. KS JH WJ&
COMPRA E VENDA de Ouro e Papel-Moeda de to-

dos os paizes ás melhores taxas do mercado

MONERO*
Avenitia Rio Btanco 49
Caixa Postal — 1741 Tel. 4-3331

End. tel. — Moneró
 RIU DE JANEIRO
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Á "melhor de ires' para decisão do
campeonato fluminense ie íqqíòqII

O JÜGD DE AMANHÃ ENTHE CAMPISTAS E NICTHERÓYENSES

1'AÍ.MNA Jl
RIO DE JAN Kl RO

-2.J-VI).1-<):J0

pi ; : Pi 1\, .iii- ;,.-|i|.,.
>!' I nn pontn e.--'iui-it'

alstft. mdicíid.i ¦ para niiuiiiiiii no Aeltini
campo da rua Paulo César, nu v | livii dc -i
dnha cidade (Ij Nlf-lhet-oj o
meiro encontro dn "mc-lhi

•;.* ¦¦.-¦•" entre os spluccion.-irins
if.ta c nicihc-royi-iise, finalisl;

ili campeonato estadual prn
do pela Al- KA, ontid ule su|
.' : listado do líio de Jnnein
riictliero.vcrses (pie são ld-
pftfi. serão representados pel
gulnlc scratch — Carlos* I.i
,-','. rbas; Everardo, Oscarino c
itu.no; Carnngo, Congo, Russo,
noelzlnho n Deco,

Como se vê, na equipe da vi/.iu
'jidade, que derrotou era Petropo
o scratch iocal por •! >. '.', figura
optlmos elementos como o kei;,
Carlos que tem demonstrado op
raria qualldade-í o buel-; f.iin*.
internacional Oscarino, um tl
bona cen ler-halves nacionaes a'(
¦'.os dcnnleiros .MíinooLmho '> Ri
üo, dois forwards dc primeira (

io ciinoíul
.Montevidéu

-!.'.:i.Jl'..i bro

e*cos e gommentarios Qfootkall no Rio Gravee e o Botafogo ¦Dizefn lie Sá0 paui01"8 a sus"ll
i «'"mini no rr.uiiroAGo <U;r| y b : pensão da Apea íoi benéfica para - •

através a palavra de Octacilio » mi paulista
XAll I'OUI-1 SUU ITTK.VDIDO

ij$ÍÉÊÍr*Ít
WÈm-i

Mj

O scratch do Campos, riua.; veiu*!! !
yicc-carnpeno do Kstatlo, teríi iic!*,:*i '
vt-z o concurso do Go.vt.-.ouz, umi
dos seus iiiui-i lorles clubs, o pn
'ír-. algum modo diminuíra, a effi
ciência do conjunto,

fX ?f '*0 ^ -"^c

| mm Mi K^J,
y.yyyy'-''i 

'-.;;• 
-'AAy' *¦- 

''*'' *;
Po» . -'"¦ X.Í:--;I.1> lf|Êl', '
^fò< :-- \ ii pytA ^A'yA'Af

Manoelzinho Oscar ino
O JOGO IMllíliIMI.N.VR

-. pnrtida iircllniinnr terã comi
(üsputitntcH os quadros principuo.-
do Cinto do Rio 1-'. C. c do C\ Ii.
(Iriigoalít.

J T4/JZ)£ D£ »SfW,S DO C.
VASCO ZM G.4MA

'"Miss Portugal" dará o kicfc-off na prova príncipaí

R,

Un itin*-. iMlistinunns -lfiti|ul n mi»-
1 tiHl-t» tln illrcvturia iio Vuhco 'Ia
; íínnin i'nni jn-iMi vttt íorn de terrn e
! mu r, cujo |>rofti «íski> iiii prn (fon tl «>

:illiU'(ísinti (em Kiilt) uvi-.Ic.lltC mih ul-
lhlm;* iiiiiiiiN] 'int- viic renH/iir -Pin
si> ii si uil iu iu uo próximo domingo

, tlols JoKo> <lt* foollitilli ji mcftiii-it horn
' eni fino no entupo «Im i'liiiiifin><iM* on-

tnnto M-nihi ilfhpndiilnN hn prolIml-
nnroN iiii etiiitpeorinl-ti ile nliiletismo,

ti sport hiine preol-sn ile iimpnro.
rt ove mio ;» Amea riince-tltT-lhe iIoIh I
(lumlit^oK em ijue nflo scjnm ren 11-
¦/.mios jogos dt- ín.ili.iill em DCllliilnl .
du.*-) iiiiiipo.t ila 1" ilWlnfío-

.tf Víihi'0. ijue tem a kiiti festa an- j
iiunolndui meroooii c oontlnfln a me- ;
r-t:ror reiiMims polo poiioo enio rju-t! ,
eom este j;esto ilemoiiKtrou tlnr no ,
aililr.tiMiiii Míin o r(uo é peor, O t|tie
inoreoo mnlor rcp-ipvnçno ainda é d
ofCioío dn C li do KlitmeiiKOj oj
onhipeflo õnrloen de ;i(hleílHino, A

j Viiion, Nolleitaiido ti data do -itt de
' li (jos (o para a renli/ni;íío em seu

j ,-iiiiipo tle unia pnrlldn dc 1'oolhnll
I oom mi) ohiii dn t-1 iIIvInAo oti vom

oto uromio de limn llua cMlitlliinlIí!
ICsIimmom oor(n« do ijiio a entidade I

| met napolitana nAo dará ã llceiiçn ho- j
.' Ileiliiiln,

ü I^lnnicnfco, tine ú no momento, j
o nosso principal centro ile nthle- i

I lliiiin «Ic-ili, di-\in ilnr o eve,i,pln ,- .
I mio pedir a duia do dln .11 (iiirn |o- {
| gos ile roollinll,

Vllfis .in eoiifiequeiielfi ilcxsc orno
i home serias dlver-iienclUN entre os
; directores do olnli rtibro-negro.
i

O FULL-BACK ALVI-NEGRO DECLAROU A "ü JORNAL", JULGAR
O FLUMINENSE UM GRANDE ADVERSÁRIO

S PAULO. 21, iDTMi - A at-
| titucic chi C, B. D. contra a A- P.
j E, A., fel-a tomar medidas em

favor do football paulista. ^ e-í-icnç-io ?iiiEslá ella, agora agindo muito j bem
activamente e mandou Incenü-

j var o Campeonato no interior.
Reina por isso. certo enthu-

siasmo nos meios sportivos desl a
capital achando alguns que a
attitude daquella entidade ma-
xlma foi benéfica para o íoot-
bali paulista.

JKbJL tJP |
fflfAAy.Ay-.y.,:.;-' :y, ."""" 

:"•;':•.;-

I 
""

i Collaboração especial pnrn O JORNAL ti "Diário

de S. Paulo" pcio ,':•:, Leite de CASTRO,

SUPPLEMENTO SPORTIVO
D'"0 CRUZEIRO

iptt-, iniili:i'iiittc, su sc cuiisíiil-ili
foul buli como o un.eu meio ii- - • i
ru corporu!. /.'.>;-.' s;)orl t/om *:.t u
multidões tí levanta tnihu.-¦ -,•¦ . -.-.
ui daquelles uue contra <.. .-.. -
surgir! Toiltts ns vozes 

'co/i<h :.
um nestu dessa iiatun-za t •¦¦•¦
spurllvôs sc Qi/ititrâo Ueuntc i tt\
solita aytiressàu ao ret uus ¦>';..
U luotbalt nãu merece e ih ...
ser CL-iisumi/u, pu: tue assim o .,..
r, »t 0 pnfJ ii/Kii.ron ido ( os' pi.-l
ns i/c Javcns <iuf praticam, :'¦¦-.¦¦.
motivo fazer rcstrictjòei ¦ lúu ,-

Circulou ante-hontem, quinta-feira i niiliir spoitf /.', tu Sfqifí

Octacilio, o full-hack botafoguense, quando palestrava,
na ledacçào d'0 JORNAL,

f.i C. K. Vasco da Gama, oom-
memorando o seu 32.° niiniversnrlo,
realizará domingo, na praça do
aporta dc S. Januário, um maude
(estivai sportivo.

Essa reunião de sports constitui-
rii o maior acontecimento õo cia,
.'eto porque, além das duaa provaa |

VASCO 1'líK.vni AO SÃO
CI.litlSTÒVÃC

A rCprcsenlnção'do "lu!> cruzmul-
tino mio consi-Kuiti que o "leader"
do cnmpeonato Iho concedesse a
ansiada "rcvatjt-hé". Destn fôrma
seu adversário seríi o S'io Chrlsto-

,i„, „ }<-«j„íi ...;n «li-ln ',«*« O quadro sempre appl.-iiuiido do
, Sammy mandeil teria sido mto- ; POnioiro da tabeua, como quo ™

í bicado antes (ia sua luta com ]ciuíf«ucrm?o SnUti\M*'-
A, 

Sinfffir? I 
radas decisivas que sú olle as pra*Al Singer? tica,

m-|:.4-H4l-{.H-|i- jj-Blll

-: ;1l|p7.'!r Aífjy i,'i'; i ÀJA X:v\'; -: Jl] I HFff ¦ X jte^pS'--.{ j:

f :tó^ta»g'«ií^ y
iSS^ ¦u'"':;'i:m

ROCKFOTí jUuH) ] No ultimo Internacional dos bo-

(ü. P.) -- Sammy Mandcll, ex-1 tatuguenses, foi o uue

campeão mundial dc peso-lcvc, re- j 
vra asáln-im.

-.inda unif

i

!Tf*«ií

I w ym

;!::.- -1W

custni conimc-htar um ortlgo publl-
rado no " Rockford Rcgisier Gnv.et-
te", que dizia a "provn clrcumstari-
ciai indicava que Mnndell tinha
sido intoxicado íintc-s da sua ullima
luta, na qunl perdera o titulo para
Al Slngcr."

"llu poderia expender a minha
opinião a respeito, disse Mandcll,
mas não quero fazer dcclárai*Oes.

I .Nada sabia sohre essa historia, an-

j len que ella nppnrcrcsse no Jornal.."
j O artigo, publicado pelo chro-

nista sportivo da referida folha.
¦ di;: qui- Mnhrlt-ll estavn "atordoado

«•nino si- tivesse sido Intoxicado" no
! mc-,1 vestiário, depois d:i lutn. O Jor-
l tinlist:-. estivera com o cx-cnmpcõo
•' nu seu cnmpo de Ireitiiimento e o
| acompanhara a Xova York para
i assistir ao encontro.

Diz elle acreditar que esse ator-
! ilonmeiito Mm mnls devido ãs dro
; f;;ir. do que ao golpe que o prostrou
i frtin de combate. E termina afflr

mando que Mandcll sentla-se doen-
í te depois do cncoutio c- a sua lin-

gua estava visivelmente saburrora.

Hontem, num encontro casual,
gabamos a actuncão do footbailtr
quo o Hio Orando ,o Sul enviou
para o nosso Botafogo. Agradeceu.
ello, ferido cm, sua modéstia
conversando chegamos ü redacüão

i d'0 JORNAL.

IV concludente que ap-is'0.1 mlnn
toa inicines, todos os Jogadores da-
vam mostras rie cansaijo.

Bnirrlsta que sou, querendo o
sport riograndense no lognr -pi
ln" compele, havendo recebido ni
IjOtafoíío Uínas inslr uc(.t*H,s — :t ¦'iv**
denominamos "os dez nvinilnir.en-
lu-", — enviei uma copia aos moui-
.: 'nterraneos.

Julgo que íascn.lo sport com om
preceitos com oue o pr.-ilicani .-.-
cariocas c paulistas, rodemos e.mi
parar-."iu-; nus.-..) valor em futar'
icnitii próximo".

j mais um excellente r.tiniero rio .Sup-
plemento Seiiiniiitl Sportlvo d'"0 Cru-ül-ii-u", a tiielho*. revista uo gênero
publicada no Brasil, Contem o nu-
mero que se nclin ,v venda, detalhada
reportat-em score os jogos dos norte-
americanos nüo só no Itio como em
¦••'.tii Paulo, r trata entre outros dos•u-gulntes assumptos, todos Illustra-
dos eom nítidas pliot-jgraphias: As
reuni.-..-- ri„ domingo; a victoria do
FliiniliK-ii*.., de Nictheroy, sobre o
llotnsiiccesrfo; o anniversario do Vas-
oo; os escoteiros da Light; 1-Vcos do
campeonato do mundo; Um íeito brl-
lbante cln Vasco, Campeonato de
bítskct; Torneio dos 3-"> quadros;
Porncio interno do I.eopaldina J'.aii-¦.va}' e do S. C. Rrasll; Box;Tlro; Uma
reportagem si.Pto o Carioca I*'. C; A
passagem de MocorAh pelo itio; Uaia
entrevista de Dagarto; ü campeonato
de ntiiletisiiio da cidade; A competi-
çfio dos acudowitcos; S'»op.tsina Abel!
Turf etc, •»¦'

Prolongámos a palestra o Octa-
cilio, ao falarmos ern sen tor'".o
natal, de ond- voltou breve, no.-
disse cnlhiisiasiaado:

—- "No sul, apreciei .ue -'.i.i a
dia o entliuslnsmo é maio," p;--o
fin.tball, sport .jue se pratica -ili
pos collegios primários. O nosso
•'cotbal! positivaniento tem que 

°'10'

progredir, aliás, dado o conti-. io
intercâmbio com os uruguayos

Contrangc-.mc, todavia, u firma
porque ali so iiiatica o sport rc
ferido. Não ha ii.ctludi dc ircina-
incuto nem observância d- pres-.vi
Pções, que tanto favorecem a sar.
di o ti technica iiiiiivl li:al, Bastara
t.relo, cllar a O JOltNAL, quo il"ii.
dias íipíis i,linha chegada ao s'-ii.
pnrtícipci tln um jugo amis'Oõo
precoclido dc liuccu-lcnla feijoada

(iríiiiiiiciiíos /ii/ín
tlu fllOttlllll mio (
fõtís dc wiiiuiii scientifici, ,-,•/».:.i-
to — dizem elles — es.--..- sport ic-
une todos os eleim-iuos para o itper-
feicoanionto da raça io ///;.,.í¦¦.
nosso)'* Sti seria f/i' ítrtisios *,u<.
nho desenvolvendo nestus u.i.-iií'.".-.-.
-í(-m(l>!(ll'-!l llll'. 11(10 OUSO I. Utl,
leve. me proponho comlcn ii-ii •¦) '¦¦¦•
liiitl, apenns, cumo nu ¦
p.-atieiintc que tui dos spurt.i
/D/1170 tempo, tendu o c '. 1 <:
trm- a verdade dos factos, ludo ¦'.--
ciunentando cum a minha
cia 1. com os elfiiiciiioi clinicas *.

yiití disponho.
Interessado vivamente ;-< • .-•,-

f.*(to physica, nunca ine fui tri au
sejo do estudar attcnlameiiie
problema quu reputo da mua > c
piitudc. Dniii, portanto o inotu de

lÍMüii

*'fTwW,'i7i|i-ii.w.íí.í.

iiiixnTKpiíí^íisp4-i-,** -l I-1. ioN-JÍÇia.!•., 1.1 .; BJ Jt 431"ír-srfi" Jii1 rJi""íH
#HSiM'irffi#mmt'•iT*H+l

¦ :.:': :.; |$»fc iM

í/jVDO DâS RÉDEAS
PROGRAMMA PARA AMANHA SN^^XIX"™ :

tíi ÍJ"'•; it.i;n 11 ;L!:f'raiáil;'it i"i:..ri,«l»'-fflt"Hl

MOXTAHIAS PltOVAVElS )!
COTAffir.S

Parr. r. corrida de amanhã, no Hlp-

borrlmos air.e c calor com qui
Octaclllo dizia taes coisas o iiilc-l
peilamo-110 sobre o cnni|iconnlo cl j
tíiriiiio, ouvindo jt cegninte replica:

— "O .tioii Botafogo acha-si í
numa siiuação por :cria fóinia
privilegiada, A não ser o Klumiticii- I
sc. — um adversário sempre digne jil" respeito, - e o Hangfi a ..nu ia '

ia l'cr
is .enciuuros ci 1

siderado., dc Importância serão cir.
nosso campo.

1*1' "lii.-loria aiiii-.;.-:. que jogar cm
sua própria .v.sa, — como sc d!*-.
Iiiltoi-escaiiieiitc — -.'.- meio cainitilio |
aiídarlo . \fit-nials, noto qu.» nunca 1
ns rapazes du aivl-negro sc n-cs '
lrara 111 tão anitnailus c acorrei tm |
Colll Ifl Tl IO l-l*ill:lls'iislllii tius t: cine.: :
que vamos efíectuainic para ii,"u. [
vermos destruído osso sonho de'
^t1 unnos".

Octacilio falou ninda sobro va- I
rios nssuiiiplns, provocado por n-.s
outros, .. linalnu-atc chegou :i oc* j
casino rie rc-forli-sc ao próximo 1

| íldVtTHIUio ílo "t,J]t'i i'iso", >) qtii-
^p disse du seguinto fúruia:
"» — "H.l seis annos envergando aí

O Botafogo, leader do campeonato
carioca, vae enfrentar o C A»

iro de Bello Horizonte

1 I ¦:• S (I fO(/ll /!()•»
fu ti jnvthoihi ov*

fim ,-,'; - qut', /rii'l«>
*."".-r.v <:iia/.i(ioa ü

fuiu 'reportcl-me 
fl

ra.-iípcciiiiifti -.'j
:vik:$fiu *í í,', acompa"

1 qui esta commci"*
. ¦ . i- y ml, uuu- IflS

1 da phystôto»

< ; luientus na
'11 . :. .. uiitiiio o ot *•

tan não tem
1X r ¦ fí) biológico..

¦ ¦ , ...... tf contra*.
¦I il, uln pura o in-

i ntiisformttção
¦.nn .>;., cc.v -;
n*chino para

... •'¦ ',-¦ ••¦¦- ¦--...(.., [«rj
ii fedi Sf 1 iir-

etn semprti
tilisfi-raçáo medica,

. ¦ .. ... como dc»
¦:¦¦¦-. .- 1 1 ¦-" iluijisa,

-, ¦¦¦,. ll:. d-S*
u a i>i(.*-¦'.,-!íi cau**

¦ U'. •:.-:('• tUrifíf. O.-l
¦'¦n UeputiiiCa.-

• ¦¦ . ..-I.)..- (/c
' : ts o esfor-

¦ ¦', ti ratottval
¦1 • ¦"-.-' c-nno o

11 d*.' '¦' ;.':t/.s>ICf-,
."¦.".; eunsiderar

•¦ '.- -.- (íl . .rr-cicío' <-,
,'/íífi nu**

.-, i?nt- :í
s« nt, ixiitin

única paia 11 literata-

11 í

¦riu; 1,1 ,/i 1;
inení»

lc qttú

*tA:i*

( 7 Congo, Rp-iluzlno . *
¦l I " Ibérico, Nelson . , .

( s Campo Orande, D. C,

(!0
50 i

camisa pri ta • raurn, jamais cor.
sfghi vencer o Klutnitic ..,.. 1-

nn-lromo Brasileiro, eram conhecidas s° pin-eo — «>J. C. de -»:1n Pnulo" —
lionlem as seguintes inontitrias o co- s.-lllll melros - lêiOOO? e asion.-iiiiKi
tíiçoop;

J l,s pnreo •
troít

um-m í:

-iüI
"Vi-inrin'- — (.'.100 "1
,1:01105 e liOOfl?00H

Ks. < í
bena, Suarez , .

|i|jff)jtÍíPl :'
1 1 1: f 1

í!iX^W^XX4r^ XX.X 0t!!!i:h; 5.' fe;'í4"jÃ' 'T:-'t*"# ..-iifir^SffiKr!^"-»
.-4H.Hs4í -•( í'"."*r-'t*!;-.;i*í' ^- lrkWií>rV I#IIIiil **IPto"

Moacyr, o impetuoso centro-avante cio campeão dr, cidade
Serão estidc foolluil] que serão ilisputndnH,

n cila conipnreci-rá '-.Mis Portu-
gal", i|iic darã u itick off no niaich ;
clc honra.

ri.u.Mini:\sic co.vi it i
AMIJÜUA

No encontro preliminar, serão jdisputnnlcs o America e o I-'iiiini- '
nense, Como ,*. ,i . di-ininio publico, i
r.o jogo de catiipt-on.-ilo, o Irlridor |
abateu • seu nntagonista, cioso dc- '
"revanche".

Os quadros 't-rão as formações
seguintes;

A.MKIMCA
Joel; Pennaforlc e l-Iililegardo;

Ilertiiogii.es', l.iproln c Pililo: Sn-
br.il, Tclê, Oni-olia, l-'rnguso c Popíi.

il.l.MÍNIJNSi*:
Velloso; Norival c David: Alie-

mão, I-Vriiando c Ivan; lüppcr Ary,
Alfredo, Prego c De .Mori.

)S fcanis*
VASCO

Jaguaré: Ilrilhanlc t* Ilnlin; Ti- 
"

no.co. l-'ai:slo c- Molla; liabiaiiliiho, !
Carlos, Russo, Mattos c .Santa I
An,M- 

(7 KscolliidaN. ClKílfiTOi AO s | ,v Tliesuiu-o, llainoii
Romeu: Sylvio c .1. Luiz; JJiicfi, j ( 1"in.*i '••, Saiustlíiin

Utiliza .. I-Jineslo; Tiiiiluc-a. Doca,1

í 1
1 i

( i Blue Star, Gremo .

( Ji Vaidade, Braullo .

í Vnlor. FeijO . . -,

,' íi Vearllng, irenlo. .

(' f- Vcnus, Salfate . .

í 7 Valentão, r.oiiuzino
•1 | S Crepusi nlo. itaul .

i .) .Iniidiá. S'i.
l!" pi, ri

melros — iíOími.-í e siin?(H'ii
íl **

( 1 Tnllersal, Feijô. . . S-l
1 | 2 Bonlnii, 1). C. . . - i'.'-

< a Cíi.l.icorre, D. C. . ,

I I IMrnia Canalen . -is

t il Ais"íi, ,1. aaiiii-.titiii.- .

Igmieio .

— 1 Duggan, Rosa . .

(k. í ( " Dynamite, Ignacio
DO i " I

Ks. (ls

50

70

IC
I

ia I

( 3 Rápido, Suarez . » .

( 4 J\. Raio, Ramon , .

( B Tuyuty, Carmelo , .

C Ugolino, Salfate . .

¦ls

!'0

Í6

51

su

50

60

35

•10

51

-i I
( " Uberaba, Canales . . -1», iü

II» pnreo — "II. -*.. Jim(." — i.iioo
iiicírns - IsOOfl? i< MMISOoo

Ks. Hs
( l Unibã, Canales . .

Í-! 60 í
1 il, I MlClIiclUS" — I.IM'!1 |

1 I

I

10 |

Vai Dor'. Salfate .

SJpaliis, ( urrado .
(."leiitleinan; J. Sal.o .

Avoiroj A, Henrlques

Solitário, D. C. . ..

Delicioso, Suarez .

.Mitlamoccn. Greme .

.,0

57

51

empatei. . Nao explico por f.i-i.m
alguma o quo aoonit-c.r. Nos csfol-|
qamos, nrreiiiessaii'o-nos para ai
trento e nula. 'Ia, no omlunto, t'|
sc-nipic, um "ruas".,. Creio qur!
olle serã verificado no proxinio ti Ia ji-í dc setembro I-Ji-.tão iiccresecnl.T I
rol... in.is mn .Ji !ic0ou a j
nossa vez do iriuinphai:"

Nãn apenas cu, mas, — seu pr*'
cllc, — todos o-; meus compnniir.l J
ros conlíinios iU..-;f.:zor ao proxiiro |
encontro o que vem .-.c torna ndo I
unia tr,'icli(,-n«: " •>¦-i-.u*r ou empa-
lnr .-¦ ni o l-"i ..... ¦ i . c"

Pa.s&iido i '-.•.'• ;' 'í \ ¦¦'."-;j a''o, iifiC ;
npenas noi; aiiimarv-mop aliul* i
mais para ;tilii;::ir n liiulu por lan* i
tos ninbiciüi.ail', *. a tarefa será fa-
cillttid.-i".

Octacilio, .lila- estas pa.lítvras.
sur, ia a nos estender a niãu t m
(k-spcili-.la.

Deixam.ii-o partir, sentindo tisse
mesmo enthusiasaio que iiu- i-u*
ii-nc-e — i. ú eavaigerisiico — iu..s-
convenci.!-.)-- du que transmiuln.

dn-o aos seu** i-umpaitlicirii.-j, os iv..
feito dignos .1, -.c liluio que •': .itn

| florão de gloria e dc guerrn i.o:
quando a.- m- Ul-

m arre'.ala

Alceu, Dn c Thi l;.
II Vnlloiii

Z1! Singer iras enfrentar Tony :
Og*i**fl*tprj pp, roíi-niif-j

ti

...... He nr..

-in Braulio

c": Tgíis ja se prepara para o ''Jockey; "om" "'.-J-nuSetam^i

Club"
(l.l i: ir irl, o. 

I :t- pnreo — "i,. l-alniclriis" — l.nilll
meiro*, —¦ Iiimios c sonsiion

H^. (Ls
XOVA VOIIK. 1-! ÍI'. ,- .1 _ O ( 1 riu,,,ki (¦„,.„,-„, , . ,

i-iiinin-ão mundial rie peso-leve, AI ( JJ Tosca. Grenia . . .
Siiua-r, ii.-ísiümiii urn octitr:K'ín |nrn I '
l.a-.c,¦•--,• cora Touv Ca -/oneri no dia '¦ '] Sei l/t. nnarrz . . .
14 ue nr.vi-i.il.ro.', mim niat. li om < á Avihl' 'N' «••••'.

ula .i.i ti; ui... (¦ local desse eu- ; n Agenda, Feijíi . « „
será y-tuarc Liar- ( ti Ciumento, D C, . .

['11
i

.^¦»r--~i!™^r-*-;rr»s^,^^

;í?e^a Fidalga
M
\-x)

í> Clk./(-5. --Í
U-.-r-.p

X/ /ÍS \ r wm

i
I " Mnuresqun. n. C. .
c 7 Warlocic, !:< sa . . ,

( S Funclitil, Snlustinno .*. :' Sandra. Carmelo . .

110 Pourpier, Reduzino .
tll Hatteur d'Or, Praul.

ií" Corsican, Sepulveda.
(13 l-Jnredn, Igi.a. Io. .

! |M l.nzrcg, SiiPdtc
(lã Aldeano, A. I.oihs .
(lli Moreninha, Ramon

I" )inri'ii — "( ,:iiçii,. •..*..
t non incirnc. . r,-iiiiiis ,•

ôl

Ol
5" i
sn | (HtKMij o trabalhou E o i A rGpTeS8íl130íiO OS F1UHlÍíleHS6
40 .MONTAKA'.,.NESTA GRAN- r ,de prova F, G, para o campeonato

Em preparo para o grando pre- ,in ,ijh!pi;c,ilil
80 I niio Jocltey Club a realizar-se a !IE olIlibliuIilU
40 | de Setembro próximo, tirou pro- ' I-J a scguinle

va honlem o cavallo Pons, | Fluminense part
Fui regislrado para os 3.200 ailiJ.-tisnío.

metros o tempo de Ul'*!", com (
00 :.'!.'.„ e .1,'.'', respectivamente,
para. os últimos 1.000 e 700 me-
tros,

O filho do Plplolo, que se apre-
senta ninda um tanto pesado, te- ,, "''"

.(..i . - ... r... ,. ...... >'--'ni.

í

í

faX-$&*> ^ .-- jW-âf^iÉSÉí'- 'táã^''

ãi$®$fó, ^yi^^^^^m ''jfpff

'K -•-,;,; • /
- 4|%,.J.- : 

^ 
)^t" 

J
¦y>?s?A::¦:¦ .X":.'"X '.-.'•-'"* •.:•'¦'

; 
|;, :;;,; ,-:'..; -• ' *' - '. 

, -^rWÊ^aM.
-. ¦ 'ff i. fAyyí- i.. ...-'.-.- .'¦ .vví-Siíírw*.

.Àfy^' r~ ^
••¦-'.: ".:.'-':' 'jCf^' -\ j

xxv,' :%

rui. ,,,*--í ,,. ,/( í.t-.
se - . --. ) .-< i studn d-:

nini-iitn cl.Ura*. Ii' mii.tu prn*.¦¦' fjia•*/¦"(' 'ios ftjinrt.s, por.Urim'¦ •--».- r-'i . . iu tle. .-l.-fii*,--
¦iliíciçifi) phy.

mil
-1* lll-VCIIl
nãu ->- uc
lc ten lu

tl*l IlíiiÍ!'!'
luli.,, mr

Nãu ...ii.cn. t-i) -ir cio
qne j.ur \ii,l.-„((i..i, ,iãu,
l"-"  prccoi-i-iliente,
ni .iil.oil ln- senão (lepot.q
.• lulidcsivnlcs ddqniri»
li'"'(nnii itiil-nlí) dO sys-
iiíiir .* nuiiiii' rc-i-ieiicii).

in )•':% un a sú noslc «'íisíi i sif>. c\cn-
1'icius inteiisiius, que põcii cin j«-,
gu, --iiiiiiii.un-,', i> vlolcntiimeiiio
u,'iiiuii. •iiiiiiciu n, itiii-riiI,>s, niib-f.iiici.ir ..i.. |,(.|,'i r-iippi,|.||i(li,s pe-
'•' i"'g «mo, lllli- ille 1.1-1170111 ell-"
iiicntu- ii.- :i(.(.ft->i uuu; no caiai¦ (uiitioi i... seriam apeiias. uma dc-ii.
pesa -o,*.:.- ih- lui-i.ii um., (cniiitir,
1 ¦' ,.. iu-....-..ii. .pi iu uáu pi rigor,
-,. , nn. íiictur liic-ss.uilr dr fn„
diga (pie ,. ...iganisiiu, 11i'<.-> ikkIc»
l-l.l I .|M.,L.

Pcim ii-,'niiu-x ou ¦jiiriifrni», o.*j
'¦y-UiCude, a ta-

:<<¦!.i prln iiiuiinliln do
-rfiffo ..-/-fi,v, van massa»

j 
i>¦.(«•¦-;-..;. v , ijrauti:; h.f.ir.i ,f(: reser*.

j ru.v niil-ilirnr, o fnehinn fatlim-se:•hitie eomo .-.-•«'/
;''' •"¦>¦ -'¦ ' -.¦.( uinnnieii .,,;,.,

" ¦ ¦ -'í. ... dus spm-r¦ii o-.,;/ti.ricrtciin (fatltfja)
i •ii.ru - iii Iwição Irati"

'¦'¦'• : ¦:¦¦'. hhhi.i .

mt rimos t:
'/!' nt.im,i.i jnir-i qua

ii.ipti.rtaiiic du cdtteiição
alcance ti.

>' "'--' !>" ¦('-. ¦¦) iu lhe, d rcifir»
",-'« cnmpli Ci du nlu-

enlleetivida-
' maio, rumplez-idade, e da¦¦¦ <iti......ihilulmi,, „„,.,*,,/i („,,, 0H

•.'•"»( no aperfei-
'tl lifll-o, /•;* oí.l-ír/.J-.

uri! tln nnvtmo cui,tur ,uraifmra ..-•¦..- ,-....,/,:..„¦,, urtindiriso, pni,<:na erlnent-ãn physica de. ttm pn-
su.stt nfnculq¦rítiçiiti. 'i.t *i.i,,ir„o 

fnrtr.i ,,
• < cultura piiysl:'"".' '' '"' '" "' •'¦>:.< ui ula t: nunca'ifi.- .i/o lamentava! do

como Infeliz-. ¦
•¦¦', entre nóf.

Germano, o louro goal-kéeper do valoroso Botalogc

li." ta-,
lan!.. •• M.-.ciiari.

200 melros
Abelardo c llur

100 metros
Heriiiniíinn .* I».

I
r.i vo no direcção de Ore*

esperada coutlngo i me, que o dirigirá na
I grande prova,

SS 0 meic-dJo íüríisla esteve hontem
animado

'•\ ''-"Js" I / . v -y *¦¦¦\y^

v]iín \ r
V _. y

fmèylJÇyr\

1 laiiosiioii
lv- I lr

I Vícliu-ía. C ¦.n.i
;: (JaminJtu, |;, sa r.:i

ií \';il('!iíào, Urtltizinu 5-.Í
i Carinl-o. !¦'. ijo . . 53

Vcnus, s':r!.,!,. , , 51
luireu — "Tliurní." — 1.(1110 iiu-tr

•t:(io.'S •. SOI1S0I1U

Animou-se lionlem o morcado
ttirfisttt

Ta iu bem, ,.
Foram Jogados pari-tt-ia cotes

! em Vcik;s :, IS 1(1, Thesouro a 35,
! Ehyçmji a 25 e Dciirloso a 30.

50 Bem aeeentiir.do foi o movimen*
:t." j to de cotadas, nas quaes se viam
20 í os animaes supra dc todas as mu"¦' '¦ nciras.

CANALES VEM

mJmt
s i Dolly, ,T. Mesquita .

I
.. ' l.e O,r.l-. d MO me, W.

Andrade

í JJ Patinho, J. Firmino.
2 ! " Ventajero, Co.» ire. .

(. •! Gaie •:• lionne, D. C.

( íi Azulado, Osmane . .
•1 l ii CentJoiu tn, J. ?alf. .

( í The Pn inter lopes .

íir>

(lo O Botafogo r. fi. -• anguardein. I
¦ r.\\.. iie 1 ü" campconaiu clc footbnll do Uis- r-,

i tricto Federal e que após a aia l ,-
,, Abe- i brilhante victoria sobre o Vrs.-o I b

. d.-- (lama .-|iie o collocou á ' "ti da l1 
; tabeliã S'í jogou con .-.i-leccio- j ^lu

laiiibal, i '-.ido iiorte-uinerl,.- • aliás fui. ..,,,. ;.,,,,
vencido pur 2x1 .../.i- umu c-x-i .s,-i\,J„-,

riiiiiiiinii, | cursão á capitnl ui* Minas Geraes ainda h
onvite do Club Alhlflien Minei-| ctuino

A ..iclegaçáti .7.. valoroso club
.. a iia-.|iii partirá no dlu 2S du

;;: i mie e
nt cresse r*:n

jogo CIlllC
'.olitino . o
aniei! c ,'. íu

•¦' I

|.?s-p(

I a mm DO TORNEIO ÜOS
TERCEIROS QUADROS

i mi
i n t c* i

1 )' • i. ¦ ter;.
domingo, dl;..
""¦"¦• :¦ gO d;'.

í fleclilldo
quadros, o'•qul pes do

'"-' A o-SJo'¦(rio U,
narl ida ©

do America

arcos,

J, Ca-
nazi o .- 1'lnr:

10.00H iiu/liu
Flori e Hi-iir:

110 n elrc.s par,
golo, Jnyme e Itaul

•iOu metros — Clu-rard
Jayme.

fardo — !J. a;, raid o .;
Oisco — I-iiquié, Vc.sl,

irnack.
Peso — Faquié, Irnacl'

Lyra.
Altura — Tlialnn»':!, C.

,la.\ iiu*.
Distancia — Henri,, ..:•--,

Xlaiella -- Clovis,

j con eme,
C-iinazio, Almeno, t .Aíhícíicc

noite.

levi-iiitii jogar
in dia .1 ibbadf

MenUc-l, Merin- |
Viilcri. Segundo ns jornaes de Montevidéo

i iuiiiin.
'mente .
scu tur

:l.
O ia.tafogo

adversa::,-, dc- :
German-), o guardi-io . .

melhora ndo ili.-i ,-t nu, .---1-1,»1 -,
sidera do como tí tv i d< I...
pers da cidofli». IJ( ai
lio formam un

rogo convidada ym um
Mcürsa"o aos Estados Unidos

leremos no próximo mez uma i p,°ra nSt-^c
temporada ínteínacioiiai de ,A ]i"híi ™™i:> ^ •-

I Buriamaqiu Ala nin i
ÜâSketbâil •¦ yW]»r <- na linha

MONTTEVIDE'0, 21. - (A.)
Annunciam os jornaes nas

'•' ll' I Err. esperado lionlem *i noite de
í« Paulo o jockcy Jullo Canali-sj

ií 60 i 'luo vc'''' uimitar entr1.- outros o ca-' 
I vallo Uberaba,

51 60 j Uucrra sciá o seu substituto na |
51 50 ! m-jú
5JI ti" '

- AlnerU
1 d ..str.-.

¦(.torla ,-,,
"".«, con-•jisíui ,-.o:í

io corrente
'.'/. 

a dJre-,
"V(l d i as»

como Cnrlo;* l.eite i
o melhor -.*.-i;•.-¦,-::-.-
Nilo o consagradr

50
50
50

f S Pingo, Avelino . . .
4 i ;> -.Ws!..!-,, Nelson . .

í 10 1'redilec to, A. IP-nr.
.1 pnri-n — 'II -ln.¦,-ii.ilu.

i.icfr.is — lidin.s c siii.-iiii.i.
\\: ( |.

i — 1 Zoppplin. Mi a rez x. ,1

— ' cm-

( Prcstici

TJ. *.-;;, uc

íme) .a

"to

rec:iMtmeniIa-sc pc-i;i p, rJc-i.-au dn seu latim., e pi^tu excelic-ncia
da matéria |iriiua 'iclla etiiprL-gatta. Cevada i: lupulo de 1' ur*
dem. Agua purivinia dos oianaiii-iaos de tlrlcm i- Xerem, eon

sidcratli ;is mais puras da Amcrii-a rio Su!.

o "Stand" da BRAHMA na Feira rie Amostras

Con- n ,í,'

( ü liiysses, Canales „
- " Taquara, Cof-tne. . 57 50

nsntario e Cabaretíer já estão
nas cocheiras do Aggeu

Desembarcados liontem do "Al

mirante Jaceguny". foram aloja
dos nas cocheiras do tu-inador Ap
gou de Souza os uruguayos ini
portados por Suarez, Comentário

c Cabaretíer,
O irmão de ,Hibi!co í sem duvl-

da alguma mais bonito, mas sof-
ír.ii algo com a viagem, chegando
um „in;.i abatido.

quer comprar potros em
Palermo?

Punia dfl nfíi,-=n piyi-iflc. «v-, nrn. suas secçoes dcsPor,iva3 Q»e-¦jíjpid ÜU OlHCiO e.ntldno , .iu pi8- durante o mez de setembro se- ouro'
siltpntP íl,1 ís-wn-* an '- riolo-rarín guírá com destino ao Brasil, a lini mcia '"'"rito de pr.i.-ieiiOlUelilC Uu r,','..ú 0> .. inlí;. d.u , , , ,. _,' , 1 ,. ,*¦„¦<, t„,,ur.i-,,..., equipe dc basketball d o Club

aj?!iifir j Nacional de Regatas, afim de \?'*,''*,. .
O presftlenT da Amea diri i disP-U-ii: ali varias oartidas com aurizu.iteX'. u'-!.-;.;..' ai^J

glu ao 2 . delewdo auxiliar cm J 
as suas congêneres brasileiras —

dau de hontem. o seguinte offi-1 j^ m BASKETBALLÉRS 00 | 0 FLAMENGUIMO CONVOCA

i m & '
JA •*.'•?>. X* S\

•*.-* \\ ry
I

Caruarn, Iprn.-ielo .• |„,r,.« — -li nu,.„,,-
Irim — tunnilí •- SOOJIIIIII

K», rta
( I iMiygnni, Ignacio , . ..;! 2*

I

FLAMENGUINHO SEUS DLFENòÜRES

( 2 r.idii N. C. .

|L-oirpanftia tervejaria Brahmajj3;!"1T2Z
'¦ff?—o 'il»-i)iWii»*H"»«*^.«4..,..»..,.Hi»iag*w^>»'^ m,Jtm I ( ã Caco!»:, D. C, . .

St: C orande a animação no tun
platino peio tradicional leilão dos

»(j I novos produetos, qtie o Jockcy
sou me- Club Argentino sf>e realizar an-

iiualmento ern setembro e outu contros nnterio
bro,

Segundo um caprichoso Impres-
so do.s srs. Adolpho Bullrich *i
Ciu. t.ttla , dc Buenos Aires, esto
jornada £ nm.t das mais Itizidlns
-..m f:'h03 de Rico. Macon. Pica-

_• i-ero. Serio. Crncnnour, a tina flor
50 í dos garahhõeè aruentlnoa.

"Reportando-me ao assumpto
do officio desta Associação clt
numero A 1 80U. cm vista do-
últimos acontecimentos verifica-
dos nos campos cio Carioca f. C.
e cio River F. C„ por oceasiãe
dos jo«os realizados em 10 c- 17
do corrente peço a v ex. re-
commentar. especialmente, ás
autoridades que presidirem os 0diIoni niderico e Kinmatchci rie domingo próximo' —
que exerçam cora. a maior se- Jan{íf »\mi**\a m BofafO^O F, G, i ^"'movendade as providencias poli n , t, . , j 3 .
ciaes que julgarem necessárias reêt0Hn do RotnfÒKo^^cf offereceafim de se evitarem as scena5 nos seus associados e famílias, mais
lamentáveis registradas nos en- uni eU'^-'

Ci director dc baskctb.ill rio Fla- j q r!ire*-*'r,r
mcníiiinho, filiado ao C. R. Fla- ¦menguinht
mengo. pedr. por nosso Intermédio, j lt]1,J,,',0 pecic'io compareelmento dos jogadores j n
abaixo, iis 20.rio de segunda-feira,
25, na sí-de da Associação Chrislã
de Moços, para um rigoroso treino:

Sylvio: '-ereira e Haroldo; Juli-
r.ho, Cezar e N"'o: Vital I, Raul,

com,.,'.rc'ciine::to uu-
abaixo, domingo prra.rr
ras, no campo da ru.*
n. 207, utu,i de trein
Combiti.Tfo AlLíon:

Mello, Perc-ir;
Altevir, Gentil. Pinllnho,

34 50

Para o brilho o snecesso do mes-
mo já estüo efíecíundos os prepara-

Fem outrr motive ai r-rlrcn- tlvní< neeessnrios...cin uttirt. .ciou c *iii*uel.n rmp_ nfin;l,in orchestra abrllhnn-ÜO a V ex a attei, ), que dlS- tard essa encantadora festividade,
pi risar io presente siVVO-mÒ (!0 n"-1o Inicio serA fts 20 horas, terml-
f.seio D?ra reaf tini a- 3 itcstos ::n,r.'1r' ?A dant-as is 21 horas.. . * cju uma icniiiiihii-, j in oi-uo TTfiveiM co.mo d*; ror»ume, mcsíisde alta estima 9 e«. ecill! consi- reservadas para o jan!.-.r dansante,
deração — fai — Afranio -li: j ^.".'''"V ,';'X F'r, f,r,i',"ita(ias

I tonio da Costa — Presidente". |' ?Traiò"de""písseto"* "° c'uí'

derlco, Roberto Sampaio, i-ie;
(.• os demais sócios que dcüt-jarcir,
treinar.

T^ W.
! iSesultuáotibtidopíííoiieôiStsí jj

Pilules Orienlalef
í Socfucfu - RwoiMlilutala

*Ap\,j 0-!*.'Á P. wbu i^cizniií^yi-jtTi
2 t.i;f:.i s> fruso dt -arifaíru jciin
<j 'j q-Jíl (!;*,*t,-D 6su.-»t o oon» 9 i

índtftfO 
d*

I *i. R*Tlè, PH-rm,,ceuttc*
| 4&, nuo i* i'£c!ilqulw, Paii; i

i
inziün, 1
-»-"ri»rs»»y>#' 'rS,..jii

A i'.r.*Si .;,*.-, todta ,> ritrtziíit*.

'mmWeamm^tKaf^^

RESTAURAM! "OUVIDOR"
ki \ t.\i íi irr, 3:1

COZINHA DE PRI.MKIH.-t OKiHM - PliíJCfi ItAZOAVEL

RESTAURANT DOS SPORTMEN
WgÊMSiB*ÊÊKÊS**SS*W9SSSkWSSIB^g^SS&*W!MS&^^
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NovniEino Naritino
0 JORNAL — Sabbado, 23 de Agosto de 1930

MB—BW

Serviço organizado diariamente pelo 0 JORNAL em combinação com as companhias de navegação

VAPORES ESPUKADOS E A SAIR NO MEZ 1)E AÍ.OSTO Movimento do Porto
DA EUROPA PAR.**. AMbKlCA UO ttUL

t»rofl»deficlu Vaporea , Chego | 6ae I Oestlno

Hannwnio . • ESPANA £3 53 B. Aires
BAEPENOV .... SD B. Alrea

Londres . MIC. PRINCESB .. 85 it B. Alres
UsuifiuriO . ORAL 0. MARTIN. 25 25 U. Aires
MaraelÚ» . FORMOSE .... 25 25 B. Aires
HamDurtro . . 1818 2G
ürenwn . . SERRA UENTANA. n. , ío B Aires
Lonarw • . andalucia star. so 31 u Aires
Souttnurnpton ALMANZORA . .. 30 81 D. Aires
üuecU. . 8UECIA ..... 31 B. Aires
»« «a ••> *• •• •• ••'••••• —"
•»*•*, «¦ a* •• t* oe n «n m •• "—* *"*— •• * • • o
y»m mm *t • o* •• •• • • •• ¦** | mm •*» •• • •
m*> •• 00 •• *m o¦ *• ¦»*» ** «"» **** | ^m * » * * * *

1 Setembro

Havre . .
Bordéos . .
Hamburgo .
Hamburgo .
Llverpool •
Oenova . .
Oenova . •
Axtijterdam >
Antuérpia .
Londres . .
DunlK-rque .
Bremen . .
Hamburgo ,
Hamburgo .
Southampton
Oenova . .
Londres . .

AURIGNV . . . .
LUTETIA ...-.*.
ANT. DELFINO . .
BAYERN . . . .
DEMERARA . . *.
DUILIO ..•„.-.
FLORIDA . . . é
CELRIA
Jj. CHARLOTTE ..
H. BRIGADE . . .
FORT SOUVILLE
WESER . . . .
M. SARMIENTO ..
CAP ARCONA . .
ALCÂNTARA . . .
CONTE ROSSO . .
AVELONA 8TAR .

1
2
2
3
3
i

<i
5
—
8
—
9
S

10 10
12 12
13 13
13 14

Aires
Aires
Alres
Alies
Aires

B. Aires
B, Alies
B. Aires
."¦ramos
B. Aires

B. Aires
B. Aires
ü. Alres
B, Alres
B. Aires
B. Aires

OA AMERICA DO NORTE PARA A DO SUL

ProeedaMla Vaporaa Chega I Sae Dostlno

H. Torb . . . 1 VOLTAIRB . . ,
n. VOA . o olBOUT. princb
mm •• •<¦ ••!¦• ••• •• «•

ÜA | !7
28 88

B. Aires
B. Atres

Setembro

N. YOrb ... 1 AMERICAN LEOION 414 B. Aires
N. Vork . . . WESTERN PRINCE 11 | 11 B. Aires

DO «JAPÃO E PACIFICO PARA A A. DO SUL

Procedência Vapores Chega 8ae Destino

Kob» , . 1
itobe . , ,
V» ** **

KAMAKURA MARU'. 1 87 I SB
MONT.-MARU' . 86 27
mm mm »» m» •¦ m **" I *-**—

B. Alrea
B. AlreB

DO NORTB PARA O SUL

Preeadwiela Vapores Chega soo Destino

•fkncslu' . -> •
m» •• •• ••

CabedeOo • «
loa •¦ •• O*
Belím o • •
Manáos. . - *
Reclíe , B •
i». am •• ••

Mantoo o a o
aeiem , • . •
x>« •• *m *»
PM • • •• ••
pa •* •• «•*•
Ut* • • «e *•
¦>• o» BK O*
Penedo „ , .
¦*¦ • • • o tx. Ba
Belém » » »
Tutoya . • .
»> ¦ ¦• #• o»

ITAPUHY . . „
MANTIQUEIRA .
CARL HOEPCKE
ITATINGA
8ERRA ORANDE
O. DE CAXIAS .
RECIFE . . „
ARARANGUA* .
IVAHV ....
PIRAHY . „ „
CAMPOS „
ITAPAGE» .
ITAPERUNA o -. o
LAGUNA . . . .
MIRANDA . o .
ITAITUBA . . . .
COMte. CAPELLA .
ITAUBA . . .
MANTIQUEIRA . .
MANA08 . . . .
TUTOYA . . . .
ASP. NASCIMENTO

o •
D e

24
<— | 22

24
—- 24
24

23 24
84 80
20
25

89 -
£5 87
27

—• 27
27
28

-— 28
27 » íll

20
27 —
20 -~
30

P. Aleprre
P. Alegro
Laguna
P AIcrtp
P. Alegro

P. Alegre
P. Alopre
P. Alegre
Iguapo• • •• • •
P. Alegre
P. Alegre
S. Fraiií-l-rr»
l.ae-una
Imliltubti
P. Alegre
P Aleirri
P. Alegre

Laguna

ÜA AMbKlCA ÜO SU' PARA A EUROPA

Procedência Vaporos Chega ti»- Oestlno

.". .. ,. .. EGLANTIEH ... — 83 *\niiiprpla
ü Alres . . 3IULIO CESARB 23 V3 (lenova
U Aires . . 1AMAIQUE . 23 23 liiivrt
U Alrei) . . VALPARAI80 ... —• 24 tl eldiLtítors
U Alres . . DESEADO .... 25 25 Ltverpnol
0 Alres . . ALMEDA STAR . 26 28 Londres

ouqueza .... 26 Londres
B. Alres . . 8AHOR ..... 28 llaintiuigo
B. Aires . . ASTURIA8 ..... 28 2K áliUttlHlllpl

SABOR ..,,¦. 28 Hamburgo
II Aires . . GRAL. ARTIGA8 28 2» M11111I1UIKC
B Aires . . VILLAGARCIA . 20 22 llaiiiliururc
li Aires . , EUBíE 29 20 Havre
B. Alres . . ALGORAB .... 21) Hntlerdam
.. A. ALEXANDRINO. 30 Hamburgo

Setembro

B. Aires . . .'FLANDRIA .... .\tn*itcr'laim
B. Alies . . .'BADEN Hamburgo
I!. Aires . . «, CONTE VERDE Cemiva
I). Alre3 . . . HIGH. CHIEFTAIN. :! Londres
II. Alres . . . PRINC. MARIA . 

', Oeiinva

li. Aires . . . werra .... Bremen
 .. arta Ur-emen

li. Alres . . . MENDOZA ... 66 (ionova
B. Aires . . • DESNA ..... 8 , Llverpool

, ALPHERAT ... 12 12 Itottoidani
B Aires . . . LUTETIA . v „ 13 13 Bordéos
15 Alres . . . DUILIO ..... 14 14 Oenova
B. Alres . . .IALMANZORA . .. 14 14 Sotlllianipt.

CUYABA' .... 15 Hamburgo

DA AMERICA DO SUI PARA A Dü NORTE

Procodonola Vapores I Chega I »ec I Destino

• o .. o. .. ALEGRETE . „ „ I — | 28 N Orleans
» .. CABEDELLO „ *,. 

j 
— | 31 

' 
N. York

• •• •• •• ¦• • » «• • O O ¦"¦ ». .* .O
»* * ** • * • • • • * — I ¦"• -¦• O» ¦ a

Setembro

B Aires
B Alre3

B. Alres
B. Aires

WESTERN WORLD
EASTERN PRINCE
ATALAIA . . . .
PARNAHYBA . . .
AMERICAN LEGION
SOUTH. PRINCE .

17
17

K. York
.N. Yuik

13 N. Orleans
15 w. York
17 n. York
17 N. York

DA A. DO SUL PARA O PACIFICO E JAPÃO

Procedência Vapores Chega | Bbi* | Destino

o .. COQUINBO
• o oo o« a- • • m. •>• •
" * ¦> b * ¦> * a • mm mm m.

. o . I — | 30 l Arica
• <*• ol "™— I 

"~™ 
I 00 «a oo

. »i mm •**" | — !••>•• ••

ENTRADAS EM 11

De Biienos Alrep, o pnqiiote nnelo-
nnl "Al«n'rante Jnceguny", ao Lloyd
Hrnsllalro. »•

De Imbituba, o paqueto nacionnl"Italtuba", A L.iko Irmilos.
Do Caravellas, o paquete nacional"Ipanema".
De Fnntos, o paqueto nacional

"Mnntlti" an Lloytl Brasileiro.
De Cabedello, o paquete nacional"Itatlníra", á Lage Irmilos.

SAIDA1*! EM 22
Para Porto Alegre, o paqueto na-

cional "Itapema".
Para Hamburgo o vapor allemilo"Bahia".
Para Amsterdam, o paqueto hol-

landez "Kemclniitl".
Pnra Belém, o paquete nacional"Affonso Penna"'.
Pnrn Areia Branca, o paquete na*

clonal "Merity'.
Para Campns, o vapor nacional"Victor Konder".

MALAS POSTAES
GIULIO CESAIlE — pnrn Borce-

lonn, Vlllefrnnche e Gínoyn.
Impressos até 1 horas do dia 23-

cartas parn o exterior até 8 horas
do dia 23.

ITAPUCA — parn Vlctorin, llhéos
llnhln <¦ \rncnjn.

Impressos atò ò horns dn dia 23*
cartas pnrn o Interior atfi 6 112 ho-
ras (lo dia 23; ldem, idem, com por-
te duplo até 6 horas do dln 23.

ESPASA — pnra Santos, Hlo
Grnnile .* Rio dn Prntn.

Impressos atí 10 horas do dia 23-
objectos para registrar nté 9 horns
tio dia 22; cartas parn o interior até
10 112 horas do dia 23; Idem, Idem
com porte duplo atfi 11 horaB do dia
23; cartas para o exterior até 10 ho-
ras do din 23.

ITATINGA — para Santo*, e mal*
portou ilo Sul.

Impressos atê 6 horns do dia 24-
objectos pnra registrar até 13 horaf
do cila 23; cartas para o Interior até
5 112 horns do dia 24; Idem, Idem
cnm porte duplo atê 6 horas do dia
21.

CAIU, HOEPCKE •— parn Sanloa
S. Eninclsco, Itnjnhy, Florlnnopoll-.
e I.iiKiinn.

Impressos até B horas do dia !4-
ohjeetos para registrar até 18 horas
do dia 23: cartão para o Interior até

5 1|2 horas rto dia 24; Idem, Idem
com porte duplo até 6 horas do dia
24.

CÃES DO PORTO
Embarcações atracadas no Cáes do

Porto, nr trecho entregue á empresa
arrendatária M. Buarque de Macedo,
hontem. ás 10 horas:

Armassns;
Interno 1 •— Hlate nacional "Sala-

cia" — Cabotagem.
Interno 1 — Vapor nacional "Maria

Lulza" — Cabotagem.
Interno 2 — Vapor nacional "Carl

Hoepcke" — Cabotagem.
Interno 2 — Vapor nacional "Serra

Grande" — Cabotagem.
Interno 3 — Vapor nacional "Ingá"
Interno 3 — Chatas diversas — «Jom

carga do "Clavarach".
Pateo 3/4 — Chatas diversas —

Com carga do "Southern Cross".
Interno 4 — Vapor Inglez "Dryden".
Interno 6 — Vapor belga "Olym-

píer".
Interno t — Vapor holland£z "Ryn-

land".
Interno 7 — Vapor allemAo "Bahia"

Recebendo carga.
Interno 8 — Vapor americano "Fellx

Tatissig" — Descarga dc arame.
Interno 10 — Chatas diversas —

Com carga do "Bakersfiejd.
Interno 10 — Hlate nacional "Coral"

Cabotagem.
Pateo 10 — Hiate nacional "Pery-

nas" — Cabotagem.
Tateo 13 — Vapor chileno "Coqulm-

bo" — Descarga do trigo.
Interno 17 (externo C) — Chatas

diversas — Com carga do "Desna".
Interno 17 (externo C) — Chatas

VARIAS NOTICIAS MARÍTIMAS

diversas — Com carga do "Flandria"
Interno 18 (externo C) — Chatns

«A*J»*»WW^WWWW*»*^^

SERVIÇO AÉREO
Procedência Aviôoa de I Chega I Suo I Destino

Kuropo .
•'tule . ,
Nata» .
P Alfure
«n.prii-sfl.
Cblle . .
• • * * 00
fiuropa .
Cblle . .

AEROPOSTALE
AEROPORIALB
CONDOR . . ,
CONDOR . . e
NYRBA . . -
».VRBA . . . ,
CONDOR . .
AEROHOSTALE
AEROPOSTALE

23 23
23 23
S5 1 S»
80 I 27
27 23
SR 2»

2'J
S0 30
30 I 30

Cblle
Kurnpa
P Mejre
.Natal
ctnie
America II
P. Alegre
Chile
Europa

Setembro

Natal . . .
P. Alegre .
•imerlca K.
Chile . . .

RuropB , ,
ijhile , . .¦Natal . .
t\ Alegre .
\miTica N.
Chile . . .

Kuropa . .
Chile . „
Natal . . ,
P. Alegro ,

CONDOR . „ , .
CONDOR . . .
NYRBA . . , ,
NYRBA . . . ,
JONDOR . . .-IEROP08TALE
AEROPOSTALE
CONDOR . . ,
CONDOR . . ,
1YRBA . . , -,
NYRBA . , .
CONDOR . . ,
AEROPOSTALE
AEROPOSTALE
CONDOR , . .
CONDOR . . ,

¦3 2
3
i
5
5

| 0
6

íl 0
10

10 11
1! 12
| 12

13 | 13
13 | 13
ij I 10
10 17

P. Ale*?***
N a tai
ChU»
America n.
p «MPirre
Chlie
Europa
P. Alegro
.Natal
Chile
Mnerlca N.
P. Alegro
Chllo
Europa
P. Alegre
Natal

PORTOS DE ESCALA DO SERVIÇO AÉREO
PAHA O nOHIB.

O. Acropoatala «a Victorlo, Carov-iilaB, Bahia
Mareia Recite Notai. África OccIdentcU. Marrocos *
Europa

s-radteots Ooadot — Campo», Victorlo, a. Uatbeor.
Jarnvellao, Belmonte, ilhêoa. Bahia. AtbcaJu' MacelO
Recife Parcbj-bo a Natal.

N/rba - fara Campou Vletorta. uaraveiloa uneo»
t)ani« Araeoju Mareia, Recife, Parahyba. Nata.
Jearâ, Amarraçüo Sdc Lula. ParA UuayanBO inglesai»
e hollandeeas. Antllbat • America flo Norto.
PAHA O -SM,

-U Aeroapoataie —santoa, ITIorlanopoilB, Porto Ale
<re, Pelotas Uratrna? Arnentlna Paracroa*- • Cblle

Srndlrato Uondoi — dento». Paranaguá, tsv Fran
rlsr-o, Itajahy. (Tlorlanopolla. Untuna Pelotas. Rl<
Iranrtr • Porto Alearre

Nyrba — Para dantoa, ITlorlanopolia, Porto Alegre
Klo ciranda MooteTldéo Bueno-* Alra* • Chllo

ENCOMMENDAS POSTAES DO SERVIÇO
AÉREO

O fechamento doa Malaa Postaea obedeça ao so-
Tulnte horário:

Syndlrato Coado* — pana o Norte o oora O Uni
is 18 norar Ott «espera 4a partidaNyrba — Pata o Norte e para o SuL ati ta ttoora» 1a vespire dae ortlúa

Ae-rasposiai» m Pars o Norte aa 10 noras e para c
Sul ás 11 borat dü.Mbbado r-ecebeado eac-ommeodas att
ás 18 horae da «rtttiera e correspondência para a maiade nltlmo tvorn atí ás II o 18 horas reapeotlfamentr
para o Norto » para o Snl,

Setembro

LORETO P. Pacifico

DO SUL PARA O NORTB

Prooedenola Vapores I Chega I Sae I Destino

P. Alegre . . itapuca . . „ ,. — l 23 Ãrãõâíu7""
IGUASSU' .... — I 2í Maceió
• •• TUPY ..... — I 24 Victoria

p. Alegre . . itaquice .... 83 1 2b Ueiem
9. Francisco . LAGUNA .... 23 .... o... .. .. .. D. DE CAXIAS . — 20 Manaos
.. .. .. .. CAMARAGIBE ... ~ 20 Manáos
P. Alegro . • itaiiera* ..... 24 27 Cahedello
Santoa . . . MANDU' .... 24 | ¦> •• celeste ..... — I 28 caravellas
P. Alegre . . ARARAQUARA „ 26 28 tlerile
S. Francisco . ANNA . . . ~ 27 | •— ......

IPANEMA .... — j 28 caravellas
.. .. .. .. ALICE ..... — 20 Aracaju'
P M-t-re . . itajubá . 28 30 penedo
P. Alegro . . RIO AMAZONA8. 20 I _
P. Alegro . . «ictohia ... 30 | 31 fi-anüòs

- WASCONCELLOE — 1 30 Penedo
Laguna . . . ETHA 31 | ... .,

iiii S. í LI
Oo tiniooa paquetes de luxo NORTB*

AUIRICANOS om trafego entre
O Sreoll o Nova Vork

•Hooommodsfifles de 1* 2° e 8'

Ao proumao
oahldse do

Rio 0A01

Para l ars
H. Vork Rio da

Prata

Western World.| Beí. 8|'*~ •
Amerloan Legion- Bet. 17) Set &
Southern Cross. OUL tf Bet 18
Wostofn World.| Uut. 15|0ut. 2

WIACIH TRIANGULAR

tnO-BUROPA, NOWA SORK-HIO
A rasgos REDuaiDoa

O PAQUETE

WESTERN WORLD
Esperado do Rio da Prata no dia

8 de Setembro, sahirá no me-mio
dia para: BERMUDA e NOVA VORK.

O PAQUETE

AMERICAN LEGION
Esperado de Nova York no dia <J

de Setembro, sahirá no mesmo dia,

Baro 
SANTOS, MONTTEVIDB'0 t

ÜENOa AIRES.

AOENTES OERAES PARA O BRASIL

Thfi Federai Express Company
Avenida Rio Branoo n. 43

N. G. I.
ffãvígazíone Generais Italiana

8AHIDA8 PARA A EUROPA
CL Ceeara .. .. .. „•> 83 Agosto

Dulllo .. .. ... „, .. H Setem.
Q. Ceaare .« .. »» ». e outub.

Dulllo .. .. .. [.. .. 23 Outub
Cu Cesare „° „ „„ .. 10 novem.
*"'¦¦¦"¦ "¦¦ ¦—¦¦!¦ « «m

Sahlrá hoje, 23 do corrente para:
BARCELONA «ILLCFRANCHE (Nl-
ce) e GÊNOVA.

DUILIO
Sahlrá no dia i
do Seteinliro,
para:
SANTOS,
MONTEVIDtO a
BUENOS AIRES.

Satilra no flia
14 de Setembro

para;
BARCLLOMA.

VILLEFRANCHL
(fíioe) te

GÊNOVA.

AGENTES GERAES

ITÁLIA AMERICA
A». Rio Branoo 4 — Tel. 4-1742

Sud Atlantique
Ctageure Réunis
Jamaiqüe
Sahlri boje, 23 do rrorreme. para:
BAHIA, .'SBOA, VIGO c, LE HA
VRE.

Formose
Riitilrâ no dia 25 fln corrente, pnra:
SANTOS, MONTEVIDÉO « BUE-
NOS AIRES.

ITROXIMA3 SAHIDAS
PARA a AIRES PARA EUROPA

Aurlonu.,
Luttttio. ,
Krokue
KoFotieiún.
Ccylin .

t Sn,

IO üet
10 !tet
2.1 SpI.

EuDei . li) isortr
Lutetia. m Mfi

<-"ormoie . 10 Bet
Aurign» , 34 orl

• i-oiiu* . 1 OnL

n

8ERVIÇC OE CARGA
FORT DE SOUVILLE — Proreden*
te de Anlupipin e Duimcrqne, «pe

rado no Klo, no dln (I de Sr-K-mbra

Agente Geral dat Companhias
Fronceias

AVENIDA RIO BRANCO 11 e 13
Tel. 4*6207 — Caixa Posta! 346

pm SERVIÇO DE
PASSAGEIROS

Linha célere PllKTO AI.KGKB REt:!^ m* PORTO ALEGRE
IV O RTE SUL

O UAflUU K « ';>*>»!' (Iii i A 1 í..rj PAUMC-IIS

Araraquara
Sahirá no dia 28 do corrente, ás 15

VICTORIA, 29 — 11 hs.
BAHIA, 31 — p. m.

RECIFE, 1" de Set. — a. m.

burns, parat

Embarque de passageiros: 14 horas, no Armazém 11
Cri.xinia -.aiiida para Vlctiirin Katila * Recife:
i de Setembro.

O HAPIUU tt irolKllHiJlliil v»vn tc-iss

Araranguá
Sahlrá no dia 26 do corrente, is 15 Horas, puni
SANTOS, 27

RIO GRANDE, 29
PELOTAS, 29

FORTO ALEGRE, 30
" -*¦" n namiunit. m

Embarque de possaeeiros* 14 boras. no Amssein 11
Próxima sahlda para o Snl: 2 de Setembro.

J*i.uKii*íciit* d-r ffiiri!... jk-Il âriim^etn 11 ott Eo vu-iivrur di -wtilda l*aMMiKrt*ns: eími**nte 1* l-Ioiwí ***
AVliT.NiOA IUO BHAímo um loja l>tMio« 2-4X20 e no n. A na VITa — phone 8-Ü644

6 n. 15'. ns fc.riprlr.tcr — Phone 8*2(151 8783
Cartrr.i- com O ae-rntí «.FHINSIi «.ll.VA - Kna 1o» •Wprrailniw n IS — E»hone 6-1BC0

HU UU lifU
Próximas sahldas paro a Europa
OESEADO .-.¦ «o «,:*. 25 Affosto
ASTVKIAS ,, 0. .. 28 Acoeto

DESNA . .. .. ., o. 0 Setem
ALMANZORA 14 Setem.
OEMERARA.. .. ., 22 Setem.

Pars o Rio da Piais
AT.MAN7.ORA
DEMERARA ,
ALCÂNTARA.

ARLANZA. .,
DARRO.... ..

81 Agoi-to
3 Setem

12 Setem
27 Satem.
20 Outub.

rfWWVfW»

Senriço dí Gargs
SABOR - Sahirá no dia 23 do
corrente, para: Havre, Arotuer*
pia, Rotterdam, Hamburgo e
Reino Unido.

Para mais informações sobre
Passagens e Fretes:

The Foya! Mail Sleam fackei Co
AVENIDA RIO BRANCO, 51 •

'A*. 4-300013
65

Proilmao Mhldaa para

BARCELONA, VILLEFRANCHE
E GÊNOVA ¦

comeYemie
8 de settmbrocomt rosso

4,r»«
•JOHTIi VERDt
CONTE HOBOG (!) Set.'ONTE VERDE i outul
CONISi «uont, S3 OUIU

33 da SeUmbro

OUTRA0 BAHIOA3
Burop*

s setuii
»3 Betem
h outul

S «ov.

PRINCIPESSA MARIA
Sotilrí no dia D ds Setembro

¦para CEUTA. SAPOLKQ a QE-
NOWA

iJovd Sabaudo (Brasil) S. A.
Agentes Oersei pare o Brasil

Av. Rio Branco 88 — Tel. 8-2338

rurness Prince Line

\\0\ mmB lnJiia*- v **p Éj8a

\l\ w\
*&tr*\*p Ke
galar eom
Novos e La
tDOMM Ha
qaptes Mo
tores entre

New York
Brasil e Rio da Prata" 

SOUTOS PPINCE
SAhtríl no dls in do (torrente, pnrn:santos, normrvioro o buenoo

AIRES

EASTERN PRINCE
gchlrt no dia I dc Setembro pura:
^TRINIDAD • NEW-VORK.

AGENTB8 OERAE8I

51 Co. li

POSIÇÃO DOS NAVIOS EM
TRAFEGO

Do I.loj.l HriiHlIrlrot

MONTEVIDÉO, 20 — "RotlrlgUOS
Alves" elicgou hoje, ao meio dta

SANTOS, UO — "C. Cnpelln" entiou
hoje, fts 7 horas; snhirá às 15 honic.

SANTOS, 20 — "jV. Jaeeguny" en-
trou hoje, ils 8 horas; sahlrá ama-
nhíl, ils 16 horas.

PARA, 20 — "Joilo Alfredo" c-lie-
gou hontem, .ts 5 horasi sahlrá de-
pois tle iimantiil.

MACEIÓ, 19 — "ParA" chegou ho-
Je, As 14 horas; sahlrá hoje, ás IS
horas.

MARANHÃO, 10 — "Cax .-ant. ti"
chegou hoje, As 11 horas; sahlrá
hoje As 2 horas.

RIO GRANDE, 19 — "C. Rlpper"
chegou hoje, As 14 horas; sahirá
hoje, As 10 Horas.

PORTO ALEGRE, 20 — "C. Rlp-
per" chegou hoje, ás 2 horas,

AREIA BRANCA, 20 — "Campos*'
chegou hoje, As 0 horas; sahirá
amanhft, As 13 horas.

CORUMBÁ, 19 — "Argentina" che-
gou hoje, ás 17 horas.

RIO GRANDE, 19 — "C. Ripper"
snhlti hoje, As 17 horas.

SANTOS, 19 — ".Manilir sahirá
dia 21.

D. CAXIAS, 20 —- C.mta chegar
a 21, cerca (las 15 horas.

SANTOS, 19 — "Bocaina" sahlu
hoje, As 17 horas.

PARANAGUÁ, 19 — "C. Capella"
solilu hoje, As 14 horas.

LAGUNA, 20 — "A. Nascimento'*
chegou hoje, ás 10 horas; sahirá
amanhft, no melo (Un.

RECIFE, 20 — "ParA" chegou ho-
Je As 7 horas; sahlrA hoje, As U
horas.

VICTORIA, 20 — "Barbacenn"
chegou hoje, ás S horns; sahirá ho-
Je, ás 17 horas.

SANTOS, 20 — "C. Capella" sahlu
hoje, fts 14 horas.

VICTORIA, 20 — "Barbacena" sn-
hiu hoje, ás 17 horas.

NATAL, 20 — "Manáos" checou
hoje, As 4 horas; sahirá amanhíl, As
9 horas.

ASSUNCION, 20 — "Paraguay"
chegou hontem, As 8 horas; snhiu
hoje, As 5 horas.

LAGUNA, 20 — "A. Nascimento''
chegou hoje, ás 4 horas; sahlrá no
dia 23, âs 7 horas.

BARBACENA 21 —- Espera che-
gar As IS horas.

C. Capella, 21 — Ahl, âs 11 horas.
MONTEVlDírO, 21 — "Rodrigues

Alves" sahlu hoje, A 1 horn.
RECIFE, 21 — "Mantiqueira" sa-

hlrA hojo. As 3 horas da tarde, tle-
vido máo tempo,

Da Contrlrm
No porto-"Itaptiin", desdo 20 do mnrço [,,o-

xlmo passado."Itnguassd", desde 11 de Julho pro-
xlmo passado."ItanaRf", desde 11 do corrente

"Itaquatiâ", desde 17 do corrente
"Itapuca", desde 21 tio corrente.
"Itaituba", desdo 22 dn correnle.
"Itntlngn", desdo 22 do corrente
Dn Snl:"Itnjiiliá" —- Sahlu de P. Alegre

para Pelotas, Rio Grnnde, llnlaliy,
S. Francisco, Paranaguá, Santos, Silo
Sebastião e Rio, dia 22, As 10 horas

"Itagiha" — Sahiu de Itajahy puni
Rio Grnnde, Pelotas o P. Alegre, dln
20, âs 11 horas.

"tapney" — Saiu de Florlnnopoll?
pnra Itajahy, Paranaguá, Antonlna
Snntos e Rio, dia 21."Ilaqulce" — Sahlu do Rio Gran-
do pnra Santos o Rio, dia 20, As
16 horns."Itnnema" — Chegou do Rio á
Imbituba, dia 20, ás 17 horas.

"Italpava" — Sahiu do Itio pnrn
Snntos, Paranaguá, Antonlna, Ita-
lahy, Florianópolis e Imbituba, dln
22, âs 12 horas."Itnpemn" — Sahlu do Rio pnrn
S. Sebastião, Snntos, Pariiiiagiiá, An*
tonlna, S. Francisco, Imbituba, líio
Grande, Pelotas e P. Alegre, dia 22.
ás 10 horas."Itnpf-" — Sahlu de Santos para
Rio Grande d P. Alegre, dia 21, ás
17 horas.

"Itnherâ" — Snlilu de Flnrlanopo-
Ils para Poranaguâ, Antonlna, Santos
c Rio, tlla 21, As 19 horas."ItassucO" — Sahlu de Imbituba
para Rio Grnnde, Pelotas e P. Ale-
gre, dia 21, ás 17 horas.

Do Nortei
"Itnmar.icft" — Chegou de Recife

a Macáo, dln 11."Itaúha" — Chegou do Bahia â
Aracaju, dia 21, ás 10 horas.

"Itahltô" — Chegou do Ma»*.i:-,!-..',o
A Belém, dia 21.

"lttipuliy" — Subiu de Victoria »i.
ra Bnhla. llneelj llecife o ou ,!> 1'..,
dia 21, ás 14 horas.

"ltnlnibê" — Sahiu de Rn li ia par*».
Recite, Areia Hriinra, Ceaiâ, M.-u*,.
nhfto e Belém, tlln 21, As -,, |,,.,

" Itapngí-" — Subiu «ie ll.vifi pa ,-,
Bahia e Klo, dln 21, âs 22 d».¦..,*.

"Itiuiuera" — Chegou tle C:»t -a*.-!lo
â llecife, dlll 22, ás . noras.

o.s (tir. pau nr" HOJE PA II t A
El ItOPA, A IUIUIIII llll "lili 1.1,1

11 rs \ it ir"
E' esperado ln-j«, nesta capital, o

paquete Italiano "lliulio Cesare, , ;...
cedento do Buenos Aii».*».

Esto triitisnllnitttfo Italiano ,-,¦; -,
hojo mesmo, proseguirA viagem,
et berá a sou burilo os seguinte.** ,..
satiólros nuo so (lo-síhuun a i.wi.; .;
Sr. Bernardd .Allolleo e iain..:a, .:
bulxndor da lltilla no liras I; >,-.;,,.
cer Francisco S.t e seiiheia; ,
lado Francisco Sá Filho e liiiniiiu,
representiitité do Ilrnsll n Co:iit:i,-ii-
cia liiterpiirliimeurar de Coiiiim-u-io
em Btuxellns; dcpulado Üaiiiel »to
Carvalho e suiihrrn, em missa,) Oü
governo do Estado de Minas li.-ia.-s;
piofcssor Frnnoosfo Sevori o símiíio-
rn, membro «la lii-al Acudeiiü» tir.

ULTIMA HOHA

Vapores errsrados hoje
nil l.lo ('ESAIIE — «K- lm» ii¦•*¦ Al"

res, fts !' horas.
Ai racarft i»»» armazém 1.8,
ESPANA — de II un ti ti rijo, Aí * htJ«

1

j\tracai*A n»> nrmazeni 17.
.IWiAIUt IJ — do Buenos Air ÍLi

IS
AtraciirA no nriunzein IS.
rtVAiiA' — de Ilauibui-fio, flg 13

lioras.
jVtracurft no cães da Praça Manl,

NSPECTORIA OE VEHICÜLOS
INFRA CCOES ¦'•' HKfilM.AMENTO

lll) TIlANSriO ir nuel ,ME.\'l'OS
.\i»piti:iu;M»ii»i's

P„r rxffssn »1>* vel.ielitinlei
Carga ,\^.: C s07 — C IÍ.513 — O

3.S40 — C 4.358. ,
Experiência n. f».-.*
PiiHS-agi ir," ns.: 231 — 1.0M --.

1 .MO — 3.10-1 — 9.1*5 — 4.t»

7's'iij — S"."ã0,7ii — '••r-'-'1 •- "¦''"» —
10.715 -- 11.uni - 11.811 - LI "-'t

13 7-lõ — 13.900 -- lS.liUi ¦—
in.nir; — 11-.IS4 — 11.234.

I»»!' |nl*'rnnu|trr o lrnasH«j
Carga 11. C 02.
passageiros ns.: B.Hiti — 7...," —•

S 5SI) - 9.-I.-.3 •- 9.IH7 - 12 Ili —
12.973 — 13,013 — 13.949.

Pnr nd.. lilmliiult .1 i.iiirtlui ttt. nu-
zititicntti:

Passageiros n«.: 4.273 — 4
4.3S0 — n.r.tl — 7.925 — S.I2Ü -
S.r.OU - 8.5-1:1 - I.0--I7 - n "''"''¦

Por pa-ssiir ciilrc o melo tlu *' o
hoiitlc:

Cuargn ns.: C 1.070 — C I.i
Passageiros nc: - 1*""«' - 1 «3
2 S27 — -1.001 — 9.229 — ll.UPJ,

12.033.
Por Inuifiltnr rontni nii\o ile dirf-

carga ns.: C 210 - C 3r;s — C
Siri — C 2.i*. 17 — C 5.0S2.

Passageiros nu: 254 — 6.178 *—
12.S24.

Pnr ile.snl.pillriiclii "" nIk.ii.1i
Carga ns.: i* 123 — <* H'> - **

I .r:,l — (' I .K50 -- C 2.'-'í'»l  C
2.503 - C 2.751 — C 0.203.

l-lxporleneia n . I rr 1 .
Passagi ir»».', ub.: 1.073 — 1.094 —

o Sia _ 3I7S — tm'-' — I \r>* —

Siicr» — 8,390 ¦— 10.441 — 13.135 —1,
1*1.0112'.

TAXAS ADUANEIRAS
CI.ASSIIICACUI DO "I.ITITO- 

)!'()\!"." I
(Dll SllpClll'S!ll lie rf. 1'llllln';

A AsKoriii^fin Coitiinorcial do H.u)
Paulo nfrirliiu no (llrcclni »la ,'!,'*
serva Piililica do Tliesouro Sacio*
».:il pedindo rcoonslilerac.-ào .i.i
(*lassifi,-.'i.:.i,, do "I.llhoiiliono" er-
rr. tia mente Incluído intno lintii >,o
oleo <-in pC), pagando n Inxa In-lc-
viila tl«. lim réis por kilo, mais -,:
solire-taxii do 25 "'," e nlnda o im-
poslo do cnn -umo.

llm liitu.-.-i nrKiuT.rntfniiírt a As»o*
rlr,i,."io entendo »|iio o "l.lthnpniic"
,'. um sue.ccdiineo do nlvnlude Jo
zinco.

Anentdi Rio Branoo 6S|67
RIO DE JAMilHU

Talêphon* 4 6261 .
Tal*orimmut PRINCELIHB

Rut do Commtreto *J
SANTOS

Telspnont Central 8

' ^¦fjjkfl^n

NORD
DEUTSCHER

BREMEN

NORDDEÜÍSCHER
LLCYD ÈRFMEN

Serviço dr pn--««nu<i>lrna rm ontinrlea rn^irios
enirr Allein.i.ihn llrail) ,. i(„ ,1-, p,„.n

PARfl O «ORT6 pahp o «Ul
VVEHHA 

¦?. VENTANA
W15SEII ..

3 SBU
Ifl íet
.„ I» Utlt

*1 BSMt . „ -;-.(.
S Mi i.KICNA . tu Set
GOTI1A. ... 20 ,-t-i

0 Paquete SIERRA VENTANA
Sahlrá no dia 29 do corrente, para: NAVI1)!)

MOVIEX llliiu lll t.Mis ADIES
(CamaroteB do luxo, 1" classj, 3» classo com camaroltu o 3" ciiifiiej

SERVIÇO EIA1MIIO IMC CAIMÍI I0IIÍOS
U* Hnmbnreo r Hremi-D tt >....iiliiin....me.i>.. ,i, Koftrrdnm <t Aa.fnfrpln i-nm rlnir**n« itreein» r.,,., »*,¦„,„ „,,„. 111, . «.„ni„.

A1ITA — SahlrA para Hamburgo o Bremen, no dia 5 de Setembro
Pnr» -carga» trata*»* •om o (orreo.r ^r (; p LUIZ CAMPO'-

RUA 1." OE MARÇO 1X7
relrph i»-r,*/r.",i

Para mata InformaçOcs. trata-M eom os Agente» asrneai
HERM. SIOLT2 & Co

AVEMIIA HIO IIH A,Mu (1(1 74 _ Itl »s_fliai
Bndrrecú telrcrnphlrn Ai oll m.i nt, 11 c 1'iimih 2im ui.» ur jnnolrc

Companhia tle IWaweffaçâio M^lc^ydl WSws*\mml& V*

NORTE SUL

SEKVJt.O Dü PASSAÍiÜJHÜS

LINHA HIO-BELEm
•akidaa *» «intas-tairei.

O PAQUET&
MANA'OS

3.182 tons. dc deslocamento
Sablri no dia 90 do correnle, 113

10 notas, 00 Artnaztm 15, do Cies do
porto, para:
Bahia • »
Maoaló >. •> •• •• ••
Rtsclfe.. .. • • .. 
Cabedello • ¦ -
Natal .. ..
Portilaia

i Tu toya.. ,......,
s&o Luiz > 
Balam (cheg.) .. ..

LIMHA MANAOS BUENOS AIRES
Sahidn» o ti e 28

U HAylltlh

DUQUE OE CAXIAS
?.«Siit lotioiaaa.-. de desltiramento

Solriri no a\a 20 do corrente, ils 10 Doras. do tirais*
zem 11. 14 ilo cães dc* Porlo. para:
Victoria  .. „. 27

¦ a •• «a >a »» a» oa > 2.Q

». «* •• ea *. •• 00 «a *

oa aa *» am ta CB ¦ <• a» 3

• o oa •• mm •• ** sa o '

• o t» *» * sa • oa aa O

• ¦• •o •• •* •• •• o eo ¦«•

eo OO oa eo 00 00 ao oa 10

'O oo «a oe a9 oc ao a. Il

Ba aa oo .o as a» ., ,, lc

Bctiit . ..
Heclt ..

Fortare-ra ,
Belém .. ,
Santarém.,
Otjidot ..
Partntira .
Itacoatiora

10 ManáOe . ,

LINHA (tll) 1-ENbDli

Sahldas mensaes a 30

COMI. VASCONCELLOS
9.291 tons de deslni-aniento

Sütiir» no dio 30 (lo corrente, ií CC
nora? üas Docaa para 1
Victoria  „,* .. .. 2
Caravellas .. .. .. .. .. .. .. 3
Ilhc-OCi 4
Ba"»a .. .. ., „, D
Aracaju'  .. ,, ., .. ,. 6
Penedo (etietr) 8

tlec-tbt caiua* para P. d'Arela . wtc-
ç.lo d8 E h Hania e Minas, coro tran-i-
hurdo em laravellas.

LINHA niO-PORlO ALECnS
aahidoa t» QuinUa-teirc

O PAÜHKTB

CTE. CAPELU

0.401 tons. de deslocamento
Snlnri no dia 28 do corrente, âs

10 lioras, du Armazim 2 Cas Docas fara:

Santos .. ,. ,. ., „„ .. .. .. 29
Paranaguá , .. .. 30
Florianópolis 31
Rio Grande .. ,. .. ., 2
Pelotas  .. ,. 2
Porto Alegra (elicp ) .. 3

UNHA MANAOS-BUEK08 AIR28
Sahldaa a 10 a 23

ü PAUUETK
BAEPENDY

£1.000 toneiadM df deslocomfflto
üt.*ilr«l uo dia 85 do corrente, ts 14 bons, âo Arma

sem u ao Cam> do Porto, parat
OftntOt a a mm oo «• oa •• -,« •• «a KG
Paranaguá  27
Antonini .. .... ,. .. ., •¦ 29
Sfir Franclaeo SO
Hio Crar»da ..............•>.. 8
moniavioao  6
Buenos Air«f (chí(*.j  í

r.ecebe eanra oara Rníario. Asíunclon, Porto Murtinno
Porto Eíperança. Corumb*. cnm transbordo em Monte?!*
déo. para o navio-moior "Urusuaí"

LINHA RIO LACUNA
B&nid» a it . Oü

U PA.IJUfcril:

ASP. NASCIMENTO
3.10» tons dr leaitiran-ftnto

Sahlri no dia 30 do correnle,
10 nora* nara 1

Angra doa Rela .. .. 
'.. .. .. .,

Ubatuba
Caraguotatuba
Willa Baila  ..
Sio SebaiHâo 
Santoa , .. ..
880 Francisco 
Ksjaby
Florlanopolla
Laguna (ebi-í.)

NORTE

LINHA HANtOb HAMBURGO
O PAyUKIIi

ALTE. ALEXANDRINO
11 -130 tons. dc* deslocamenio

Saniro no om 311 no corrente, As10 omas 00 Armazém te, do cae.« dcPorto, oara:
t/lctorta Oama Recite Lisboa, Lai

s«os «iqo Havre Acioorplí
floiieraeii o Hatnourac

*;^«Ba'  IM. a.t.mt
ÇANl GUIMARÃES., . 31. di S.t.m
o»m7' »V „ ** ** •" -6 "« Om*"»RAUL SOARES.. „ .. 30 <,, Outub

SUL

SEU V lf,ü DIS UHbU

UNHA OTCIFfJ POBTO ALBGRfc

Btfiidoi aot aonjinffo?
O VAPOH

IGUASSU»

Sahlr* amanbfl, 24 do corren*-, i»ara:
Bíhla  28

Recife *• ¦• .. m* ***»*• .*• m

Blacald .. •• -r. » •• SO

LINHA RIO fUTOVA
O VAPOR

TUTOYA
Sfmlrl no dia 10 de Setem-j,-.,, para:

Recife 17
Macáo 1S
Areio Branca 19
Aracaty  .. .. .. .. 20
Fortaleia 21
Camocim  .. ,. ,, 22
Tutoya ichPí.) 24

LINHA mo PENEDO

Sahldas mensaes a 15
O VAPOH

MURTINHO

Sahlri! no dia 15 de Setembro, para:
Victoria 17
Caravellas 19
llhéos 20
São Salvador 21
Aracaju' 22
Penedo icliiR.)  .. 24

MARANGUAPE
Sahirít r,o dia 10 dc Setembro, para:

Recife 17
Cabedello 1»
Macáo 20
Fortaleza 21
São Luiz , ,, ., 23
Belém 26
Santarém 28
Óbidos .. .. „ ,. 29
Itacoatiára 30
Manáos iclirp.) 1

UNHA RIO USURA '

flsDida» 1 1 t 11

o vípou

MIRANDA

Sahlrá no dia 127 do corrente, para:
 28Itajahy .. ..

Florianópolis ,

Laguna (eheg.)

30

31

LIRHA RBCin «WJ-RTO ALISM
Samoa* u •eaueituras

• VAPOH

MANTIQUEIRA
Sahlrá no dia 33 do correnle, tro... I

Santoa  80
Rio Orando  S
Pelotaa .. ..  ,, <*. 4
Porto Alegre (cheg.) ........ S

«f-arylfio t». pasoagelree para

Santo*

BAEPENBY.. 
'Z.',. 

A 85, âs 14 bs.

CTt. CAPELU ..... A 58, ás 10 h3.

LINHA SANTOS NEIA. ORLEANS

(Etcali em ifictorn)
ALEGRETE («) .. „ 28 de „„„,,„
ATALAYA (o).. .. =, 18 do Setem
BARBACENA («.) .... •**,, „, Hmem

lMi ciciut- cobdirintia, *n. iaca*
¦onviiif -i*t[,i)iP nt \f*» onii-Hüs.

(•>) tsi-aia coiidi-iiii.e. ea, Hounsioodepôs tle Nc*» (iripans.

LINHÍi «ANTOB «fcuiy voHn
CABEDELLO ,. ,. ., S1 de Agcsto
PARNAHYBA .. .. „. 15 de Selprí:
AYURUÓCA.. ...... 30 de Setem.

tuíáCKIlTlUUü: llua do Ko.sarlo ns. '1/Tl. Telepliimesi liiformnt.-rifn, 4.-JI!in — üuiiciliitciiileiiclii do Inifi-no. l-lnltl — fargns e enoonimcndiih, t*l!4(U — Dependências, 4*4041.
Vtút-te no.*" Srs. passageiros n fineza de estarem a bordo uma horn antes da marcada pnra partida do navio. Bagagens de porão srtnienle serão recebidas atí á véspera do sahlda do navio,
VENDA DE PASS4GK.NS — E«S(»K!1'TOIUO IK.NTKAI : na S. \ VIAt.KNS IXTEHXA( IONAES, íi rim 13 dc Mnin n. fil-A (Edifício do f,y(<-n de Artes e Offleios); Tel. 2-1381 e na S. A. V. Ij. T. A„ á Avenida Rio Branco n. 8. Tel. S-153-&
OARQAS PAHA O ESTRANHE* IKO com o Sr. (oiiiiiiing Vining, Cor rei or da Companhia, d ma Conselheiro Saraiva 11. .12. lelcpbone 3-3130. .-.

mwmmmmmmmmmm^m»*m**mmmmim»mmmMBÊtmmmmmmmmmmmmmmm»mmmmmm^
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E.

tiMt^n"r' •tt*"*»**"*'

OMMERCIO
MW-^AM ;¦ **»......¦ -'¦•---—^—*-.T1^-n ^ j,,» ********

E FINANÇASj
Míredo Sinner & C. , .
irnstein & 

i'a,,i Porto, do -lil."
Theodor Wille & C. . .
Lage Irmão & C. . . .

MERCADO MUNICIPAL
PKLi,'' *M CUKRKNTKb UallinnaB.

,1500 a' «{nnu, frangos, 4» a 6C00U;
Uvos dúzia líMiU a ÜJUÜtl. Peixes: gn*
ftíiiiiá kilo 61UIIU; badejo, kilo 6J.uu:
'liii-nn.lo itli" 6*1111111 pcseadinha, Kllo
5SUÜH; lalnlia. kllo 2J50O; camarlio
Itllo fit n Cíiitiii corvlni, alio St'!.**,
Carnes lahella dos marchantes: bo
vinu inlo lí-lti'1 a iS4IH-; tabeliã do
|i*rieorifii*ii Anglo novlno, Kllo IÍ30H,
vitel.o, kilo iS-ill'* n TS6IJ0; suíno, kilo
-;«„!„) •arnelrii, kll' HJnOU. Frutas
laranjas, .luzia 1S50H a 2»50U; maçftB
iluzla !ijn'i0 _ l2íi'UU: mpmfto. cadu
um¦ iüOII a IJfilM): perim. duzln djillin
e 15(1100; ameixas, duzla 4$ n 10J
Outras frmas, vario preços.

(Conclusão da 7o pag.)
MERCADOS ESTRANGEI

ROSE EST<NDUAES
CAFE'

de agosto.

Hoie atnt
6.11 G.22
5.711 6.92
B.li!) 5.73
5.50 5.66

MOVA YCRIv,
Abertura:

Para setembro. . . .
Para dezembro . . .
t-arn março. ....
Para maio

Mereado accessível,
Vendas Saceas

No dia rn* noje 20.0ün
No r.I.i ipterlnr 411 nu-

NOVA YOUK, 22 de agosto.
Abertura:

Hoje Ant.
Para setembro  6.11 6.22
Pnra dezembro .... 5.80 0.73
parn marqo. ..... fi.*>¦*> 6.73
Parn maio  B.60 0.86

NOVA VORK, 22 dc 'ify-Hlo.
Mercado de café a termo, neM*

•iraca. ns 13 lioras o 31) minutos:
llm* Anl

Parn setembro. .... 6.12 6.22
Para dezembro .... 5.71) 5.92
Parn marqo  li.62 5.73
Para maio  5.57 5.66

NOVA VORK. 22 de agosto.
as Santos:

Boje Ant
U. 4 ...... . 11 % 11 Vj
N. ....... . 9 *_ 9 %

Dii Rio.*
N. 6 ...... . V % 7 %***. 7  1 V4 !«

HAMBURGO, 22 de agosto.
Abertura:

Hnit Ant
Parti .setembro. ... 31 Vi 31
Para dezembro ... 30 */, 30
Para inarço  29 29
Para mnlo  28 % 28 %

HAMBURGO, 22 de agosto.
fYv/ic.íí e.iio.-

tíoie Ant.
Para setembro. ... 31 ->4 31
Para dezembro . . , 29 % 30
Para marqo. .... 29 29
Flira maio  28 Vá 28 %

HAVRE, 22 de agosto.
Aberlura:

Hoje Ant.
Para setembro, ... 211 % 211 Vi
Para dezembro ... 197 196 %
Parn marqo 192 Vj 192
Para maio 190 % 190 Vi

HAVRE, 22 de agosto.
j'V,7i. inriKo.*

Hoie Ant
I ara setembro. ... 210 % 211 Vi
Para dezembro ... 195 % 196 %
Para marqo 192 V. 192
Para mnlo 189 ^ 190 Vi

LONDRES, 22 de agosto.
O mercado de cafí disponível, de

Cantos, lypos 4 o 7, hontem, ás 11
.-.oras, cotava-se por 110 llbraB:

Disponível dc Santos:
Bojo Ánt.

Í6.0 46.0
:fypo auperlor, âmbar-

que prompto ....
Do Rto:*_ypo 1, íoibaríco
prompto  26. C 20.6
SANTOS, 22 de agosto.
1bertura;

Hoje Ant.
."•'ara agosto. .... 18J.75 18$97t>
Para setembro. . „ . t_$97h !8ÍH7t>
Para outubro .... Í8J000 1851)00

Mercadi paralysado,
r.ttrtn. Bacoat

No dln de tioj. ..... —
No dln interior .... •—

SANTOS. 22 dO agosto.
irer/inrcia-nfo;

Ho/s An!.
Para agonio. .... 195976 18J975'ara setembro. „ , . lfl$976 18t97n
Para outubro .... 18JOO0 181)000

Merenii' narr.lvsado
SANTOS, 22 de agosto.
O merendo de cafí* disponível fe-

aliou, hontem, eatavel, vigorando ns
seguintes op.õea. por 10 kllos:

Hojo Ant. A. pas.iVpo 4. . . . 21 $1,00 21 SOOU 33ss,iiiil"ypo 7. . .. . nom. nom. 30J50U
Entradas atS tis 14 horas:

tlacrao'•ío dia de hoje ..... 30.174
No dia anterior 38,741
Sm Igual datn de 1929. 33.333

Embarques:
lio dia de hojo . . . „ 25.721¦Mo dia -interior ..... 20.021)
Em Igual data do 192Í'. 33.333

Sxi.tíenria ila Associação
Commercial por em-
barques:

:1c dia de hoje ..... _,12i).S53''•Jo dln anterior 1.125.400
3m igunl data de 1929. , 1.185.45t>

Saídas:"•"ara oe Estados Unidos 25,074
Pnra n Europa ..... 20.080
Tara outros portos. . . l.nik

Total .8.732
S, PAULO, 22 üe agosto.
Entraram, hoje nesta capital 4 em

Jundiahy, 30.000 ?accas dc cafí, con-¦rn 32.000 no dia nnterlor e 30.000::c mesmo dia do anno passado.Em J11 n tlin hi/:
Peln E. Paulista:

No din de hoje ..... 16 000-.0 tlla anterior ..... 56 (11)11
.Em igual data de 1929. 15.000fim S. Pnulo

Tela Sorocabana, otc.:
No dia de hoje. ...-.-, 14.000No dia nnterlor ..... 16.000
-'.in Igual data de 102.. 15.000Tolal do Urqulador;
No dia de hojo ..... S0.OO0
I>0 dia anterior . . . . 3'.'.00"Em igual data de 1929. S0.O0OjrxniAHV, 22 de agosto.

As entradas de cafí-, hoje, com des-tinoia Sfto Paulo e Santos, foram rie15.000 snccns, contra 15.000 no dinanterior o 14.000 110 mesmo dln doanno passado.
., _ H(.8 Ant. A. pas.¦¦ Paulo , _
Santos . . . 15.000 15.000 14.000

ASSI HAR
NOVA YORK, 22 de agosto.
Abertura;

Hoie
1.10
1.2(1
1.82
1.39

¦inf
1.1.1
I .,
1.32
1.40

Parn setembro, , ,1'ara dezembro . .Para marqo. , . „Parn maio ....
Mercado estável.
Desde o fechamento anterior, baixa

parcial de 1 ponto.
NOVA YORK, 22 d.
Fechamento tle liontem

agosto.

Hoje Ant
1.11 1.12
Í.20 1.21
1.32 1.32
1.40 1.40

hon-

Para í-et.mhro. .Para dezembro .Para marqo, , .
Para maio . , .

.Mercado estável
Desde o fechamento anterior, baixa

parcial do 1 ponto.
r.OMiRloy, 22 de agosto,
FerhnwnUi
O mercado or ns."u.*ai fechou.;em. calmo, eom baixa parcial de,...1 Vi d., vigorando as colaqfies seguln-

Vam agosto , . ,rara setembro . .Parn intn iro. ,Pnra dezembro . .
S. PAULO, 22
fnirn chamada:

Parn agosto . .
Para eetembro. .Para ounjl-ro , .Para novemhro .
Para dezembro. .Para lanei-, ....

_ Merendo pnrnlysado.
vendai- snccns) _

1'KK. AMUUru, 22 dr agosto.
PKK.V A MÍMICO. 21 de agosto.O mercadi de assumi hnje, fts 12nor**,', m-..¦'re-tava-se estável.

. .Entradas Saccos
->o ü',í do lioje . . . . 700

Hoje Am
8.0 8.1 Vi
8.0 8.1 i_
7.10 Vj 7.10 V»
7.9 Í.9
agosto.

Oompr Vend.
ncot r./cot.
n/cot n/cot
nacot n/cot
n/cot n/cot
11/cot. n/col
n/cot n'cot

CAMEIOF DESCONTOS
LONDRES, 22 de agosto

Uu Uanco da Inglaterra . . . . ,
Dn Banco dn .'rai.ça . . . . ,
l>., l.iunci. ds llui.í .......
IV. Uanco da Hesisnha . . „
Do Ilancn da Allemanha (ouro) . ,
Em iaondres. 3 mezes ......
Um Nova _ork 3 mezes • venda)
Em Nova Vorli. 3 mezes 1 com ira) .

CAM ltl( 1:
Londres s/Bruxellas, á vista. . .
Oenova 0/I.ondros, d vista, por £ L.
Madrld s/Londres, A vlata, por £ P.
Gênova s/Parle, a vista, por 100 frs.
Llsbnn .'Lmdrce, á vista it/venda)

por £ escs
Llsbnn s Londres. & vlBta 1 t/compra)

por £ c-ses. (cotnqllo offlclal). .
LONDRES. 22 de agosto.
Taxas camblaes quo vigoraram

por oceasião da abertura, o as corres
terior, sobre as seguintes praqas:

S/Nova Vork. A vista, por £ í . . .
S/Genova, A vista, por £ 
S/Madrld, n vlstn, por £ 
S/Parls, A vlstn, por £ 
S/LIsboa, A vista, poi £ 
S/Amsterdam a vista, por £ Kls, . .
S/Berna, A vista, por £ 
S/Bruxellas, A vista, pnr £ K. ouro .-'Berlim, n vista, por £ 

LONDRES, 22 de agoi-to.
Taxas cambiaes oue vigoraram

occaslllo do fechamento, e ia correi
terlor, sobre as seguintes praqas:

S/.Vova Yorlt a vista, por £ , . . .
S/Genova, A vista, por £ L. . . .
S/Madrld, á vista, por £ P. ... .
S/Parls, a vlstn, por £ F. . . . ,
S/Lisboa, d vlstn, poi £ •1/Ani.terdnir., ft vista, por £ -'Is, . .¦VBcrna, ft vista, iior £ F . . . .
S/Bruxellas, ft vista, por £ F. ouro .

/Berlim. 1 vista, por £ M. , . .
NOVA VORK, 22 de agoato.

Honíem Aitícnor

..
Vj
Ir,

fi %
%

2 3/10
%
'aí

34.86 Vj 34.86
92.98 92.98
45.75 45.75
75.11 75.11

99.00 99,00

96,75 98.75

hoje, neste merendo,
pondente3 110 dia an-

Hoje
4.87 3/32

92.98
45.72

123.8,1
108 3a lll
12.09 y,
25.04 -ii
34.86 Vi

20.311

AllífTJOl
.87 t/16

92.9»
45 73

123.82
•118 3 1B

12.01)
M.04 Vj

34.8(1
20.3'J

4.87 'a 4.87 8/32
3.93 3í 3.93 37
5 23.75 6*'M M

10.64.00 10.66.00
40.28.0') 40.2í 00
19.45 Oll 19. 45 00
13.97.00 13.97.00
23.89.00 23.89 00

Taxas cnm que abriu, hoje, o mercado de cambio:
Hoje Anterior

N. York s/Londres, tel,, por £ IJ ,
N. YorU s'1'arla, tel., poi . . c. ,
N. York o/Genova, tel., poi L. c. .
N. York e Madrld, tel., por P. c. .
N. York s/Amsterdam, t., por Flo.
N. York s/Uerna. tel.. Por F c, .
N. York s Üruxellas, t., por K. ouro
N. York s/Uerllm, tel., por M. . .

NOVA _C-RK, 22 de agosto.
Taxas com que fechou, notitem. o mercado de cambio:

Honíem Amolo;
V York r,, Londres, tel., por £ $ .
N. York H'Pnrls, tol., por _'. c. .
N. York si(»'>nova, tel., noi I.. c. .
.**•". York s/Madrid. te'., por P. c. .
N. York s/Amsterdam, t., por Fis. -
N York s. Horna. tel., oor R* o.
N. York s/iíruxellas, t., por F. ouro
N, Yorli s/B(.-llm, te!., por M. . .

PARIS. 22 rie «gosto.
O mereado rle cambio techou, hoje, com r.a seculnte

laxns*

4.87 3/32 4.87 1/16
3.93.37 3.93.3,
5.23.8',

10.65.00
40,28.0')
19.45 OU
13.97.00
23,80.00

f,.'.3 ^.
in 66 00
40.28.00
111.46 'O
13 97 00
23.89.0'J

Hoje Antertij.
123.83 123 83
13.1.). 133. Vi
271.00 270 50
25.42 26 42

492.25 494.00

neste mercado, por
pondentes no (lia an-

Hontem
4.87 -aí,

93.1)8
45.8**

123.83
108 3 '111
12.09 V

25.05
34.86 Vá

20.39

Anterior
4.87 1/16

92.98' 45 73
123.8:-

108 3 lll
12.09

25.Ot l/j
34.80
20.31)

Pnrls s/Londres, á vlstn, por £ P, .
Paris s/ttnlln ft vista, ;>or 100 I.r. F.
Paris s/Hespanha. a/v., por 100 P. F.
Paris s/Nova Ynrk. A vlstn. pot J F,
P-tIo s Berna, ft vista, oor 100 F. S.

ROMA; 22 de agosto.
Foram .ffixndas; hoje, as tegulntes cotacfies na Bolsn

ii*.ta capital'
Ha'la s/í"irli*'.
Italia s'Londres
it"ll*i s/7,urleh
ilenria Itnllarm
!>*rnrrestlmo ('nnpolltlndn

BCENOR AIRES, 22 de agosto,
Buchos Aires s/

75 in
92 ül*

371.2;:
67 ii"
80 6'.

' ondres, t. t. por í ouro, t/venda, rt.
lonilres, t. t.. por S ouro, t/comp., d,

MONTEVIDÉO, 22 de agoetc.
* Montevldéo s/

Londres, t. t., por ? ouro, t/venda, cl.
Londres, t. t„ por % ouro, t/comp., d.

Abertura
40 9/16
40 19/32

Hontem
40 5/8
40 11/16

Fecham
40 11) -3_
40 21/32

Anterior
40 9/16
40 6/8

! MERCADOS DIVERSOS
CAMBIO — Sobre Londres: 4 43 61
4 45/64. .Vo Ulo do Janeiro: Banco

do Hrasll, 6 l/lti Sulire I.ui dres. Luiio-
bancos. 4 3/4 e 4 23/32. Paris, a.v.,
J416; 11 90 .1 \ . íill ; Xova uut-
a/v., 10*560; a 90 d/v., 10$ii00; i'01-

aal,' J-17'J; Italia, ííidS. Sub. 1 anuí*
tjfioo a KOfliOO. Libra'pnpel, 4'.'5 1

v ..r«-our.'. 4í".K7. MKICAUU Dl' *ti OIICTtlS - Cn// 110 Klr, mer
• • firme. Typo 7, 1SÜ000. Nov

it., mercado estável, com baixa d
6 a 12 pontoa. Algodão: 11. Rio; mer-¦ado crlmo. Nov York ¦- ll.c-•esi-ectlvamente, baixa de 3 a 4, e do
1 a 6 pontos. A-wii-: • 1,1 1; *.
-ndo firme. Cotações: crystal uranco.
32{ a 33J00O; crystal velho. 27JOOO
a 31$000; mascavlnho, 24? a 26Í0OO;
mascavo, 20$ a 21SK0U.

Agosto ..... 1U725 1114*.'h-etembro . . . . 1- '"'"t
¦utubro. .... 111300 10J7UU
-'ovembro. . , . IISI011 ,',<
Dezembro. . . . 11 S'»u() in$4il
rvnolrp  10JS00 10$"0H

Mercado estável,
Vcntina 6'tit tn>

Na 1." Boisa ...... —
Sa 2." I30ISU ...... —

1'oln! -
INKTriTTP Dl í'*.l I-* IX)

HS'! MM Ul *¦ I' \l I.O
Boletim da movimento de entrnilni'

mbarnues r exístonci-np de cnf-£* u»
raqa do Rio de Janeiro, em 22 do

a Ern st O :
Elitrequnn por tfanra*
Estado d.* S. Paulo:

E, F. Centrai flo Iirasll 206

SANTOS, 22 de agosto.
E' este o resumo do movimento cambiai nesta praça, hoje:

(Bancou Uanco» Letras 

1
Sfsrcoilo taram "comprem otterecltlas 1 Doliar tnlormet aaaieionae*.

|
A'o 10.20,,. Estável 4 S/4 4 13/16 Não ha 10J250 I

.. 
______ 1 

____.

No dia anterior ....
Pesde I • de setembro:

too docas, em nc.ns-pnpel:

No dia de hoje 6.105.800
No dia anterior ..... G.105.100

Existent-ia:
N'o dln de hoje ..... 323.500
No dia anterior ..... 347.700

Embarques:
Para Snnloa ...... 19 1100
Pnra o Ulo do Janeiro. 3.100
Para o Sul do Brasi! . 2.OOO

Hot* Ant-
9.44 9 48
9.49 9 54
D.56 9 62

Total
frxinfí-.ielij •
Embaiçues

COTAÇOKB
£/«Irt_ nuperlor e J."

Hoje . . .
Dia anterior. , .

Segunda;
Hoje . . .
nia anterior. 0 o

Orjjttaes:
Hoje
Dia nnterior. . ,

tiemeraras:
Hoje . . .
Dia anterior . . ,

Terceira eorte:
Hoje . . .
Dln anterior . q .

Somenos;
Hoje ... o
Dia anterior. . .

Brtifo. seccos:
Hoje
Dia anterior . . .

SS
n/cot
n/cot.

n/cot
n/oot

n/oot.
n/cot.

n/eot
n/cot.

n/ooí.
n/oot.

n/cot.
n/cot,

2tSfi00 :

24.900

fclíos
n/oot
n/cot.

n/oot
n/eot

n/cot.
n/cot.

n/oot
n/cot.

n/oot
n/cot

n/oot.
n/cot.

2*700
25100

ALGODAO
Ia-VERPOOT.. 22 de agosto.
O mercado de algodfio disponível e

do termo, âs 12 horas e 30 minutos,
manlfestava-se calmo, com bnlxa de 1
a 6 pontos, assim discriminada:

No disponível brasileiro, baixa do 0
pon iob .

No disponível americano, baixa de 5
pontos.

No americano a termo, baixa de 1
1 2 pontos.

Cotações:
Pence por libra:

So íe k iii.
Pernambuco "Fnlr" . 5.69 5.74
Maceió "Fair". . . . 5.69 6.74
¦Vmerican Fully Mid-
dlhig  6.44 G.49
Opções:

Para outubro. . , „ li.57 5.98
Para Janeiro .... 0.06 6 07
Para março  6.14 6.16
Pnra maio  S.22 C.24

LIVRRPOOL, 22 fie agosto.
_l6erít<ra:

ÍÍO|3 attlt.
Para outubro. ... 6.92 5.98
Para Janeiro .... 6.02 6.07
Para inarço. .... 6.10 6.15
Pnra maio  6.20 0.24

As vnrlaçdes foram poucas, devido
a noticias de Novn Ynrk e vendai» do
strnncelro. Bnlxa de *! a 6 pontos.

LIVERPOOL, 22 de agosto.
Fcci-iameiifo.'

Hoje Ant
Para outubro. . , . 5.97 5.9S
Para Janeiro .... 6.06 6.07
Para março. .... 6.14 6.15
Para maio  6.23 6.21

O mercado afrouxou depois da aber*
tura. devido ft pressilo dos operadores
(o Horiçe. Baixa de 1 ponto.

NOVA YORK. 22 de agosto.
Aíifirtiirn:
O mercado ne algodAo apresenta-se

normal, devido í pressão dos opera-
dores do líodge. Vendem nn W. Street.
Baixa rie 3 a 4 pontos pnra o "Ame-
rican Futures", que ern cotndo cm
cents. por libra:

fa'o;n ánt
Para outubro. . , . 10.90 10 «3
Pnra Janeiro . . . . 11.16 11.19
Para março  11.32 11.36
Para maio  11.52 11.55

NOVA YORK, 22 de agosto.
Fechamento:
O mercado de algodilo melhorou de-

pois da abertura, mas afrouxou nova
nente. Os baixistas deprimem o mer-

cado. Baixa de 10 n 16 ponto, pnra o"American Futures", que era cotado
em cents. por libra:

Hoje ént¦\ tn e r I ean Middllng
Uplands  11.15 11.3r,

Parn outubro .... 10.93 11 011
Para janeiro . . . , 11.19 11 85
Para março  11.38 11 5(1
Para maio  11.55 11.(15

S. PAULO, 22 de agosto. 1
A bertttra; •

Oompr. \'end.
Para agosto  n cot n/eol.
Para setembro. . , . n/cot. n/cot
Para outubro .... n-co;. 11,cot
Para novembro . . . n/eol. n/cot
Pnrn dezembro. . . . n/col. n/cotPara janeiro  n/cot. n/col

Merendo pnrnlysado.
Vendns (fardos) ... _

PERNAMBUCO, 22 de agosto.
O merendo de nlgorinn. nojo, ao meielln. ma nl festa ia se estável.
Entradas trarnt»

No (lln de hoje 100
No dia anterior ..... _uk

Desde 1." d» setembro;
No tlla de hoje  212.60.'No dia anterior ..... 212.4'),'

Existência;
No dia de hoje s.3oD
No din nnterior . . , . o 200Primeiras sortes:

Preços por 15 kilos: 'Hoje Ant.t.ompranoree .... 3.5.00 2:'5uo 1. -"nn-pnnpfp .... *— _,
Embarques:
Nfio / houve.

CA-TA'0
S. SALVADOR, 22 de agosto.
O mercado de cacáo funecionou hojecalmo. O artigo foi cotado a ISÍOdO,17J0OO e 16J000, respectivamente, parans tres sortes
Hontem, o mercado funcelonou Cl;'"^Sí 

.00 
nS 00tnc''les de 17*500, I6Í30»

Segundo as ultimas estimativas, a
o?w.a_.l?s,e nn"n ""o irfí alím de., .SOO,000 saccos

TRIGO
BUENOS AIRES. 22 .Io agosto.l* merendo de trigo n termo. ni»s'n¦r:>ç*i hontem mrinlf<*Miiv,i se e.taveicotnndo-ao por 100 kllos, postoe nas

Para setembro.
Para outubro .
Parn novembro

üispoiiivc!;
Bnrleta para o Brasil 5*80 0 35

CHICAGO, 22 de agosto.
O merendo de trigo a terrno. func-

cloiiou eslnvel, com as seguintes co-
tações, em dollares, pnr liuslíel:

Hoje Ant.
Pnra setembro. . . 88.50 89.00
Para dezembro . 93.12 93.a7

PRaCA do rio
CAMBIO

Os bancos affixaram, hontem, aB
«eguintes taxas:

TA BELL..
Praças

Londres, ....
Paris. .....
Nova Yorlt . . .
Canad.á. . . . ¦

Praças
Londres. ..os
pãrls. .....
Novn Yor!*; , .
Canadá. ....
Italia. .....
Portugal . . a, •
Províncias. . . .
Hespanha. . , .
Províncias. . -. ,
Sulssa . . . • .
B. Aires (papel)
B. Aires (ouro).
Montevidéo . . .
Japão, .....
Suecia .....
Noruega ....
Dinaniarca . . .
Hollanda ....
Syria
P.elgica * 'papel) .
Bélgica (ouro) .
Slovaqula .....
Rumania ....
Alleminhn (mar-

co dn renda) . 2Ç504 0.
A usl ria (10.000

corOas). . .' . 1.290 a
Chile. ...,.'. —

Sobretaxa:
*'aff-, pnr franco 5330 a

CAMAHA SVNI1UAI
(•tiUIU-.TOl.KS

Curso official do cambio e
metnllicas;

Ilação
Sobre Londr.s. .
Sobre Paris. . ,
Sobre Itnlla. . .
Sobre Allemanh: ,
Sobre Portugal .
Sebre Bélgica

(papel). ... —
*¦• bre Be , g I ca

(ouro) ....
-Sobre Hespanha . 15140 t*.
Sobre Sulssa . —
Sobre Suecia . ,
Sobre .Noruega. -—
Sobre Dinamarca,
Sobre Chile ; . —
•íi hrc íV.hvo-SIo-

vnquia .... —
Sobre Nova Yorlc 8*S»20 a
Sobro Montevldéo —
Sebre llueno.* Al-

res (papel) . —
Sobre Buenos A'.-

res louro) —¦
Sobre H o 11 ando

(florim). ... —•
Sobre Jnpão. . —
Sobre Rumania —
Sobre Austrln . —
Sobre Canadá , —¦

Extremas:

DOS BANCOS
A VO dias

4 23/32 4 3/4
?412 $414

10Ç370 10J500
10J500

A' vista
4 43/64 4 45 64

3412 Í416
15480 10Í55D

105550
$541) $553
$473 $476
$480 $488

15125 15140' 
1$I45 15150
25038 25060
3$810 35900

35680 Cl 85720
55200 55220
25825 ll 25840
25315 25830
25815 2583.0
4$220 45250

f',12
, $293 S*2U_

1J465 154/11.
5312 5314
**-_ 3065

A !)» (1/..
•1 15/16 a

$392 a

Í472 a

25525

15490
152UU

533'f
DOS

moedas

A ' vista
4 67.64

5*106
f.,3.

25416
J465

$295

1?46!>
15120
25039
2$13,I
2578!)•*f,j2ii

1,295

$812
105361

65443

35712

4521b
b$23u

5066
15*190

Bancário .
C. Matriz,

, , 4 23/82 h
. . 4 47*64 a
MOi-DAS

9/16
3/i

Libra (ouro) . —
Libra (papel) . 515000
Escudo 5180
Peso chileno. . ~- 15,100
Peso a 1 g e ii tino

(papel). . . •-¦ 85800
Peso u r u R u ayo

louro) . •¦• u;2Uu
Doliar louro). —• —
Doliar (pnpel) IOS.iOO
Franco (sulsso). 15MU
Franco tpupe!) íi-in
peseta (papel) 15100
Lira (papei) . $550
Lira (prata) . $4G'J
Reichsbanl: 1 pa-
pei) ~- 25330

Vales-ouro, por 13 4í.1 tí/
Florim 35i!U

SA(.1 KS l'OI( CAHOIiKAMM \
cs barcos sacavam, por cabogrnm*

na. As seguintes taxas:

Vendas fechadas hontem:
APÓLICES:
llntfn. witaaae:

Do 1:000$ 19 a
De 1:000$  110 n

liwr.rsiif, Emissões:
De 1:0005, nom. . 7 a
De 1:000$, nom. . „ 110 a
De 1:000$, nom. . b a
De 1:000$, nom. , 67 a
De 600$, nom. . 2 a
De 1 :()00$, port. . . 100 a
Do 1:0005, port. . 6 a
De 1:0005, port. . 56 a
De 1:000», port . . 129 a
De 1:000$. port. . . 146 a
De 1:00OS, port. . . 627 a
Obrigs. Ferroviárias,

3." emlssfio ... 241 a
Obrigs. -do Thesouro 15 a
Emp. de 1903, port. 10 a

Estaduaes
Estado do Rio, 8 %,

decreto 2.316 . 39 a
Estado do Rio, 4 4 a
Eptado de Minas . 20 a

Wtini/ipíK»
Emp. de 1906,
Decreto 2 339,
port

Iiecreto S 8S9 1 %.
port. .

• >"ereto I 983,
port
AC(.'(")E8:
[lanços:

Brasil .. . . , t, d
Funecionarios . . «
Funecionarios , . ,

Companhias ¦
D. de Santos, hom.
D. do Santos, port.
.Minas S. Jeronyrno

DICHKNTCRKS
O. da Bahia, 3.» _.
Docas de Santos. .

Al VARA':
Acções:

1'ransp. Carruagens. 80 a 325500

RENDAS FISCAES
RECEBEDORIA DO DISTRICTO

FEDERAI.
Renda arrecadada de

1 a 21 de agosto . 11.198:4245700
Renda do dia 22 . 689:4595518

Total. . . . lT7787:8845218
Em Igual período do
1929 14.394:6535457

nom.'( %,

8 %.

21 a

60 a

100 a

20 a

49 a
19 a
19 a

11 a
101 a
100 a

64 a
60 a

7435000
7465000

7425HOO
743500"
744$OOii
7435 on
8205H00
7335000
7355001)
7375001'
7385O0C
7395"0O
7405000

9H55H0O
1 :0I)05

74651)00

«255000
91$n00

73550OO

147500D

171500O

1725000

1925000

4465000
605500
605000

2779(100
280$l)0ii

79$5Un

1005000
168$000

1 ilfferençn para me-
nos em 1930 . . . 2.606:7695239

De 2 de janeiro a 22.
de agosto 124.703:5675260

Em igual período de
1929 186.865:077573*1

Dlfferença para me-
nos eiii 1930 . . . 12.1M :610S46S
INSPECTORIA FISCATa DO ES-
TADO I.E MINAS GERAES NO

DISTRICTO FEDER AT,
líenda do dia 22. . 66:7055700
Do 1 a 22 do corrento 683:3365100

Em lgtial data de 1929 2.378:1625200

Dlfferença para menos
em 1930 1.694 :826$10ü

CAFE'
MÒV1MEMO I-XI V.IST1CO

NO DIA 21
Entradas lacca*
Peln l^oiminlna:

a\llnns Geraes ..,,;. —
¦ i'«iii •' ma:
Minas Geraes. . . —
=áo Paulo .... 315 315

Somma . .
Quota ordinária
Quota Eupplcment

Estado de Minas:
F. Central do Br

Leopoldlna
de São Paulo
Mineiros . .

do Com de C
Carioca . .
da Metropolll

F.
fi.
ri.
G.
G,
O.

nr.

isil

afé

ma

Somm.i ....
Quota ordinária . .
Quota Btipn-ementar,

Est. do Rio de Janeiro:
¦-.rm. rcRiil-irior R. H. ,
Arm. autorizado A. C,
Arm. autorizado 13, A.
*rm. <iutorl7.ndo L. I
.rm. autorizado C. S.

200
22 1

611

1.144
.s<>_
740

1.26i
1.741

nv
986

6.499
6.053
'..336

1.605
450a •.'.*.
65 4
405

SOO

600

Total 12 41!)

C) Foram embarcadas em Niciht
roy.

ASSUIAR
Paralysado no dispen,vel, e com o

ermo eem cotações. Quanto a preços,
nalter.idos. As saldas aceusaram T.õli

.saccos.
MOVLMENTO DE HüNTF.M

Sm tu-
..ntradns 4."'*
Saldas 7.541
*'lock actual  4"..

COTAÇÕES DE HONTEM
.'reçoa por 6u kílits, cit.,

.;ranco crystal. . . 275000 a 31J0D"
rystnl nmereüo . . 2tí»in' a 265-nO

ilnsciivlhho .... 245000 a 26$((00
I iscavo ISfOOO a 2u*j- '•
Mercado paralysado,

.?.lllt- ADo A IhKSItl
O mercado a termo nAo funcionou

,ior fn.tn (le numero legal de corre*
.oies e porniie o arllgo não tem eo
tação,

AI.(.OHAt)

í 10 io- Jornal ACCÃOXAMWCÁ

Como no mercado assviai-elroi o al-
íodociro, embora estável, nAo teve ne-
--oclos. Os preços mantidos êiri totlos

s typos. As saldas fornm de 42 lar-

Somma ..... 3.43o
Quota ordinária ... 2.719
Quota Rupplomentnr. 720

Est. do Espirito Santo:
A. G. Relgas 1.3K3

Somma ..... 1.3S3
Quota ordinnrla . . 1.08o
Quota .upplcmrntar, 28-

Somma». ....
Quotas ordinárias . .
Quotas supplementares,

HI--SI Mi
Existência nnterlor. . . .
Total das entradaa de hoja;

Consumo local dlr.-
rio  Ü00

Knibnreadas ne f ta
data , 3.106

11.627
9.HR4
2.400

267.113
11.6

610

C.506

DISCRIMINAÇÃO DOS EMBARQUE.**
Para a Europa :

Sul e Liste 250
Para a Am-rlca do .Norte 600

Para a África:
OCste e Norte. ..,*-.. 6.324

Por cabotagem:
Para o Norte. . . „ „ 832
Para o Sul. . , , . „ 200

Totai g.106
Existência Os 17 horas, 270.034

EMBARQUES NO DJA 22
Sawat*

Para Marselha
Vlvacqua Irnulo & C. . 664
Pinto Lopes & C. . ... 250
C. N. do C. de Caft* , 624

Parn o Ho vre,
Ornsteln & , 2.49fi
Mc Kinlay & C. . . . . 1.000
Pinto Lopes AC..,., 37
Lage Irmão & C. . . . 750
C. N. do C. de Café . 75o
S. Pereira & 375

fura fttnu 1)1 liana:
Vivacqua Irm.ão & C. , 250

Pari Henorn;
Phepdor Wllle & C. . , -.25
Mc Kinlay í: f, . ... 261
lí. G. Fontes & C. . . 375i.nge Irmf.o & C. . . , 125Alfredo Sinner & C. . , 250
S. Pereira & C. . . . . 250
C. N. do C. de Café . 43.
Ornsteln AC 251

Parn Marsrlbn '
Vlvacqua Irmílo íi .'. «) 1.233

Pnrn .-tiT.-n o-ifuns:
E. G. Fontes ft C. , „ U7"
E. Jnbnsti '¦ ' . Ltd. , ;„u

Paru (Jcnova:
liotellio, Martins & C. Ltd. SS

1'aia fortos do .sorte.

— O termo continua sem eoinqòes.
MOVIMENTO DE HONTEM

filliltlí
¦IntrndiiB —
•nidas 4'j
¦-toek nctual Li.77li

COTAl.'íiKS Dl*; HONTEM
Preços por 10 kilos:

/¦ lira Inr.ga — 7'ppo
Sciitló.
tlm 3 — 35500'
ypo . — 345'""

f ibra tn iála — £,ei -
tàCH.

¦ lln 3 — 32$iilli
rypo — 2J50IHI
/¦' t* b i- a m 6 dia —

Ceai ri.*
.vi". 3 — 295001

1'ypo — '.'G5 1
Fibra curt a —

Maltas:
("ypo 3 ..... —- 23551'"
r.vpo 5 — 2ÓÍ00O
Fibra curta — Pnn*

linín.*
I yli' .1 .... ',!95,ii '
Typo — 255000

Mercado estável.
Mllil ll)() -l IFK.Mo

O mercado a termo t,f,o funcelonou
por falta de cotações.

CARNES VERDES
MOVIMENTO OE HONTEM

Foram abatidos no Matadouro
•-•anta Cruz:

de

»„,.

628
64
98
11

vi

Rezes
Vitellos ....
Suínos ....
Carneiros . . .
Culirll-js, . . .

Foram rejeitados:
Rezes, . , . t
Vite los ....
Suinos '_
Cnrnelros
Cabritos  —

Foram vendidas pnra os subúrbios
Reze.*'. ...... 07
Vitellos ...,.,. 1 Vj
Suínos .1
Carneiros „
Cabritas

RECOLHIDOS ACS CURRAES
PE SANTA CRUZ

Fornm recnlhldos, hontem aof cur-
raes rie Santn Cruz, nfim de -erem
'ibntU.op hfijo *

Rezes. . . . 0 . „ , 659
Vltellos .,.,,.. 125
Suino.»  138
Carneiros , . . , 14
Cabritos

EM SANTA CRUS
R.xt8tem nos cnnipos rio Snnta <"ruz;
Rezei 2.719
Vltellos ....... 277
Suli os .,„,.. . 509
Carneiros ..,.., —
Cabritos

O Frigorífico Anglo forneceu para
Sfio l lirmo

RezeF. ....... 37
Vltellos ....... 16
Suinos .,,,,., 18
Carneiros ...... —
Cnbrltos —¦

Vendas em S&o Dlogo. para o con
íuiiii, urbano;

Rezes. ,..„.„, 496 >i
Vitellos ....... 77 ifj
Suinos , .. , . e ,, t IIL!
Carneiros ...... 11
Cabritos
PREÇOS DOS MARCHANTES

Rez 15260 a 15340
Vitello. ..... , — iffini
Suíno ...... -¦ 35000
Carneiro  — ;unni,

PREÇOS DOS FRKiOHIM' -
Rez. ...... — 1J.00
Vltello  —. Ií.ioj
Suíno ..,,., — 3J0OO
Carneiro  — 8SU0O

MATADOURO DA PENHA
Foram abatidos:
Re?es  109
Vltellos .
Suinos .
Carneiros

('recos:
Rez. . . .
Vltello. . ,
Suíno , .
Carneiro, ,

82
lll

15300
15500 a 15700
25 Joo r. :ijtl00
25500 n 3Í001)

RADIVERSAS
radio _ocii:i>Ai-_: uo hio de

J lMálItO
Programma para b.ijt*:
12 l-iiii-js — Hora certa — .Tornn

dt; meio dm — Supplemento niiiMen,
,tí- 13 niT.is; 17 borau — Hor-, t-t-i-
a — J01r.nl da Ia;d* — Supplem»'!!-

11 mudir-a); IS horus — Prevlsfto uo
n-mpo. 19 liirns — Hom cena —
Supplemento muslcul — |-),s*'".i iii*
nsas Pae) Chrlstoph, Ortlea Ingleza.

1 Igneii: Santos ,-i Cia., (luiturrn ut
Prata, Co*-a Carlos (àoines e llennque
Tavares íi Cia. — Jornal da „.i ;•
Jt',30 - Progisníina espeeia] de di**-
ios Brunsiilck — distribuidores: As-
sninpçilo & Cia. I.ld, Avenida il'.''
Uranco 1-17; 21 horas — liado Jor-
,,„1 no governo do Estado do Kl"
(Serviço de Intoi inaçíes dlflciaesi
21,15 ¦— Ephemerldes Hraslleiras .i
ti.-uf,.* do Ri,, 1 rnnco ¦- Notas u
íclencln, arie e literatura -- Liça*
do inglez pelo prof. t/.iiz Eugeiii'
dc .Moines Costa — Musica regtonni
no studio da Radio Sociedade do II'•
de .lancir- , eom o concurso dn s'-'1
Cnrriien Mtrnniiã; st*a. -Vntíel-n-t Hr:c
vo S* 11 vier, Miit* gentilmente executa-
,*a alguns solos de plano, srs. J".;,'
Rarros. .1. Mirtins, Jacj Pereira '
Syh ie Caldas.

Xo Intervallo; o m\ h;ip(*r*.,i*^ rjar-
ela dlrlt nlgunias poesias de Cuima
rftes Passos.

II min 1 l.in DO HltAMI
Prngnininn 1. rn hoje:
Das I-i ftr, 11 horas —* Boletim .. 'i

nierclal -* nolieioso p;,r.-. o lutei
do palz — Nolas dc interesse e...
o inuilen do discos -- ll"!a ot-r:;
tias li Ss 17 noras — Uolellm .*"i,i-
itierelal e notlelos.» pnra o Iniern
do raiz — notns de ini-.-n ¦¦""> gera
tt musica d0 discos - liorn ivrui:
das II) :.< 20 noras — Proir''ani 111.1 '1
dipeos si-lei'el,-*nir.los; das :'.• .s 20.3

Pivgr.i-nma osperial de disco**) d:'
¦ •asa A Radial. (Ini 20 30 .s 21 hom-

Progra mina Üe diíC.»s variado.*!,
das 21 .is 21,15 - Pale.stra sfiontlti
eu sobre "exame pre nu|i.*lal
¦lr Joaí de Albuquerque; das 21,1

111 di'iii,io — Transinl.-s.V. do insu-
luto Navionnl de Musica do recita
de plano do pianista Murilo I.yr.i.

Ondn 1'iii'tn — O Radio Club d»'
Brnsll estfl trnrismi11tiuio, iiiani,*
niente, dn.s 19 fts 21 bora", tambem
em onda curta do 4'J metro-**, por In-
termedio de uin.i e-staçAo Teleinn.r.eii
i'H,n cxperienela dc propagação li"
teriltorio brasileiro.

?TfÕ~MlÍNDd
ESCOTFÍRO

iMin.icxcnis PaSCOTiüin lü
a\ Secretaria ila Instineção do go-

vei no ,1o listado do Esplri.o 6.111U1
acaba de ciltcl.Mli' unir, volume Io.no-
n.-. publlcnçòes officiaes snbiu o ,,,"
v! men tu csi-oteiro üíxtjiifllu L.hLauu(
.".l> o lltu'0 "I.eui.-.-laçào sobie esco-
ti?mn no Estado do Kspiiito S,,,iio .

No.-lii peiiuena, 111119 ciol-íoso óürn,
|iois> mostia :i excelicnt-i. orici.ifi*t;:\u
an governo pain com u c-cdIi^iiiu,
vi*m publicados os decretos esla
iluaes sobre o escolisnío escolat. np-
piovnç.lo dos cstnlutos dn Fetiern
calo Espirito SniileiiHe (lc* Escoteiro--,
Roguliinieiito da Escola de Iiih':*,i-
Ctoros ile Escolisiiio daquelle LV
tado.

E' uma valiosa conti bulcão parao movimento escoteiro em nosso
pai/., esta publicação. Alem da ginn-dt propaitanda que representa pnra
o escotismo, vem imisliar os bons
resultados de umn oi-/;nn|-»,aç,lu es
cotelra, qiiniidn ten, á tun irei, e te-
chnlcos de já recoubeeitin compe.
tencia, como acontece i.e Estado do
Et pirito Santo e tilo em ilesnccoidi— InfcMzmentu — i"i„ .. que 3 Rt-r.ilmei-tc se^nido O govornn esi;i-
di.ul do Espirito Sai,Io, a Fi.de, ação
Esplrl'0 Santense dn Escol eirus.
seus dirigentes o chefes podem-seorgulhar do bello trabalho escoteiro
que estalo (nzendo <_ que, foi cosa-
mente, terá ri, ser cotisullndo ou ee-cuido por qualquer ou'ra organiza-
ção escoteira nomelhaiite, .=e. quizerlazer bom escotismo.

\Wm*t ftífnéiÉá

.V0...4 SKMHilt.íi.D.^ ."ÇniOADEl
.Vi ti-iiti. 11'iittá itjrtij.JfliitSaiita

Ci Ua d'-? _Uíl-ni;es .\ DtfVi-V^ojde S.
Sel.hoia d : ¦' rjetladei fni ;t.»ctjlt*L'i ar
hoje :'.*¦ 9 i.ilias. ;. ',;'-.*.i tin" louvor
(.!'' sun t*M'i'!>. p:nl! ç't'-i.:.

O rtr. i*i tfívi 'i c*. ,,,,M' •'¦fíi! ri-ft COS*
lume, Sui vindo.afi o I.m.-,mie eiu-ba-
i is.iVo nc" ri.»lililuitU;:nl(t? üc *. Iiiiunell-
ie cniiit*. siulot, iitrn ara o rtrpfilàc
ila Innaiiilatíe, moiisenlioi Aiijiisio
di y S.ui oí>,

i:.M'l-iitit \mi-;._ it', D.Ai. 't''l';_T.--
IUI I lil V.t'11 1>I ! V> !'A

lal /-IA .
Sera ei leio a- - l' lioniB, no al-

a ,ii _:-iíi_í.r jJJèUÜi.ij
| liiH-r-sa ii..-tii-;í siaift. •*.» ciiftíi id.in.utO
j *¦ ¦:. CO : lilii . . , ¦ lll. il' ,'.',V. l!j.; oa-

U*Jt'.,l|!, u:.ui li4' .-< ! .ii, -líia #íi_>b.S-
t.-.'n pe!.t..'atlm.i,)il,ait..tu t!;i Iriiian-
tl.ule levct-iiua.oe ..u.ií .«•* tjiikfs.

', 
.HiSS.A ).<il 1,1/1 > ml l)i';"'..\jj..«._

!>l..\llllU.l C" ' liOlII^

:i igièjw Ün V .i;-,rvi, xii A*.i»'íiie-
ai (..'idem IU u,;.i ile, tiit .-sa
i.i il >: i : ... .: .:;i:u'. 

'-ierâ

-*-..., ;,. ! lutas, tiiliíA. em

Il.lll-.J». DC M)__A SUA-liOUA UO
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Carlos Medeiros Silva
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Praç-n Fiiiiüini 8W I' Hnda'/ se
in l_ lulifnli iii Clneiíiii i;io*
rln 1'linne _ )7:ifi

KSÍém
já SC1 pITtVÇfll -

graças A's GOTTAS FAIVADORAS" das paiutmikntks
do dr. VAN DER |.AAi>*
Dosappiirccein o.s perigos
(Ios p.*irtos (lifficcis

inborlosoa.
A pnrliir'1'iite que íizi¦>
uso do (iiluditio mi-dicn
mento, (inrjinle o ultim
mez de gravidez, u>rít ut.

parto rápido e feliz.

ínniiini-ri!.-- nllcsimlos pro
vnnt e.vliiilicrnnlcmenii'
suo efflrnria e muilo*.
.ncdieo. o aconselham
Vende-se em todu» a_<
phaimnclas p drogarias

Ui-pnslio (.crnl!
ARAUJO FRI=I1AS & C.

Ourives, 88 ¦— Kio

Pinças
.ondres. . , .
.aris
,\ova Vorlt . . ,'annilá. , . ,
.talia
.'orlu.ai , . . .
icspRnha. . .

íuissn ....
Huenos Airea ,
Montevidéo . .

-In 1'âo. ....
ueeiu . . , , ,

voriiega , . „
üinnmarca . .
.lollanda . , .
\vriH
i)elgic.T. Ipapel)
i*1iriua ouroí
lovaquia . . .

Allemauna. . . .

•1 21/32 a
$414 a

U'5iuu a

$552 r.

2(515 a

eis'a
4 11/16

$41.
lUJuSU
10Sj8'J

Ç477
1*1 4,1
2JUIU
3ÍD1U
Sí i lu
;.$-.->.¦

L,$^5ll
25MII••$S4U
•Sí.sn
$3,"
JÜSI'1

IJ.llii
$316•.'Jj3,

Reeiiladnreo:
Reg. Fluminense (R!o). „
Reg. Jo Espirito Santo. „
Ueguladcrea de Minas .

Total ,
Em Igual datn de 1S2S. .
Desde o dia 1.°

Média. .....
Desde 1." de julho, , , ,

Média
Em Igual data do 1920. .

Embarques:
Para a Amerlra do Norte
Para a Europa 
Para t Amei Ira fio Sul .
Para a África ,
Por cabotagem .....

Totn!
Em igunl nata üo 192*). .
Desde o dia 1.»
Desde 1.» do lulho. . . ,
Em igual datn de 1929. .

stock ,
ilI.llOB

OS VAI.RS ul KO
O Banco do Hrasll emiltiu os vaies*

ouro ii razilo de 4<56í p.ipe* por IJuau
ouro. Esse tianoo cotou o doliar: á
vista a SS-Hii, o a nrazo a 3J37U.

BOLSA OE TÍTULOS
Foram vendidos 2.482 tituios. a-f

-rer.es nantidas nas colações anteilo-
res, bem como as diver. as emisFiVs.
a\s ferroviárias a 9US$Ü0U, e as obri-
Bações uo Tliesouro melhoradas pnra
l:U0il$0l>0.

O papei mineiro a 73*5JOOO, -3 o do
e.-1-ido do Rio a 625300U.

O municipal carioca de pouco Inlo
rosso ü oom hs cotuçües niitnttdus,

No banca rio. o do Iinnco do Ür-tsn
.1 446$U0Ü e o dos Funculoiiarlos a
liei Dl) tf e 6HÍ5Ü0.
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Consumo loeal do dia 21

Eteisícnria:
Xo mercado
Em Igual data de 1929,

»'f>i_(M roníísa.ns.-
í*ío din 21 ,

Mercadi sustentado.

600

267.113
256.685

8.131

Pauta semanal (por kllo* "-.üSo
NO DIA 22

vendas Sai msPela manhS. ...... 3.668
A' *•*-"¦•-¦_•. l.üíg

Preços:
'-*'*10 „ lgfOUilTypo 7 em 1S29 .... 38»00O

Mercado sustentado.
COTAVÔES

7 VPoa Arroba
lypu 3 . , , „ , , , 2UÍUUU
Lvl't' 4 ... 0 .... tS»6UU
\rv- »»».....„ iii$oi)ü
ryi» e ....... l8$5IM|
yP° 18Í0ÜUryp« 17ÍD00

MKHI -.DO A rKltMO
Regularam, hontem, no mercado deafé a termo, as opjões seguintes:

Na l.« Bolsa.
feita ttimpi

VgOStO. .... ltííUOsetembro.... n$400 njuuu'-.'J*ul"*<-  UÍ300 10ÍDDI)Novembro. ... usioo luj.,00Oezembro. . . . I1Í000 ICi.iOO
aneiro. . . . . 1U$7U0 10J3DD

Mercado estável.
tiB. *,' Üul.a;

¦P|E qualidade superior e tão
'**—' nutritivo como sempre —
:mais suave e appetitoso do que
nunca—o Quaker Oats prepara-se
agora tao facilmente que convém
servil-o todos os dias.

O novo Quaker Oats "de Cozi-
mento Rápido" é submettido na
fabrica a um novo processo de
.orno, que reduz a 80% o tempo
preciso, para o preparar em casa.
É muito vantajosa a economia de
tempo, trabalho e combustivel que
traz o emprego deste novo Quaker

Oats "de Cozimento Rápido.** que
acaba com a fervura demorada

Peça ao seu merceei.ro o nove
Quaker Oats. Sirva-o pela manhã
ao almoço em forma de mingau—
prepara-se em menos tempo dn
que o preciso para fazer torradas!
Presta-se tambem admiravelmen*
te para engrossar sopas e molhos,
fazer fritos, bolos e biscoitos,

O Quaker Oats é um dos ali-
mentos mais saudáveis conheci-»
dos. Deve fazer parte da dieta
diária de toda a familia.
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MO *SIB MO DE JANEIRO — SABBADO, 23 DE AGOSTO DE 1330 S/.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PHÃSMACEÜTICOl Foi absolvida icriptora

— :ono
Sylvia Serafim

cessas de hontem — Expediente — "Casa da Pharmacia" -
Primeiro Congresso Piiarmaceutico Pan-Amerlcano — Causas

ije erro m determinação dâ reacção dos líquidos injectaveis
Sob a residência dn sr. Paulo Sea-

lira, a quem secretariavam os sr».
Ab».*I do Oliveira é Jayme. Gomes da
Cruz, reuniu-se, lionlem, a Associa-
çtto lírttsileira do Pharmaceuticos,
sra S- sessão ordinária úo corrente
unno.

Sr_-m debutes, foi approvada a acta
da reu nulo anterior.

»Vo expediente foram lidos tele-
graiiiinuy quo a Assocluijüq Brasileira
¦do 1'hàrniacèuticos recebeu dus ers.
.Antônio Carlos e Olegarlo Maciel."Mo sou despacho, o aclual presi-
dente de Allnas (Jeraé-a agradece os
applausos da Asnoelaçfto pula sua
.Kttitudii na defesa do ensino supe-
rior. o futuro chefe do grando És-
fado central promette opportuna-
mente tomar conhociniento do ap-
pello quf: lho fez a Associação, no
sentido de continuar a actuação do'/Presidente Antônio Carlos em mate-
-.-ia do ensino.

Ainda o presidente lê uma carta
do ar. orlando Hangel, presidente'nonorarlo da casa, cumprimentando
e. Assoclayâo pelo desenvolvimento
¦quo vem tomando e offereoendo pnra
rser lido em sessão Uiu trabalho
sclentlfico que escreveu durante u
sua viagem ,-i Europa.

O sr. Alves de Oliveira desobri-
ri-ou-Ho da Incumbência que lhe fora
dada pelo professor Venanclo Mu-
chado; de São Paulo, di i-ffarecer a
bibliotheca da Associação, dois exem-
plares das theses com que vae con-
oorrer ao provimento da cadeira de
•chimica do Gymnasio du São Paulo,
trabalhos esse*-» intltülado-i "Solu-
r"ões" e "Colloides".

O mesmo piiarmaceutico íez tam-
bom entrega, com o mesmo fim, de
uniu. prodituyfio literária do phar-
maceutlco Eduardo Simões, tambem
de São Pauln, Intitulada "Colcha de
retalhos". O sr. Eduardo Simões
enviou mnis vinte exemplares da
.ne.siiiii producçâo para ferem ven-
didos em beneficio da Casa da Phar-
macia, numa feira de livros (jue
devera ter logar nn dia do Inicio
dá respectiva construcção, feira essa
ouja idéa pertence ao offertante.

Os sra. l»nnlo Seabra, Abel de Oil-
Ir-elra, Virgílio Lucas, Oscar Vieira
a Benevenuto de Lima, applaudlram
;i iniciativa do sr. Eduardo SlmOef»,
oftereoondo tambem, com o mesmo
Sim, vários exemplares da livros
seus.

O presidente assignala a presença
do sr. Dlogenes César de Oliveira,
cuja propiiwta para soclo estA cendo
procesandíi.

Propõe tambem »i sr. Paulo Sea*
bra um voto de congratulações com
o sr, Octavio Barroso, membro da
Sociedade, pela sun nomeação para
o cargo de dlrector do Laboratório
Nacional do Analyses.

Por fim, o sr. Paulo SeabTa Jus-
ítlflca a ausência do sr. Araujo
Aguiar, orador Inscripto, Impooslbl-'Itado dn comparecer por so encon-
irar gravemente enferma pessoa de
aua familia.

novo sono
Neste ponto o sr. Paulo Seabra

diz estar presente ,'i sessão, o sr.
Carlos Barbosa Leite, que vem to-•nar posse do íícii cargo de sócio
iffectivo.

D\r. dos méritos do novo compa-'..neiro e ria a palavra, para fazer n
.lecessaria saudação, ao sr. Álvaro
Varges.

Esto assoma ri tribuna e estuda,
detidamente, a personalidade do sr.
Barbosa Leite, traçando-Iho o perfil«io cidadão e de profissional,

O homenageado fala, a ReRUlr,
agradecendo a homenagem.

O sr. Braga d? Oliveira, n propo-
silo do r.ppnreeimentn dn mana fal-
«iififndo, a que t,e referiram ultima-
mente os jornaes, elogia :>. attitude
nue no combate aos qne deturpam a
profissão, vem mantendo a Associa-
t;ão.

O sr. Benevenuto de Lima lembra
o nome do er. Meesmeker, phar-
mareutico francez, sempre presente
às sessões, para o quadro de sócios.
Ficou resolvido que, na primeira(ressão da directoria, o assumpto
será regulado.

CASA DA PHAÍJMACIA
Após Isso, o presidente referiü-so

ao movimento que vae obtendo a
Casa da Pliarmaela. Assignala que
elle £ o mais auspicioso possível.
Todos estão trabalhando com a ma*
xima bõa vontade.

P.eglstra a conferência que, a pro-
posito, fez o dr. Júlio E. da Silva
Araujo, por Intermédio da Itadlo
Educadora, Ao mesnío tempo, o sr.
Paulo Seabra salienta as palavras
com que o dr. Mario Bulcão, vice-
presldento da Radio Educadora,
apresentou o conferenelsta e se re-
feriu ao emprehendimento que,
actualmente, empolga toda a classe
phnrmaceutlca.

O sr. Durvai Torres diz do que Jã
tem obtido para a Casa da Phar-
macia, em S. Christovão, salientando
a Pharmacia Bomfim, onde todos, do
proprietário ans serventes, Incluln*
do os médicos que ali dão consulta,
se offereceram a concorrer para o
emprehendimento.

O sr. Virgílio Lucas mostra o que
tem cnnsr-giildri entre os pharmaceu-
ticos da Marinha.
PRIMBinO CONGRESSO PIIARMA-

CEUTICO PAN-AMERICANO
O pharmaceutico Abel de Oliveira,

designado pela Associação para
substituir o dr. Carlos da Silva
Araujo no cargo de delegado espe-
ciai do Brasil no Primeiro Congres-
so Pharmaceutico Pan-Amerlcano, a
ter logar no próximo anno, em San-
tlago dn Chile, communicou que se
acha em plena actividade dessas
funeções, tendo Jâ entrado em enten-
dlmento com a commissão directora,
daquella cidade. Desdo agora, con-
vida os collegas de todo o paiz, afim
de que sejam presentes ao grande
certamen.

Estft certo de que a pliarmaela
brasileira ne fará representar con*
dignamente na capital do Chile.

CAUSAS DE ERRO NA DETERMI-
I\r»V(,*»VO DA IlEACUAO DOS MltUI-

HOS INJECTAVEIS

O sr. Oscar de Souza Vieira cita,
du inicio oi resultados quo su obiein
quando se cxper.nieiita a reacçau
dus líquidos injectaveis com o» uois
papois Uu tornasol. Diz que um li-
»iuido neutro ou próximo ua neuirá-
lidadu duve acluar sobre os dois pa-
pela do tornasol concomiliaiiiumen-
te, como acontece tambem com cer-
tos líquidos orgânicos tlelto, urina;.
Interpreta essa dupla indicação co-
mo eorresp' i.üendo a um pH quo
mça pela neutralidade ou proxuni-
dade delia, ao con.rarlo do quu so
affirma vulgarmente quo taes liqui-
dns têm duas reacções, uma ai-
callnn, tporque age sobro O tor-
niisol vermelho), e ou.ra ácida,
(porque agu sobre o tornasol azul).
Os quu assim explicam attribuiam a
esses liquidos a qualidade deaiinpho-
terosj o que não se justiíffli, pois,
o nmphoterlsmo 6 facto muito diver-
so. A seguir, aponta uma causa de
erro na determinação colorunetrica
da reacção de um liquido, atflrman-
dr, quu ella pude oceorrer nos produ-
c-03 injectaveis. Consiste no desvio
úa zona do viragem de um indica-
dor pela acção especifica dos tontes
dissolvidos sobre a substancia do in-
dicadnr; exemplifica com o quo acon-
luce em relação k heinaloxylina em
soluto alcoólico que su torna violeta
com liquidos de pH Inferior a 6 em
presença de alumen ou certos sãos
de zinco. Na ausência desses corpos
a coloração violeta só apparece em
um pH equivalente 6,5 approxiniada-
niente. Acha que tal causa de erro
6 evidenciada quando se procura
confirmar a indicação coin outros
Indicadores sobro os quaes as subs-
tancias dissolvidas não tenham
acção especifica. Por Isso aconsa-
lha nn impossibilidade de utilizar o
processo electrlco, o ensaio com va-
rios indicadores que aponta, cujo
preparo enumera, apreciando a si-
gr.lfleação dos resultados com cada
um delles.

Commeiitaram essa communicação
os srs, Carlos Liberalli Filho e Be*
tievenuto de Lima.

Dopois da resposta do autor da
communicação, o presidente agra
dece a presença do todos e suspend»

* ii sessão.
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j Para a prevenção e g tratamento da Tuberculose
VACCINAS LB FRIEDMANN

C»i3»i-ciiHi»ej ;ieb üspíi-stiiíianto Msciansl tíí aaud» Publica osb as
ne. 32 31 t 38. de ili ds FanarBli»*» ds 1930?

Convultae o vosso medico
Efficazfs, linioloií-.s e sem nenhum perigo. S6 iiodem ser venrtliíns
soli receita medira, nn qual deve ser Indicada a concentração desejada
A' venda nns pliaiinaclns e drogarias —- Inforningões e literatura na

mmmmE OE VACCINAS FKIKDMANN, I.TDA.

,' TeWlion,*-*
RUA DOS OURIVES 07 — 8» andar
i-llOÍ End. Telísr.: VACCINAS

USEM
A SÜPERFLEXIVEL CORREIA

IGHFLEX
MM DOBRAS -

FABRICAÇÃO "(
UNÍCOS DISTRIBUIDORES PARA O BRASIL

A.W.VESSEY&Cía. Ltda,

(Conclusão da 1L pa6lrin'*r

sua constituinte, qua podia ser Jul-
gada .apenas pelas provas de ac-
cusaçáo, nois estás, lhe erir/i intei-
ramente favoráveis.

Sabia, entretanto, que a oninlãn
publica lhe auscultava dentro e fora
do Tribunal, e os applausos e as
unanimes manifestações de solida*
rlodade quo vinha recebendo, oliri-
gavam a sua permanência na tri-
buna, para que c-lle fizesse a de-
monstrac.lo cabal e Inconfundível dc
factos anteriores, concomitantes o
posteriores ao crime, que o niihllt-n
e os jurados tinham necessidade fie
saber, para que não oarnsse a riieno»-
duvida, não sobre a absolvição da
sra Sylvia Serafim, mas, para a sua
completa rehabllltnç&o, perante oa
esnlrltos mais sceptlcos.

O desqulte da aceusada foi u n
facto de caracter Intimo, resolvido
entre e'1'i e seu marido, sem nue
as famílias de ambos soubessem,
tão intimo elle era. Cnsn ram-se poramor; entretanto, depois de «e uni*
rem, verificaram oue uma profundadiversidade de g(nk> e temnornmento¦¦ornara a vida conjinru] Pnno-s.vol.
Resolveram, entíío, dc commum nc-
efirdo, n sonãraçnõ om bí-nefir-ln dns*
nroprlns filhos do casal, que !]:"<•
deviam ser testemunhas rlri Incom•
natlbllldade existente entre seus'irngonitoros o, discretamente, sem
nue ns crianças porcebe-rsem, Iam
afastar-se um do outro. XSn hnnvi;.
no dcsoulte da necusadn, nenhum
mol Ivo de honra: num-i r, affi-ma (•
o sf'ii nro^flo nuiridn, o P1 ti*-*í ri»
dr. Thibau Júnior, que não a deixou
desamparada um Instante, ati- h"le,
o quo aqui esta assistindo estes dc-•¦¦ate.'-', dando assim a nrova evi d fin tf1
da sua solidariedade á n neusa rta n<-
transe angustloso por qu-i est.á pas-
sando.

a vida pnrcfiniíssA ka
ACCl?SAI)A

Em inrnn ria vida pregressa da
aceusada, foi feita a mais rliroro."-
Investiffaffio, conforme detr-rminnu n
magistrado Integro que preside ns
destinos do ,Turv. Ouviram os invés-
tlfl-adores da 4*- delei-acla auxiliar
sobre o asRumpto dezenas do nessAas.
todas do representar-ão social, e as
conclusões a qne este lnriuerito e.he-
pou, são as mais desvnneodorn."
possíveis nara a aceusada. Affirmou
a 4* delegacia auxiliar, em *n-
cumento que se encontra ,i»into nos
autos, que í» aceusada, esposa do
(lr, Krncsto Thibau Jnnior, semnn-
manteve c-inducla innrnl Irrenrehen-
sivel, desde os temnos colle-rlíies:
sen*? hábitos q costumes pautados
por uma educação cuidadosa, somnri'
assistida npla diiiliirnn aiisterldadc,
sen píu> ,dr. Auffipto So'raf*ni: suas
rclaefíes foram semnn- as mnis r.--
colhidas, vivendo úma Hxlstencin in-
tèiramente devotada no lar, mrtn
grado ãs divergências de gênios en-
tre ella é o esnoso, rui"-*1 ainda n*rorn,
como no dia do erimo nfío a deixara
desamparada, por julgal-a uma so-
nhora d,rrr,a e reanelt.-ivel; s'm ro~>-
dencia ultima, era ein casa adquirida
pelo esposo: foi semnre dotada de
temperamento nrdeso, r Irrequieto,
applxonndo o voluntarioso. De outro
modn, não se exnlica a considornçãfi
social que gozou a aceusada atí- o
dia do crime. A sua honc-Mdadc.
depois dos tramites nolos qunes
transcorreu o processo ora submet-
tido ao Julgamento dn Jury, esta a
toda prova: a aceusação a cargo do
promotor e a prndu-ddn pelo advo-
gado da família Rodrigues, não r,u-
sou seouer atacar a honra e v. h'r-
nestidade da mulher que esti sen-
tada no**-* bancos dos rí-os. Nfío se
diga assim que ella, trocou o sacro-
santo nome de esnosa peln do jor-
nalista ou escrininra: não. í» pro-
ciso fazor-lhc justiça tambem neste
particular. "Rlia sfl so serviu dn se"
talento privilegiado, e da sua ex-
cnpelonnl cuHnra literária escroven-
do parn jornaes e revistas, òei»f)"s
de decidido o sou desqulte, e Isso
mesmo, pa.-a obter in meios neces-
fia --ina nara a sun snbf-^^pnrin,

Sylvia Serafim nunca deu a publi-
cidade dos seus trabalhos, nem nun-
ca eseereveu para nenhum jornal ou
revista sem que. fosse subsidiada Isto
£', sem que lhe fosse pago o preço do
seu trabalho literário. Durante lar*
gos annos que foi esposa do dr. Thi-
ban, não publicou uma linha sequer,
foi tão somente esposa deste medico
Illustre e mãe amnntissima de seus
filhinhos.

Deixando de ser esposa continuou
a ser a mesma mãe carinhosa e bõa,
mas virtuosa como 4, para manter a
sua subsistência lançou mãos de tra-
balho honesto, vergada dias e noi-
tes sohre as tiras de papel, em que
vem lançando a sua prodigiosa obra
literária, tendo sempre erguida :i
fronte de mulher honesta. E3 foi
esta mulher, juizes, que o destino,
Um dia, levou & redacção de "Cri*
tica", affirmou o advogado d" de-
fesa: e da redacção do ."Critica,' para
os bancos dos rf-os."Critica"... — continuai o àr.
Clovis Dunche de Abranches, — como
ícôa ma! em nossos ouvidos este
nome; quantas recordações doloro-
sas e quanto soffrimento niimano
elle evoca. Ha uma psychologia so*
ciai, phenomenos que se repettem
em todas as épocas, em todoa os po-
vos.

OS MA'05 JOH1SAES
O máo jornal, não 6 um prlvlle-

glo deste matutino. Serio ocioso
lnnumerar, entre nOs, aquelles que
voluntária ou Involuntariamente se
tí-m desmandado e provocado re-
acções violentas das suas victimas.

Cita, em seguida, a defesa, â re-
acção feita pelos redactores da pro-
prla "Critica", contra os redactores
de um pamphleto intitulado "Demo-
craria", facto oceorrido sois mezes
antes da reacção levada a eff'iio
contra a "Crllicn" por Sylvia Será-
fim. E acerescenta: e se Mario Ho-
drlgues, denunciado como principal
responsável pela reacção physica
levada a efeito contra os directores
da "A Democracia" foi absolvido,
com multo maior razão deverá ser
Sylvla Serafim, da reacção soffridn
por um dos redactores de "Critica".

Refere-se em seguida o advogado
de defesa & Caravana de "Critica".

A ABSOLVIÇÃO
Afs 2.15 horas, o conselho voltou da sala secreta e o juiz

leu ao tribunal o veredictum do jury absolvendo a sra. Sylvia
Serafim, por cinco votos contra dois, reconhecendo em seu
favor a dirimente da perturbação dos sentidos e da intelli*
«"renda.

Palmas esirepitosas da avuliada assistência que enchia
a sala dos debates seguiram-se ás ultimas palavras do juiz
presidenie.

POROTTE NÂO FOT IMMEPTAT-AMENTE POSTA EM
LIBERDADE A SRA SYLVIA SERAFIM

Nfto sendo a absolvição unanime, a sra. Sylvia Serafim
continuará presa; entretanto, se decorridas 24 horas, o pro-
motor não appellar, será posta em liberdade, ficando ainda
a decisão dependente de qualquer recurso que venha a in*
íerpôr o representante do Ministério Publico, deniro do prazo

de 5 dias.

Lê aos jurados »-» seu prog ram mi;:,
mostrando quanto hediondo elle en*
cerrava e as suas funestas conse*
quencias nos lares em que ella pe-
netrnva.

Mostra no Jury, que r»e e verdade
que Iloberto era apenas um artista,
como diz a aceusação, um lllüstra-
dor de reportagem, nn entretanto,
"Critica" eognominnva-o, chfrfe des-
ta "Caravana" e por baixo dos
desenhos qun estampava, collocavn
cm destaque o nome de Roberto.

Analysa, em seguida a defesa, a
situação ern que se encontrava a dl-
reeção de ''Critica", quando Sylvia
Serafim foi ultrajada em sua honra.

Faz, em seguida, o perfil jorna-
listieo (ie .Mario Rodrigues através
dos necrológio!.' (In Humberto do
Campos e 1'rado Kelly, mostrando
qual a actuação deste jornalista no
seu próprio jornal, concluindo que,
a. tragédia a que se refere o pro-
cesso era inevitável, mais dia menos
diu. Relembra a defesa, no caso de
.Mme. Calllaux e li absolvição da jo-
ven do Lyon, quo desaggravou uma
sociedade inteira e trouxe pura os
lares das familia- sobrosaltadas a
tranqtiillidade tirada durante lon-
gos nnnos, pur um mão jornal. De-
monstra, que Sylvln Seraphim, ape-
sar do presa, processada e enferma
num leito d<- hospital, continuou
a ser vilipendiada por "Critica" que
ha duzentos e muitos dias publica o
seu retraio entre phrases de baixo
calão, tornnndo-sc este jornal ln-
conveniente parn entrar nos lareo
honestos da familia brasileira,

COACÇAO
Descreve, em seguida, a compres-

são exercida conlra a sua consti-
luinte e contra todas as pessoas que
delia tiveram ãe í"; acercar no de*
correr do processo. Affirma que
contrastando com a actuação de"'.Iritlea'' existe, nos auto.-, n prova
do quo Roberto a considerava uma
mulher honesta •> Mario Rodrigues
dii-tse por mais de uma vez, antes
de morrer, qut ow assassinos de Ito.
berto estavam dentro de "Critica".

Continuando a deduzir a sua de-
fe»sn, o sr. Clovis Dunsheo de Abran-
ches, que revelou ao inicio da sua ora-
ção uni completo conhecimento doo
nulos, passa a estudar o fneto at-
trlliuldri a escriptora Sylvla Serafim
em face dns nossas leis penaes.

O LAUDO PERICIAL
Salierila que de accordo com o

laudo do exame medico psychologlco,
não era possível condeiniial-a, dada
a condução n que chegaram os pe-
rllos drs. Heitor Carrilho, dlrector
do Manicômio Judiciário, e Antenor
Cosia, do Gabinete Medico Legal,
Cita. os nossos mnls eminentes Ju-
listas » a opinião unanime dos psy*
culatras moderno.»» sobre o assumpto;
desenvolve longas considerações do
ordem jurídica, refutando os argu-
mentos da aceusação e requer ao
iuiz presidente* do tribunal a inser*
ção do quesito relativo ã perturba-
ção dos sentido*? e da intelllgencia,
entado psychologieo, em que- não pn-
dia deixar cie se encontrar a sua
constituinte no momento em que se
diz ter sido praticado o crlmo que
lho é attribuido. Refere-se no valor
"terãrlo da escriptora Sylvia Será-
fim, dizendo que os seus trabalhos
que são de grande sentimentalismo
e emoqíío vibrante, foram ac-o.lndn*--»
com enthusiasmo nns meios hilclle-
etuaes e bem revela a angustia
dolorida quo lhe tem estlgmatisndo
a alma sensível nestes últimos an-
no*».

Finalmente, em vibrante perora-
cão, termina o sr. Clovis Dunshee de
Abranches a sua defesa, dizendo
que a sua constituinte tem sido na
vida unia grande sofíredo-rn, cur-
lindo através da existencia o paro-
xismo das muis crueinntes dores
physiens e moraes, pelo que, senta-
va-se confiante mt justiça dos ho-
nii m qne por certo não negariam a
liberdade a esta mulher infeliz por-
que essa liberdade era unisonamonte
reclamada pela família brasileira.

A DEFESA CAUSOU A MELHOR
i-iirnE.«s\o

A defesa do dr. Clovis Duirshee '"ie
Abranches causou a melhor Impres-
são no auditoric.

S, s., com muita habilidade, histo*
liou todo o processo com grande ele-
vação, rememorando todos os factos
que se prendiam ao crime, não des-
cendo ri. talhes que pudessem, de
qunlquer forma, sus.-eptllilllzar a fa-
milia da victima, e a promòtoria e o
auxiliar da aceusação raramente
apartearam o orador.

1'\>Í uma rle'fesa que, sem exagge*
ra púde-se dizer, esteve :í altura do
talento d") defensor de Sylvia So-
raphini, o a prova desta aftiiinauca
íorriin as frenéticas palmas oue de

vez om qu.ind-n ->n t veetvt a vam as pa-
lavras do orador,
"CIIITICA" VAO PODE SER 1-lí) »
ESTA.VOO •¦"iêSH.VriSS SENHOitl-

TAS
Ao declarar o "ir. clovis Dunshee

de Abranches que não ha um trecho
do jornal "Critica" offénstvo ft honra
de Sylvla Seraphim, porque estavam
presentes multas senhoritas, e on-
do ellas estivessem esse jornal nflo
poderia ser lido, a assistência pro-
rompeu em applauso, apoiando o nd-
vogado do defesa, o que obrigou n
presidente a fazer uso da campai-
nha, pedindo no advogado que não
fizesse allusõGs.

O dr. Clovis Abrandhes retrucou,
fazendo ver ar, Juiz que elle não tl-
nha absolutamente razão.
"A ASSISTÊNCIA NAO PODE MANI-

FEST.Ut-SE"
No decorrer da defesa, o dr, Clovis

Dunshee de \branches, perguntando
aos srs. jurados qual a attitude que
uni homem de honra devo ter, deaii-
te das perguntas insultliosas que fo-
rnm atiradas pela Caravana de "Cri-

tica" ft sra. Sylvla Thibau, o prumo-
tor, dr. Gomes de Paiva, respondeu:

— A lei de Imprensa!
Ao que retrucou o dr. Clovis de

Abranches que se separasse o pro*
motor dr. Comes dB Paiva dn sou
cargo, e nessas condições, qual a sua
resoiuçilo,

O promotor não respondeu, e o au-
dttorlo vlorcu de applausos, , resul-
tando ser chamado ft ordem pelo
presidente, o qual declarou que a
"assistência não podia manifestai-
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OS ^PASTES 00 RH. JOÃO HOSIBI*
IU» NETTO

Embora o auxiliar da aceusação tl-
vesse aparteado o advogado de de-
fesa poucas vezes, a assistência, a

qunlquer aparto do ú.-. João Romeiro
Netlo proferia um oh!... o que d<s-
concertava o Joven causídico.

.. ENCEimAM-SE OS DEBATES ..

A 1,1" horas terminou a defesa.
Consultados o dr. promotor e o au-

xlliar da aceusação, os mesmos de-
sistlram da i aplica, passando o pre-
sidente a lêr OS

ftUESITOS APHESEIVTADOS AO
CONSELHO

lo quesito -— A ri-, Sylvia Serafim
Thibau, no dia 20 de dezembro de
lí)2!i, cerca das 15 horas, na redu-
cção dc "Critica", jornal do dr. Ma-
rio Rodrigues, situado ft rua do Car-
mo n. lli, attralndo ao gahlnete dos
redatores o dr. Roberto Rodrigues,
desfechou-lhe ali, um tiro de revol-
ver, que lhe produziu as lesões des-
criptas nos autos do exame?

2" quesito — Foram essas lesões,
por sua natureza e sede, a causa
efficiente da morte do offendido?

3" quesito (da defesa) — A ré
nn momento de commetter o crime,
achava-se ella, cm estacio de com-
pleta perturbação dns sentidos o da
Inteillgenein?

4» quesito — A rt1 comine-iteu o
crime com superioridade em armai),
de modo que o offendido não se pôde
defender com probabilidade de re-
pellir a offensa?

50 _ quesito — Ha circumstan-
cias attenuantes em favor da ré?
Quaes? 1
Sala de sc-ssao, ün Jury, 22 ae

agosto de 19.10. — rM.-igarlno.i Torre*.
O presidente perguntou ainda se o

conselho julgadoi estava devldamen-
te esclarecido para proferir a sen-
tença o, obtendo resposta afíirmn-
Uva, convidou os jurados para se
recolherem.

A" SALA SKCÍIETA

o que fizeram a l hora e 20 minutos.
A' essa hora a sala do Tribunal

do Jury estava repleta, ouvindo-se
vários commentarios, tfrlncipalmen-
te feitos por senhoras e senhoritas
que ali permaneceram durante o
longo trabalho do Julgamento, seu-
do que esses commentarios eram fa-
voravels á sra. Sylvia Serafim.

ATTITUDE DA ACCUSADA

A sra. Sylvia Seraphim trajava
um vestido' azul marinho, chapéo
e' sapatos preto.s e luvas de pellica

Apesar de seu precário estado de
saude conservou-se relativamente-
calma durante o desenrolar do jui-
gamento.

,\. uma Investiva mais forte, assa-
cada pela aceusação, baixava os
olhos e enxugava uma lagrima mal
contida.

An serem Interrompidos os Seba-
retlravn-se, penosamente, para

sala particular, amparada por seu
pae, mãe ou irmãos.

aspectos do tuibujial
Desde muito cedo, começaram a

affluir ao Palácio da Justiça pessoas
de iodas as classes sociaes, curiosas
de assistir os trabalhos do Jury.

Em verdade, a não ser o julga-
menlo do deputado Simões Lopes,
nenhum outro conseguiu empolgar a
opinião publica desta capital que
acompanhou hontem. em todos os
seus detalhes, o desenrolar dos tra-
balhos do tribunal popular.

Na sala das sessões e 11:13 clrcum-

vizinhas, notava-se a concurrencla
desusada do elemento feminino.

Senhoras e senhoritas acotovella-
vam-se no melo da multidão, dispu-
tando tenazmente logares de onde
pudessem assistir os debates.

Não tendo sido distribuídos car-
toes de Ingress*. a r.ão ser para os
representantes da imprensa, oecupa-
ram os logares -Xist-»ntes do exíguo
recinto os que primeiro ali chega-
ram. Mas os retardatarios não se
conformavam com a falta de espa*
ço na sala de sessões e se rebella-
vam contra os guardas que sustl-
nham o cordão de Isolamento

A assistência acompanhou sem-
pre, com o maior Interesse o desdo-
brar do julgamento.

Estavam presentes p.-.es, Irmãos e
parentes próximos, não sõ dn se-
nhora Sylvla Seraphim, como da vi-
ctima.

A IHIIADIAÇAO DOS DEBATES
Pela primeira vez no paiz, foram

irradiados os debates do tribunal
popular. Coube ao juiz Magarinos
forres e ft ll.-dio Educadora Intro-
duzir esta utll e democrática Inno-
vação.

Todos os debates foram re produ-
zidos fielmente, podendo, assim, as
Innumeras pessoas que não conse-
guiram accesso ft sala dns sessões,
acompanhar "pari e passo" a mar-
cha ri.-» Julgamento.

IMPItESSOES DOS DEU ATES
Ao abrir o debate, como represen-

tanto do ministério publico, fel-o o
(ir. Max CiuiitiJ de Paiva, de uma
maneira superior e compatível com
as suas funeçGes,

Se bem que algumas vezes usasse
de expressões mais acrei?.- examina-
da em conjunto, a sua oração pôde
ser classificada llsonjelramento.

O seu auxiliar, entretanto, dr.
João Romeiro, enveredou por outro
caminho.

Poz-se a elogiar desmesuradamen-
te a peasoa da victima e a invecti-
var atrozmente .1 aceusada.

Ho ponto de vista Juridicn a sua
actuação muito deixou a desejar.
Demorou-se longo tempo em de-
monstrar trulsmos como, por exem-
pln, que "o depoimento (las tostemu-
nlin.s é mais valioso do que o ila
rt':'', rjuo os ouvintes nAo represen-
tavam a sociedade toda".

Ou entilo coisas d«_st* jaez; — o
desqulte da rf- füru "amigável" e
ao moft-mo tempo "e ícandalòso".

A um .aparto dn advogado da de-
fes;i respondeu:

— "Vamos a ver (sic) com queiin
estft a verdade."

I3m meio ao dubatc confcs^a-se
cansado e pede ao juiz interrupção
dns trabalhos.

Em certos momentos procura com-
mover os presentes e provoca hl tn.-
ridade.

O dr. Clovis Dunsheo dc Abran-
ches, perfeitamente senhor de todas
as peças dn processo, .•onduüla a sua
palavra com grande serenidade e sem
entrar no terreno pessoal, referindo-
so ft pessoa da victima apenas accl-
dentalmento,

O INTKI1EÍÍSE n.\ SOCIEDADE
CAKIOCA PELOS DEMATES

Um outro asporto Impressionante
sobre a irradiação dos debates, foi
o interesse que em torno dns mes-

0 futuro governo
mineiro

BELLO HORIZONTE, 22 (Da
succursal d'0 JORNAL) — Sabe-
se aqui que o sr. Washington Pires
apresentou offieialmente ao sr.
Olegario Maciel a sua renuncia ao
logar de secretario do Interior,
para o qual havia sido convidado
pelo futuro presidente do Estado.

— Podemos assegurar ao mes-
mo tempo, por informações que vi-
mos de colher em fonte digna (ie
credito, que o projecto que transita
pelo Congresso mineiro, sobre a
fusão de pastas com a do Interior,
da autoria do sr. Washington Ei-
res, não terft mais andamento.

Süfonriacôes
=)

ic:*-

mos se observou no seio da sbeieda-
de carioca. De minuto em minuto
os telephones da nossa redacção tl-
llntavam e »iuasi sempre ouvia-se
uma voz de mulher perguntando,
ansiosa, pela hora em que começa-
ri.» a irradiação.

A ANSIEDADE POITI.All PELA
III HA DIA (,*A O

Multo antes ria hora annunclada !
pnrn u irradiação dos debates, jft era
intenso o movimento popular fts
portas e nas proximidades dns di-
versas casas de radio da cidade.

Esse movimento tornoti-sii exce-
pcionnl, quasi que Impedindo o trn-
Cego de vehiculos naquelles pontos,
no momento cm que o transmissor
do tribunal annunciou o inicio dos
debates.

EXCESSOS DA POLICIA
Nr» sala contígua á dns sessões rc-

gistram-se, mesmo, violências o cs-
cessos condemhavtíls; por parte de
guardas e Investigadores, entre os
que, o de nom»" Sayilo.

A qualquer m»("to di Impncloncla
da multidão, respondiam ns policiaes
cum cacetadas o ajjffressfles.

A' noite, foi mandado para ft run
P. Manoel um piquete rle cavalla-
ria.

O rifior excessivo, por paru* dos
mantenedores da ordem, 110 final "lo."
trabalhos, fo, contraproducente e
degenerou em desordem. Houve feri-
dos e detençõcH,

O POLICIAMENTO
A grande multidão -.sticlonnda nn**

salas contíguas ft dns sessões, fre-
queníemcnte forçava as port::.- que
a esta cião accesso. Etiihelcceraih I'-
gelros tumultos que eram dominados
pelos guardas ,. investigadores. Em
certo momento foi mesmo necessário
fecha r-ç»- a porta lateral que se com-
mtinlea com a chamada "sala dos
passos".

Afinal, estenderam os guardas

O TEMPO
Dílíy-c-vo S-íderii! re Sicthe*»*.,

Tempo — Bom, com nebulosi.:,,
nevoeiro possível.

Temperatura — Noite freses, -.:%
ra ascensão de dia.

Ventos — Predominarão , .
oesie e sul, frescos, por »e.'i^

PAfi-AMEXTO NO THESOI HO'VheMOuro XneÈonal — Na Pr lir
ra Pagadorla do Thesouro ,\:i io
serfto pagas, hoje, as seguiu,,..,
lhas do vigésimo (lia útil: .Mo-.:
pio Civil dn Viação, de J .1. yy

TELE«HAPHO
Tclegramnias re lidos:
Central 1
Antônio Klbeiro Avelino — ..

zatoox — Holo — C. Verso!
Deputado Christovão Dantas --
nador Fernandes Lima — (lua,

Hugo Carneiro — Henrique
mitigos Silva —- Idalina Dias
.Mahnioud ilssaml — .Mlssilva —
ercli — Orlando Cardoso — ,.;
va para Edgar —- Senador
Lago — Rubem .%'lu.". — T.rp... »•
rànco Argaoz e Senhora -

Walter Woinshom — Y...:u.i

LOTEIIIAS
• 'imltül Ecilernl

| ití»i ¦: ;io ilos prêmios da e ::
| realiü3ti;i hontem, ÜU do ».¦ r , ;*>
250*1*.  1 •: i.'...#u00
-1S573  :::uiu»{(n'0

j "1352 , ,. - '• i.;i;.-j
lUi. dc JniH-iro

Resumo dos pre-inloa da e-ítrucçí-"
ile hontem:

390S3 ., ., !0:06CS
12S3.1 4:000}
Kit!-.'' 3:t>0C{1 -MllT.S 2:00*i{
13553 2:'"X'*

Jl lm .in Ornei,

I Sabtí-so por telegramma:
12121 (Rezende") 100:00' ;

IÍ15S (Uio) .. .. 20.é'.'0-r
I:ii»u0 (Líambuhy) lopubif'Uin (Ipaniery) .. 5:ot'iif

íl li D S  .. I:0ini(
555H-I l:0(iii,"
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nm cordão de Isolamento, qut- ',.*'a
facilitar a entrada c salda no -o-
cinto.

So bem que numerosos, os policiam
não conseguiam, por vezes, delor 00
ímpetos dos impacientes,

o policiamento foi dirij-ridi, n»-. rc-
cinto, pelo dr. Herculano IViiral, d»v.
legado rle capturas, da ¦!" deleguei:1
auxiliar.
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tes,

John Gilbert
Greta Garbo

DEPOIS DE AMANHÃ — A ENCANTADORA
E FASCINANTE ÉSTRELLA EM

fllHIR KRREIIIII
UM ROMANCE DE AMOR PASSADO NA M!TA

ARISTOCRACIA RUSSA
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