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Uma linha subterrânea atravessará a
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P*r«lr« da dos, a Prefeitura nerroittirá' um auginenloconstrucção, no Districto Fe dos preços da tabeliã na propnrçío neces»*¦¦--!¦ !•¦ :;ietropolltano visando, ria para ser conseguido esse rendimento, ou,

rnsso-cíÈez

A estatística da
população e dasj Excel lente a situação

ternacionai do Brasiactividades do
in

(rt»«t ¦»¦«¦«, m
Brasil

Os betehwltfas foram nptflhl»*
to noiit da Mandchieria

LONDRES. 18 (H«vti) ~ 0« loram, «mMegraiMM. At ultime hor», annuncism tjueaa tropa» russas tentaram transpor o r!o|é eelculos falhos. A nossa organlsaçâo buro-Amor ao aortí da Mandchuriei sendo, porém, cralioa, em matéria de numero, iníellrmenlopellidd» nelas forças chinesa», .-.,.. 

Ení* «tjnnnncMo que o <üoajír»»*s t»edar ao governo, na presente fafiiLalnra, to-dos oo meio» necessário» ao IevanUmento doe»nso decennal, <jae será feito no próximoanno.
¦T nna ssotíci* «mt jttfrsdA.
Somos, na verdade, um pai» d* mUUsUcm

¦"«unsesaKttüüs

0 jwirecar do ffôpuf&de Lindolaao ColSor, na O^mml^sào fa «-
narsças da «amara, sobra i •r$amon4e do IxteHer

!',rm comboio subterrâneo <rm Londres
¦i mesmo tempo, dcscongestSonar o trafego conforme julgar preferível, pagará •'< Estn' facilitar as communicaçõw entra os diffe- da, n titulo rie ndeantamenlo uma subv 

'
tentes bairro.-, e zonas cariocas, procurámos cão correspondente >\ parte que faltou '
iquello profissional e lhe pedimos informa- completar n sbmma precisa Ounndo n r,
;oes^ Honre o plano que emprchende, e que
se liga aos maiores inter-esss rio povo.

.-- Por esta planta que aqui vê; disse-nos o
Dr, Pereira ria Silva, mostrando-nos um
flrando innppa rio Districto Federal, na qual
a traçado ria via-ferrea cm questão se acha
representado por um traço vermelho, o se-
tilior pôde verificar que não se trata de um
simples "Metro" ou "Sulway", rio typo rios
muo estão .rpi^si^üirios^n^jíguiiias grandesIririnries, notadámcirtên^nrrsTTyondrcs e Nova
Torlc. Projcctci para aqui uma rede rie ri-
nhas férreas cujo objcctlvo nao cl npeuas.
eomo açonteco com os referidos "metros"
ou "subwnys", dcscongestionnr o trafego
urbano em zonas centraes, rie população cs-
eessivamento densa, mas dar uma solução
geral e completa ao problema ria circulação
íle passageiros e cargas em toria a superfi-
cie do Districto Federal, descongestionando
também o trafego no centro coinmercial da
cidade, o visando, principalmente, pòr esto
i>m communicação rápida e barata com os
subúrbios e com ns zonas ruraes.

— A estação inicial rin Estrada, continuou
c engenheiro, ficará situaria cm subterra-
vien, uri esplanada rio antigo morro do Cas-
tello. Delia partirá um ramal rie Ei.riflO me-
tros de extensão, todo em subterrâneo, que
nc ligara com n Estrada rie Ferro Central rio
Urasil em S. Christovão, no ponto em que
passam, juntas, a Cenlral. a Linha Auxiliar,
ii Wn ri'Onro e a f.enpnlriin.-i. Sendo a bitola
da nova estrada de lm.fifl e tendo esse ramal
um terceiro trilho, intercalado para a bito-
Ia rio lni 00, os trens rie passageiros rie to-
rins nquèllas estradas poderão chegar nté o
centro ria cirinile com a maior eoinmoriiriadc,
ii com grande economia rie tempo pnra os
aeus clientes. Neste ramal haverá ninrin es-
vnções subterrâneas no largo rio Estacio de
Sã, na rim Marquez rie Snpucatiy. na praçaVieira Souto e no largo ria Carioca. A linha
principal seguirá em linha subterrânea, pns-
nr.nrio sol) a rua Sanln Luzia, sob o largo ria
Lapa, sob a rua rio Cnttete, esquina rin rua
Pedro Américo, e sob o largo rio Machado,
tendo uma estação subterrânea em cada uni
'iêsses pontos. Quando tiver alcançado o
hllomctro .t-lflfl, pouco adeante da rua
Paysandu', emcriiirá do tunnel e chegara á
rua Farani. esquina ria rua I). Anna, onric
terá a primeira estaçiio no nivel do sóio,
Dahi cm rieante seguirá jicla enrnsta ria ser-
ra, enlre 10 c 100 metros de altitude sobre
o nivel do mar, passará por Botafogo, .lar-
rihn Botânico, Gávea. Cachoeira dn Times,
Engenho ri'Agun. libnlé, Povoaçno do Ilha,
?.!atrh: rie Gunratlhn, Plahy, Povoaçáo da Pc-
rira o Sepctiba, para chegar, com cerca rie
St kilomètros rie extensão, a Santa Crua-,
«lide .in li.rará com ns linhas ria Estrada dc
Ferro Central.

Esta linha tronco terá três ramaes: o p-J-•s-.ciro com 2.000 Uilometros para Copacaba-
Ba, cuja estação terminal deverá ficai situa-
ài na rua Copacabana esquina da rie Santa
Clara; o segundo, com 1.1,100 kilomètros,
jura o Realengo, onde se ligará com a Es-
fctda dn Ferro Central, entre nqiiclla esta-
c.io e n ria Escola Militar, e o terceiro, con
3 kilomètros, para a barra do Guarallba. A
Bxlerisão total ria ríde será, assim, rie 110.0
ftilomctros, rios quaes S.-iOO kilomctros em
subterrâneo e 102.200 kilomctros no nivel
ris solo,

_— Quanto tempo julga necessário para
íleM iirompta a estrada 1

—• L"m anno pnra estudos definitivos do
traçado, approvação desses estudo* # loca-
çào rias linhas no terreno c quatro annos o
melo pnra a construcção. Estes prazos são
sufficicntcs, porque é possível atacar os Ira-
balhos cm tantos pontos quantos se queira.O que ;c exige á municipalidade para
íteeução desse projecto ?

Direito rie desapropriação rie terrenos
* bemfcilorias necessários ás obras: isenção
tis impostos municipaes; abatimento na fór-
nia da lei vigente, rios impostos fericraes dc
imporlação pnra os mnterines rie construcção
» de appareli.amcnto rio trafego; privilegio
<lí tona em uma fnixa rie dois kilomctros,
pata caria lado rio eixo ria linha, no trecho
d* estrada fora da zona urbana. Além des-
tes favores indirccíos, que no fundo virão
oensücinr i própria municipalidade, por-
TOnto n Estrada, com torias as respectivas
dependências, reverterá para o seu p.itrimo-mo, sem indemnisação, findo o prazo rie ses-
»«ta annos, os capitães que vamos empre-
!r<r precisam ter em seu amparo o, regime
•slâbelccido nesta cláusula sétima:

. A exploração rio trafego rin Estrnrin será
«na mediante uma tabeliã rie fretes appro-
Vada pela Prefeitura e revista dc cinco em
^,ncr> annos, na qual deverão ser sempre
jomados em consideração a necessidade do
'"Wemsnto d» pequena lavoura ria zont ser-
;™J i o iransportt a preço módico de ope-

l*, ainda títo da» hypotheaes.
O governo, mesmo, tem tido cs nith *!u-

quentes provas dessa verdad».
Segundo foi ajslgnalado na (Jomm\ss$.ci

de Finanças da Câmara, os íerviço» do teu-
io de 19.10 devem ser feito» com muito rigor.
Não se cogita rie conseguir, apenas, o levan-
tamento ria população rio paiz, mas, lambem,
s>. mediria pretende attihgir torios os ramns
da nossa actividade,

Confirinanclo-se esses propósito» c obra
terá, rie faclo, uma. grande significação so-
ciai o econômica.

O Brasil, vae s« repetindo todos ifa dias
com insistência, A um paiz rico, futuroso e
cheio rias maiores possibilidades.

Justamente porque ellc possue tão forrai-
(lavei patrimônio, 6 qu« se deve promover
todos os meios necessários e. capazes rie, era
qualquer momento, julgar a sua grandeza.

A obra quo se projecta, feita com (liscipll-
na e rigor, será rie resultados fecundos.

en-
pnra

..mria
liquida permítlir dividendo maior rie 8 "l", a
parte que exceder á necessária para esso di-
vldondo será entregue á Prefeitura, a titulo
rie rcstitiiiçiio rias quantias que esta tiver por-ventura adeantado por deficiência rin renda I m,Va""guerra entre" a ItaMlí^'^^,'."™.liquida para alcançar- o dividendo rie 6 V. acredito que s* houver, ella porá termo ao

Para a fronteira da China «atuíram ttr
rjuindo forte» contingentes de toda» az ar-
mas, grande numero do aviões ris eombata
a bombardeio e destacamento» preparadospara fazer a guerra chimica.

CHANGAI, 1!) (Havas) — Segundo in-
formação vshicularia, hoje, pelos jornne-idaqui, o geverno de Kankim não responderá
4 segunda nota dos Sovlcts relativR ao inci-
dente entre os dois paizes.

As com.mis:,oe3 locaea do Ku 'niinttnff as«-
bani dc lançar uma proclamacão em que con-
citam o povo a cerrar fileiras am tomo rio
governo nacionalista e aconselham a recusa
formal de toria b qualquer tentativa da mo-diação no conflicto por parto rias notencinn
estrangeiras.

Informações da origem bolchevisla annun-
Ciam que as forças acrr.as rioj Soviets estão

! effcçtuando vôos sobre a Manrichuria do Nor-
te, onde lançara manifestos e brochuras em
lue se concita a população da região a aban-l -i™-—. ... 
rionar a China so seu destino, e unir-se aos«, i • ,. , ,

Notia, d4 fonte n.rMe,,! fi ?AviaíIofes franceses tentam umroncas o« lonte p&riiciuar-cotifirniatn,finalmente, a noticia rie que as forças rus-uns tentaram atravessar, na altura do Blago-vescliensk, o rio Amor, e foram obrigadas s
retroceder debaixo de cerrada fúsilnria rios
cl.inezcs.

LONDRES, 13 (U. P.) — O "Daily Tele-
ffraph" niinuncia que o ministro chinez na
Finlândia, designado para negociar com o
Sòviet da Itussia, sobre o conflicto resul-l
lante. rie captura ria Estrada rie Ferro rio Cri-i
ente, Chinez, ainda se encontra e.m Nankim,
esperando o regresso do general Wnng. Se-Í
Üiindo ns ultimas informnções attribuc-se a
esse ministro haver dito que o seu paiz está
inteiramente despreparado para o conflicto.
Não ha nenhum esforço apparentc para en-
úentar a ameaça da gne.rii com um forte
plano nacional. Caso a Rússia invada o ter-
ritorio chinez, acredita-se que a resistência
offcrecida será muito ligeira.

PARIS, llt (U. P.) — O grão duquo Ale-
xaudrc, lio rio grão riuque Cyrilo, píetch-dente ao tlirono russo, entrevistado aqui, de-
c.laròu o seguinte: "Não acredito quo linjí.

Urecord" de distancia

ato fjue o reembolso fique completado
Quando a renda liquirin annunl dn Estrada
exceder, durante três annos consecutivos, dc'13,."|°, sobr<j,.ò seú capitai empregado, reco-
nliecirio pela Prefeitura, esta terá o direito
rie Inzer baixar as tarifas, rie modo ao divi-
dendo,se manter nnquelle limite ou fazer a
Estrada recolhei' o excesso a uma caixa es-
pecinl pnra ser empregado na zona servida,
rt juízo do prefeito, em melhoramentos qnevenham beneficiar o publico."

Eis nhi, cm linhas nitidas, para que o povoas conheça c julgue, as promessas que faz
o os favores qne pede á municipalidade do
DMricfo Federal.

irolchevismo.
Uma mobil.isação geral daria a nós russos

armas contra os Soviets. Em caso rie vlcto-
via, a monnrchia não viriinJuiimidictarnente.
Haveria provavelmente urn intervalló do
uma riictariiira bcnevola.

LONDRES, 19 (U. P.) — O "Daily Ex-
press", cbm.ncnta.ido a situação sino-rus-
na, salienta a ironia do destino que faz es-
te.jam brigando pelo direito rie propriedade
duns nações que não têm feito nos últimos
tempos senão negar esse mesmo direito.

Esse jornal assegura, no cmlanto, que "o*
resentimentos do governo <ic Moscou sSo

A C-ímroiisafio de Finanças, d* Câmara, •«-
tudoo, em noa Mnnlío de ho.ie, 6 orçtmpurlo
do Ministério daa Relaç««s Exterioreu par*1930, o.-a *ni 'Z* discussão naquella caw 3*-
gislallva.

O Sr. Linriolpho GMot, qu* a-.léj» «£s tí-
presentante ria Nação « d» relator d« on;*-
mento, é um rios nosson mais «ttentoa estu.
riiosos das (piestfies ínternnclonaes, rnostni-
se, como vemos, francamente optimlsta so-
hre o» negócios * a dlrectriü oiscolhida p«loKnmaraty. "Afastamo-nos, em consequen-
cia, e quanto possível, de torias as questões
políticas — e na America tanto vale dlatr
terrilorlaes — que. tem, nestes últimos tem-
nos, preoecupado ar. attençoes rias chnncrl-
larias. Dnria a significação que não se pôde
negar As nossas nttltiirie.«. m> politicü *míii-
cana, esse afastamento Impoc-se como ma-
dida de prudência internacional. Não nos
ligando ostensivamente /t. nenhum conflicto
americano, ficamos oro melhores condições
para influir stiasoriamente, pelo trabalho da
riosss chancellaria, em favor dn justa « equl-
tnliva solução rie. taei pendências. A expe-
riencia destes últimos tempos tem deinons-
frario que nem sempre são os Estados a
quem Incumbe officialmente dirimir rilffi-
cidades iriternaciónaes aquellcs que na
nratlea mais logram fnzei" em beneficio áo
fim collimario. As difficuldades insupera-
veis dos Estados Unidos no conflicto de Tf,--

I cnn e Arica, c os ria ArRentina na questão do
: Chaco Boreal são exemplou recentissimos, a
! que não podem ser desprezados. Livre de
I mandatos officiacs, nas suggestões amistosas y
| o extremes de quaesquer suspeitas rie inte
! resse preconcebido, tem a nossa chnncell»-!
Iria encontrado magníficas e reiteradns oces-f
| siões do trabalhar nn defesa rio supremo I

bem do Continente, que é a pai cnt.r* os jseus Estados Infegrnntes." j
Acerca das delegações do Brasi? íus jjran- |des nsscmbléas internacionaes americanas tra

destes últimos annos, em sjne tivemos sem-
pre bom releve., elle diz;

"0 prestigio que cercou a nossa delegação
na VI Conferência Internacional Americana,
rcmiiib, em 1928, nn cnpitnl rie Cube, foi ox-

[ prcsslvo inriice ria uosnn desanuviada situo-
çào internacional, Era nítida concordância

[ com ns altitudes rio nosso governo, esforçou-
sa a delegnção brasileira, emquanto pourit,
por ser uns discussões rie Havana, um órgão
da Iifi.ição entre opiniões occasionalmente
divergentes. Tivemos a satisfação, por isto
mesmo, rie ver, naquella opportunidaric; nni-
vorsalniento reconhecidos p lacto, a clareza

íbíMi íod** *j ¦n*.e/sif% d« A/neriet, 3s, haís*
tjwbiilho, nsíziio cociií i delegaçío âwpíslltl -

o o.»
St»

íniní«:ios*B c sablan lnatraéçôe» é-a *o?sn
gov«no.

, .„^«JISJ ví.ujiw -r\ Ut-lCftOVRU Ul»
r^ ontío não foi, ríiv! ànviáa, áo qae
h«r»r »Mo intreprsie cnidudojo é fiel

tompareeet -ri Br**f3 » *».

>;WWS "iiêlÉ;:: „|

O oi)!(7i?or Aformínr
PARJS, 19 (A. A.) — Os aviadores Mar-

mier e Ferrcau partiram do aerodroino rie
Le Bourget com o propósito de estabelecer
o "recorri" rie distancia em vfio rie circuito
fechado.

Deputado Lindoípho Collor, qnt Souleu, na Commissão de Finanças c*a Ca-mares, o sfn pirrccer sot>rr: o o;-ç-iin<níry
do Exterior

nferenci* At. aiía importanei» polltletíD rio Conciliação t Arbitramento; Installnda
a 10 rio dezembro do anno passado, na (",*..¦
pitai dos Estados Unidos, Convém ««Hentar
qne a reunião ilesía conferência fflrt) sugge-
rirln, aro Havnna, pelo nrcsldcnte tia dele»
gaçno brasileira, com o firo rie atalhar dlffi-
culdndes. no momento insoluveis, snrgldaa
n». VI Conferência, ern torno rie varias re-
gras )iropostn.i A codificação rio Direito In-
ternacionai Publico.

Como na ConfcreceiR Inter-Amerlcan*
também ns rie Conciliação e Arbitramento
os rieiegndos rio Brasil se esforçaram poireneárhinhar dlgriaménte nontos rie vinfa nin-

-hte-Intuitos c a ^'giiran^-de^ç.ãfffith* nossa lll^°J^ tol° ',".T"?"nIsj,<,,!1 .r'nrft '* W™"
liplomacia. Os nossos delegados; entre o9J^3n°bra da W1"!fir'* fMQcy.M Novo-

quaes coube o menor logar no relator desta i A situação rio Brasi! em relàçSovS Llge

substanciacs"

randes júbilos de nossa carreira
A festa do anniversario da A NOITE, no 22' andar d® seu novo edifício

As grandes alegrias e as profundas emo-
ções com que a tinta nnniversarin ria funda-
ção ria A NOITE agita n nossa alma, povoan-
rio-a dc saudades o cncbeiido-a de esperan-
ças, tiveram, liontcm, como nos annos ante-
riores, a carinhosa participação do magoa-
nimo povo carioca.

A NOITE, pelo seu dcvotnmcnto ás causas
populares, pela sua consagração no serviço
dos interesses nacionaes, tornou-se um pa-
trimonio do povo, e a certeza rio que ella é
e do quanto avulta na estima e na confiança

reúne fraterna! c festivamente os auxl!i».r«s
de todas as suas secções.

Os quo trabalham nesta casa tiveram, as-
sim, a emoção de uma ascensão rápida a ai-
turas rie onde se descortina o maravilhoso
panorama ria cidade, amplamente espalhado
através de distancias enormes, e todos elles.
da eminência do mais alto edifício da Ame-
rica rio Sul, sentiam a orgulhosa satisfação
rie haverem, de alguma

derramava o» acu« m.ccordes harmônicos no
ambiente.

Ao "champagno", Castellar de Carvalho,
ergiicndo-sc entre applnusos, evocou o pns-
sario ria A NOITE, lembrou e exaltou o es-
forço rie quantos contribuíram para a sua
prosperidade, e, depois dc saudar com cn-
rinho os companheiros mais antigos a rie
cstimuliir com os conselhos de sua expc-

disse que antevia, rio
radioso futuro

fôrma, desempe- riencia, os mais novos, ilisse
iedicação as fun- alto daqucllc» 22 andares, onhnndo com lealdade « dedicação  ,

cções de seus cargos, contribuído para ai desta folha, brindando'ao d.rcctor-presidenle

parecer, tomaram parte ern torias ar. discus- ÍM j, 6aH perrnaneco ., r ,3m(| „soes e defenderam con. inteiro exho os pon- lator u... rcfercncU no par(,cer d'0 |92Ttos rie vista rio Brasil, sem que dessa attl- qnttnrio 0 Congresso votou a nuppressão d*tude decorresse o menor signal tlc incompa- consignação, na verba de "Repartições In-tihilirinrie com qualquer rins brilhantes dela- ternacionaes destinada ao pagamento d*
gaçoes presentes ao Congresso. Fomos, por nossa qUota A Sociedade rir Genebra. Pos-
cxcccllencla, nns deliberações de Havnna, «m: tcrlormente, foi o Brasil dlstlngnldo com at-
elemento de concórdia e bom entendimento tencioso convltn pnra reconsiderar os moti-

vos que lhe riictnram o afastamento dn So-
eiídnrie dns Nnçòes. A resnosta rio cniincnt®' niinistro d.-tn RelaçSes Exteriores. Sr-, Oett-
vfo Mangalieirn, poí de manifejto qus o Bra-' sil não nutre nenhum rescntfmerito í.rn rela--

.ção A Liga e que csi.irá disposto a eoliabo-
I rar com elf« nos seus nobres fIn?, de politi-
ica internacional; mns, subsistindo «* razíie»
[ doutrinárias, determinantes da nossa attltu-

do n* crise ãt. 192(*>, A plcnn evidencia nüo
nos seria possível, nns circun.Usr/cia»

¦; íLltLiti, voltar ó collnhoração cffcctlvn ne
plenário, ou mesmo cm cadeira ter porsri*.
rio Conselho",

As questões ris fronteira! despertaram ro
Sr. Linriolpho Collor vivo » intellisent*
commentario. ,

"Podemos orgulhar-nos, riÍ2, de haver-
inos chegado ao termino dar nossas que-

j stões rie, limites. Como herança do hiips-

A começar pelo
uma das admi-

¦p*«p^ip»««»p»a"»pMpMMp»pMã«p«IW««MW>M^Ma^^

quo esta localisado aquelle «dificío, *t-.ii> ir
gentileza do levar-nos, pessoalmente, on oíus
cumprimentos.

Attlngirido ao 22° andar, onde ie achavam
os dircclorcs e auxiliares <!n A NOITE, o vc-
neranrio sacerdote, apresenlnnrio-nos ps seus
cumprimentos, considerou a immcnsa altura i
do grande edifício, o disse-nos: ' •-.-¦¦

— Nunca o povo subiu tanto nesta torra ! ! f'0- «nçontrou a Republica, nesse paitteu-
Não podendo demorar-se entre aqucllcn f '"» «J^^1 iU(l" t,r" fn/«r. Ern 89. tinha a

aos quaes levou ó incitamento de sua pa-í \,rfU' praticamente, Indutcrminadni aiivl».
lavra, monsenhor Pio César, momentos de-j ]?â™ 

»» 
,f". fronteiras.

Governo Provisório, cada
l liiítraçóes republicanas collocoi. fundamen-
j f.il empenho em liquidar os nossos litifiioii
| tírritorines « em cnmcterisar definitiva-
j mente os limitei da Pátria. Não teria ra-
| xio rie ser. aqui, uma rocapilulaçáo úe
| ou anto fizeram, nesse intuito, os nosso*

governos, principclmcntc o presiriido peli»
\ oonselhehx) Rodrigues Alves, secundado )it-lo barão rio llio Branco, o "Dcu.n Termi-

nus" rias lindes nacionais.
Varias oram as questões de limites qu»

j ainda pendiam rie solução quando ne iniciox
j o actual governo ria Republica. Hoje, felír.-
5 mente, torias cilas cíIúo resolvidos, liei*

(CONTINUA NA V PÀ(f.)
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O pessoal da A NOITE, tendo ao centro

f

hMiss Brasil',. acompanhada de sua mãe e de seu irmão, em visita a iste jornal, »o 22" nrndar '•'-/ seu novo idifide,

flfiO! •nTrinos d» ««colar, munlclptes.

da grande mossa da população, estimulrim o
nosso esforço, crcnndo-nos rcsponsabiiida-
des e deveres que se avolumam na razão di-
recta do favor com que nos compensa a mia
generosa preferencia.

A torios quantos, na (laia que hontem cc-
Icbramos, trouxeram ou enviaram cumpri-
mentos a esta folha, e ao povo rio Districto
Federal, agradecemos o magnífico amparo
com que tem consolidado a prosperidade
desta empresa.

A fenta t!o» auxiliarei da A NOITE
Rcalisou-se, hontem, A» 20

and»r do novo criificio ria A
horas, no 22*
(HTE, o Jin-

conslnieção qu* attesta momentaneamente a
gloriosa rieriicação tia A NOITE aos intere.-:-
ses do povo.

Servido a capricho pela Confeitaria Co-
lombo, o excellcnte jantar congregou nas
mesas artisticamente ornadas rie dores cen-
fonas de pessoas, revestindo-se do nspcclo
imponente, sob a fartura ria luz, o grande sn-
lão destinado ao restaurante.

O conjunto musicnl denominado "Grupo
rio Moreirinlia" ó constituído de oito gyjjt-
pathlcos jovens, c que, num requinte rie gen-tilc/.i, sa associou graciosamente n nossa
festa, contribuiu para que sn tornasse mais
agradável a reunião, dclieian-.lo-nos com os
seus sambe» e "choros" typlcos. Também

ria A NOITE. Dr. Geraldo
sente desta capital.

Falaram, em seguiria, t> Dr. Dinix Júnior,
saudando Castellar rie Carvalho, que foi uni
rios fundadores e tem ncompnnhndo com n
sua dedicação a carreira gloriosa ria A NOI-
TE; Armando Gonzaga, Paulo Cabrita, Ma-
rio Carvalho da Silva c Aurélio Castcllo
Uranco.

Os cumprimentos do vigário do
Santa Rita

Ao inicíar-ss 'a festa rie honterr.-, no 22*
andar rio edifício da A NOITE, monsenhor
Pio César, vigário da pnroclile de Santa !\i

Rocha, ora au- 5 pois, ao rr.tirar-sc, foi acompanhado até l
rua pelos dlrectores da A NOITE.

4iMi»s Brasil-
Ia começar a lesta quando, subitamente,

ao correr a porta metallica do elevador, aurr
prelienrieiiilo-nos com o requinte rie sua gen-tileza, a senhorita Olga Bcrgamini ilu fii
apparcccu no grande salão do 221 andar.

Ergueram-se, num movimento rie esponta-
„,i« -.vil.._»r  *_ i_ _

ama vitrola, asUi í* inliiãr-M « janUf, i U, s euja juíiiriieflo jxuttna* j iitíxlsla .«j

neiriarie collcctlva, torios os nossos compa-
nheiros, saudanrio-a com palmas, aos ura-
rios de:

— Viva "Miss Rrasii" !
E "Miss Brasil, que estaw em co;np*nbi*

d« «ua Eim», mãe, Sra. I.ulzn Bergarhlnl da |

0 marechal pires Ferreira, que i.. uíi.í.',
riquíssimo, não dá dinheiro a ninguém. /'.'
ríirra questão, dc temperamento.

Conta o senador Pires ilebellc, sen sol':: ¦
ttho, que o viu uma única vez dar ur.t ni:-.';el
a nm mendigo na porta da egreja de São
Francisco de Paula. Mas a vaxão í innii"
simples. Esse "nichel", que lhe fora. impirt-
gido tm um troco, era dc chumbo...

lía dian, ápparecen no, Senado nm rapa~.
ric.em-c.he.gado do Pianhu « recomniendado
ao marechal por nm de seus maiores cubes
eltítoraes — o administrador rio cemitério
de. Tkerezina.

Que è que ei "patriota'' quer ? •— per-
gnnlou-lhe o marechal, com aquella jovia-
lidado que torna tao ssmpathica n rua vt-
Ihia.

Eu qmria qut T. Er. me arranjasse :na
emprego...

Esto muito ban. Vou tratar disso..,
Prirfs rr ifejcijnsíicfo.

Mas ~ tonfínuon o rapa^. — «n dtst-
jtwti ainda um outro favor seu...

Qne é ? — fer o marechal jd am tav-
ta resabiaâo.

Eu cheguei «o. Rio qaaii stm dir.hst-
ro t. queria que V. Er.. me emprestasse rin-
coenta mil ríis... .

Isso en não posso fazer — replicou Io-
jjo o Sr. Pires Ferreira.

Eu pago depois,
.< questão mio é de pagamento; fiJ*

aerin: o menos. En m/o posto atteiiácr e»
sen pedido, porque, não tenho nem am rin-
tem aqui commiga... •

F. em casa 7 — insistia o pedinfe.
Em casa '.' — fcx o marechal.

E continuando apressadamente, o sen ta-
minho:

Em. *«jc. ftliim*nf«. »£¦» iodos btnt.,.
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£lcascNavfdaaes üm acontecimento espiri-fNA HORA QUE TRANSCORRE
tual para o Rio

Estamos informados da que a repartição
«* fomento agrícola do Estado ào Hio fi-
nanclará a safra do assucar de Campo:,,
adiantando ,'!0* por sncco aos Industriais
do gênero. Quer clirer que muito em breve
o antncar subirá de preço, devido a esse re-
rorço monetário, com que vão contar nqucl-
lea Industriae».

Nío nornos inimigos da producção nacio-
sal. Esse caso do nssucar, porém, tem sido
t_« mal encaminhado, sacrificando sempre
os interesses do produetor e do consumidor,
que' náo ha como deixar de discordar dos
íjus vim procurando rcsolycl-O. Haja vista
o absurdo do estrangeiro consumir o nos.io
acraocir a baixo preço, emquanto nós o ad-
qnirlmos pela hora da morte.

Trata-ne dt um mecanismo mi-gentrts,
Trwa espécie de dnmping, com o qual o paiz
rfío pódc. nem deve concordar. Comprehcn-
tiiamos perfeitamente que a egualdadc dc
condições, em ultimo caso, prevalecesse para
nacionaes e estrangeiros. A desegir»iade
rie tratamento, porem, em desfavor dc» na-
cionaes é coisa que clama «on céos, sobre-
indo quando nao poucas vezes é amparada
pelos poderei publico» dos Estados prodn-
<:forei do assacar, • até pelo flam-o do
Brasil. ,. ,

Preci.wsww iSt modificar • no*»« pohíic».
«onornicE em relação ao nanucar, gênero
cie primeirt necessidade e de vasto consumo
,:ntr» as cintes menos favorecidas da for-
luta.

A
Sa, piMMbtaMata, ~* ?*«*«_*. Mw-kSyali

iuk rór At autos d* infr*efSu de KruHt. can-
ti. pequenos proprietários è* terraso, a~o ¦
;:onas ruvaer. qne constróem mcsq-lnhas 5i*-!
hitaçtes, »s mais das ve_*s d* roadelt-, con- 1
•trrvrianric as posturas ». respeito. I

Esses 'eropríetario? compram os t«Wjj»«
* prestatfilo, c-olhendo dos vendedores ísfor-
inarjôos maldosas de crae podem levantar «li
qualquer censtrneção, sem exigências de es-
pecie algema. O qne suecedf é que. £ m_ltt»
iem, com todo o riífor da Iff, multa qvMsi
sempre de quinhentos mil réis, a eme não
attinge o valor daqttellas propriedades. I

NSo condemnamos a npplleaçâo ds lei '

tnas ó pi-feiso notar-s* que os altiníldn» por j
ella não tiveram a Intenção de inírinfrü-a.

Sem o conhecimento das dlspostfftes qrwi
•.caem a espécie, enganados ne nn* b&i fíi
pulos interessados nas vendas de temuc?,
esses pobres se vdern, repentínatnsnte, mi
.ontingencla de receberem uniti Ms_Uft qu*
nío podem pa?ar. E', tomo s» pôi?e rerffi-
ear. ums situação ifílictiva.

roí condHdo ds nm». cireuastane!* un
'lastimável, qne o intíudcate Edpard Homero
Apresentou, ha dias, no Conselho Mnnicips!,
um projecto mandando relevar todas esses
•multas. A medida é mais do que justa, A do
piedade humana. Esperamos, portnnto, qi«
os legisladores dt cidade, tomando eonhecl-
mento da opprtssío que noffrem esses hu-
inildcs proprietários. «?ue só &. crista de mui-
tos sacrifícios conseguem levaníay o seu can-
tinho para abri «o da família, se apressem
«m approvar o referido projecto, eontrlbmn-
rio par*, minorar es males qne recAem íobre |
*.; nottís po^laeflrs rnodéítas, !

WWJHXtfM/

__?_S__í__f____! 
'"'ínteniadoiiaílõ! Excellente a situação
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Osjrande^lu^—~_T ZX7 i d® do conflictonossa
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Inaugura-se sabbado a Exposição de Pintu-
ra com que Tarsila do Amaral apresenta ao
publico carioca 03 seus últimos trabalhos.

I Artista dc raça, combatida, louvada e sem-
' pre discutida pelas correntes que no momen-

to reflcclcm n espiritualidade brasileira, Tar-

??:)'í:;:;f:::: :'-.sv::3':- ::''.:fe::^s^,.::,:s^í»

-•'1 :/\r:<MX:m,i . ..mi ' I mm

I O parocer do deputado Lindolpho
; Collor, na Commissão de Finanças

da Camarn, sobre o orçamento
do Exterior

(CONTINUAÇÃO DA 1* PAG.)
acção directa da nossa chanccllaria com as
dos paizes limllrophcs interessados. A 2\ de
maio de 1927, assigniimos, no Uio de .lanei-
ro, um tratado de limites com a Republica

1 do Paraguay, definindo a fronteira entre n
foz do rio Apa e o tlesaguadouro da Ilahia

I Negra. Não fora possível, até então, concluir
essa negocinção diplomática, iniciada no Im-
perio, por motivo dn questão do Chaco Ho-
real, em que litig.im os governos do Paraguay
e da ílolivia. A fronteira brasileira, no caso,
podia ser considerada perfeitamente pacifica,
pois tanto paraguayos como bolivianos já-
mais puzernm cm duvida a legitimidade cias
nossas occnpacõcs á esquerda do rio Para-
guay. A difficuldsde da solução estava, para
o nosso ponto dc vi3ia, na pendência em cor-
so sobre * outra margem do rio. Nada te-
riamos a oppôr, mas desejaríamos vivamen-
te concluir nm tratado de limites rom a
Republica do Paraguay, comtanto que nellí
e-í fizesse a resalva de que es3e ajuste não
significava, da nossa parte, nenhum prejnl-
gamento do secular dissídio em que esse
paiz amigo se debate com a Fiolivia. Essa
resalva, porém, nío obtinha a concordância
da ehancellsria de Assumpção, porque, do
sen ponto de vists, isso significaria o re-
conhecimento da boa procedência das razBes
em que o governo de I.,a Paz se cslrlba-ii
para disputar-lhe a posse do Chaco nnrcül.

Encontrou o actual governo um meio de
barmonisar com a nossa alinha de conduetu
An diplomacia paraguay a. Nn tratado dc
lft2", não consta n cláusula resttlctivÁ que o
Paraguay se recusava n neceitar; mas, cm
notas reversaes, no mesmo din d» asslgna

Volta-se novamente a falar na succcss.lo
pernambucana. A candidaluni do Sr. Rego
ilarros, no que se diz, já está afastada. O
actual presidente da Câmara só poderia gal-
gar o governo dc sua terra se algum "[,"(ier
mais alto" se levantasse deante do Sr. Es-
tacio...

A questão se precipita agora porque a sue-! . .,.,,,.,,,„- ccrcada pelos
cessão está intimamente ligada á senatoria Sá, e dc seu irmão Wall cm.r- tl ,., d'iss?.

da Cunha vae deixar... directores » nmiillares da

A festa do anniversario <ia
A NOITE, no 22° andar

do seu novo edifício
(CONTINUAÇÃO DA 1* PÀG.).

trt**t++**++**+*+*+*''n>*i*n1,

|os bolcliévistas foram re.
ncllidos ao norte da

Mandcliuria
) — Os observador»»CHANGAI, 19 (U. P

jque o Sr. Carneiro da Cuniia vae deixar | ciireciorcs o UU"',V{° 
£ t:êh.nder-nos com |itiros daqui acham que a siluaç

e já se sabe que o futuro governador será o nos que Unha qucrii o surpr cssivos 
^ , , d muito -_ave „, *>

que fór indicado para o Senado... a su:, v».tfl; l»ara toma' }e 
1:l A W* 

^ dc -„, seJ ,,,,„, >^

- - , . , - 7- , • a n ,1 Srnrní l nJl. feiícidade pessoal de todos os c'm,)0rfl opiIiem que talvez o Soviet proCurOSr. Antônio Carlos segue, hoje, de Belo NO™ e 
fela 

íc !.' 
"%',,„ 

grandeza.. oecupar certos pontos estratégicos no orle,
Horizonte para Juiz de Fora, em companhia que cnllnhoran pnr»a «'• director da . d in(,;;.

1,1,, Sr. José I.onifacio, "leader" da bancada .%^^^"'^" « erí»erem 
' teffi0> 

19 (H.) - O Incidente nm
mineira. __^ ^ 

tS„5 n-m voto pelaf-felicidade de '«Mis» 
chlnez e objecto, hoje, de ,

I

Tarsila do uiral
iíJ*. {«a í« arte uma eomprebensáe própria.
St» Snirpiraçío não se cinge aos preceitos
acadêmicos nem se subordina, tampouco, a
tjruílqntr dos technicos da arte nova. Tra-
folha com inteira independência, dcnlro do
r:«n pensamento e dos seus recursos pesso-es,
t s« alguma coisa predomina no seu labor,
casa * o do sen ponto de vista marcadamen-
te brasileiro. Em todos 011 qna3Í todos os
cens quadros, invariavelmente assignalados
por uma luminosa intencionalidade, vibra a

Na Parahyba não está nada, ainda, asstn-
tudo a respeito da futura senatoria. Divul-
gou-se, a principio, que o Sr. João Pessoa
estava todo propenso a excluir do Monroo
o Sr. Antônio Massa, ou 11 trausferil-o para
a Câmara.

Parece, entretanto, que o Sr. Epilacio in-
t*rveio » favor daquelle amigo, melhorando
considcravelmcnto a sua situação.

O St. Pires Rebello não voltará ao Mon-
voe, pleiteará, no Piauhy, uma cadeira de
deputado. Lá nos domínios do "Ho Firml-
no", como di/ o Sr. Pires Rchello, os gover-
nantes não entendem nada dc principieis dc-
mocraticoç. nem sabem o que é o respeito
devido á representação das minorias. Mas,
em Vodo caso, se houver eleição de verdade,
o Sr. Pires Rebello acredita que scrà eleito
para a Çamara.

Está sendo esperado, por estes dias, nesta
capital, o Sr. Mello Visnna, vice-presidente
ria Republica.

Ninguém i-abe. ao certo, o que foi que
honve na politic-, do Amazonas... 0 fado.
enlretanlo, é que a candidatura do Sr. Dor-
vai Porto, depois de assentada e resolvida,
opparcceu, ,1c repente, como duvidosa...
Um despacho de Manáps informa, agora, que

taças  .
Brasil", rehoando novas palmai

senhorita Olga llergaminl de bft.
do 22" andar do nosso

nciclurnos da cidade,
cie Sá e a sua

arclamações, sen-
directores da A

çoes A
Depois dc observar,

novo edifício, aspectos
a senhorita Olga llerganiuii
familia retiraram-se entre
do acompanhadas pelo»
VOTTF*

A escriptora D. Julla, César esteve em
eumprimenlar-nos pelo

sua vi-

tura do tratado trocadas entre a nossa efian-' "-' coisas já estão resolvidas, e que o se-
- ' nhor Porto sctb, mesmo, o indicado pelacellaria e o governo ile Assumpção e trans-

iniltldas ao conhecimento do governo daBo-j
livin, ficou claramente expresso e reaffir-i
madp o Iradiclona) ponto de vista da diplo-j
macia brasileira. Innegavel é negar que, sem
quebra da nossa neutralidade no conflirto
cio Chnco, melhor prova de sympathia c'
airiixade não nos seria possível dar ao go-verno e 00 povo paraguavos. " 1

A 27 de dezembro dc IÜ27, firmámos ama
con\'eiiçâo complementar de limites com a
Republica Argentina, relativa á boca rio

Convenção do din 28, K' fácil, porém, cai-
cnlar os mãos quartos dc hora que o homem
passou...

nossn redacção para
nosso anniversario.

 Distinguiram-nos. hoje, com •
sita, afim de nos apresentar cumprimentos
pela passagem do anniversario da A >""£

o professor Eustorgio Wnnderley, nosso con
frade da redacção ria "A Pátria .

 A conhecida e acreditada Casa Jar-
din enviou-nos o seguinte cartão, ««"{«-
nhado dc uma linda e artística eorbelle
de flores naturaes: "V A NOim-.Gommç-
morando mais um anno de victoria, 

renvionossos cumprimentos com votos de progres
so. - Pela Casa Jardim, Eugênio Canalli.

Recebemos ns visitas dos Srs. rran-
cisco Silva, representante da A NOITEr.em
Dr. Lund, localidade mineira: nosso coiu.-,.i
de imprensa Carlos da Cunha Barbosa e
maestro Arlindo Fonseca,

Lindo gcslo dc duas menina»
As meninas Heloísa e Helia da Fonseca

Rodrigues Lopes enviaram-nos com as suas
felicitações, nmo louquinha e um vestidinlio

'para uma creança pobre, cm< homenagem ao
, 18" anniversario da A NOITE.

mm* -

commcnlarios dos jornaes, qüc. em geral
censuram á China, como um gesto precipita*
do de prepotência, 11 occupaçáo da "Cbincsi
Enslern Raihvay", e julgam, por outro l.i,;,,,
demasiado peremptória, e até mesmo orm!
gante, a altitude assumida em face dos acon.

nola nacionalista, quando não no centro do Ç_"li'ah,f' lfm.°,todfi, ff,enlc ,Ra ^-° tratad?
motivo, ao menos em algum pormenor. ''* hml C3 de b de outubro cle 1895, no qual

O que na artista se afigura extravagância I il,^ rwT-1 
'ZPuFlt "\"lr*} -°i PrC,;""

aos menos entendidos nas aspirações do sen- f'1 
'i' 'í'1" ',. '",• ',t,g10, ?rrltori!,! ™l™

so moderno, é sinceridade, personalidade, in- ^ , \ 
:' 

,***** 
tina.-4finlu quasi por

dependência csthetica, espirito creador - a fam£ f'0, 
a ™ 

\, 
"T'.6'?, C(T °lsc palz'

vibrante energia inteilectual - ««n«»i-. nr,n! fi>zençlo-a seguir _dn foz do Quarahy,. para

Está correndo, mais unia ve/, o boato etc
quo o Sr. Irineu Machado vem abi. A nqtl-
cia não pódc deixar de ser recebida com des-
confiança, tantas vezes essa viagem tem sido
,-innuneiada e tem sido desmentida. Como
quer que ?eja. ,'• bem provável que o senador 1
carioca regresse, mesmo, este anno, a tempo
de tomar parte no próximo pleito federal.

QUITANDA, 72
r-:\

energia inteilectual e sensitiva qne
a tem assegurado entre as mais fortes men-
t.tlidades da nova pintura brasileira.

A apresentação do novo contingente artis-
tico de Tarcila assumirá, certo, o caracter de
ran acontecimento espiritual.»-_«•*.—.

PAKA A INAUGURAÇÃO DO
CINEMA SONORO NO

0D10N

A f»S'j* ã* poHehme-Á» noctura» •.«*. Ml-
iheroy de ht. muito qu*> deveria reclamar t.

nttenção dan autoridades fluminense».
Effectivamentí, era certos reeantoí «ia vi-

üinhs eapitnl a sitritncío de lritr-B<íu!lli_-á*
para os moradores chegou ao «-tremo, eom
à facilidade encontrada pelos meliantes, «joe
•redobram ds ousadia, certos d* terem o cam-1 fa Comu. Brasil Cineniato«rap}tie*¦pa livre para os seus ansalloi. Mesmo caa -.-.„ --_-.- »-______«i._l
Tdena ura, de certa hora em de«nt«, o perijo FOX mOVlETONE
não cessa da ameaçar, ». *f«liar-ae pelos eom- .«—_». 

m, _. _,«___.
stantes vessrne.i por mis tèm ü-smcSc- rO|_L8lt.S OE 1929
transeuntes mais ratardatariois. O atacj-e, í.
•míío armada, contra vida» « propriedades,! . k**8. deslumbrante pellicula, ioda cantaia,
está orgnnlsado de mm maneira qu» ?«*-
pa. quasi sempre, _ acçSo policial

E' verdade qu* ha em Nicth-poy x»«
.íuarda nocturaa. Mas, instituição partlcnler,
iríependente das quotas dos contribuintes, a
sua efficiencia só chefia a ser notável na ce-
branca das mensalidades. Além disso, aquel-
les que não contrihuem. ficam com «a soas
i-nsas sem vigilância, entregues ao bandili»-
mo impune. Dnhi, a necessidade de organi-
sar-se, na capital fluminense, uin serviço de
¦policiamento nocturno mais effieas. A idía,
parece, foi aventada na chefatura ie policia
daquella cidade, tendo-se mesmo cofltado _*
formação de uma guarda especial para e
fim, no? moldes da Guarda Civil.

flcsta desejar-se que o plano nia ttqm,
apenas, em cogitações; mas venha a reall-
sar-se dentro em breve, para qne o aocego e
a segurança voltem As residências de Inaa-
1r.er.1n fnmlllas sobresaltadas pele atrevi-
isento dos amigos do alheio.

Um grupo dc advogado? do f_wi eiTfl «
commerclal vae diriglr-ac ao deputado Mar-
condes Filho, solicitando uma emenda ao !
projecto que reforma a lei 3.054, emenda !
pela qual só poderão advogar nos processos jde fallencias e. concordatas aquelles que fo-
rern, de facto, formados em direito, com os I
seus titnlos devidamente registados no Tri-
bunal. !

E' uma medida lógica e morullsadora. 0
que se vae notando, actualmente, com o au-1
gmento do numero de ciuebran commerciaes,!
è c[Ue até Indivíduos, cujas fallencias corre- 1
ram pelo foro local, advogam ¦

Não se esconde, em situações destas, o I
achincalhe á justiça. O appello trai-nos a '

opportuniclade dc lembrar no presidente da
CÍJrte uma revisão no registo dc cartas de
sua secretaria e ao Congresso uma lei que
exija a juntada cia respectiva certidão aos
autos.

Somente desta forma os jniset poderio
punir os verdadeiros fraudadores.
11—¦ , —¦ ' ....." 1. sa

iVíi&s
-«atada e falada, pelas mais lindas "giiís'
a com as seenas da» mais famosas revistas
dc Ilroadway 1"A Pesca das ParoUr.", bclllssima allego-
ria toda colorida a cores naturaes l"BREAKAWiAY", "TIIAT'S YOU, B.iBY"."BIG CITY BLUES", "WALK1NG MTTH

SUSIE", canções dolentes deste
formidável film!
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BURLANDO A "LEI
SECCA"
— ¦ -¦ m* m m> *

Priíio de mulhere* que «e en-
tregayam ao contrabando

de bebidas
NOVA YORK, 19 (Havas) — Commnni-

cam de Texarlchana, no Arkanias, qu« as
autoridade» encniregadas, no districto oeste
do Estado, cia flscalisacáo da execução da
chamada Lei Secca, abriram enérgica cam-
paiiha destinada a acabar com o intenso
contrabando de bebidas alcoólicas feilo,
principalmente por mulheres, naquclla re-
gião. Na ultima batida levada a effcito,
nll, tinham sido presas 11 contrabandistas,
que, depois de comparecer perante o juiz
federal, foram postas em liberdade provi-
soria, mediante fiança.

Segundo declarações do próprio maglstra-
do, os trabalhos secretos effer.tuailos no de-
curso dos últimos seis mezes, perniittiam
contar com a prisão, dentro dc poucos dias,
de centenas de mulheres occupadaa no Ira-
fico illegal. Cerca de 75 °|a do ontraban-
do total de álcool que atravessava as frou-
beirai estaduaes era feito por mulheres.

1 na»» i

o norte, pelo rio Uruguaj', e depois pelo Pc
iiery-Guar.su', até á sua 

"nascente; 
dnhi, pc--los terrenos mais elevados, até à cabeceira

principal do Santo Antônio; por este ulti-
1110, até á sua foz, e, finalmente, pelo Igual-
au', até á sua juneção com o Paraná.

Pela convenção complementar ha pomo
asslgnada, ficou concluída a definição da
fronteira da bocea do Quarahy para o sul,
até n ponta sudoc3tc da ilha chamada "Dra-
sileira". Nesse pequeno trecho, dc cerca dc

1 :;eis fcilonietros de extensão, a fronteira co-
j riieça na linha normal entre as duas mar-
| gens do rio Uruguay c um pouco a jusante
Ida ponta sudoeste da Ilha "Brasileira"; se-
guc. subindo o dito rio, pelo meio do canal
navegável deste, entre a margem direita ou'argentina, c aa margens occidental e septen-
trional da ilha da iiocca do Quarahy ou ilha"Brasileira", até encontrar a linha que une
os dois marcos inaugurados a 1 de abril de
11)01, na margem direita do rio Uruguay, e
onde começa a parte da fronteira fixada no
tratado de .898. íllelatorio do Ministro das
Relações Etxcriores, anno dc 1928, 1" vol.
annexo A).

No anno seguinte, a 24 de julho de 19-8,
foi firmado um protocollo de limites com
a Venezuela, demarcando pequenos trechos,
na parte situada entre o Cerro Cupi e o rio
Negro. 0 referido protocollo determinou o
levantamento de toda a extensão da frontei-
ra e collocação, em toda cila, de tantos mar-
nos quantos pareçam necessários para que
as autoridndes locaes c os habitantes das 10-
nas circumvizinhiis fiquem no perfeito co-
nhcclmento da linha divisória (Ilclatorio,
anno e vol. cits.)

Uma da3 questões de maior relevo eneer-
radas na gestão actual dn Republica é a
linha Apnporis-Tahatlng», nos nossos Hml-
tes com a Colômbia.

Coube a Rio branco o mérito dc firmar,
pelo aclo diplomático dc -1 de abril de 1907,
o nosso tratado de fronteiras com esse jiniz.
Desses limites não se incluiu, na occaslao, u
linha geodcslca traçada entre a foz do Apa

-«?1»—

H^J WXNTRT^St EW TODAS *-i &0XS CAMfSAüíAS jyf

Moveis de
escriptorto

PÂLERMO & C.
Condemnados os cons-

piradores hespanhoes
BARCELONA, 18 (liava:,) — O Conselho

de Guerra começou ,, processo dc 20 pessoas
aceusadas de conspiração contra a seguran-
ça do listado. Dos réos, três já falleceram
e nove não compareceram ao julgament

I ministério publico pediu pena
de prisão para cada 11111 dos aceusados.

O
annos

•mm*»

¦m***-

A Alfaiataria da "A Capital"
passou por uma grande.

reforma
Um aviso aos homens que

vestem bem
"A CAPITAL", afim de ainda melhor ser-

vir aos seus numerosos clientes, admittlu
novos c competentes conlra-ineslrcs para as
suas duas casas (Matriz c Casa Central), re-
cebeu muitas novidades cm casemiras ingle-
zas e cm vários outros tecidos e melhorou
suas iuslnllações, que são hoje das mais lu-
xuosas do Rio,

Acha-se, pois, apparelhada para servir ao
cavalheiro mais exigente, vendendo ternos
sob medida, OU já confeccionados, a prazo,

de

DESASTRE DE TREM
NOS ESTADOS UNIDOS

Ha muitas victimas
NOVA YORK, 11» (Havas) — Telegram-

mu dc Scranton (Colorado) noticia que 0
expresso dn linha de Chicago, ao transpor
uma ponte, nas imnicdiações daquella ei-
dade, descarrilou e tombou sobre as nguas,
avolumadas pela cheia do riacho cxialen-
to nu local.

Ignorava-se ainda a extensão exactn do
desastre e o numero preciso das viellnias.
Segundo ns primeiras informações, teria
havido oito mortes c grande numero de
pessoas feridas. Ao que communtc&rft! o
medico legisla do condado cio Kitcarson,
o numero dos mortos não poderia, porém,
cm hvpolhese alguma ser inferior a vinte.

mttíl*'

Dr. Nicolau Ciancio
Com pratica dos hospitaes da Europa

ASSEMBU5A, 10
¦ mm» 

CLINICA DR. MOURA BRASIL
Moléstia dos olhos. Dr. Moura Brasil do

Amaral—-Rua Uruguayani, 25—1*—de 1 ás 4. i
1-—1  —.— .¦¦¦*» m^m^m* f-. _-.--.---i- ¦ m-n..-.,., I

PENHORES Tflfefe !
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Sensacionaes r^vdn-
çoes do professor

Dunninger
A transmissão do jícnsit-

mento por meio da radio«
lonia

SEGUNDA-FEIRA
terei» opportumdtuie de ver
nm film adorável, nm vw-
dadeiro encanto, com

NOVA TORK, 19 (Havas) — O profes-or
Dunninger, afamada autoridade em scfer.rinr,
psychicas, acaha dc fazer, por intermédio ria"National Brondcasting Co." novas « sen-
sacionaes revelações ao linmenso auditório
dessa empresa radio-tclcphonica.

Trata-se, desta vez, de experiências rcloü-
vaa á transmissão do pensamento por meio
da rádlo-telephonin. 0 professor Dunninger
afflrma que 55 f|" das pessoas que. tomaram
parte nas provas por elle próprio dirigidas,
ouviram pelo menos um dc cada grupo dc
três pensamentos irradiados de grande- dis-
tancla,

O celebre psychista promette trazer a pi>
blieo brevemente mais algumas sensacio-
naes informações sobre o assumpto.

1—_a**--«

DR. BELMIRO VALVER0E
Vias urinnrias, syphilis, moléstias vcncr.ias

o da pellc. Tratamento radical da blcnorrha-
gia e suas complicações, no homem e na mu-
Ibcr, com supprcssão dc todo corrimento i
urethral ou ulerino. Exame directo dn urc-1
thra e bexiga. Modernas ideas sobre o trata- jmento da syphilis. Tratamento especial da? jhemorroldas pela alia freqüência. Dispõe de!
todos os recursos par.-i o diagnostico e tra-

obre asondas
Producçáo da TJFFANY STAHL

apresentada pelo — PROGRAMMA
SERRADOR — no

IA

em 10 prestações, pelos mesmos preços de a
poris, íio Jnpuri, c n povoação brasileira dc I dinheiro. Oí'0
Tabatinga, porque as terras ao oceidente ——-
dessa linha estavam, então, em posse do
Peru'. Resolvida, entre as chanccllarias de
Bogotá e Lima, a revisão das suas fronteiras
e o seu definitivo ajuste, não poderia o Ura-'
sil manter-se alheio á pendência, porquanto I
n cessão por parte do Peru' á Colômbia dns |
terras além da linha Apapnrls-Tabatin^.i,
abriria, para nós, uma questão territonai
com o segundo daquellcs paizes. Intcrpu-
zemos, em tempo hábil, as nossas razões,
levada a questão a amistoso encaminliamcn-
to pela secretaria de Estado, de Washington
tivumns a satisfação dc receber por parte da
Colômbia a segurança de que acecitarin a
referida linha como parle integrante das suas
fronteiras comnnsco. O acto diplomático fi-j
nal entre a nossa chanccllaria e a da Colom-
hia ficava, entretanto, na dependência dn
ratificação do protocollo verbal de Washin-'
gton, por parte dos Congressos do Peru' e da
Colômbia. Antes disso, não havia novo ter-
reno jurídico sobre o qual basear o accordo
em perspectiva com a Colômbia. Ratifica-
do, finalmente, pelos poderes competentes o
tratado de limites Pcru'-colombiano e ten-
do, assim, passado á plena soberania da Co-
lombia o trecho territorial antes em dis-
cussão, deram-se pressa as chanccllarias do
Rio de Janeiro e de Hogotá cm assignar o
tratado de 15 de novembro de 1928.

A ultima questão dc limites resolvida
¦pilo actual ifovcrno foi a qile nos esforça-
vamos por liquidar com a Bolívia. E' a
entra esse e o no«30 paiz n rraÍ3 longa de
todas cií nossaí fronteiras, pois eslende-be
por mais de 3.400 kllomctros. Três são
os actos diplomáticos que ii definem: »
tratado de La Pa_ (27 de março de 1867):
o tratado de Potropolls (17 de novembro
de 1903); o o recente tratado cio Hio de

Chnng-íidí-.SVie/.-, presidente tia RepublU
ca Chineza

tecimentos pelo governo de Moscou.
A opinião dominante c que, não obstânli

as escaramuças que começam a ser ««signa-
ladas na fronteira da Mandcliuria, os doii
paizes não chefiarão a empenhar-se num
conflicto armado, que teria as mai.-. grav:i
repercussões em todo o Extremo Oriente,

PAUIS, 11) flí.) — O ministro dc Estran.
goiros, Sr. llriand, recebeu, esta manhã, tu
(Juai cPOrsay. um após outro, o ministro ii
China c o embaixador dos Soviets ncatt «<
pitai. Ambos us representantes diplonuli.
cos expiueram ao titular daquella pssta n
razões dos respectivos governos no incidiu.
le de que resultou o rompimento das reli-
ções siiio-russas.

O Sr. llriand aconselhou moderaçXo *
ambas as parte; e esforçou-se por ívíiííd-
ciar a conveniência de se solucionar paclfb
camente o incidente, evitando-se a leda

j custo um conflicto armado.
| TOKIO, 19 (Havas) — InformacSes cie ul-
lima hora procedentes da Mandchuria adi-
iiiitam que acaba dc .ser proclamada > lei

I marcial na cidade dc Khurliin, onde os jur.
iiiaes já estavam subinelíidos á rigor«s« ccn.
^::ura. O Consulado do Japão estava sendt
| procurado a cada instante por grande quit-
itldade de russos, empenhados em visar oi
seus passaportes para alcançar o porto Ji-
ponéz iie Hnircn, na costa do Mar Amnrêllc,

I As comniunienções tõlegraphicas com >
lllussia Mcliavniii-se completamentí sinpen.
.sas.
j LONDRES. 1!) (A. A.1 — Continuara»
'chegar noticias de. preparativos de guem
na China e na Rússia.

As informações não são dc fonr.n posiil"
vas, mas tudo leva a crer que serão pelo nu-
nos muito (lifficultndos os trabalhos dai

; potências no sentido de apaziguar os nucio-
n.ilistas-cliinrzes c os bolchevistas russos.

I Num dos tclegrammas, fala-se no prijn»
ro dc es(|iiailriihas de aviação soviothtíl,
com tripulações convenientemente adostrí-
das na guerra chimica. que estariam *tndd
movimentados pnra a fronteira chineza.

j BERLIM, 19 (A: A.) — Está confirmadi,
officinlmente, a noticia de que o governo do
Relch aceeitou encnrregnr-so da protecçio

dos interesses chinezes na flussia, as.iim co«
,mo dos interesses russos na China durante o
período de rompimento dc relações. Ncsm'sentido, 

a Chancellnria já se communlcoii
com os representantes diplomáticos da Alie-
manha em Moscou c em Nankln.

i ¦ —.-"-.¦¦ » ¦<!?>--
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9$700
12^800

Dois terremotos
Argentina

na

BUENOS AIRES, 19 (U. P.'i — Ar, eida-
des de San Rafael, Vinte e Cinco dc Maio,
Monle C-mnn e Colônia Alvear foram sa-
rrudidas por dois terremotos ás 'i horas
minutos c ás 5 Iioras c 30, bnvend
damnos malcriacs.

Não houve desgraças pcssoaés.

Agraciado s>elo governo
portuguez

LISROA, 19 fl". P.) —- O governo agTariou
medico Alfredo Bcnsatide com a commen-

lamento das moléstias das viat urinarias:i da da Ordem dc São Thlago,

Janeiro, assignnilo a 25 de dezembru do
anno passado. Essa neto diplomático fixou
definitivamente tia freeiios dos lir.iiUfi quovão da nascente do Rapirran ao Igarapé
Uahia c do marco do Turvo .-', nascente do
rio Verde.

i E' justo. pois. que o Congresso Brasileiro
se congratule com o eminente chefe da

| Nação, o Sr. Dr. Washington Luis Perel-
' rc de Souita. e o seu illustre ministro das
l Relações Extcrinres, o Sr. Or. Octuvio

Mangabeira, pela feliz terminação dc to-
I das as nos3.is questões de fronteiras. Te-
I mos agora e definitivamente fixados os
. limites dre Pátria, e com o propósito da

chegar a esse resultado, não nos foi dc
mistòr^ appcllar para soluções de violcn-
cia. Fieis ao espirito da nossa cultura, em
consonância com as final ida des da nossa
civilisayão, em estreita obediência a um
dos mais luminosos entre os nossos pre-ccitos constitucionnes e de R.-cordo, ainda,
com todos os votos por nós'proferidos em
quantas assemblóas intcrnncioiiacs tenha-
mos tomado parle, pôde o Brasil uf:lnar-sc-cie haver polillcuinenle constituído c seu

ligeiros j território, já jiehv acção clirectii e amistosa
] da diplomacia, já pelo recurso do arbitra-incuto. Tornando-se cm co-.isidcrnç-o que

| todas ns questões políticas do novo mundonada mais ièm sido, nn sua essência, do
que questões territoriacs, posto que não
existem entre nós ódios de raças, Incoinpft-i
tibllidndes dynastica3, rivalidades ecnndmi-cas ou dc hegemonia militar, pódc nfür-1
mar-se, com justificado optlmismn, que o
Brasil siHvhc afastar de. si, na comniinhão

á cura os seus irmãos da America; os riais

GARANTIDAS
— TODAS AS CORES —

Aeompmnhando seda para sersir em
cada par

3|4 de ieda, par ....

TOSCA
LEGITIMAS

S|4> de seda. par . ,,, w .
T«da de icda, par . . .

CASA STEPHAN
12 RUA URUGUAYANA, 12

27, RUA GONÇALVES DIAS, 27
Preço» sein compctcncia
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Resultado da eleição para
rainha dos aiurnnos do

Curso Freycineí
Rcalisou-se, hontem, a eleição para rainha

dos alunmos do Curso Ffòycinet.
Foi eleita por 269 votos Marly de Ollveirn

Santos, alunnia do 3" anno do curso gymna-
fiai, que ás suas qualidades de dislineção c
sympnthia reúne as de intelligencia, pois foi
premiada com medalha de ouro, nos exames
ele 1° c 2° annos. A eleição foi feila com
toda correcção e o pleito correu aniiuadissi-
mo, sendo presidido pelo director Or Sine-
nío de farias. Fornm muito votadas ns a\v-
ninas Martha Panzcradu, 2" anno gyinnasi.il,
e Olga Hersvoits do I" anno gymn.isial. I

A festa dn coroação da rainha será cm
setembro próximo.^-m***—"Broadway Melody"

Este formidável disco Columbin é encon-'
Irado com certeza na Ilua Carioca 55, l1 nn-
dar, acompanhado dc 1 livrinho com o estri-
bilho. CrO» 1

COLLLSÃO DE TRENS,
NA FRANÇA

Ficaram feridas vinte e arteo
pessoa»

PARIS, 19 (U. I>.) -- Vinte e cinco p»
roas ficaram feridas cm conseqüência' 'j'
uma collisão entre dois trens electrlcos d'
passageiros, um dos qnaes estava parneíl
no tunncl perto de S.iint Germaln.
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii'1 li' n 'i -i'0'i\

A eleição dos novos dirigentes
da União dos Empregados

do Commercio
. ¦¦» » m* ~

De accôrdo com os actuaes
estatutos, será triennal o

período administrativo
Será procedida, hoje, á noite, a eleição

1 da nova directoria c o conselho fiscal da
União dos Empregados do Commcrcio, de
conformidade com os estatutos dessa grau-
de associação dc classe.

A directoria terá um mandato dc tres an-
l nos, com renovação dc um terço annual-
mente.

O conselho fiscal terá um mandato de um
anno.

j A posse dos novos directores será effe-
I ctuada no próximo din '-'J, data do 'Jl" an-
, nlversario da União dos Empregados do
I Commcrcio,
I  A asscmbléa geral nrdinnrla realisa-
I da, hontem, de que a de hoje é continua-
, çáo, revestiu-se dc grande importância, não
; apenas pela numerosa presença dc associa-
I dos, mas, sobretudo, pela independência das

altitudes individuaes.
Foram appróvndos o relatório da dire-

ctoria c o parecer do conselho fiscal, o
qual tratou demoradameute sobre a exposl-
ção apresentada pelo Sr. Alfredo Teixeira
e sobre o balancete semestral da thesourari.i.
Nesse padecer o conselho fiscal declara quea directoria, cujo mandato termina, traba- i n

í Uxoii corrcctamentc, operando a mais se- I ,, ,'m "«««leio ,da#..conclusão das nnr« «
vera economia em todos os seus' dispen- V- ;'niIt." ¦",' J°sé' """"" ao, Co!lcíl.v
dios, promovendo, cm outro domínio, o au- ,Ma Providencia, o.ngulo pelas Irmãs«
gmento do quadro associativo. i centinns, vac rcalisar-se, amanha, mais J»

Após outras considerações, o mesmo or-' J5K, «cncrositlatlc publica da nossa p»
gão fiscalisador requereu o lançamento enii i >• i-i , ., «!.acta do um voto de elogio á directoria p.-íi i 

') finalIdnd<! " ?ue sc destina a nora «I
clareza e a perfeição de suas contas pelas í''r'' V 

*mX •C,t,a C'm lr0Ca '^ Um 
n

grandes economias que rcalisou ê, sobr u-1 
''d!!" 

^ 
""'^ ü.,less;,s P?ra MZ0SÍ

nn^«desideratum» _ ri «™-',?H?1"HICí?.na" -"S50 llj i,lf:il,cin ''"valida sempre totrt
"A , â 

S|>'1" ! profundamente o coração magnânimo »

os fiineci nri, l- ?™t,f,c,lr, » U?úos »"«<> povdj que não se refrange nunít •

uniforme ,. í nr c" ,*"'. 
mostlrta,nd°-se solicitações sympathicas de uma causais»iiuiiornie na npprovaçao destn medula (pie merecedoraseJnspira nas tradições adoptadas pelos j A caridade não se cansa. E os appello» rf

pequpnos elementos cornmetviaes (ictidos ao seu anseio de bemfnzcr, longí
piviniar acollaboraçao cffi- I imnortunnl-a, enlarguecem a esphci

Vendids congelada nos automóveis
distribuidores de Leite Hygia.

Com sal — 2$000 por 2S0 grammai
Sem sal — 2Ç500 por 250 grammai
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"DIA DO BOTÃO DÊ

OURO"

[randes c
que procuram
cnr. e diária d >s seus auxiliares.

Presidiu a asscmbléa o Sr. Antônio Le
lloracio Pimos, secretariado pelos Srs

corelll e Hugo Conrado Esch.
Tomaram parte nas tliscuss('>cs, com maiorrelevo, entre outros associados, os Srs Oi-lando Soares de Carvalho, Narciso Gonçal-vcs, Adclniar Ilcltrão, João Baptista daCosta Brito, Mario José Fernandes, Clovis(ia Rocha Salgado, tendo o Sr. lloracio Pi-corelll ínlervido nos debates geraes.

Collor exprime
apreciáveis sobre

diplomacia 1110-

remotos motivos dc quncsqiier dcsintelli
gencias on attriclos.

Por fim, o Sr. Llndolfo
pontos ,:e vista e conceitos
o papel e ti organisação da
dernu.

O parecer do Sr. Llndolfo Collor causou
a melhor impressão. Em seguida á introduc-

í çáo, de (|ue damos alguns trechos dos mais
| importantes, o relator examinn, verba por

verba, n proposta do orçamento para 19.111,
comparando-n com as dotações do orçnmen-
to vigente, acccntuiindn ns riiffcrenças iiue
entre cilas existem e explicando as razões
que as determinam,

A SEMANA DO HOS-
PÍTAL

A conferência do Dr. hemancío
Terra

Associação dos Empregados nos iO c meia horas de hoje, 0

dl
suai

1 COÜ'
tentaroehto.'

•Vão se ar jumenta, para ella, com a i»,i'1'
tencia nn reclamar mais uma manlfest»C<"
de seus incxgotavcis recursos. ...

E por isso que, apesar dns "dias" me"1'
plicndos para cbllectas publicas, o dc ««*'
nhã marcará, com certeza, um resultado &«'
liianle, conversível em grande nproveitame»'

para a ulil o bomfazejn instituição.to

.N'n salão da
Commercio, á
Dr, Fernando Terra realisa uma 1 onfcren-cia, sobre o "Problema da lepra"

E esta a quinta palestra que nli se effe-ctiia constantes do programrna da "semana
do hospital", que tem despertado a syn.pa-* tina e o interesse do publico. l

A collecla do Exterriato S. José, que «*
feita |,or cem senhoritas <!.• nossn raclno1
sociedade, será dirigida pelas seguintes "'

, nhoras: Lilian de Castro Maia. Eslclla P"1'
j içado Prado, ,\dyr Mineiro de Barros, *«'

leilta Mayrinl;, CannciT.Amoroso Hern,,f'
nj', May Uchôa, Vera Delgado de Carvaine»

! \11na Ncry Corrêa de Mendonça', Ode»'
i Bnspnrone, Lia Souza e Silva e Caro11"'

da Silva Oliveira, (1ue lambem se frCfV,
regarão de passar listas nos centre' <•'
commcrcio e industrias.¦ As obras do Externatú S. José. lue. «,
a collecla do anno passado, muito P«WFdiram. estando, agora, no terceiro a«io»r'
ficarão terminadas este anno. se a colli"'• de amanha for bem sticcedida.

É§
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t NA.SSJSS1 jojpci de picareta
0 trabalhador matou o feitor — Em Triagem

*-?+?4f**>0+
'^±j^^±J,

TMsa «jBíai da momento, uma exaltação daWiissso * dois homens dc trabalho, <pie seaontcndem e cae morto um delles. AssimÍ»S o drama, que cm minutos se passou no«íorrer das primeiras horas da tarde, lioie¦sra Triagem. O motivo foi tão futil, <iue atéi* presume quo o criminoso não seja um ho-saem mcntalmento perfeito.
Como trabalhador de turma de conservação

Automo Gomei usou de maior energiaArsenio, então, voltando-se de treilte, com a
própria picareta com qUe trabalhava, deu umviolento golpe no feitor. Altingido ho era-neo, Antônio Domes caiu por terra.O caso produziu nos outros operários umverdadeiro estupor. Fora brutal o gesto deseu companheiro. Varias pessoas que esta-vara na estação e empregados da companhia

'.;.""." r-- 
,i._»__i,i __.,...... —-___ii-

I A triste situação dois diaristas' das repartições federaes
I ^ Presidiu a sessão de hoje, na Câmara, it¦ Sr. Plínio Marques.

O expediento constou de matéria Jà PU-
bllcáda.

j O Sr, ^ Moraes P>arros oecupou quasi toda
a primeira hora da sessão tratando da tio-! fesa do café e outros assumptos concernoü-
tcs á situação tconomica do paiz. O orador
sustentou seus conhecidos pontos de viste,
já expendidos em outros discursos, fazendo,
a propósito, referencias aos últimos do-
eumentos offieiaes do presidente dc São
Paulo o do presidente da Republica sobre
esses assumptos.

O Sr, Henrique Dodsworth tratou dei d-
tuação «los diaristas dns repartições federei \especialmente <!a Inspectorla de Aguns e Es-
golos, mostrando que a idéa, suggerida uo
seio da Commissão de Finanças, da Cumaru,
ao ser discutido o orçamento da Viação, do
melhorar a retribuição que percebem, é ánn
quo mais se justificam no momento.

O orador descreveu o serviço dos fiscaea
ms liydromctros c de visitas domiciliadas,
para provar que percorrendo extensas zo-
nas do Districto Federal e do Estado do Hio
de Janeiro, não tem, nem sequer, dos co-
ires públicos, quantia que possa cobrir ns
despesas com * própria conduceSo.

Os nuxiliares de 1* e 2« classes são ma]
remunerados, apezar das funcçôes que excr-cem serem idênticas nos dos terceiro- offi-
eiaes da Repartição, que. aliás, nas ultimastabellns de augmento de vencimentos nãoforam equitativamento remunerndos. A si-tuação dos diaristas, em gerai, nccresccnta oSr. Dndswnrlh, e" má. Basta examinar-se o
que oceorre no Estrada de Ferro Central doíirasii, onde classes numerosas dc. servido-res percebem diárias incompatíveis com asexigências da vida aetual.

Na Inspectorla da Águas os guarda* liezona e reservatório o represas, obrigados 11serviços diurnos c nocturnos, ganham me-nos do que os outros funecionarios sem fim-cçoes especialiiadas c de responsabilidade.
Os soldadorcs c trabalhadores que passamo dia em contado com águas pollnidas, ondeadquirem Infecções graves, têm diárias mi-minas, que, sem cxaggero, podem ser qua-meadas de dcsliunianas,
Em seguida, passou-se ã ordem tiohavendo numero para votações.

Tribunal do Jury! B" PA?B15f?mi3z >o. fusiSamento do sar-
Passou, hoje, pelo Rio,Como decorreram os deba-

tes de hoje
Sob a presidência dr, juiz I>l,»arri ços»arcumu-se, hoje. o Tribunal do Jury. Os tra-balhoa foram iniciados As 12 horas em pou-to na presença de numero legal dc jurados.^.•Apregoado o réo, respondeu Raymuntlo\ loira de Sá, declarando que o sen advoga-do era o Dr, Ilomeiro Netto,
Rnymundo, no dia lfi de fevereiro do cor-rente anno, ás 1(5 horas, no botequim sitoa praça da Harmonia n. 10, esquina da ruado Propósito, armado dc uma faca feriuJosé da Silva Ramnlho, tentando malal-o.

^Sorteado o conselho de sentença ficou as-sim constituído: Adalberto Cortes, Jarbasdos Aymorês Carvalho. Dr. Alberto Bolclii-in. Dr. João Baptista Guimarães Roso, DrAugusto César Lobo. Dr. Kste.váo Rezendeo Dr. Plácido Yiwu.
Lido o processo falou o promotor publica.J Dr. Mnrillo Fontainha, depois de fazer aleitura do libello, argumenta no sentido doprovar ao conselho a autoria do dellcto. Etermina pedindo a condem nação de llav-mundo nas penas do art. 294, paragrapho 2»do Código Penal, e no grão máximo, por mi-litnr contra cllc « aggravanto do paragrn-plio 5° do art. ,'13 do mesmo Código, menosa terça parte, "ex-vi" do disposto no arti-RO 03 da mesma lei.

O Dr. Itonieiro S'etto, em defeja do réodemorou-se bastante na tribuna, adduzindoconsiderações jurídicas no sentido de queSS,?n»° ,dc,,ct<' ''"classificado para „ arti-go 1103 do Código Penai.
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o reformador das f£<
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Declarações do ministro daFazenda chileno a
A NOITE

55í™«

gente» Atpgiiiio
Para ho ver processar se»

guiii para^Matto Grosso o
tenente-coronel Luiz

Pinto
Conforme fomos os primeiros s noticiar

f seguiu para o Estado de Matto Grosso, porFoi hospede do Rio, durante algumas horas ter si(,<J denunciado como autor do fuzila-
antas quantas permaneceu o "Cai) ircona'' lm'n,0.(io sargento Aquino, o tenente coroi

nel Luiz de Oliveira Pinto, que fora requisi
•,  •- Cap Arconano porto, o Dr. Pablo Ramiroz, ministro dnI razeuda do Chile, que, ha cerca dc quatromezes, so achava na Europa em missão doícu governo,

D. Pablo é um dos mais babeis financia-tas. do seu paiz, tendo, com pulso firme «>inquchra.itavel energia, não só collocado *s1 mancos chilenas era absoluto equilíbrio,como. (nnibem. levado as maiores fontes dc

clrcumscripçSo ju-tado pelo auditor da 11'
dlciaria.

1 COMMUNICADOS

Discussão, um tiro © um
homem morto!

Noticiamos, hontem, o assassinio d«iauliiio Francisco Rosário, verificado i ru*Mariz c Barros.
Por engano dissemos que o fado oceorre-rs no numero 37, tasca da firma Azevedok Santos.
Hoje, essí nríociuntc, vindo * A NOITE,declarou-nos que o assasinloo não fora ali,*, sim, na tendinha de numero 67, di mesma nus.

o-.a.

Arsenio Bento, ao ser conduzido preso para a dele
da linha entrara, ha cerca de quatro mezes,
para a Leopoldina, Arsenio Lento, de eòr
pr.ta, 25 annos de odade, passando a traba-mar sob ns ordens do feitor Antônio Gomes,
portugiiez, de 36 antio.s, solteiro, residenteíititnn barraca próxima áquella estação. Ar-senio, desde que. começara n trabalhar naturma, sentira pelo seu feitor uma inex-pl.cayel antipathia. As ordens que o chefelu.' «lava elle as cumpria mal, de unia ma-i - a irntadiça.

hoje, como Antônio Comes observasse queo .rnbnlbailor fazia mal um serviço, socandoum dormente, chegou-se a elle e mandou-lhe
que melhorasse o trabalho. Arsenio simuloumm ouvir, O feitor repetiu a observação, queainda «lesta vez não logrou mudar em Arsc-mo a sua altitude.

'gacia

n >;- o i ,. —•..'""-'" '¦ u mia vi- ——-•_..»__-.__
." ,ct!'0 ''ercira, dacantando-se r» L i ^i o trabalhador e desarmou-o. A,.- Ueostí;8 acalorados na Câmara•ciito nao itissi' mini ,,.,i.,,,..„ ...r_ ™rranceza

correram e cercaram o criminoso c a sua vi-ctiina. O •-¦ ...... •'¦¦ ¦ ¦

prendeu
senio Bento nao disse uma palavra, não te-uni gesto mais. Deixou-so conduzir até A es-ação c dahi, ., respectivo agente pediu 

'a
presença da policia do 18» districto. ümcoinimissiirio. e praças chegaram e effecti-Miram a prisão do criminoso, levando-o á(lelegacia e o autuaram em flagrante.

Antônio domes t'0i transportado para oposio de Assistência do Mcver e ao recebeios soecorros moreu. Tinha
rado pelo golpe dn picareta

0 cadáver seguiu para o neeroteri
Arsenio confe

AS DIVÍDAS DE
GU1ERRA

PAÜiS, 13 (Havas)'-- A sessão rioctttrnada Câmara dos Denotados encerrou-se, hon-tem, com demorados e vivos debates emtorno do projecto Guemicr, mie nutnrisa o
presidente da Republica a ratificai- por de-Teto os accordos relativos ás dividas de
guerra; com fundamento no principio de que''a lei constituo a expressão única da venta-

r
sou detalhadamente o seu¦ crime,

oceorros"moreu. Tinha o crnnep fraetu- ,i"'i , • oii,. ,.-,,],v . . ..; ' ,ul" de imperativa da nação franceza .O projecto foi alvo de cerrada critica porparle dc. diversos deputados. Os debates
proscguirão.

—A^lfcB»*'.

fc*«uiuse88!
i sessão foi abertí Maggic com ,.do Sr
resença do dez intendenles.
obre aacta fizeram uso da palavra nsMaurício do Lacerda e Dormund Mar-S

li

tins. Quando este ultimo se referia a to-picos do seu discurso da sessão passada, re-ierentes no monopólio da gazolina, houve;:•' -ide fervura de apartes, dizendo o Sr.«.'lie de Faria que essa questão de gazo-t] sujava a muitos Intendentes e repli-o o Sr. Vieira de Moura que no Con-') nao havia intendenles sujos. Os tym-s fiinecioiiaram.
i expediente figurava um memorial dc"eurs o garagistas pedindo que,, nouno orçamento, seja minorada a situa-tingustiosa em que se encontram,ahirnm na discussão da indicação n 0mando repatriar ns restos mortacs dos¦nlieiros nacionaes do couraçado "São
a . mortos n(i \uta cívjj brasileira emiodo estrangeiro e, prcscnteniente, se-anos no Lruguny, os Srs. Baptista Pe-t " Maurício de Lacerda.

—«_£©!!¦*—«
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lei

A. Bahia ainda manda fazer no
estrangeiro as suas es-

iampilhar.
0 ministro da Fazenda concedeu isençãooe direitos alfandegários para vinte e quatrocaixas contendo estampiíhas estaduaes im-

portadas pelo governo do listado da Jlahia.

o assTÍcTr
_ 0 disponível assucareiro apresentou-sehoje ainda mais fraco que nos dias ante-nores. fnlto de negócios e com os preçosmais baixos, Benlmenle, o crystal vigoroua i\)> e lfi?'. demorara t!x <• ¦('.'$, masca-vinho a 40$ c 42$ e mascavo ,'16? e ,'l!l>'OII'iLntruram 6 006 saccas de Campos e3.S-12 «.te Pernambuco, entraram 7.107 co "stock" elevou-se a 111.451 dia?..

O ler/no resolveu funecionar bois /nasem situação paralysada, sem negócios re-alisados.
_ Houve baixa de l$00fl pr.ra Julho e alta::» í?.)lt0 pura agosto, lí?000 para setembro e-'?000 para outubro, novembro o dezembro.

Os preços de. compradores foram estes: ju-lho 413000, agosto 30«,ri00, Jrtcnvbro <03,
pulubro 40?, novembro -10í « dezembro
WSÜOD.

Toda a ordònt «lo dia foi votaria
_ O Senado votou, hontem. toda a sua ordem

do dia. nimwvando o seguinte:
Ivm '.!" discussão, o projecto (pie denomina

Mannbreiros" os aetuaes serventes dos di-
quês Santa Cruz e Guanabara e Casa da For-
ça, na ilba das Cobras do Arsenal ide Ma-rinha do llio de Janeiro; '

líni 2n discussão, a proposição da Câmara
que nulnrisa ;i abertura do credito especial
do r.:fi,",2;?"-'
«te Hezendc Azevedo.
Waldemar Corrêa de Azevedo:

Lm ?,' discussão, a proposta da Câmaraoue anlorisa a abertura do credito especial
dc 1G0:084$800. car-i pagamento de soldo ¦
aos voluntários da Pátria;

Lm 2' discussão, a proposta da Cnmaiaoue auforisa a abertura do credito espcclul

AtroperSado por auto
Mario, filho de Maria Leal, de 1! anr.os.residente á rua Haddocli Lobo ». %, foiatropelado por nm automóvel na Praça Tira-dentes, recebendo contusões t. escoriações

pelo corpo.
A Assistência soccorretl-o.

-*—'"¦ ,_ u -,-u-^y^.

Foi mandado averbar nos as-
nentamentoe

O director gera! do Thesouro mnndoiiaverbar nos assentamentos do agente fiscaldo imposto do consumo na capital do Para-ná, Edgard Pedreira dc Cerqueira, o tempode serviço por elle prestado como collectorde rendas federaes cm Amargosa, Bahia, de1S de Julho dc 11)02 a fi de outubro dc 100,'i.—""" "¦—'*tf|P" 
,.A denuncia era htipro-

cedente
0_ juiz ria S- Vara Criminal, Dr. Fia-muno de Rezende, por sentença desta data.
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RaS^iToS. DR, JOSEMJNS"
D* Cruz Vermelha Brasileira * Facoldada <í«Medicina. Ilodrii!o Silva. .?0-l< and. T»l. C. 270Í.

Pr»?, fioday Tavares K«»™w •««-
testinos, eolítí»,

aysenterias ehronicas, hcmorrholdíj, iit.,coraçio, pulmão » riaj. 3: i-, ,', CHILE t
C. Sfifl t Sul J.176.

D. Pablo liamirez
riqueza do seu paiz r um caminho <19 francorendimento, consequindo "sup.cravit" consi-deravei. ,

O Dr. Pablo Ramircz, íeguindo « política(to aetual presidente íbanez, orientou os ne-

Br, AitôusfQ LfsharB 10,!vi'ia,• ¦"
s' Hs, g*r!í»n!« «

{fagueira. Pratica nos Hosnitaei dn Allema-nha.

«.«¦ii') ii i'.e/eii(ie, por sentença desta data, gociòs d-, sun n^l, ..„ ", "l

üif" "yrc^." í?»"«eí> apresentada fcila realis eãn" n™Wt" ü%A™£j*I:contra Carlos Alberto Magozc, que ern «c-cusado de haver seduzido urra menor J'd)
promessa de casamento,

¦—3XK>-

ealisação pratica, dando impulso As

p*<gamen'ios no The--í".í"

j:fiil2.í?581,'para<pagnmento a D. Carmçn
viuva do guarda civil

do 791:350«, para pagamento de r!divo;
(lll! Relações Lxle-despesas do Ministério

dores;
Em 2l discussão, a proposição da Câmara

que nutorlsa a abertura do credito especial
de. ií:!t09ífi77, para panar a D. Carolina Mu-nes Míga. viuva dc Chrístiann Méiw, signa-
leiro da Inspcctoria de Vehicuios do Distrl-ct.i Federal;

l-iin discussão nníca, n proposição da Cn-

Ko Thesouro Nacional verão pagas ama-nha as seguintes folhas: — Pensões da Via-
ção íD.csastrc), de A a Z — Montepio Civilria Viação, dc A e |!,
"** ' '"— '" fc~~""f*,1t'[fr' i

O CAMB50 TRABALHOU
FRACO

5 15/16 a 5 61/64
O mercado monetário reabriu hoje em si-tuação hem fraca, nolando-se maior retrai-

mento dos bancos.
Os negócios, quer no particular, quer de

bancário, estiveram destituídos de interesse.
Vigoraram as taxas de 5 fibfil no liancodo liriisil e 5 11|16 nos estrangeiros, havendodinheiro para o particular n 5 2-l!l|2ã6.As taxas dc abertura foram as seguintes:A 30 div. -- Londres, r, lr,|18 „ 5 G1I0-I:Pa ri 3 KVM; \ova VorI; 83315 n 8$320A* vista -- Londres 5 IP,; Nova VorI; 8S42S

»-—-»y_-^- - ¦ —- —' - _—._,urna pronuneJiB nn 6:' Vara
Criminal

O juiz Edgard Costa, por despacho dahoje, pronunciou João Gomes de Arau|c,
incurso no art. 294, § 2', porque, no dia' 3 muennente ,10 Doartamenli -,» s,i;ir."de maio ultimo num botequim da rua Júlio Minas c o Sr. Raul Si , , lincio,- 11«!') Carmo, depois de recusar-se a fazer n  '' ?c' <ll,ctlnl" do De
pagamento de suas despesas, segurou o ffe-rente Kirmino Costa pela Rola do casneo A-vejahdo-o com soecos, que lhe resultaram

industrias, reformando os serviços 
'ouhlic 

¦
reduzindo a.l despesas, ampliando o credltiinterno e externo, creando organlsações modernaa e elficientes e introduzindo toda aisorte de reformas. A industria saülreira 

'
por caemplo, tem alcançado grande progresso*.!

/.om o ministro da Fazenda do'cbile,'viajam, abni de dois secretários e nm dactv-logranho, os Srs. Edmundo Delcourt. suncrintendenle do Departamento de Salitre

violenta queda sobre uma pilaslra. Dcs.h
queda resultou a morte do Ktre.ide.

Serão suràmariados amashi 
™

Serão summariados, amanhS, nas VarasCriinirines, os seguintes réus:
Primeira -- Raul Dias, Carlos Falcão *outro.
Segunda — José Moreira Lysio, Mariuell-110 Boniflm a Augusto Xavier Sampaio.
Terceira — Antônio Camará, José Pintoda Silva c João Rodrigues de Souza,

partamento ,!,, Orçamento, com os nua eircalisou os estudos que linha em objectô.A bordo, afim do apresentarem cumpri-mentos ao nolavel viajante foram ter, oeinh.n.-ador do Chile, o cônsul geral, SrLenncío Larrain e outras pessoas.filiando o representante da A 
'NOITJ' 

«eariproximou de S. Ex., a quem nprcsenfòiinuiuivrimentos em nome deste diário, D Pa-Dio flnmirçz, se achava em comnanhin dealguns _n mi «os, passageiros do "Cnn Arco-na . Gentilmente acolhido, n mlnisíro dalI-nzcnda do Chile, nos disse:-•• Percorri os Rslados Unidos, a Tnuln-torra,.n França c a Allenianlia para estudar'a política fiiianecir.-i daquellcs paizes - es-tudiir os meios de desenvolver as nossas re-

.j. rfuae, o», (u. 010.

I

i|5Qu>ffRBL:^sl MELHOR]
I PWA i?friUMATISMO P ARTrttirnSMO, i
83S, P:'^A GOTTA E f.CIDO UF1ICO. A
VBnKbmm**mmmmmmm rr: j...í>>K'i...ii\*\n.!>m'sm^rii-i-finli \

mara que anprova a Convenção da União a 8$.150; Paris f381 VAVll V"de Paris. í-.ohre n rirnlncnõr, A )>-,..,„:„.!..j„ , i_. . .'.„-.... ¦''"' '' '•'''" J -«le Paris, sobre a proteccão á Pronriedade
Industrial, o Accordo de Madri,!, relativo ãDepressão das Falsas Indicações de Prncc-
delicia das Mercadorias c o Accordo de Ma-drlri, relativo ao Rcgistroí Internacional dasMnrc-s de Fabrica nu dd Commercio:

Em discussão nníca, a proposição da O-

O CAFE? FUNCCIONOU
CALMO

Cotou-se a 38$000
mercado disponível de café apresentou-in, hoje, em situação bem inferior, muitoumbora a pedra offlcial o considerasseedmo.

Em verdade, porém, « mercado andouírcico, fom visível deslntertsje doi compra-«ores.
Pda manhã, foram negorlndas apenas 893Mccaa e, á tarde, quando r procura foi um

5°ln° melhor, reglstnram-se vcnd«s dea.BOS, perfazendo um total para o dia dcA-tSO ditas,
u2-An)° 7 l!cu r'Ilicialincnte t. base de.4JJ000 por an-oha, mas os negocio» se fl-»ram « J7?400 c 371500, na sua maioria.Fechou ainda fraco.

primeira bolsa do termo trabaüiou re-
SBUrmente estável, com negócios de 1.000«ocas apenas.

As opç(",cs melhoraram ligeiramente, lia-
J^nd° alta de $050 para agosto, f050 para«nembro, |I0O para outubro, Í1r>0 para no-embro e f050 para dezcmbio.'«preços de compradores foram eslcit:
<?»'.«- 25*925. "Rosto 2f»?100, setembro»!3a», outubro 20Ç300, novembro 26Í300 ewaembro 2GÇ1Õ0.

A pauta semanal é de 2ífi20 s o Imposto«meiro, para o inti, do 4f5C7.
0 movimento geral de hontem foi aindanem fraco.
Entraram 6,381 saccas, sendo .7.482 pelosReguladores, 374 pelos Armazéns Autorisa-u^e 2.325 ix-la Marítima.1 embarques foram de 0.442 saceas,«nda 4,840 pnra » Europa, 500 para os Es-'Man Unidos, 400 para o Rio dn Praia e "'

P»r ««hntagern.

£„.,-¦¦¦   .-, Itália §442:
fiení" '-?il': Espanha 13235 a 15236: Suissa1?G22 a 1$G23: Buenos Aires, papel 3344 ou-
S,,»» a 89180; Montevidéo 83350; Japão35820: Suécia, 25202 a 2$270: Noruega. 2S258a 2Í270; Hollanda, 3Í305,, 3$410; Canadá reis«•t-loO; Dinamarca, 23258 a 2Í270; liclgica

mara q„a apnrpvn a Convenção Internacio- Kwòio:' Svrif - «sÕT-W 
"ul '^^ <:h''

nal relativa á circulação fie automóveis, as- 2*005 a 2*010- Aiislria l"m , f»Sní'1 Í*'SSignada em Paris, em 1020; J^ por"^0, $331 
' hW' WÚe"-

cm discussão t:nica. a nronosiçfio da Cama- Saques por cahoirramma •ra, que anprova a modificação jii accclta pcio Londres 5 1001158- Nova' Yoi-V Kukti: PoBras, e feita pela Sexta Conferência Interna- nada, 8?500 P ri , Í333 Suií«t KM' .' ?&cional Americana, reunida em Havana, no 1*640; Belclco '6 i)i ' , '
texto e corpo da anterior convenção de Tine- ^rl^A^^^lV^t^'nos Ares, sobre a protec.efío A propriedade cia. 2í'27fí- Norueffa om 

"Sil 
tf» ' •?"

literária o artística; ,wm 'a'%$^Mlu 
tU5 h só «üí^cm discussão única, a emenda t propoíi- Hollanda 3$420 ' 

° :
cSc da Camarn mie aiitorina » abertura docredito especial de 1:918*, onrn pagamentono Dr. Adonias Limai substituto do Jnlu fe-

Quinta — Thlcrs Maura Faria, Francisco {,,'-A
Dias da Costa e outro; e Waldemar Pinto da ú , c?m,nCrclíl«s ffl>n elles. c. especial
Silva e outro. mente, de procurar as possibilidades deSétima — José. Rodrigues Fortes, Francis- "'".'"U'"1al' " c"ns"';!'1 de nilrato de soda doco Vasconcellos Pinheiro '"''

Oitava — Sebastião Dias, José1 Bezerra dosSantos, João da Silva Comes, Francisco \o-
vaes, Antônio Pereira de Carvalho, José Ri-carilo dos Santos, Ncstor Gitnrann da Silvac José" Martinho de Oliveira,

«soa»

Rx. que
Pude verificar, acerescentou Sfelizmente, nos paizes da Europa o consumo(to nosso produeto augmentou muito, c issocm virtude dos cxccllentes resultados ngri-colas, que obtivemos com esse produeto e-..- __„....... tamliem; as constantes rebaixas dos seus

Nomeação na Fazenda I proços a° vcl]dB- ''"'rei cm contado nom
Por acto de Le.o ministro da V a^d, ^T l^S^ie T^Z^l Ti"nomeou José Ferreira Filho, despachante ncriaí Chcmica I ( dn TmTt„i„i. ' v A"duaneiro da Alfândega de Macei,',. Xlngoas. l,sl,3'dro, tm Noruciia 

rnfíIíiterra e a Nork'-

AQ VAI C*C r\*mr\ |m'"p •""'";° nn .$M vahüra, e, Sr. Pa-
W VALh.Í5=(JUKU hlp Ramirez, disse ainda, que, com os seus

hoje^a remessa ?."xil,arcs- «'"^ou a situação do azoto c¦'- •' '.' •1-,« fimiou necordos que estabiíisarão, no futu-ro, a industria e o commercio desse pro-

I.MÃO DOS EMPREGADOS DO
COMMERCÍO DO.RIO DE

JANEIRO
ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA

^ De ordem do Sr, Presidente, convido os
Srs. associados quites n com um anno ue ei-fcctividiide, pura tomarem parte na assem-
bléa geral ordinária que, em continuação áde limitem, será realisada hoje, ás 20 hora-,
em nossa Sédc Social, para « seguinte ordemdo dia exclusiva:

Klcição da Directoria e do Conselho Fiscal,fie accordo com os aetuaes estatutos, para utnenniu dc 1!)29|1932, com a renovação «n-iiual do um terço da Directoria t renovação
annual do Conselho.

Aviso: Nflo poderão comparecer ou associa-,
dos cooperndores.

ltin de Janeiro, 18 de Julho de 1020 -- (a.)José Borges Ferreira, I» secretario.

O Banco do llrasil fez ,,.,,.. ., ,,,.„.,„,
dos vales-café para a Alfândega, á taxa de•lf?",fi7 por mil réls-ouro,

FALLECIMENTOS
Falieccu, hoje, na casa de saúde Dr. Fi-"as, onde se achava em tratamento a Exma.Sra. D. Ellsabet Martins da Cunha Bastos.

O enterramento se realisará amanhã ás 0horas saindo daquelle hosnlfnl para o cerni
terio da Vencruvcl Ordem 3' do Carmo

duelo Afim de auxiliar a agriculturamundial, que necessita do nosso produeto. Idediciu lazer um abatimento geral appro-.timado do 50 "!", nos preços, o q-ie está vi-
gorando desde 1» de julho.— Tive u Eorle, ainda, acerescentou, deiabrir novos mercados paru o credito doChile, colJocando um empréstimo dc I25.000.000 de francos suissos, o qual foisublscrlpto 0 vezes na Suissa e quatro na Hol-

deral do Cearfi;
«ra 2* discnssSe, t propôsiçflo As. tim«í'*,l<lfue autoria» a jMss«r par* o domínio do Es-tado do Rio Grande do Sul o próprio naeio-l

nal em Porto Alsffre, ocenpado pelo 7* bata-
infio de caçadores;

em ír* dlsaissfio, t proposiçüo da Csmera !
qno autoriza a abertura do credito especial'
de 124:570*533. pars pagar aos Drs. Amcri-ico Pereira da Silva Pinto e Abelardo Marinho
de Albuquerque Andrade, em virtude de sen-tenca judiciaria;

^cm discussão única, « emenda A prnposi-
ção da Câmara, que estabelece condições pa-ra p abono militar e dc meio soldo ás nrtas
solteiras e aos r.ctos menores;

cm 2* discussão, n proposição da Camari
que denomlnt "escripturario" e "almoxan-
fe", respectivamente, os cargos de escriptn-
rario nlmoxnrife e escrevente da Hospedaria!
dc. Inmiigrantes da Ilha das Flores; j

Em 2* discussão o projecto do Senado. I
que autorisa a despender até 10.000:000* nàconstrucção e apparclbamcnto do porto deFortaleza, Estado do Ceará; ,

Em 21 discussão n nrojecto do Senado, queconcede a D. Maria ôonditn Lcssá Brayncr a
pensão mensal de 1208000;

Em 2* discussão a proposição da Câmara.
que autorisa a abertura do credito especial
de 18:504(000 para pagar a João Fiúza Ca-
minha.

O ultimo dcsf.es projecios levou A irilci-
na o Sr. Paulo dc Fronlin c Celso jiayma.
Deu-se, até, uma passagem curiosa. O Sr.
Celso Bayma supppz que o ronador carioca
tivesse, atacado o parecer ria Conimissão de
Dinloinacia do qual era o relator e veiu n
tribuna defender lòn«arrien'e o seu trabi-
lho. Quando o Sr. Bayma terminou, o Sr.
Frontln anarteíou ,¦ ..,<,,,

-MasV. 
F,, está. enganado. Eu não Europ°a o^sso^do^coBe Dndidoataquei o parecer e estou de accordo com Campos, jornalista de larga é brilhante íro-' 

EAada mais ocebrrendo levanlon-se a ses- d^:;:.ied\líe"'™;,a 
^^^ ° ri"ü h°mcm

suo. O Sr Pire:, flrVo q»e linha an„.m- () estimado confrade, que dirige 11 "A No-hoja mn t,e ''"•"•'•''•' ''",:- »«ia". owao dc um passado que faz honra

^«.^,.«v_ ° Fre"*si nm dos redactores dc "Critica'

ndldQ Campos=

a cstincta mãe do conhecido medico da Llgbt .-»;.«ihhe Policia Militar, Dr. Raul Martins da Cunha landa."Bastos do engenheiro Octavlo Martins da K. passando a outra ordem de idéas DCunha Bastos e de Mme. Ellsabeth Bastos Pablo Ramircz nlludiu A tradicional amizadeBezeiradc Fretas, esposa do Dr. Bezerra que une o Chile ao Brasil? dizendo mie a

A/êm maueça,:
Ií COMPRE

Imtnummm jpara Poftirngo

Sisa chagada, hoje, ao RKo, polo "Cap Arcona"

"*"^—*¦'•¦¦•""" "-"¦' — —wiw "" *aww—W"i: ¦' —¦———¦W^U—mbiiiii ' 
,mm.mit

política exíerna do seu governo é * de cn-treitnr, cada vez mala, os laços de amizadeexistentes, afim dc qnc, cm paz, todos ca-wiiiihím para os seus glorioson destinos.
O Dr. Pablo Rnmirez em companhia doernba)x«dor Irrazavd Zanartú n do consu!Larrain, doa representantes dos ministros dxFezendi e do Exterior desembarcou, indo íl-moçar na embaixada chilena.

«ti

T«ATAMENTO TUBERCULOSE
Pela supcralimentaçSo realisa <t "Gastrion"

que dn appettite, estimula, tonificai a meer*..hmenta. Regularisa funeçõeí tubo digestivo.Dep. Ourives 88.

Foi autarisitda a exclusão
O ministro da Fazenda nutorisou ao dlre-ctor da Imprensa Nacional a exclusão, porabandono de emprego, da respectiva folha,

do.supplcnlc «le linotypista do "Diário üffi-
ciai , José Maria da Silva Guimarães.

Dr. Gustavo Armbrust
Tratamento d& obesidade, nm Chile, K

Cândido de Campos, em companhia dc pessoas que o foram receber

5g5%-^^Tlff4S^%^^^:?Í5fctffi^S^
tuAo tcabado . ri« / .1 í !•„   l i',',„ii-..ii- munas oram as pessoas une eiim•rio, íui i Europa ,m viagem d. repouso . '„„, 0 cstim)ldu jSrSShU wSSS

dc cura. Percorreu alguns paizes da Europaem cujas capitães recebeu diversas liomeun-
Ijcns a que fez jiis pela sua acção continua-(Ia nas lides jornalísticas, homenagens Ira-duzidas por vários banquetes que lhe foramoffoccidos em Paris, Maririd e Lisboa

A bordo da unidade allemá c no cácsmuitas foram as pessoas que. cumprimenta-

Acção penal extinefa
O Dr. Flamlnio de Iiczende, juiz ds S*

\ara Criminal, por despacho de hoje, iul-
gou extineta n acção penal apresentada con-
tra Hilário Ferreira Guimarães, mie cr;
aceusado do çriene de falsificação.

O ALGODÃO
O disponível atgodoelro permaneceu hojeainda frouxo, sem pioctira parn negóciosc com os nreços inferiores. Vigoraram or,sertões a .,8-3 e .'iOí, os medianos a 358 e3ü| e o typo norte a 30:3 c 375000Lntraraiu 50 fardos ,1o Hio Orando doNorte, saíram 239 c ficaram cm "stock"

/.loa.

ÍEMPERATUBA! MÁXIMA, 24M:
MÍNIMA, I0',9

Boletim da Directoria «IcJVIetcoroy^a
Prevlsfie, paril n r;eri(ld() ,,„ ,8 ^^ ^hoje í« 13 horas de «manhãDlslriclo Federal e Nicthcrov:

íempo — bom, com nebulosidade varia-

sS'rfern?°df"" 
n0rmaes' Iire,Ioniinando 03 d"j

JSSS^S " :U)iic fria: ligtira flsccI,-i

TINTAS FINAS
Para pinturas de casas, automóveis, dese-nhos, decorações e uso doméstico. Só na ru«Buenos Aires, 77, próximo á Avenida RtnBranco,

C Machado & Cia.
Telephone híorlc 'HiOii

GRANDE SALÃO
Aliigu-so o íiuiidr salno <!<» Hio Ac

Janeiro. L. S. Francisco, 38140.

1W3B lü lll ali lc
Brasil-Portugal

Rua do Rosário n. 152
Coiiinniuicn aos seus distinetos fregiiezeí

que acaba de montar um lindo salão, cora
gabinetes, no Io andar.

LOTERIA FFDHRÃfT
Resumo da extracção de hoje:

ltl.SI
12G09

tl7IIU
SI! 17
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2í) :000$000
3:l)')0í(X)tt
2:<liin?0(H>
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AS GRANDES VANTAGENS NOS PREÇOS
DOS VOVI5IS VENDIDOS PELA GRANDE

i WillICA i' IlKPnSITO

çjüJh&mQm^
li. V1SC. üíO BRANCO, 63

^pf s Novas manifestações de ca;
rinho e de syinpatliia

aA NOITE
ilio DI-: JANEIRO

Dr. Arnaldo d® Dorass Doaanta 4»
Faculdada.

Cirurfl* abdominal, mui. cenliorm a partoi.
Cons. Asscnih. 37. C. 2604. Hcs. I). M. 1815.

Cumprimentos » A NOITE, era visi-
tas, por enrtas c telegrnmmas

Yirjrinio í o Interessante e robusto garo-
Io que os nossos leitores vêem na photo-
grãphla, Apiesar dc contar oito mezes, ape-

DR. JORGE «AWrANNÂ
Cirurgia geral, gynacologia a partoi

H DA UCITANDA. 71 - 1«
R Marr, Abrintaa. 111

KCVEIS PARA ESORIPTORIOS ?
27, Mfidracías. A. F, dista

PB-_4_-7A?DTEQ (inflamações 
da

K-Í-) í M 1 I I K-Ô próstata) - Tra-
tarnento indolor, Bem perigo e cie garanti-
dos resultados, com restabelecimento Integral
ris funec.âo sexual pela DIATHERMIA, ap?»-
relhos os ninifi npvrfelçoados (technlca ic
Nagelsclimlt, Berlim, e Kowarscli-:-, Vlen-
n«) Dr Coei o liareallos, ci-a<>3Í9t<"ntc da
Fac de Med.: medico da Pnllc. do Rota-
fo-;:o. Das 3 an 11 f 4 ás 8. Ar. Rio Branco, 83,
Consultas o tratamentos com hora marcada —
das !) \& 'i

ir. Htmvúo Vaz ^Wl^J: fi_>. rco, de Assis. üi*
-Urgiu jrer.-!i Diagnostico e tratamt'. cirur-
j>ico das a!ferrões do estômago, intestinos t
vias hilinrcs Utero, ovarios, uretl.ra, bexiga
• rins. Traí* do câncer, lieinorrhagias, tu-
inores do utero e ria bexiga, pelo radium,
Asscmblén, 21. Res. G. de Ilonifim, 6fio.
T, V. \"'TA,

Dra. Orminca Bascos, Advogada
11U A (iKVKIlAI. CÂMARA N. .18

TRA7Ah r:WTO DOS TÜ-
PtflORr.8 rJALSGWOS

"* ¦; -,;,'r"' tfItíSS^wiW'

¦fn>n.cru
Ha.
j.lic.
«Ira,,

fc-n íi, >

í.-iiia ¦¦: il
cj;is npí-i ¦¦

Setemln -.-

,ilhas e tubos de Iladium.
Insl Curie dc Paris, Ap-

lir. ,nn DoollinRer da
a. ">: de 'i l|2 ás 6 hs.
"«iT-tí oculista. Da Ft-"*' cuidado de Medi-

•> fom lonfja pratica¦ ¦•i»s dos olhos. J do
V. 7310.

L»Si7.«si? ti
MACHINAS Dr ".. i

VENDAS A 1.0*
PARA COMPRA1-

CONCERTAR GUa f,

aMAÇHINjU; -
Gomoa Frsire. '

OARAKTE OS MELHORfí

¦rmmmsmmm
'¦¦- \dorasl

• **-_• »_i___-;r;^:__r_ni_-i«;___trn-__^

nas, rie edade, é elle um grande amigo da
A NOITE c nessa qualidade ui|-ji esteve, ho-
je, trnzendo-nos suas fclicilavõcs,

Virgini pesa mais de 13 kllos e i filho de
D. Mcrenciana de Souza.

Enviaram-nos cumprimento? pnr eartai etelcgrammas ou nos vieram trow-l-oi, pessoal-mente, o (pie muito rios penhm-tiii, as sc-
guintes |>cssoas:

—— Com as mais sln-"t-as rong-ahilncBes
c os melhores votos, II. !)>•„.,- ,|;. |.„,.... »i0.
reno, corres-pondcnle de "Iji Ptensa
Buenos Aires.

Apresento minhas feli^tacóes
data annlversaria rie \ NOITE, T

DOENÇAS SEXUAES f ) ..iQl£M
DU, JOSÉ' DE ALEI' >' ::;l.T,

Diagnostico e tratamen' .as diversas
doenças e affccções sexuao . Iiomem * da
lfcPaTEt.CIAn?,c.r.,;d_í,^TíV •.

Agradecimento
Olegarlo José Monteiro e senhor». agrade-

cení, penhorados, a iodas ns pessoas quecompareceram :i missa mandada celebrar
cm acção dc graças pelo 50° anniversario de
ucu casamento, e ás que lhes enviaram car-
tas e Iclegrammas dc felicitações.

PA~C~k A R D
Vende-se uma Barata, typo Cabriolet, eom

poucos mezes dc uso. Tratar com o Sr. De-
lii.c. C. i)3fi9,

irer.
coinniissão executiva dn Feira dcAmostras cumprimenta o vibrante vesporti-

| no, orgulho ria imprensa brasileira, nela pas-
I sagein do 18" nnno dc luta em deícsa da
I collccflvidnde, fazendo votos de crescente! prosperidade. Gabriel .Monteiro ,;,. Ilnros
l_"—,() f-'iib dos Fcnlanos felicita a A Nlil
i II-, pela data de boje c faz votos pela prós-peridarie desse vespertino, o dclcn^ir dn dl-rt-ilo. Roberto Ma.iry, ]« secretario.

. ', Affectunsas saudações peln pnssugeniue mais uni glorioso anniversario do hri-lhante vespertino carioca. Antônio Neves « acompanhia do Theatro Recreio." - Em nome da directoria da Associarãotios Empregados no Cnmincrcio, aoresentoa VV. ss. congratulações p-.-'-, passagem doanniversario do brilb,-n'e .¦"-'»¦, NOITE. Ary P. de And -ile I ,
cretario.

 I.citor assíduo r.,--.-<- | ¦¦¦¦
I ao meu dever deixando rie

com a A NOITE. Faço vn|. .. -
I pela vossa prosperidade, sempre.
| povo. Luiz Augusto dc Carvnlh >,¦ da pretoria de S. Christovão.

—-Ao vibrante vespertino, 0 club Antar-lica felicita |ielo dia de boje.
i T7r-,.í^"s Presa,,<l<; c illiistrea, amigos daA Mllll-, uni erande abraço. Porlo d'Avc. Cuinprinicnto ao digno amigo c de-mais representantes do grande órgão A NOI-ii'., que. sc regosija festejando mais umniversario, vivo exemplo de que o trabalho ! XOITEtudo vence. ' '

cm"tino * A
ra. Io se-
', faltaria'•ilar-liu'

.. ít Deus
, lado do
íscrevente

 O artista A. Tino:o trouxe-nos ss
suas felicitações.

 0 nosso grande amigo Dr. Carlos Kill
veiu trazer-nos, hoje, o seu abraço e as suas
felicitações.

 Do Hospital Infantil recebemos a se-
guinte carta pneumatica:"A' redacção da A NOITE — O Hospital
Infantil sc congratula com todo o corpo des-
ta redacção pela data que hoje transcorre.
Esla instituição dc caridade que nada mais
é do que um dos muitos produetos qnc- dl-
vinisam n A NOITE, se sente muito bem
com o bafejo miraculoso dc toda a imprensa,
e, cm particular da A NOITE. Salve, órgão
evnngelisadorl (a.) — V. Hugo, Em 18 dc
julho de 1929."

 Dr. llermenegildo de Almeida, pro-fessor da Faculdade de Direito, veiu trazer-
nos as suas felicitações.

 Cumprimentou a A NOITE, em cari-
nhosas palavras, a Exma. Sra. Cândida
Caparica, esposa rio nosso presado amigo o
cirurgião Dr. Américo Caparica.

 As senhoritas Heloísa e Irene da Ro-
cha Vinnna, filhas do professor Dr. Rocha
Vianna, do Intcrnato Pedro II, cumprimeu-
taram a A NOITE.

 Recebemos também o seguinte tjlc-
gramma:"Director A NOITE.

Saudo vivo prazer presado col!?sa neus
distinclns companheiros de rc.dncçS,,, ncom-
paiih.-iudo-os comniemoração nnniversario
grande vespertino cujo prestigio e popularl-
dade aligmcntam todos o» dias, attestando
habilidade profissional rios que o fazem. —
V. S. Scovillc, chefe dn dep. publicidade da
Llght."

O nosso companheiro Adaucto de. As-
sh recebeu o seguinte tclegramma:"Seja interprete junto seus companheiro,
dn A NOITE passagem anniversario. — De-
vlncenzi, dircclor tio S. Christovão."

• Da administração da Policlinica
Roulevard recebemos o amável tclegranimu
abaixo:

"Policlinica P>oulcvard felicita brilhante
nreão primeiro grandes conquistas faz vo-
tos mantenha sempre linha Irreprehcnsivcl
conduetn defesa interesse povo engrandeci-
mento da Pátria. — Administração."

¦ Da União dos Empregados nn Com-
merclo recebemos o seguinte expressivo te-
lepramma:"Srs. directores da A NOITE -- Largo da
Carioca — A União dos Empregados no Com-
merclo saúda calorosamente esse grande
jornal brasileiro, registando a passageni de.
um novo anno de lulas uleis ao povo e ã
communidade nacional c relembrando vo-
llnsos serviços prestados aos nnxilinres do
commerclo em suas columnas Independcn-
Ics. Saudações. — Pela directoria, Josà lior-
ges Ferreira, secretario."
As sniiilnçür-íi a A NOITE í!oí coHegaa

de imprensa
Senslbilisaram-nos profundamente os nos-'os collegas de imprensa. São carinhòsissl-

mas, como se vera abaixo, as palavras com
oue teceram a notícia dn 18" nnniversn"io'-1 \ XOITE. A todos clies, os nossos me-
Ilio res agradecimentos,

O'* a "Critica":
"Na imprensa brasileira cabe. sem favor,

a *. MOITE um logar de proeminente desta-
que Folha que obedece a uma orienta-
ção segura, sem uma só falha, A NOITE
além do crüerio que tanto raraclrrisa os
seus edietòriacs e as suas campanhas di.i-
tins.ic-sc, de outro lado, pela eopinsid.ide
dos seus seniços de informações. Batendo-
se sempre, com denodo e r.cm dcsfalleci-
mentos, feios interesses públicos, sempre
abraçando as causas realmente populares c.
lambem, A NOITE um do:; mais fortes ha-
lusrtes do verdadeiro nacionalismo; rio nn-

i cioniilismo progressista e ennslructnri Jor-
|r,nl brasileiro, feito por brasileiros fieis ao
Ucu pnjz e lendo A sua fronte, nn riualillade
I de dlrector-prcsidente esse brasileiro porI tantos titulos admirável a digno do nosso
] respeito e da nossa estima, que c o Dr. G«-,,!l"lraldn Rocha, — o caboclo-dynamo — A

culmina pelos relevantes serviços
defendendo-a

de

I«la

í-SSMita-ttíis ® -"s:f™'» ¦•
Loteria de Santa Gafhsrina

Sabe-se por tclegramma o seguinte resul-
tado da extracção de lioiitcm :

2232 (Rio) 100:000(000
3347 (S. Paulo) 10:0011?.00(1

12612 (Coriliba) .1:000*000
4050 (Rio) _:ÒOO$000

11233 (Rio) 2:0008000

í amigo,

*¦' " ¦¦' r7pMs , Centro Loterico
¦ in -r-__—— nrrnnmn 

ir in nnaii wiiiniia—»aa_«a—

"i 1J2 tonelada:, vende se. Garaçc f.Ioder-_a, In contos, facilita-se o pagamento, como Sr. Cunha,
—— -----aj^B--
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PHOTOGRAVADORES
Precisa-se dc dois que sejam babeis; um

para gravar traço c outro pura photogravura
com pratica de córes. Rua Pedro I n. 47,
(Antiga Espirito Santo). j

_<soa»
ÁRTICOS dentários, vendem-se no deposito
sito á rua Arcbias Cordeiro n. 125-A, Mcyer.
¦"¦¦—' ——-OOflf»'"*' ' ' - —¦¦ ——¦¦¦  ¦

Casem iras baratissimas
SALVADAS DO INCÊNDIO j

HUA DO COSTA, I'

ções da vossa visita. — Admirador
Amaral Pimenta

; \ empresa M. Pinlo „ Cia. e a Com-
panhia Margarida Max s nuda o bkrilhante
vespertino e deseja os melhores votos de
prosperidade. —- Álvaro Assumpçãò, secre-
tario.

Parabéns dia de boje c os meus votos
de constante progresso. — Sevcrino Dantas,—• —A Liga dn Defesa Nacional felicita a
A NOITE pela passagem do seu anniversario.—• Edmundo Muniz Barreto, presidente.

Pelo anniversario brilhante vesper-
tino cordeaes cumprimentos da Eabrica de
Calçados Ouro. — Cupertino dc Miranda,
da firma Miranda & Comp.

 0 Hospital Hahncmanníano por seu
director felicita os grandes amigos pelo 18°
anniversario do vibrante vespertino A NOI-
TE — Sablno Thcodoro.

—¦ Felicitações. — Pires Hcbcllo.
Aos grandes amigos rednetores da A

NOITE, minhas sinceras felicitações. — OI-
demar Pacheco, juiz dc direito, om Nicthc-
roy.

A Casa dos Artistas cumprimenta s
illustrada redacção desse brilhante vesper-
tino pela passagem de mais um anno de sua
victoriosa existência. — .Saudações. Cclesti-
no Silva, secretario.

Ema assídua leitora da A NOITE não
podo deixar passar no olvido o dia dc hoje,
em que esse brilhante e popular vespertino
completa mais um anno de gloriar, e. de ines-
timaveis serviços prestados ao publico com
as suar, importantes reportagens, E è com
imrnenso júbilo que eu venho trazer-vos, por
meio desta, o:, meus cumprimentos o pro-
testos da máxima admiração, pelo esforço
qne esse denodado vespertino lein empre-
gado em bem servir o publico leitor. —
Yolanda Barros Freire.

—— Tenho a subida honra õ», em nom»
da directoria do Sport Club Boa Vista, «ii-
viar a V. Ex. os nossos sinceros parabéns
pela passagem do anniversario dn vosso con-
ceituado jornal, nugurnnrio ao mesmo o u
lodo o corpo redactorial os mais francos pro-
gressos e o bem estar do todos. Aproveito
a opportunidade para apresentar os nossos
sinceros agradecimentos pelas attenções dis-
pensadas ao nosso club. — Eduardo Paulo
de Moraes, I" secretario.

Em nnme da S. Paulo-Rio F. C, vc-
i:tio trazer a V. S. as nossas melhores sau-
ilações peia passagem, hoje, de mais um an-
niversario do brilhante e popular vespertino
A NOITE, tão bem norteado por V. S. Com
o.-i protestos de elevada estima c distineta
consideração — Mario Ribeiro, presidente."

A' distineta redacção dn A NOITE, :.
Companhia Nacional de Purificação de Sal.
S.A., com grande prazer felicita calorosa-
mente pela passagem gloriosa dc mais um
anno de triumphos c victorias, do sympatbi-
co c querido vespertino A NOITE. Pela Com-
panhia Nacional de Purificação dc Sal S. A.,
.loão de Romariz, dlrector-thesoureiro. "

A' illustre redacção da A NOITE, Fcr-
nandes Lima envia calorosas felicitações por
mais um anno de gloriosa existência do bri-
lhante vespertino,

 Eflusivos cumprimentos de Carlos
Wehrs & C. (Casa YVchrs e Casa Carlos Go-
mes), ao brilhante órgão da nossa imprensa,
pela passagem do seu anniversario.

—— l'm a uin, abraço boje a todos os que-
ridos amigos da A NOITE, desejundo-lhes as
victorias c felicidades que merecem — Luiz
Palmeirim.

—— Juvenal Fontes, o Jeca Tatu", director
do Alcazar Palácio, veiu nos trazer suas fe-
licitações.

O Dr. Octavio Kelly, illustre juiz da
.' Vara Federal, leve lambem ,-i grande gen-
tileza dc vir, pessoalmente, á redacção da A
NOITE para trazer-nos os .seus cumprimeu-
tos..

traiçoeiro que, infelizmente, ainda encon-
tra abrigo nas columnas de alguns dos nos-
sos jornaes. São estes os factores da reflll-
gente vicloria da A NOITE que, festejando,
hoje, mais um nnniversario dc lutas, ve"-
so cercada de prestigio e acatamento, como
unia das folhas "Icnriers" da opinião brasi-
leira. Não cxaggcramos, portanto, dizendo,
nos: a nota, que a epbeineridt: dc hoje rc-
gisl.i, nssignnlnnilo mais um annlversavio
da A NOITE, um notarei acontecimento da
vida do jornalismo brasileiro,"

CORREIO DA MANHÃ — Os nossos illus-
Ires confrades da A NOITE entraram, hon-
tem, no seu XIX anniversario. E' urna data
que, na imprensa brasileira, se regista sem-
pre com sympathia, representando, como re-
presenta, o popular vespertino, umn vicloria
das mais expressivas do jornalismo moderno
em nosso paii. A NOITE é, dc farto, uma fo-
lha que merece bem n sympathia publica
que a cerra, e a que cila procura sempre
corresponder.

O JORNAL — O nnniversario da A NOI-
TE hontem, é um acontecimento eminente-
mente carioca, pois esse vespertino faz par-te integrante da vida da metrópole, c, pelnagitação moça de suas reportagens, pelo va-
rindo c minucioso de seu noticiário, bem me-
rece o logar tão mareado, que lhe cabe cm
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Se tlverdes rAmen-
!c alimentos a cnh-or-
var na FRKSÜUfRE
baslurá delxal-n mau-
ter autnmallcamente a
temperatura eonstantp
de. 7" necessária.

Principiando o cs-
lor, quereis bebidas
o pratos frios? Mo-
vei simplesmente pn-
ra o "2o" o Acede-
rador

Qm-rels fcrgeln sem-
pre prompto nr.s ga-
m linhas de FRIGIDAI-
HE pa-a rcfrcscòs ou
sobremezas geludas ?
Mais um "pon'.o'' de
accclcração; nada mais
simples.

Do
(

í'ro{çr_nuiin8 para lioj-
, Radio Club — Das 1!) a9 19,39 hohcerlo da orchestra do llolt-l" /,,.. fi1
|no An !:ir»l'iu:':i. ifní-nl '-!)i(.ie notas de. interesse gen...

Das 19,30 ás 20 horas — prog anim« <s.PCDns*20 ás 20.30 horas ~- progP.,
peclol.

Das 20,30 Aa horas —. o.íramrr.i

_?

O calor autrmrntan-
do dia a dia torna
cada vez maior o con-
sumo de gelo e ludn
deve ser bem gelado I
FRIG1DAIRE mais nç-
cclcradn dará não só-
mente gelo mas Iam-
liem fará sorvetes á
vontade

Os minutos sSo con-
tados porque rcccbcls
visitas inesperadas. E'
preciso que FRIGIDAI-
RFJ prepare muito de-
nrcssa gelo c sorvetes.
Mais um ponto de ae-
erleração e tereis ra-
pidamente tudo isso

! Doença! !',' preciso
| Ua e noile muilo ge-
\ ' •-. Confiac em FRIGI-
) DAIRE levando o pon-

leiro até :.o ultimo,
O seu poderoso ma-
cbinismo é 1:1:1 servi-
dor fiel que nunca
falia.

4a

especial.
Das 20,5.'. ás 21,05 hora-, -, Inim,i,„

para us slgnaes horários. *"'
Das 21,05 As 21,20 hora, -_ B..)elim

mçrclal, noticioso c agrícola para o Ini.
riór.

Das 21,20 horas cm deante -- Audlçlo il
musicas populares, rio studio do Radio Chil
do Brasil, com o concurso das senhorlti,
Olga Pr.-iguer, Altair Coelho da Itftcíiti Cj.
dlda Braga, Margarida Tones e F.be dt üii
velra o Dr. Alvar., Praguer. O programmi
desta audição é o seguinte:

. 1 — Tatu' mnrnmbn, pela senhorita oi-a
Praguer. 2 — Os dois caminhos, senhoriti
Olga-Praguer. 3 —- Sonho de gancho, g ,|Ua;.
vozes, senhoritas Margarida Torres c 01-^
Pragtier. 4 — Cnsa.de caboclo, senhorita AÍ.
tair Coelho da lincha. 5— Os filhos da can!

ga

.,.--.... ., 1 ...__,.._. . . -irn —- rutjfj
— Coro. 12 — Saudade, pela senhorita Ca;-,.
diria Braga. 13 — Corazon partido, pelo ni-,
Álvaro Praguer. \\ — Toada nra voei, s--'
nhorita Olga Praguer. 15 — Mon coraçsnnhorita Olga Praguer. 15 — Mon coratán
pela senhorita Olga praguer. 16 — I,ini];
provincianita, peln senhorita Olga Praguei"
J7 — Viola quebrada, pela senhorita C.andi.
An Tlrtfi rtn .

6"
Com o seu Accelerador de Frio FítIGIDAIRÉ adapta-sa

maravilhosamente n Iodas circunstancias da vida para
melhor servir o seu dono.

.
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GETADEIRA ELECTR1CA AUTOMÁTICA

" a r»ACCELERADOR DE FRIO"

Queiram enviar-mo maiores informações sobre a
nova FRIGIDAIRE com Accelerador de Frio.
Nomei  _ .,
Endereço ,.,, ,, .,

Cidade : ., F.txado : 
Mtc.

da Draga

Da Radio Educadora, onda de 350 rr.etro:|
j Das 20.30 ás 21 horas — Discos.

Das 21 horas cm diante — Pro gra min a d|
i discos variados diversos.

! Da Radio Soeiedade, onda de 4110 melrosl
| A's 20.30 horas — Prógramma especial di- discos.
1 A's 21.15 horus — Epliemcrldes Brasilc!»' ras do barão do Rio Hrarico — Notas ét

sciencia, arte c literatura — Momentos ]{[.. 
'

rarios pelo Dr. Murillo de Araújo — íliidin.
JorKnl — Ultimas noticias do din — Com-
mehtarlos — Notas de interesse geral.

I Concerto no Sludio ,!:i Radio Sociedade do
I Rio de Janeiro com o concurso da Sra,
I Edmca Montanari, Corbiniaiio Villaça, pr-
j fessor Romeu Chipsmanii r orchestrs dl
, Radio Sociedade do Rio de Janeiro.
] Programiiia: 1. Dclibes — I.akmé — Fan-

tasia -- Orchestra: II. ,l. Massenct •- E.j
Prelúdio — Oreliesíra; III. 3, Massenct
Thais — O' ui'>.'i miroir fiilele Sis-moi

mie ,ie s.iis belle — Sra. Edméa Montanari:
IV. .1. Massenct — Thais — Mcdilalion -
Violino — Professor Romeu Ghipsmnnn; V.
,1. Massenct — Thais — l.c Mc?sr,R-.r f.t
Dicu, bngne d'cau tes innins ri levres — ,">,-.
nhora Edméa Montanari c Corbiniano Vil-
laça.

Intervalln — VI. fi, lüzrl — L'ArIesienní
Orchestra; Vil, O, Rizet — Carmen -

Ária da flor — Corbiniano Villaçai VIII,
Rnvel -- Pnvnns •— Orchestra: IX. fi. Bi-
zet — Carmen —- Arin dn '¦'," acto — Micliacls
Ca pedido) — Rra, Edméa Montanari,- V.
Snint-Sncns — Parysalvs — Orchestra; XI,
Francisco Manoel — Hymno Nacional —
Orchestra."RAMO CULTURA" — Esta circulando o
n. 11 da revista dc radio "Radio Cultura'',
que sc edita nesta capital.

A revista "Radio Cultura", que se p.ipulnri-
sou depois da recente exposição de r.iilln t
phonogrnpho, no Bcira-Mnr Casino, da qual
foi promotora, tem dado números seguidoi
dc. grande interesse pnra o publico.

O presente numero traz farta collabora-
ção de lechnicos de reconhecido valo'

_OC. AN. O R A, & i L 6 I R A. E $.'-2£MESTKEeBIATCE
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E' CHSC !
E> ORIGINAL!

E' D5STINCTO !

yfiENAÜ
O chapéo das damas nristocraticas!
2ã$500 - E1 NOVIDADE - 25$5fif

Procurar amanltS na Cas:»

SANA-SYPHILIS lhTZ"

«_iswo 00 ]Q.eaiii
Palha dc seda japone„a, in. 3$50fl, Brint

Esouro, in. $700; flanella, boa, 1Í5C0: Algo»
dão. in. 5-100 e $700; mo rim Pelle di oro,
1$200; tinta, melhor da Crrniania. pacotf,
9500; gillettc, estojo, <'<• ii$, por : ; *cU
lavavcl !,. I mclro, l:.-"00; voil, se.t.-i <• li-
nl.o, n?",0|: r.i.; cretonu Canário, L. mis.,
5$; c de .,2(1, 55000; tricollne superior, mo-
tio 2$.->i)<); e mil unir,,.-: arli);ns pela ract.-i(l«
do preço, no Uei dos Barateiros. Una Sc-
nhor ilns Passos, lfiS Tel. Noite 7618. l'i-
liai il:. C-ii-.a da Arcnlda Atlântica num,-m Dlfi,

nossa imprensa e nos hábitos de nossa J!-'!:pulnção. Em 011a vida já longa, A NOITE1
conta com notáveis victorias jornalisticns, c,
por muitas vezes, teve um papel de grandeimportância em campanhas de valor parnos destinos dn cidade e do pair, mantendo
uma altitude brilhante e dc grande babill-
dade profissional, perfeitamente orientada.

Com o seu feitlo vibrante e moderno, os
nossos collegas conseguiram tomar-sc indis-
pensaveis na vida nocturna do Rio de Janei-
ro, e assim o seu anniversario contltue uma
nota sympathica « alegre, nos annocs brasi-
loiros, t o dia da hontem foi de grati si-
gnificaçãn.

•TORNAI, DO BRASIL - A A NOITE faz
bojo 18 annos.

Jornal noticioso, amplamente tnformatl-
vo, defendendo sempre os interessei da col-
lectividade, sem intcrmlttcncia», conseguiu
a sympathia rio toda' a população do 1'rasil.

A A NOITE adaptando todos os systemas
modernos de publicidade, desde o seu ini-,
cio, sob a direcção de competente-, jornalls-'
tas. vem concorrendo para a victoria de
processos modernos rie trabalho jornslis-
lico.

Aos bri;iinntes colleg.-.-s da A NOITB npre-
sentamos os nossos sinceros camprlmcntos,
fa/endo votos de prosperidade cada ver.
mais crescente.

A PÁTRIA — Os nossos confrades da
A NOITE celebraram, hontem, no seu novo
e imponente edificio ria praça Maná, sódc
futura do popular vespertino carioca', umn
interessante festa, que se traduziu cm um
banquete de 600 talheres, do qual parli-riparam Iodos os que cooperam nn grandeórgão de publicidade. I

A's 2(1 horas, o ultimo andar, do na-is!
alto arranha céo do Rio, onde. teve logar1
o brodlo, estava repleto de .inxiliares dn,
fíraude empresa e de pessoas gr irias, ven-,
rin-sc á cabeceira dn grande meia os sein I
direcliires Drs. Oinlz Júnior, Jonnthu-a Pc-
reira Filho c Castellar de Carvalho.

A senhorita olga Bergamlni de Sá, "Mias I
Brasil", num gesto muito delicado, que!muito desvaneceu os nossos collegas, pes-1sonlmcnlc levou as suas s.viidaeões a A
NOITE, comparecendo acompanhada da sua
Exma. progeuitora e de mil irmão ;i com-1
nvemoracão intima, que decorreu num am-]
nienle dc ;'r:nde. alegria. Ao "dessrrl", 

|usou da- palavra o Dr. I)ini> Júnior quecm nome da direcção da A NOIT15 pruriu-1z.iii um fiirnioso discurso, sobra a grande,realisação do jornal que dirige, realçando ai
orientação, que os seus collegas dc dirccto-l

RUA DO OUVIDOR, 11)
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ria vêm imprimindo no jornal, para cor-
responder A crescente sympathia' popular.
Varias phases da oração foram entrecorla-
das dc salvas de palmas quo culminaram
quando o orador ergueu n sua- taça para
levantar o brinde do honra no Dr, <i«raldo
Rocha, actual dlrector-presldrnte d* S. A.
A NOITE, crua se acha pre.ieiilcmenlo fora
desta capital.

DIÁRIO CARIOCA — Festejaram, liontam,
os nossos confrades da A NOITE, o seu an-
niversario. ft essa uma data de rolevanle síriií-
ticnç.o para a imprensa carioca. A NOITE,
surgindo victoriosa, ha 18 annos, consagraria
imrnediatamente pelo mais completo * dccl-
sivo favor publico, marcou verdadeiramente
uma época no uoiiso jornalismo. Era o pri-
ineiro jornal da noite que apparecia, ntten-
dendo As exigencins da vida d» metrópole,
que st: tornava vertiginosa e complexa. Com
o sen feitio leve e elegante, r,s suas repor-
tagens dc sensação, os processos inteira-
mente novos de informação, o jornal funda-
do pelo inesquecível Irineu Marinho, 'i freii-
te de um núcleo numeroso de outros jomnlis-
tas nrllhante:i, triumpho-, pode dizer-se, tom
a seu primeiro numero.

K nesse já longo período dc vida, A NOITE
:iã.i snffrcu collanso em sua prosperidade
nem na sympathia publica que vem desfru-
laudo.

Ma sim bella edição dc honlcm, de lí pagi-
nas, o popular vespertino estampou ú clichê"
do seu novo c majestoso edificio, o "arranha-
céo" em vias de conclusão, fi entradi dn
Avenida Rio Branco, e, historiando a sua
aetuação na imprensa brasileiro, enumera os
invejáveis triumnhos de que se orgulln.

Dirigida, ha alguns ímnos, nelo nosso bri-
lhante confrade Sr. Dlniz Júnior, com a
cooperação de um núcleo dA Inrnalistas capa-
^e? p experimentados, .4 NOITE vac entrar
r-m nova phase, eom installnçõcs mais mu-
(ternas e poderosas, mie melhor attenderã 1
ás csiiteneias dn desdobramento de seus ser-
viçós de informação.

0 DIÁRIO DA BAHIA — Rahia, 18 (Servlçn
especial ria A NOITE) — 0 "Dlarlo da Bnlila"
publica, hoje, uma notn muito enriniiosn re-
gislnndo o nnniversario da A NOITE. Ap
serio, por minha vez,
correspondente.

A NOTICIA — A A NOI lli eonimcn
hn.ie o seu 18a nnnivcrsnrio. Fundação rio
gr.nndn jornalista Irineu Marinho, esso ves-
pertiro Iraz dcr.de os seus primeiros dias,
uma chnmmn viva de inlercsses pelas (pies-
toes que agitam a opinião publica, alinnd.in-
te rie informações, e sempre na corrente rias
hn->s cansas niie!onfl"S.

IIo'r, sob a prc'!dencla de um lir.T-Ucir-)
illustre, como o Dr. Geraldo Rocha, figura

(Antiga casa "A Sublime")

¦vWvv'X-X'WvvWvvi!"n-!-'rWv-l-M'^
respeitável que tem conduzido to triumpho
empresas que dignificam o nome do Brasil,
« A NOITE mantém as suas tradições e dahi
o apreço cm que continua a tel-a o grande
publico carioca.

A' testa da sua redaeçüo encontra-sa uma
das personalidades brilhantes da profissão,
Diniz Júnior, que num longo tiroclnio vem
obtendo ns mais seguros eiitos 110 sen nobra
mistír.

Em tudo t por tndo 1 A NOITE tem nma
situação singular no nosso Jornalismo e os
qnc ali_ trabalham conseguem que ella nSo
so desvie da sua rota de órgão rcflector dos
sentimentos e das aspirações collectlvas

Aos presados collegas a "A Noticia" fe-
licita effusivamentc desejando a continuação
prolongada da sua vida prospera.

Er. Eurico de L_m_s !,;";[• ,!!;n
ganta, nariz, ouvidos, boca. Cura n:irax
(fetidez nasnl). Rua Rep, do Perti, I'1 (an-
liga Asseinbl.il), de t_ ás 5.

- V—«_B *jÇ-r_—*—

SANAGRYPE PARA INFLUEXZA K
CONSTIPAÇOES I

iílli_?tóiptip.
GR ANULADO OU BM TINTUILt

fahrieantas dtpoaltanoj: Da Faria k Cia.
S. JOSÉ, 71

felicitações. — Do

sfon

A "Floricultura do Rio"
está appaielhada para qualquer confecção do
ramo, como sejam: corAas, corbeilles, bon-
quets de noiva, ornamentações, etc.

R. Gonçalves Dias, 16
_»•_,

O BARBEÊRO bebeu
VEKEféO

i Allplo Duarto Seabra, de 26 âcaci. t-l-
| teiro.^ portuguer, na casa cm que residi, I
! rua São Clemente n. -.1, bebeu eerU dos»

d* veneno por estar aborrecido da. rid».-
I Soecorrido pela Assistência Publiei * me-
| dicado, foi internado no Hospital de 1'rom-

pio Soecorro devido á gravidade do ntu ta*
, tado.
' *. . "' " -»-_W*" ' .-—_—_

g_)0-W-l_^l__-O_-SBmit_HWOT
DUAS MAGNI-
FICAS LOJAS

COM SUBTERRÂNEOS, ES< RI-
PTORIOS e APPARTAMEN10S

| om edifício <lc 1' ordeni, lorulís.-
do no centro, Commodos totlof
de frente. Elevadores rápido».
Ver e tratar na rua Àlcindo Cm-
nabara, J5-A, de 12 ás 13. Ko
lado do Conselho Municipal). .;j

nrotmwnxmi«iiii_rB«raiiiK£_nii!«iiiii.«wiiWHirnBP__i«nm9^^
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LUSTRES DE MADEIRA
Abat-Jours dc seda. columnas de madeiralanternas, lâmpadas dc mesa, ferros eleclri-cos, ftcceitamos abat-jours para reformas cconcertos em ferros electricos,
Casllçnes d0 mesa, ''Reclame", 

10*000
RUA RETE DE SETKMIJRO, 1.12 

'
relephone C. -fi2."i i, -„j-r

MAURÍCIO PELIX DK SOUZA » -_s-a_-—. _—_____-

ROSALINA c^S
Presentes a A P.OÍTE

I).i .União Cnmmerclal dos Varejistas, eom-panhia de seguros terrestres e marítimosrecebemos e agradecemos vários mata-bor-rues, a titulo de propaganda„ '

Sociedade Brasileira
de Botânica

Esta sociedade renlisará no proxim) oi*
-0, ás 16 1|2 horas, em sua sede, k
rua Arislides Lobo n. 1G0, uma sessão so-
lcnne para celebrar o 5o anno de sua insb'-
laçao. Deverá falar o 1° orador, Dr La :-'.ivr'-
le Cortes.

Kspera-se para este acto » prcsr.n.*,! í'
todos os associados.

QUER FICAR FORTE 5

TOME

ARSÊNICO
I00ÂD0

COMPOSTO
o gr.nde mico e o nu ificanti <!•
homcepathia. Dcpi 'oi e fabrica,.
D« Faria * Comp. II. S. .losé, "t. Vidre
MOOO. — N'as dro.ariai e boai pharmacUi.
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OLLloyd rasileiro é,
A NOITE S<exta-fclra, 1!) de Juino de 1029
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til ás indlustrias e ao
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^morando grada.ivasnente ssis fresta, modificando velhos habí-
¦am a ruir?a e e deâoredite da-

ãdmiitisfração reconquista
grandes embarcadòrès

raf.vosj pe er
pelfa empresa, a ^\m

para eila a confiQRea
*»«<* ;ídra de duvida que o Llovd Brasí.

.-¦nro, — & nossa mais importante empresaj* navegação, ú qual as mas administrações
««eram passar deconniòs dc descrédito e deaaproductividadc, — entra agora num pe-Aid* de nda útil * efficiente para o pai>..um todos os departamentos dessa monu-

'm
. Romeu /ira.-;», dircctar-lcchnico do

Lloyd Brasileiro
mental organisação, — a maior da America

Io Sul, — nota-se um frêmito de trabalho c«le vida, nola-se uma orientação segura de
seus trabalhos, uola-se, cinfim, unia adnii-
mistração, ua mais absoluta accepção doSeriiio. Um só detalhe basta para demoiis-
irar que os aetuaes dirceturos do Lloyd Bra-
saleiro comprehenderani bem os males da-
.niclla casa e são capazes de os curar. Esse
detalhe é .. censo da responsabilidade, pa-lavra que, não existia ali para ninguém, e
(|ue hoje é q guia de quantos leni sob sua
(iuarda quaesquer interesses, hnveres ou
«lerviços da empresa. Graças a esse rigoroso
censo tudo se normalisou, como por encan-
to, no curió espaço de alguns mezes. dentro
«o Lloyd. Heiiuiiciand.i nos velhos proecs-:.">s de governar pelo pavor e pela insegu-
rança de seu fiinecionalismo nos respecti-vos cargos, a actual administração do Lloydtratou, antes de tudo, de assegurar a seus

portes do Norte e do Nordeste, .1115 escala-
básicas de Vicloria, Bahia e Recife.

A primeira dessas viagens será feita pelo
grande cargueiro "Ubá", de seis inil tone-
ladas de registo, que partirá desta capital
a SI do corrente, afim de abarrotar, nas ei-
cala* acima, onde o espera carregamento in-
tegral para os porlo». de Lisboa. Lelxóos,
Vigo, Ilavre. mui especialmente para ou de
Anvers, Roüerdam c Hamburgo, grandes
acquisitores de matérias primas brasileiras-.
E a essa viagem outras se seguirão, infalll-

, velmcntc, visto que .1 procura de praças, nos
vapores dn Lloyd, d cada vez maior, e mui-
to maior terá que ser, nos mezes próximos,
uma vez que as safras do anno, no Nordes-
íe. serão as maiores destes últimos dez
annos.

- - Mi.s o Llovd esta se preparando activa-
mente para fazer frente As necessidades de
seus embarcadores, e tudo providenciará de
modo a corresponder á confiança dos mes-
mos, diz-nos confiante um cios membro'! úu
direciona.

O ESTADO DA FROTA
A Superintendência do Trafego do Lloyd

Brasileiro, fnlando-nos sobre o estado da
frota, affirmn-nns que o mesmo melhora
dia a dia, pois as offlclnas da ilha de Mo-
cangue' trabalham energicamente nos gran-
dos reparos de que a mesma carecia, no
mesmo tempo qne. cm estaleiros partícula-
res, outras unidades se anrestam para at-
tender com segurança e effieiencia aos ser-
viços da empresa, Estão neste ultimo casn
os grandes cargueiros "Gnmnmü" e "La-
ges", que estão sendo modificados na In-
glnterra. afim de queimarem oleo, em vez
de carvão, em suas foni.ilh.-is. Mas da ilha
de Mocanguò já saíram, inteiramente reno-
vndos, 110 anno corrente, os navios "Cuya-
bd" o "Commnndante Alcidio", e com In-
tegrncs reoarações os paouclos "ManAos" e'¦Pedro I". estando o "Pedro 11" em vias
de conclusão das importantes obras que ali
soffrou. 0 "Snnlos", outra unidade de con-
sídçravel valor da frota dn Lloyd, também
está recebendo em MocanguS reparações de
monta, e. outras unidades da frota passarão,A vez, pelos melhoramentos de que careçam,
parn seu perfeito fiinccionamento,

Assim, evitadas as avarias, pela boa con- !
servaçãn da frola, e as faltas, pelo cumpri- i
mento rigoroso cm que se enconlram os :
serviços do "super-cargo", o trafego do
Lloyd se intensificará cada vez mais, eu-.

Hoje, sto Lyrico, "prcmiér*" d*
"Go*se dc lticlie"

A companhia Georges Milton muda hoje
novamento do cartaz, levando ,'i scena em
recita de assignalurii "Gosse de Hiche", co-
media musicada cm Ires aclos. de Bòusquet
e Falk, musica de Mnuricc Yvaih. Ií' outra
novidade para o publico carioca. Ileappa-
rece 110 publico Alie- Cocea.

A distribuição geral dos papeis & a se-
gui.nte: Coletto Patarin, Alice Cocea; Nane,
Çhristiane Dor; Baronne Slcntihlcolowilz,
A*vens Harnold; Suzaime Patarin, Mnrise
Maiiouj Gcrmaine, Loulou Diena; Achille
Patariní Jean Monet; André Sartcns, Lucien
Vrtus; l.con Mczaize, Emile Regianc; Hu-

bert, ííenri Mnrchand,
"O ciipirito du nossa gente"

E' amanhã, lis 17 boros. no theatro Casl-
no, que se realisa a palestra sobre "0 e?.-
pirito da nossa gente". *

Escolhendo uma série de aneedotas muito
typlcns, Cornelio Pires faz rir no mesmo
tempo que desenvolve um rápido ístudo so-
bre as populações dn interior.

Cornelio Plre.i realisará comente tsse ps-
leatra, por ter que seguia domingo para Juiz
â.t Vto/i f. Bcllo Horizonte.
"Broarfway" atmatitne í. a«êims rfeH»

dt asslírnatnrs
Mim de evitar pemirbaíôít dieconniteè

do adiamento da "prémiere" de "Broud-
way", annunciada para hoje em sétima re-
cita de a3sigKatura, pede-nos a empresa do

i theatro Lyrico que avisemos ao publico que
| considera a espertando de hoje com » ope-
! reta "Cosse de Biche" a oitava rccÜa dc
j assignatura, íiendo s sétima a de segunda-
feira com "Broadway". Assim, os bilhete-?

] adquiridos para esta peça, terão valor para
sua representação segunda-feira.
0 argumento de "Mulher genial"

j A companhia de operftns vienncnses ?.íar-
, g.ircte Slczak c Harry Payer, estréa hoje, no
theatro Phenix, levando em primeira recita
de assignatura "Bobo de Amor", opera cm

um acto de Bela Laslty, e "Mulher Genial",
opereta em 4 quadros, de Balph Benatzky c

! Willy Engci-Bergcr.
; E' a seguinte a distribuição e argumento:
Felzenhurg, cantor de opera, llarry Payer;
Margarefé, sua esposa, Margarete Slczak;
Roderz, amigo da casa, Wills Kurt; Mnycr,
dircctor do cabarct, Adnlph Korner; Mizzi,
uma preciosa, Margit Kuhul: Boby, um ele-
sante, Knrl Tancnherg Gottler; Alma, Grete
fallerí. Margarete Felzenhurg, esposa (íe
um cantor da opera, foi informada dc que o
sen esposo a enganava. Passando as noites
fora de casa sob o pretexto de que tinha on-
s.-iios depois dos èspectaculos, ia para a far-
rn em um luxuoso cabarct. Acompanhada
por um amigo intimo da rasa, vae ao ca-
barct e ardilosamente, aproveitando o baile
de mascaras que ali se realisava. disfarça
em frãnceza, ingleza e vienncnse, para ipa-
nhar o marido cm flagrante. Elle apaixona-
se loucamente c Margarete, depois dc mil
peripécias, descobre-se causando verdadei-
ra surpresa ao esposo que até. esse mnmcn-
to desconhecia o valor de sua propri.-. mu-
llier.
"A easa de ¦"geu" Martins"

Permanece, no Trianon, o suecesso de "A
casa dc "seu" Martins",
,}.^}..;..;.í..5.A^..:.^..:..;..•..:..•..;.^.4.{..X>•^*•!-í"^•J••^«^>;•

BEBAM CAFÉ'

¦rr-rTirríÉG. .
Terça-feira, dia üá", a engraçadisstma far-Çn allemã "O rei do foótball".

A scenographla de "Onde está o cator",
A revista de Luiz Iglcsias e Gcysa Boscoli,

quo subirá no Carlos Gomes na próximaquinta-feira, 25, pela Companhia Margarida•Ma:;, lera uma montagem secnogranbica in-tciramcnte nova, de Goullomb, Lazary e Pauldo Castro.
"Compra um bonde!"-

Ainda boje, nas duas sessões apresentará oRecreio, a engraçada revista "Compra umbonde 1", que está sendo vista e applaudi.la
pelo Rio inteiro. Quem vae ao Recreio ri dc
principio ao fim do cspectaeulo.

organismo

Castro-

V R O D 0 N A 3
fabrlea-M

•»

Oramihdo si
Pastilha*

A Companhia de Comédias Maria
Palmerlm Silva, cm Copacabana
No "Cinc-Theatro Americano", em Copa-

cabano, estréa na segunda-feira, '11 do cor-
rente, esse applaudido conjunto, recente- .
mente orgànisado para inaugurar o palco do í
Cine-Tlicatro Éden, em Nictheroy, onde
rèalisou uma serie de IS èspectaculos, sempre
com avultada concorrência e sympathiaa ge-rnes das familias nictheroycnses.

Os èspectaculos da Companhia Maria Cai-
írf.t-PalnieriTri Silva. podem ser assistido»,
sem escrúpulo por senhoras e senhoritas.

Para apresentação desse sympáthico elen-
co, * cuja frente se encontram, a nossa
grande actriz Sra. Maria Castro t o actor
Palmerim Silva que, einda lu: pouco fazia
as delieiat ds platé.a do Trianon, en? sua»
grandes creações cômicas, será enseenada t.
hilariante comedia em S actos de Rttfo Bar-
ros, intitulada, "0 amigo Tobias".
O iheatro na Ftlra de Amostrap

Continua * apresentar novidades o Tíieairo
Popular que a Casa dos Artistas com.} attra-
tivo tem mantido no recinto da Feira de
Amostras. E" intuito da directoria da Casa
dos Artistas realisar por estes dias uma fes-
ta, com o concurso dos nossos princlpaes ar-
tistas, no alludidò theatro, cm homenagem
ao prefeito e a commissão executiva da 2*
Feira de Amostras,
O cntamentarlo do Ais.

0 Rio hospeda aclualmente mm companhia
frãnceza, unia allemã í, uma outra ums-
trinca.

— Vamos ter línguas par* todos os pala-(lares — dizia, esfregando as mãos de con-
tente, o Alvarenga Fonseca.
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GÒttA
Gravelífi
Scíatica
Artério»

Eacleroiàí*

i 
'/.'Grandes 

Premiot
J, r. V«toacl«un«4, Psrh

A »wicla mu «oíIm s»
Turtmtfa11::

HU' è lurora ânrm 9í^u«(í*|'juventude, triumphantc e «le-
gi-e, que Vexas véern num
frasco ce Urodonal, ealvedor
ile Vexr.s, como se fosse num
espelho mágico, Tenham
Vcxaa confiança nele: verte
imcdiitemcnte os íeliie» w-
Eullado&

Recusar íoáo ® jirt-
dueto com o prós-

pecto em iingu*
(fstranjieir'..
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Catxü Poata! *24 -» Rie da Janeiro
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FHEATRO CARLOS GOMES 

li

I
II
Am

T RIANON
Sessões ás 8 c 10 hora»

HOJE •-¦ A grande peça dos IRMÃOS
QUINTEROA Casa de seu Martins

Protagonista — PROCOPIO f-i"^aa_si3mH!ra!naaOTiBí,)i!m:-(r^c,çíffi
-¦¦ .—«D*»»—,
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!S montagem, dc Luiz
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A revista que tiAo
tem porque não
pode ter rival —

i e

So
•i*'í--:":":'-5^H-t--5-H»H-:-i"t"{-{-i":-^f»H«->-w-w

IN

com o quadro po-
litieo novo

MINAS-
SÃO PAULO

I)in 25 — "Onde
está o jato?" re-
vista de grande
Iglezias t; Geys

1

M

COMPANHIA DE MODERNAS OPERE-
TAS VIENNENSES.

Sf A K G A R E T E BtllAIJiARílY PAYER .. IMrectof Artlrtfe.»«io. "Theater an der Wlem".
1* Recita de Assignaturacoro duas novidades pera o Ri-».]..,
MULHER GENIAL

Op«rct» era 4 quadros d* Ralpfe K*.aatzky « Willy Engelherger, 9

H Boscoli, figurinos de Marques Porto,
I caricaturas de Luiz Peixoto, musica de S
)P ,\I, Gráo e I. Aymberé. w,-M:ia^.^iliffli;;B;:^::;;K:!'iffl:::B'[;»i':!B;i!;a,.isMti5i^v-^
'—** " "' T--^llT|*nT_fTir- t" -- _.

AVENIDA. ATLÂNTICA
Vende-se terreno de 12,40x28 110 melhor

ponlo da praia. Facilita-se o pagamento; tra-
lar com o Sr. Ridolfi no Edifício do Cinema
Gloria — 2" andar.

@V*im «n nm acto d* Etlla lusihy.n?erprcfada5 por Margarete SleiakHarry Payer, Margit Kuhul, Karl Tan-'
nenbcrg, Adolph Korner, Gretè Fal-

lart è Kurt Mrilií,

m ''H/f ÜÍ
t
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-1 Ba h sta aa
Ai mais gratas emoções sportlvaa?

FREQÜENTE SEMPRE 0
ELECTRO - BALL

H, Visconde do Rio Branco, 5

O MELHOR E 0 MAIS
SABOROSO

EXPERIMENTEM A DELICIOSA, PURA E FINÍSSIMA

"GARAGE"
Vende-se omr. devidamente licenciada eomcontrato longo. Trata-se com o Sr. Euclidcs.

Ru.i Visconde de Jtautia n. 121, sobrado.

Wolf-Gordassíp
Domingo »- mstlníi

11 <p*
%3li

linha de Hamburgo
méira viagem extraordinária

ausiliares um ambiente dc Iranquillidade c
t! paz, uma relativa melhoria de vida, exi-
pindo-lhe, em troca, o cumpriincnlo rigoroso
dos respectivos devores. Kssa medida deu
?xccllciites resultados, como se verá, linhas
abaixo.

FALTAS E AVARIAS
íiui dos grandes rnncros do Lloyd Brasileiro

fira, sem duvida, :i falta de segurança para as
íttrgas embarcadas cm seus navios, cargas
r;ue ou não chegavam a seus destinos, ou
rliegavam avariadas e desfalcadas. Devido
t essa grave fnltn das administrações anle-
rlores, as reclamações amontoavam-se aos
milhares, c representando milhares de con-
tos de prejuízos, nos esenninbos do Lloyd.
«o mesmo tempo que causavam :í empresa o
>ito damno moral da perda rle sua clien-
lella.

A administração actual tomou sobre csstí
paso, que ora de vida o morte paru o Lloyd,
tão efficienl.es e immodialas providencia'!
que o phenomenn domnnso cessou fulnii-
nantemente. li como medida complementar
iio novo regime, mandou, também, neeelor.il-
e linuidar Ind..s os processos de faltas e
avarias jacentes na respecliva secção, de
modo a attrnir para u empresa n attençâo
10 cpinmercio einharcadnr. il assim, cslnbe-'.-cerido ;-.or nm Indo n segurança actual para
11 embarcadores, e por outro lirmidando cm
loucos mezes velhas pendências por faltas
1 avarias sustentadas ha hinco tempo entre
>s mesmos e o Lloyd, sem solução até ago-
.-;:, fez a actual directoria com que os em-
vircndorcs voltassem :i procurar sua frota,

.- a trazer-lhe a seiva essencial no progros-s./ da empresa: — receita.
Hoie os navios do Lloyd trafegam abar-

cotados, e a praça n.-s mesmos é disputada
com cmnenlm pelo compiereio de todo o
llrnsil. Por i'-so a situação financeira tnm-
bem 'se transformou enmplt-tamente. sendo
.'.. arrecad-cfio du reee'ln e o controle das
despesas, cm todos os denarlamenlns, inelu-
slve as ii"''nei.'is mais Ipnglnnuns, verifica-¦Io dia a d'i pela ndiiilriírir.-jeãn rcnlrol, de
modo a evii-r nutro grande mal do Lloyd:

¦ desvio constante de seus hnveres.
E uma prova positiva de mie .1 confiança' . commorrfn cmh.irrador voHou aquella

ímpresn reside no seguinte facln: dns li-
.'iias do Norte da Europa, mie tinham três
raporçs mensaes, foram retirados navios,

1 ..r falir, de cargas pura os mesmos. Hoie
e^ses navios viajam nharrhlnrlns, e, não
obstante, ainda não d.-ío vasão A procura de
uraça, obrigando o Llovd a organisar vin-
."ns extraordinárias, de navios cir-neiros.

r.fim de dar vasão ás cargas de transito dos

trando em absoluto a grande empresa nuépoca de florescente renasci mento que jáse inicia.
Tudo isso decorre, porém, como dissemos

linhas ncimn, tio estabelecimento de nm
principio, que è o credo máximo da actualadministração: o principio da responsabi-
idade, Cada funecionario do Lloyd Brasí-leirn, dos mais modestos aos mais gradua-dos, tem hoje dlaphanamente determinada

sua responsiihilidade pelos serviços a scucargo. Xào é mais possível o desnpparcci-
mento mystevioso de cargas nem de recei-tas do Lloyd, visto que tudo está controla-do por processos em que a responsabilidade
dc cada servidor da companhia é firmemen-
tç estabelecida. Graças a semelhante erite-
rio, a administração se exerce sem violen-cias c com inteira segurança para o publicoc parn o Lloyd.

Aos Srs. Amantino Gamara c Romeu Ura-
gn, aetuaes directores dessa empresa, não es-capa o mínimo detalhe dos serviços diáriosda mesma, que, integrada 110 caracter com-mercial que sempre devera ter tido, ji não

!Caisa especial em lunchs, frutas,,
bebidas, conservas, eíc,

l Únicos recebedores dos queijos.
da Serra do Garrafão*

Praça Tiradentes, 33 — C. 0919

. COM PRESTOS DE 2010001
Caixa JSS00

¦

Maestro
AnianhE .•>

is S horas.

algazar mmw,
Hua do Passeiü. 4©

ti AMIstio»
Í.ÜVAS ESTRÊÂS

Sftssôe.«i das 8 horas em deanie
Prohibido para meuores
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Consultório Medico
Aluga-se bem montado, na Avenida Wf»Jranco 151-1° andar. Tratar com Pr, Romuíss
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Conlimía o

exilo coIobsuI

d<

. Amantino Câmara, director-eom-
mercial do Lloyd Brasileiro

"repartição publica" dos antigos tem-
A intervenção da política foi reduzida

mínimo na vida intima do Lloyd, e teu-
esses dois directores ampla independen-
dc ficção, a gerencia da empresa vae icn-
por elles exercida com a proficiência de-
ive) para a consecução do exilo absoluto.
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iONBEÜ
|jA Revista quo não ge confunde jj<

I _ * ^ » quo o n»'>'ieo prefere. É
í Papeis magníficos por ARÃCY COR- ^|
ü TES, THEDA DIAMANT e os leaders |• do riso: MESQUITINHA, PALITOS Hl
tf FIGUEIREDO. i

 ...... „_ PM
DOMIXGO — Sumptuosa matinec. ld!

6* 2 a;4. 5jj
DIA íl -¦ Surprehrnrfçntr novidade! rjj

— Enxergas tudo através de nm prisma ine-
gro I Achas que não vale o trabalho de vi-
ver ? — Cuidado com teu ligado ! Esse es-
lado de coisas provem de mu figado doente !

KRUSCHEN SALTS. tomado diariamente,
regula o figado c dá snude perfeita c tem a
grande vantagem dc não alterar o gosto do
chá ou (!o café.

KRUSCHEN SALTS
JVrifica o ãu.U£UQ

"Gxie-tM po* este x*utiw'

1 r\ -
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0 Caminho
wmiit, Conforto e

15TA na séíeçção do íubrificauite o àtitermhm: & díffbraiç* tatte Siautomobilismo suave e tranquillo e o funexionamemo imperfeito*
com a seqüência de custosos concertos. Não obstante o grandealcance dessa escolha, é facilimo fazer a decisão acertada: basta

pedir "Standard" Motor Qil
"Standard" Afotor OU assegera ao motot a atò elScss g-rnsá» dfecompleta protecçáo. Essa affirmatiya não é mér» rad«ai& B feita cos»!toda a lealdade e baseada nos seguintes factos; i

1? «St-ndítrcPMotw Oü 6 manufactrarado ptòm smkmsí w-barâssa?dc óleos existentes no mundo, com fl.9 snaos de «pedeada m<iramo de lubtificantes,

:»*? £ empregado com eid«são de q«al<pseir ©«esre p®g ma^mm étemilhares dc consumidores, qne o têm sclecdooindo oomo o a&dJrwnr «kmínbnficantcs para o motor. >

5? 
N5oJ^f excmPi° à* ^ ranira moim, iabrincado am"StaaâaE3*JS_£'^"SÈ. BCCordo mm M iadiCRÇÕ^qM teahí B*

Jantei aos automobilistas prademes «pe wgnem s*,™, c «..«^i^de economia, conforto e segurança, represeatado »do«1Motor OiL Reabasteça após osda 1000 kUomeenoft,

0il Company ofBrâiíf
ARD" MOTOR Olt

s©*?
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COMMUNICADG!
Antônio Estéves Pinto de

Umeida
Ataria da Purificação Alraeid» e fi-

lhos, José Esteves Pinto de Almeida,
Júlio Mourão, senhora <• filhos, Mar-
cellino Gome-- Pereira, senhora e fi-

Hios e «leniiils parentes, agradecendo, ponho-
rados, áquelles que acompanharam á ulti-
ma morada o seu esnoso, pae, filho, cunha-
de, irmão, tio e parente ANTÔNIO .convi-
dam para assistir á missa que pelo 7" din do
teu passamento mandam re-/ar ás / 1 2 ho-
ras, na egreja de N. S, di Carmo, amanha,
20 dn corrente. Antecipadamente contes-
8am st- mais uma vez gratos a quem com-
parecer a este piedoso acto.

João de Andrade
(ZINHO)

MISSA PE SÉTIMO Dl»

t' 

\'iuva Maria Trinciarie de Andrade,
filhos, nora; Álvaro üazary, senhora c
filhos; Olga Esteves, penhorados, agra-
decem a todos que acompanharam o

soterro, enviaram flores e telegrammas e
lhea confortaram no doloroso transe por «iue
acabam de passar com a perda do seu mui-
to querido e saudoso filho, irmão, cunhado,
sobrinho, primo e noivo JOÃO DE ANDRA-
DE, e convidam para assistir á missa de
Mtimo dia que, em Intenção rie sua alma.
mandam celebrar, amanhã, ás 9 horas, no
altar-mAr da egreja de Nossa Senhora da
Conceição s Boa Morte, pelo que, desde ja,
st confessam gratos.

^íÁ<^)s ,, fft^.
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Atacar Logo Qualquer Resf 
'

FamsS.a
P Preciso

Assim fêesa.var leda a
Ei-desnla -- OSzesi. os

rias® e
Contra a

©cucos

METIIODO ITsrFALlrYll
O que se conta nesU tolhi fai

verificado e prova como é ntr».
dave), custa pouco e age tir.prtt.
sa, o Peitoral de Cereja do Dr.
Ayer, em resfriados àt r.«b«t
do peito, tosses, etc, elí.

.j^^^^vA-x-rw-H-VH-K-^^^

Arnia Maria Ferreira Cardoso
Vletor da Silva Girdoso (ausente) »

¦ sus senhora, Lucilla de Car.-alho Car-
i do»o, Esther da Silva Cardoso (ausen-

le), Honorio Teixeira de Carvalho f
•ar. senhora, Lconor de Cardoso Carvalho, fi-
Jhoa e netos (ausentes) agradecem, penlio-
pados áquelles que acompanharam os nes
pojos rie sua adorada e inesquecível mac,
sogra, avó e bisavó ANNA MARIA FERREI-
RÁ CARDOSO, e novamente convidam a to-
dos os seus amigos e parentes para assistir
i missa de 7° dia, que mandam celebrar
pelo descanso eterno de sua alma, no altar-
mor da egreja do Carmo, amanhã, 20 da
corrente, ás 9 horas. Por este actn.de reli-
jrião hypolhecam sua eterna gratidão.

Francisca Cardoso Xavier
«*. Álvaro Xavier, senhora e filha, Ed-

W íard Mello Beco, senhora c filhos, An-
S «elina Xavier 1.ninada e filhos, Ame-

/ Ha e Analia Xavier participam aos
»eus parentes e amigos, que a missa de 30'
<_U, por alma de suu saudosa mae, sogra,
avó e madrasta, FRANCISCA CARDOSO
XAVIER será rerada amanhã, sabbado, -•>
do corrente, ás. 0 12 horas, na egreja de
S. Francisco rie Paula (capella de N._ 5.
das Victoriasj, antecipando seus agradeci-
eientos.

avm " **Xt»

Dos fabricantes Cadillac, La Salle, Bulck, Stndebaker, Hudson • erssr**, í*Sm
amntidot, perfeitos, vendem-si faci !itando-se o pagamento.
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ANECDOTAR10 CIJASS1CO

£lias J. C. d!Azeredo e Jandyra
d'Azeredo

* Dr. Oito d'Azeredo, senhora e filha,
M4 convidam os parentes e amigos para a

3 missa de anno que. para o eterno des-
_í canso de. seu pae, sogro c avó, c de li'

jnea de sua filha e irmã, mandam rezar
amanhã, 20 do corrente, sabbado, as 9 1|2
horas, no altar-mór da egreja rie S. Fran-
cisco rie Paula, confessando-se desde já
agradecidos.

Angela Cabral Amazonas
1- ANNIVERSARIO

'-> Pae, irmãos c cunhados convidam
••£•••'m pessoas de sua amizade a assistir á

- missa que mandam celebra! amanha,
/:• "D do corrente, ás 9 horas, no altar-

aiér da egreja de Santa Rita, pelo eterno
repouso da alma de Mia sempre lembrada
filha, irmã e cunhada ANGELA CABRAL
AMAZONAS, e desde já se confessam agra-
_:cfdos a todos que comparecerem a esse
' cio rie piedade christã,

Maria Lima Caetano
r Antônio ornes Ferreira Lima, senho-

•5*4 ra o filhos, Arnaldo Gomes Ferrem
J Lima, senhora ? filhos, Raul Rodrigues

J-. Caetano e filho, Angelina Lima Lu
quim e esposo agradecem As pessoas que
acompanharam os' restos mortaes de sua
querida lilhu, irmã, cunharia, tia, esposa,
ini.j c de novo conviriam par:! assistir ft
missa rie T din, segunda feira próxima, as
9 horas na egreja rir. São Francisco rle Pau-
Ia (cupclla de N. Senhora rias Victorlas),
pelu ijue antecipadamente agradecem.

Luiza dfi Castro Ferreira

t 

Fernando Joaquim Ferreira e filhas
s Elisa Joaquim de Castro e filhas
convidam todos os parentes e amigos
para assistir :¦ missa do 30" din, que

mandam rezar pelo eterno repouso da alma
de. sua esposa, mãe, filha e irmã LI I/.A Ut,
CASTRO FERREIRA, no altar-mór da egre-
ja do Sacramento, amanhã, sabbado, 20 do
corrente, ás 10 horas, o que ri"srie ja agra-
decem.

Cicero dizia de Caninio Rebilius, que foi
cônsul apenas um dia! — Temos um cônsul
tão cumprldoi de seus deveres, que não dor-
miu uma única noite sobre seu consulado.

Perguntaram um dia a Crebillon porque
cm seus dramas havia preferido o gênero
terrível. — Não me restava nada para es-
colher, respondeu. Corneille tomou o cio;
llacini n terra. Assim, ficou-me o inferno e
atirei-me nclle de corpo e alma.

Em melo da grande crise de guerra dos
sete annos, desertou um dos soldados de
Frederico II,

Foi aprisionado na véspera de uma bata-
lha e levado á presença do rei.

Por que me abandonas ? perguntou-lhe
o monarcha.

Senhor — respondeu o soldado —
vejo tão mal parada vossa causa, que jul-
guei prudente deixar as fileiras.

Pois bem: continua ncllas até amanha
c se minha causa não melhorar, dcsertnrc-
mos juntos.
ANNIVERSARIOS

mmm

JfV Muito Fácil - Insista Pelo Pro-
cesso Caseiro de Acabar com os

. Resfriados Emquanto
A Houver Tempo!

Em logar de relaxar e deixar enraizar qualquer resfriado com
8 soffrimento e a falta de resistência que pôde haver para a
grippe, milhares de pessoas daqui afugentam logo qualquer
constipação — e aU em poucas horas — com o Peitoral de Cereja
do Dr. Ayer, nsado em muitos lares.

REVELAÇÃO OU AMPLIA-
ÇAO r>OS FILMS COM-

1L. J. MARTINS
R. 7 Setembro, 101-lc

r*

Ataca Logo a Rain do Mal
Este mcthodo cnsta pouco « é

agradável rie tomar. Até em ca-
aos severos, verificados por cli-
nicos de fama, (veja o resto
desta folha) o allivio veiu logo

PrÂ^SUEM^N0"s1a"cÀ8A - Por esta formula scientifica com-
posta de cerejeira, terpina hyrira-
tada e outros ingredientes esco-
lhidos por especialistas,

A Inflammação Acaba e At
Vias Respiratórias Ficam

Livres

®-

^âfé e Restaurant
<o'YPiRANGA"

ANTIGO CASCATA '

OUVIDOR, 66,68
Moje, amanhã e sempre, a casa

onde melhor se come
—-. -_.-. > *<fr»g* "~"* ****"

ei FSSTÍiSliPTiB MIIIiKIaIhn S UlUiifluln
Calcados finos e preços módicos

LINDOS SAPATOS TRESSÉ
Legitimo typo francez, o mais perfei-

Fazem annos hoje: o senador Pereira e
Oliveira, representante de Santa Catharina;
o capitalista Sr. Eugênio Gudiu; n profes-
sora .Maria Serra Franco, Exma. esposa do
educador Dr. Carlos Alberto Franco; o an-
vogado Dr. José Prudente Siqueira; a se-
nhorita Anna Martins, filha do Sr. Nelson
Martins.

Transcorre, hoje. o anniversarlo nata-j
licio da genlil senhorita Sylvia Cabrera, fi;
lha rio Sr. Artniir Osório da Cunha Ca-
brera, presidente cia Associação rios Empre- J soiiílo c
gados no Commercio do Rio de Janeiro, A ! (|c s-n
anniversariantc, figura de destaque em nos- j csm0.-;
sa sociedade, offerccerá recepção, cm sua re-
sidencia de Santa Tbcrcza.

 Passa, hoje. a data do annivcrsario
natallcio do Sr. Vicente de Paula Barbosa,
chefe rle secção rie Vigtluncin, da 4« Dele-
íania Auxiliai', r/ur, por esse motivo, rece-
berá, á noite, em sua residência, seus com-
pnnhciros e amigos,

Faz rumos, hoje, ;i interessante me-
nina lnaya, filhinha do pharmaecutico Ade-
lino Alves Ferreira «- de sua senhora D. Cas-
torina Rangel Ferreira.

Faz annos, amanhã, a senliorila Leo-
nilla Cecília da Silva, filha do Sr. Irnacio
Paulino da Silvn. alio fuivcrionorio ria E.
V. (.. B.

F'cz annos, hontem, o aesdemico de
direito e \" secretario do Club de Regatas
Icarahy, Othon Barros,

Transcorreu, hontem, o annivcrsario
natnlicio do Sr. Claudionor Rufino do
Amaral, pratico do pharmncia.—— Transcorreu, hontem, o anniversarlo
natalieio da graciosa menina Ruth, filhinha
do Sr. Cláudio Mello, funecionario da As-
slstcnciá Municipal, e dn Exma, Sra. .Voe-
mia de Mello.

 Fez annos, antt-liontcm, o Sr. Sa-
turnlno do Amaral, anxl!i.->r dr, firma Frias
iiarbosa í; C.
NASCIMENTOS

to no gênero, colossal snrlimento
cm todas as cores e que, sendo de
fabricação própria, sr) custam
Nas outras casas, perfeitamente eguac

custam 855&U0.
ALGUNS EXEMPLOS

n ^^^^^sEh_iV!Í^í*>v

MUe. Alice Perez, por exem-
pio, descuidou seu resfriado du-
rante tres dias, esperando curar-
se sem tratamento, Ern vez disso
ficou peior, deçlarando-se a con-

_ 'estão, que che-
ou a preoceu-
al-a, e foi pre-
iso chamar o
nedlco.

O allivio foi
uasi inslanta-

:.-o, diz o clini-
), depois que
inou doses du-
as do Peitoral

e Cereja rio Dr
..¦er. Numa ho-

ra e pouco, com
as primeiras doses, sentiu alii-
vio da inflammação. A' noi-

te, já não tinha febre, e no dia
seguinte, sentia-se outra. Em
poucos dias, conta o medico, a
congestão foi-se e a constipação
também.

O Peitoral se infiltra por to-
dos os tecidos, alliviando a in-
flammaçãn, diminuindo a febre,

-j e dando cabo de todo e qual-
quer resfriado,

I

v 
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Solido e lindo sapato prelo, ámarellb ou cftr
romo argentino, i-mfcrção
" reclamo rle nossa cara.

De numeios 37 a 14,
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O perigo da grippe, que ainda
pôde degenerar em cousa peior
desappárece, ás vezes em pourns
horas, pelo uso do Peitoral rle
Cereja rio Dr. Ayer,

11. L, .lonas 6 um caso dos
que foram ao medico, por -c
sentir resfriado e cançado O
medico receitou logo doses du-
pias do Peitoral de Cereja do
Dr. Ayer, de hora em hora, até
que desapparecesse a sensação
rle febre, cansaço o dôr, e rle-
pois cada duas horas. Logo cm
seguida sentiu-se melhor, e pas-
sou a noile bem-, no dia seguiu-
te, já não tinha resfriado, e
pôde voltai á repartição.

MAIS VALE PREVENIR DO QUE REMEDIAR,'

Muitos sabem que a Grippe e a Pneumonia Provésj

de Relaxar os Resfriados. A Grippe Fei « Volt* At»

Mundo, e é nm Perigo no Iiirerao

Por isso m
qualquer resfriado.

í;.:<,;"'\,v- '.•,.'
tt* "?<*:'¦ -'' '
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O Silíto Feri Grande Qunn?
do * Congestão Se Mimi-

testou r.o Peito
Xíme, E. R. Costa, é uma rias

! muitas mães daqui que reconhe-

Íccram 
mais vale. prevenir e evi-

tar o perigo riue \em da grippe
, '.io une r. '-- •" o resfriado das
. Ml t.reanças. Eago-

raíMiCSicJi
i ii nome dado na pia ba-

\ ptismal a este modelo, ver-
dadeirò assombro em preço, feüio e combl
nação de cires. Hiqiieira. faixa e salto cni
pelliea marron, meia gaspea, talão e corda-'
em naco "bois de rose". A mesma combl-

ão cm preto c "bois de rose". Tambémnaci
i modelo
i.-: XV.

todo preto. Sallo cubai:
De números 32 s 40.
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Manoel Francisco de Oliveira
As famílias Fernandes de Oliveira e

Francisco de Oliveira convidam os pa-
rentes e amigos a assistir á missa de
6 mezes que por alma de MANOEL

FRANCISCO DE OLIVEIRA, mandam rezar
amanhã, 20 do corrente, .'i3 8 VI horas, no
«ltar-mór da egreja de Santa Rita, pelo que
antecipadamente agradecem.

Antônio Gonçalves Carneiro
Seus filhos, genro e netos convidam

'as pessoas de suas relações e amizade
a assistir á missa que por sua alma e
pela passagem do 4" annivcrsario rir

«eu fallccimento, mandam celebrar ama-
nhã, sabbado, ás 9 1|2 horas, na matri
Sacramento.

' Acha-se enrúiurdilo o lar do ir, Antônio]
Ribeiro da Costa e sua Exma. Sra. D. Ode.t-
te Chagas Costas, com o nascimento de um
lindo menino, c,v.v se chamará Ney.

Nasceu, hontem. o primogenito do
oasal Horacio Almeida Gloria Leal Almeida,
uma menina robusta, que se. chamará The-
rezinha e i- neta rio capitão Manoel Aüpio
Leal, estimado e veterano commissarlo de
policia, com exercício no 7" riistricto, e de
D. Leonor Leal.
CASAMENTOS

do

Lauro Guimarães Carneiro
4° ANNIVERSARIO

Edmundo Carneiro, senhora « filho
."í*4 fazem celebrar amanhã, 20 do corrente,

:. na egreja de Nosso Senhor do .P.omfim.'•• 
Copacabana, missa cm suffraülo da

«ima de seu indltoso filho e. irmão LAURO.

Coronel Manoel Rodrigues Alves
». Amanhã, sabbado. 20 do corrente, serã

«i rezada, ás II 12 horas, no altar-mór
da egreja de SanfAnna, a mis^a de 21

«\ annivcrsario do fallccimento do coro-
nel MANOEL RODRIGUES ALVES, manda-
d» celebrar por sua família,

José Nascimento l:ilho

t 

Viuva, pães, irmãos, cunhado e sobrí-
nho convidam para assistir á missa
que mandam rezar amanhã, 20 «Io cor-
rente, ás D horas, na egreja do SS. Sa-

«wainento.

Os Glóbulos de Ortizon e
os dentes amareilecidos

Existe, actiialmcntc, jias pharmacias e tiro-
garias, um novo preparado denominado Or-
tizon. para o desinfecção da bocea e dos den-
te?, que está fazendo suecesso c criando mui-
tos adeptos apaixonados. Com esles glóbulos
prepara-se uma espécie rie água ozonizada
perfumada, que espuma na bocea devido ao
oxygcnio nascente. Os referidos glóbulos
vèin encerrados em uni pequeno frasco verde,
de forma original o muito interessante. To-
das as prssoas «pie experimentaram, uma vez,
o Ortizon Baycr, nunca mais dispensam o
sen nso na hygiene dn bocea. O Ortizon cia-
re». os dentes, me:imo os das pessoas que
temam demasiadamente, * que, por isso, o
!6m fortemente amarellados. KiOO.

Celebra-se arosnhá, em Nictheroy, u enl.i-
ee matrimonial do Sr. Waltcr de Sá Igreja
eom a senhorita Cyrcne de Paiva Pereira c
de sua exma. esposa, D. Rosa Paiva Pereira.

As cerimonias civil e religiosa realisam-se
n.\ residência rios p^es da noiva, A rua Ma-
rcchal Deodorò n. l!)2, na vizinha cidade.

Servirão como paranymphos, no neto cl-
vil, por parle rio noivo, o Sr, José Simões
Affonso e D. Pompcia Igreja; por parte da
noiva, as senhoritas Olava e Cléa de Paiva.

No acto religioso, por parte do noivo, n
senhorita Maria Augusta ria Silva Sá e o Sr.
Carlos Fernandes da Costa; por parto da
noiva, a senhorita Klecina de Sa Affonso e
o Sr. Álvaro Affonso.

•—— Realisar-se-a amanhã, em Petrnpolls,
o cnhice matrimonial do Sr. Armando Ro-
ringues dn Fonte, contariorando e íuneciona-
rio da Leopoldinn Raiiway, filho do :ommor-
ciante desta praça. Sr. José Rodrigues Fon-
te, e I). Duiza Rodrigues Fonle, com a senho-
rita Dinahir '.'izeu, filha do Sr. Seriphim
Vizeu. commcrclanle na praça de Petropolis,
rs de D. Alvlna Vizeu. O orlo civil effcchiar-
se-à as 13 horas e o religioso na matriz de
Petropolis, ás 15 horas.
FESTAS

a agradece ao
eu medico, que-ceitou o Pci-
irai de Ccrc-

a do Dr. Ayer,
o primeiro si.
•nal da con-
l-M.'\o.

Usando hora
e pouco este
ledicamento de

cerejeira, terpi-
etc, a congestão

foi se desmanchando. A' noite, já
não tinha febre, a menina dor-
miu hetu, e acordou melhor. No
dia seguinte, conta o medico,
estavam désentupidos todos os
réus bronehios, e pôde ^cllcer o
perigo sem outro incomrnodo.

*t#:
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iiharcs de pessoas sabem que não convém ríkiíí
preciso prevenir-se contra t. grippíi

— ® fácil De Tomar
E de Pequeno CviH

Como muitas outris, Stt, K»>
lena Faria relaxou seu rcsfru.ds,
esperando que fosse embora mis
t.rátamenlo. — Mas ficou peior.
Em dois dias, soffria tanto qu»

ti amou seu medico, e esU n».
ceilou doses duplas do Peitoral
de Cereja do Dr. Ayer — urn«
torniuía «cientifica de cerejeiri,
terpina hydratnda e outros in»
gredientes que acabam com i ifa
bre, desmancham a congeitío í
afugentara qúalfluer resfriado.

Ao meio dia tomou a primelrt
dose agradável rio Peitoral dt O*,
rr-ja e sentiu logo no narii, st
garganta e nos bronchios, uw
grande allivio. Este foi immeili».
to, c o cffeito foi se espalhand*
|!or lodo o organismo. ^íiia
desmanchou n congestão » dimt-
nuiu a dôr, — A' noite, já não
tinha febre, passou bem e, conta
o scii meilico, no «lia seguinli
estava livre da grippe.

*'¦¦ fUÜt&ti
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Ate os a adoentados i,'os-

taro de tomar o Peitoral Cereja
do Dr. Ayer — e os médicos
aconselham-no porque é tão in-
offensivo, quanto o mais puro
ali mento -- feito de cerejeira,
terpina hydratnda e outros cie-
mentos que os especialistas em
milhares rie logares verificaram
ser o mais effieaz em pôr fim
nos resfriados, e prevenir o pe-
rigo da grippe c outros males.

Relaxar o resfriado não só dá
mui:o incomrnodo, mas tonia
immincnte o perigo da grippe.
Por isso, milhares de pessoa:
daqui fazem logo era casu uni
tratamento novo;

O Mauricio Pomba é tini caso^
Passou a noite com dfir no pei-
to e muito mal. — Foi no me-
dico, e esle verificou febre e
outros symptoraas..

Receitou-lhe logo doses dnplas
do Peitoral rie Cereja do Dr,
Ayer, o n constipação foi-so de-
pressa. -- A' noite, já dormiu
incUitT, e sentiu-se outro. Quan-
dn voltou ao medico, já não ti-
nha febre, e pôde regressar ao
trabalho.

Como Evitar
Grippe

Sapato de pelliea verniz, enirada 
"falia, todo

forrado e fivella pruteada. Preço de grande
reclame. De números 32 a 40.

PELO CORREIO, MAIS 2?500
Remctteraos fjrati» lindou caíaloirefl

llluntrados a quem ns solicitar
GRANDE VARIEDADE DE CALÇADOS

FINOS EM TODOS OS_ MODELOS
Chapéo de palha fino, o maior 11»"" '

reclamo da casa, de 17$ por í«

Francisco Fidalgo
17® - S^UA LARGA - 176

(Em frente á rua do Núncio)
....— an^tB. —

ESTE MOV
ffiOOMMENDUI

fÜETHOOO
E ^lEÍRií^íl^ ÃfSISS^SP MAUSK elfS.ll.yllo filaisPSôsLtsHtffy

\q\& effi-

Já não pódí. haver duvidas sobre o ^Ta:i-
do suecesso de que se revestirá o "sarai!
bandeirante'' que o benemérito Club dos
Bandeirantes do Brasil, leva a cffeito na noi-
te rie 27 deste mez, nos seus salões, em bc-
neficio d;'. Casa dos Artistas,

Não só pela collaboração dos nosso; princl-
paes artistas de Ihentro, pelas orchestras
que rlisprnsarão seu valioso concurso, .1 lypi-
ca rirunswirk sob a riirecção do r,eu director
Sr. J, Thomaz c a constituiria rle professo-
res conhecidos, sob ,1 direeta regência do e.«-
tinindo maestro Martinez Grau, bem como a
decoração fora do commum que apresentará
r> salão de festas rio club, tudo prnmeile b
maior suecesso para essa festa. Os poucos
ingressos que restam acham-se n venda no
Cluh dos Bandeirantes, na Casa dos Artistis
e na bilheteria do Theatro Carlos Gomes a
10*000.

O Atlântico Club fará realisar em
sna sede, depois de amanhã, domingo, nm»
reunião dansante que seri denominada"Thrilling-Cake-Party".

Durante á festa, «era ser-ldo s "Ihi-Wln»;-
csie", pela gentlllístmi genhoHU dnlomar
Crn:1, n«3 mesas «rn* sif-tío dispostas em tor-

} as <i«J MlfU«'¦ i.íl_ '¦ ¦¦¦¦¦»

OLHAR QUE FASCINA
com o novo appáréllio Ondula-
d..r Rndal das pestanas. Pestanas
Tartas e longas? Peça catalogo
grátis. Av. Rio Brancn, 134-1*

ACADEMIA SCIENTinCA
DE BELLEZA

. 1 1 "«tOg— ¦¦-¦ ¦¦-

PÃOWERNER ãSS&SSí
eará, centeio, trigo, milho AlUmín e Prin-
cer, ns broinhaa mineiras, os biseoitoj finoi.
r. o afamado pio preto par» diabético», d» I
P«d*ri» Werr.er. Rua Ai«mbli« a, XI.

Verificaram Ser o Meio
caz de Acabar com o Resina-

do e Evitar a Terrível Grippe
Sabendo <|ue muitos médicos aconselham o mcthodo simples

e certo e rie pequeno custo, paru acabar em tempo com resfri-
dos, tosses c mal rios bronchios, os melhores phannaceuticps offe-

recém agora Peitoral de Cereja
rie .Dr. Ayer — "um medica-
mento tão effieaz em nlliviar a
tosso, diminuir n febre, e afu-
tentar qualquer resfriado".

Os pharmaceuticos sabem O
valor de um bom proriuclo, parn
a grippe e os resfriados. Sabem
também que o Peitoral de Ccrc-

ja do Dr. Ayer, além de ser
muito effieaz, é tainbem segu-
m e certo para -erráticas,

Sabem que o Peitoral dc-Cc*
reja não tem nenhum enlorpc-
cente, nem outro tlrogi perigosa.

E os pliarmnccuticos o-ffere:
cem este 'Peitoral com. « ^açan-
tia de devolver o'preço,-no., ca-
so de não dar aiTivio.-promrlo
e certo, Sc V. S, está consti-
pado -oli se sente os symptomas,
leifibrê-se que- o allivio- imme-
dialo é com 0 Peitoral Cereja
Dr. Ayer. '

Hasta umas eolhérin&is át;ra-
daveis deste Peitoral- ãgor- e
amanhã V. S. estará melhor.

! — Ao primeiro aymptoi
ma, vá a;> medico, Só *il?
sabe trater desse te-rti ri
mal. 1'rí.ie s-r fatal qucrir
economlsar e rc tratar om
caca.

2 — Se fôr mn «írs p !p«
resfriado, vá atacando logo t
Para acabar com o reníria-
tio, j;So ha meio ir»KÍf» r*pi-
do que o PEITORAL l)K CE-
P.E.IA DO DP., AYEB
uma formula Bcientifíca r».-
rri:adR iiara uso em caas poi
riuitcü médicos, E' pr«!*o

•dar cabo dos resfriado», r£"
ra evitar a grippe,

.1 — Vá logo se flelinr, *t«
ficar bom de todo. Qmi
não fr.z isso c sue entes da i
tempo, corre perigo rie pn»a«
monia,

— Tome bebidas qneA.
f?H, chá com limão, etc I
nha um bom sacco dt 1
quente 1109 pés an deitar

¦— Conserve seu «iiurto
bem nreindo, MAS EVITR
CORRENTES DE AR.

f. — Evite estar em c
cio com quem t>-m grlpí"
Separe lorios os objectos q"«
o yrippado usar.

7 •— Evile s< mft!«v '•"
multidões, ou em «ítopf.-
mentos,

cios far-se-á cora » carteira do identidade í
o recibo n. 7.

Realisa-se amanhã, ás 21 horts, nes »»-
lões rio Club Ciymnastlco Porlnguer, uma
reunião intima, «jue constará de uma «rtis-
lica "Hora Musical", organisadâ pelo Sr.
José Gomes Júnior e rie uma animad.i parte
dan.vuitc ao som dn -«olendida "Janz-batld".

FALLECIMENTOS

Foi sepultado hoje, no cemitério de Slo
João Baptista. a Sra. Eugcnie Kergonstin
Rayer.

O enteiro foi feito As íxpen-as dí roa fs-
milia.

Cercado dos carinhos de sus exrn». família,
fnlleccu hontem, em sua residência, á ma líl
da Fevereiro n. 46, a exma. Sra. D. Icraldl-
na Teixeira Godoy cirurgia da Assistência
Municipal.

Com grande acompanhamento foi len rnr-
no dado á sepultura, no cemitério de- São
João Baptista.

HER NI AS (quebraduras)
Cura radical sem dór, sem opcrsçío « Mm

prejuízo das próprias oecupações. Processo
dos índios do Paraná, sendo falsos os *pre-
goados por outros. No consultório do Dr. Me-
neze» Doria — Especialidade: Molestiaf d»
senhora*. R. S. José (antiga Sto. Antônio)
lÇ>4->. pcç »í»m» i* Owiit-UíU P*K»w*l,~

iúU kKRSé asci^wi: e 1. ajuiaie. Am St- hxfiiea- ¦—

"|— 
y j I A|| '^^m^^^^^^^^^^K-ê

O MELHOR PAPELÍ'
FRANCÊS paraCIGARROS |

BRAUNSTEIN Frèret, Febri«míe$, PARIS 
'

Fornecedores
l_f__^L_rÍA^ d0 ;'SI*tio Francez £Ê$k &¦
mrJESr »das prlncipaos Fabrica» S^KS' K
f_iy de cigarro1; brasileiras K*? ?;
Ijfljr ir Papel para Cigarros / Ja^Í*»»» \W? em resinas e bobinas. ^¥'^i^^ 1

I FÜ1ADORESI U|fl^Í
8 exijam cm todas as lojas de tabaco *ifwf^É^r i

1 m uriimiellro M«urc« «Io Mundo. l|ÍÍf A
B^-_-M-_--H-»l-------n-rW-Wp^-HrYrÍJBt^^ - f^Frtrir' lffii¥i7~l'T^r1flTrm£ tÉÈÈÊSBElISS] wf

TEKRE.NOS .\AS LARANJEIRAS
VF.\Dr.M-SÈ á Rua Pereira da Silva n. 1W

— Facili!a-se o pagamento. .Tratar íon*_.
Silva — Praça Floriano — Edifício Cinc-GW*
ria, _" andar.

SAES DE GARLSBAD"EVANS"
(CFFERVFfiCENTCS)

I Kt,:ü\ PSIKE.IIOA SO ÍEAltl.
fr.p»nid»i a» Inlnterra p«l«i («t-HMid»»

das .-^',n!i.-.«.-!as.

, Pastilhas "EVAN S."¦-.¦*,.'..'i.--saatm(-.'m.ll--<nrjv-1— i'..j'T.\,'.-.- ¦
—•—«e»7ri

J0IAS
A T . - U - R

PiWAQ — LIQUIDA»'-rINHÍ> FAÇA SUA OFFERTA
-A-L-l-N-A

CR1STOVAM FEI.ICIO
{TrvKiiavana, i7 • Junto a Onri-er

A-, rsjsso». 7-B - frent» p.' o Theat. 8. M«*
Ac*<liJB,-e« Jeliw -»lh»« »w troei

Se«4*te* («lUttidM ?=p. isii » tés&k

g*afeiM5^.j!i".;a«gi<arv.--!^^"¦-'¦'-"".:'¦ ¦ ¦:¦-T'-^ja-- • ¦líi-r-.txvmwM^s m ~b .,,.. »„™*^.^!_y.*ij$4*_



A NOITE — Sexta-feira, 19 ile Julho »1o 1929

i a Estado de aulo c seu progresso
mais interessantes trechos da Mensagem do presidente Júlio Prestes ao Congresso Legislativo a 14 do corrente

/a

1

C.i_4'i'-tulo-_ie cciia-osco pela serem ele-,
i_$„0 a pilo ardente patriotismo com' que

:ide encarando s resolvendo os grandes
roblemas sujeitos .4. vossa deliberação, o

passo K dar contas da situação do Estado na
ixercicio dí 1928, imiicando-voa as providen-
Jís ni-cMsarius pura s melhoria dos nossou
erviços publicos.
He dois annos, precisamente, tomei pos-

it. do Gcverao do Estado de 3. Paulo o ve-
,ho tri.bslhsndo ptra desobrigar-me dói
impromissos «jm _sstu_i perante oa paa-

¦ '«3.

.ir.»,': :?w3íIii«s_K íb íorvou OVlSJÍ B&tào li-
.¦-.i-jiiMísata emsijfirffio cem eace_tr-r atS

.fs, co:_ smst-d» _« dosjo percorrido, ca
: •', -^*..er_3» á na aseuacfo, State aj.<s_so

>_s ti irataim iwspaussi-l-.-ii-a eroosa do ma-
itisots * iso8_«ilo, <t___io 5m_o cm vista
•tó _tra?enMcnM o pwrfoals de nwií»r cies-

«volvimeoto * d* asaior ps-aspe^í-do 30?
•5;* 2*m jMis»_áo - aos?* terra,
Vo_m ms ímevSidBí solicitadas «io Coagr**-

m s ipop «He votudtiõ em 1927 tiveram plen*.
¦ iíweuçJíô !b>í> ©Mffír do anno ds 1938 « veia

¦• •' '¦.-.iwíiíiwai!» auxiSfuniSle. o «eo»ap_n5iando _
.••«rch* «scetssíonál do progresso p*ulista.

_e ifíon-gfaisisaiçfiis áo Inslllnto efcs Caíí <s
,.o SaBca do BJatwSo., «jue tiveram oa seras
üwrifos aimpUados cosa s cwttçfio de nova»
Mrteires tendentes m «tnparí.r mtllno? «•. nos-
.i, pr-oditcção, continuam produzindo magní-
vlws íroto».

O áisd-jbjuoHKWitkj) _m Sant-etaria tíi Agricnl-
iSM, Comniereio s índ-strUi, de Secr«t'ari-

•ti' yS*.fÃo « Obra» Pablleap, produüin os
resultados pswisíos, esp*elaIisi,ndo *n nuse
Njne^Ses dn ».*aiina x assistirem eetm malí
sfflcietBClm «i« dois importantes vamos de
.v/c-siçc- pnbüeo t£o dffferentes « itê esttâo
infundidos numa sô repartição,

A Sí/ti-etaría d* Agricultura cxmka «iaif
sawoo-O ás refonr.ns votadas, y«07f_nissns-
ia todos os seus raniç-cs, * começar pele
ünstituto Agronômico de Campinas, Directo-
pia de Industria Animal, ampliação dos ses4-
vleos da CornmissEo Gtogmphlca e. Geologi-
.:•,, ftscalIsaeSo do commercio áò .tdufco «
-,;íViimdos chimicos, creação do Conselbo
jupsrlor do Ensino da Agricultura, rsforjvfi.

¦• Serviço Florestal, organisiçíio da Indus-
íris Animal, installRçSo do Museu Agrícola e
Industrial^ construcção do parque õp. primei-

exposição de animaes do Estado <? recr-
jjanisação du Escola de Veterinária, histal-
Jaçâo do Instituto Biológico de Dcftra Agri-
eols Animal, cujo prédio vae cm adrsntsdo
tstado ds .constrnrçíío.

«. Seci«ar!a fi« Viaçlíí. conMgtiia, ao de-
curso de um anno, Iniciar i solcffio qob mais
Stnportantes problemas piullstas, resolvendo
t abastecimento dc água da Capital, atacan-
do dcsüssorabradamíníe a constnieção do
w.mal de Sorocabana, do Majrini; j. Santos,
¦:.-,cihor_ndo e ai-rancar,do do reglm* deflci-
:;irio multas rin.i noss-a istridas dt feivo,
ilargando • melhor_ni!o consldcravelmsntn

;•. .-?dc d« «atrídas do redigem, estudando a
rçando as ob-aa necessárias para a eontrn-

eção do portos de S, Vicente e S. Sebastião,
."¦stiirifmdo o novo contrato para a lllumlna-
ção da Capital, tomando contes e ftscali-
«ando melhor os serviços de estradas de fer-
to, telephones e outros de concessões di
emiircsas particulares, s assistindo, emfim,
«or.i muito maior cfficieneln, a todos os ser»
viçus a iiín cario.

\":i Justiça, a roforma .(ndiciaria, eom as
jienueniis modificações (isie * i.lustaram ás
axigencias do meio e _ melhor distribuição
da justiça, vae tendo plena exícuçáo e cor-
Iresoondcndo aos fins que ievt em vista;
todo o Foram Criminal, com o tribunal do
Jnr.v e grande parte do Eormn Civil, .',» se
[tçham installados no Palácio da JuEtiça,
cuias obras, dcr.iin dc um anno, estanío dc-
linitivamenle concluídas; vae adeantadtt r.
«onstrucção iio Manicômio Judiciário, junto
,i,o Hospício de JmTuerj'! n Conselho Pe-
yiitcnciario tem funecionado com rcgulárida-
de; a rêorganisaçãó da Força Publica e a
instsllaçío da Escola de Aperfeiçoamento
vão produzindo exccllcntes resultados; está

mclnido o projecto do Código do Processo
1 ,ivi! e Comnicrcinl cujji.s estudos foram en-
- sgues á vossa sabia ii?ii\ierni-.i>.o em menn-
Jt-m especial dc 1928.

¦ Policia tem ampliado extraordinária-
•.nté os seur, serfiços e, com a enpecíalisa-

, de foneções, vae corre.3)X>i)di:ndo galhar-
riamente ás exíüeiicisí do nouso desenvolvi-
mento.

Ko Interior, t reforma da instniCflão vae
dando exccllcntes resultados, tendo sido ins-
talladas novas escolas profissiohacs, escolu-
normaes livres, e o Congresso de Educação,
iiue se realisará este anno, tm S. Paulo, viri
.liais uma vez por em destaque o grAo dí
idiamento < a excellencia do nosso ensino;
(oi inaugurado o Hospital do Santo Ângelo
e itstão em adeantado estado de eonstrocçfio
mais dois craoòcs leprosírtos regionaes, err,
Casa Branca e Haurú, de maneira a termos,
dentro d» um anno, i solução de mais esse
ifrave problema de assistência publica'.

O serviço de hyglene foi consideravelmen
ti augmentado, e, graças á sua acção eífica-,

A sua constante vigilância, pôde S. Paulo
Atravessar incólume os surtos npidcmicoíi
que app.ireecram nas nossas vizinhanças.

Apesar da sobrecarga do desdobramento
Zoa iierviçoa existentes e da creação de ou-
ires r;ue se tornaram imprescindivele, náfl
feiram augment«.dos os Impostos e ae» ean-
imitidos íT.iorestimo» para as despsaas or-
átoarlas do listado, jw>ls noe foi possl~*l at~
¦mÀnr, dentro dos aoesos próprios neairaos,
-,,- :. vjsunrwifaB HiOMNidadeíi <fta> swrgtnmt
dMMiiliandi» * «_ulisSsiíimn_ci ií_4«s a Pmna àts
ímsimtmto « «¦ hmBiwrliitia)* A» »*if*ff«i#s«i
i>W#l«CSt qfwi _»* S-fsA«!l%«.

& M«»síto *iwp»to«fl«i mi üiUa tom ès:
/.iiiiüii 'flinlÜMnHfc . ,*IW.HIT:86Vfm3

^muffl9tM0<fe .. 3«.»?l:8ie»7W
a o__e«SiB«jf . ih W8:Í>4«W«8

Renda üz Sorocaíuna .... •{ 4.B95:6!)á$li62
Taxa dc esgotos + 2.B0O:42llM68
Imposto predial •'• 2.411:4',)7$2'10
Imposto sobre vehicnlos, +'2.340:Ò18$400
Imposto de viação - 3.800:817^970
Taxa addicionnl 1.83D:533?7;7g
Taxa de billietcs do casas

de diversões -|-1,581:61G?431
Imposto sobro o capital

empregado cm empres-
timon •:- J,B97:025$524

_ A ni<;ihorí_ a o desenvoívimento da fisca-
lisacâo e da cobrança da divida aciiva trou-
xenam como consequencia a venda do ríis
7.01S:7<fi$(i44 para o orçamento, ouc ers ape-
naa de S.5fttí:oDW(100.

O refittia rie fiscálisaçSo instituído pela
le! _. 3._58, de S« de dezembro de 1927, bem
come o arfJerlo de adoptar-se a médin do irii-
pusío 'pradki, eomô base r,ara os i-.Vlculoíi
dos empréstimos concedidos peio Banco do
Kstiido, loncorreram sobremaneira para a
majoração di rioss* renda, pois os contri-
miintes j-A eítfio dando para esse cffeito, o
valor resi dei suas propriedades, quando o
certo é ejae oatrora o minoravam em pre-
julgo do fisco. E' de notar-nc que, dentre as
madid*s «ícessaries r boa execução dos nos-
soa orçamentos, rcsalta como a de urnn pro-videncix que deverá ser 3ernprc mantida s
snppressSo ds faculdade da abertura :1c cre-
ditos supplementarcs. Essa medida qne ?ú
foiadoptadE no orçamento para o exercício
de 1329, vem sendo posta em praVica com
incontestável vantagem para o nosso equili-
ferio orçamentário.

A noss* exportação peio porto de Santos,
qut havia subido em 1927 í aomnia de íéln
2.&i«.444:9:M«67R, «tflngiu em 1928 á cifra
de 3.063.14(1:804? com uni acerescimo de ríis
4S.B95:G8Sf325, o que potentcln « as»endcnte
progressão que continua a predominar r,a
«onomis de Silo Paulo. O valor officinl da
exmirtaçíio do Estado, durante esse pxerclclo,
foi &t 2:881.380:309*350, assim discrimina-
don:

ProdacSoj s_Seitos aa im'
pepsto de exportação
(esfí, stiii) vaceuro,
cenros, farelio) 

outron gêneros sujeitos t
t&xt de expediente .,.

1.58S.60«!96S?60n

1.013.S7J:342?750

2.881.980;300i;350

A SI fis descembrõ de 1927 a nossa sirua-
çiío financeira cr* a seguinte:

í>íví<5r !„íss__ fundada
Olvidn exteraa fnndada
nirld*: 0ntnJ.nle

Ssatata total i 

S<fl.SM:(nWMW
41fil410;8a2Mfi1
318.640:S64?629

984.445:394790

A JtejíatítnpJí At _M<5« ^.tterns firvcs-
pondi» ao Taior poi- rrtie fAra escrlptorada,
so .tempo das operaçfies; tomando-se, po-rem, por base ei taxa no car,ihto actnnl, essaImportância subiria de 6lí4.9f,9:11it*9l5, nor-
fazendo * sommn total de 1.2.f,í.003:879?5'14
para toda a divida passiva do Estado".

A 81 de dezembro de 1928 a nltiinçáo ti-
nsneein do Estado de São Paulo tra a se-
STiinte:

Divida interna fundad*
Divida pxterns fundada
Divida flutuante 

Total 

349.1R9:ft:H).«!nftn
fiRó 127:8r,Sí 1)81
2ô3.760:57fií!3ri1

1.278.077 :•'„-,(!?.", 12

|dn»(k

¦rdWu, um Itü. ». *M.
ti«i>itti 4*_i«»irJii . .
<lna?ítt *BÍ9»cnR<8iiier!íi!

fw!_3 j o u o

a aatert
3».4TI:M*H«
J.e.«ti:0-B»SS-

u o _ u'v <W.4«4:»S|7M
•mi inií «wi*i«íi, «irtísaÇe As S.S28:902|773
riftiw * tircoeadaçío do «xtreicio anterior.

SSmm arrecadação verifioi-se nm aufmcn-
!•¦ &» S^).187:l<3«700 sobre a receita orçade,,
')!*?«:•' d« uma arrecadação ds 25.047:544Ç40S
i !IMbos :ao imposto de exportação.

ffla4tift_dcM» a despesa fixada _o orça-
iDWito cc«i a despesa p_a». verifica-** um
•flMw de l.«B:36W06O. Os gastos extra-or-
ícaawjisirios custeados eom recursos ¦ espe-
¦íím% tsirabena extra-meçamentarioa, subiram a
:S?.S01:401|0Í8. Para fazer face a essen fias-'»!<}. «Dntou o Estado com o produeto do em-
pnwíiKio externo para o serviço da Soroca-
'4IM: a d* águas e com os seus recursos or-
JiliMiríoi pare. a conclusão dos serviços do'itfa-Mírío 

de Santo Ângelo, estradas de ro-
i»S»:» * oíitros, emlwra tivesse autorisação
'MfS«Iaiir* p*re emissão de apólices c opera-

¦H%* ás credito», de accordo com as leis
¦h -.187, At 30 de Dezembro dc 1926 (que au-
tttrfsou « emittir 100.000:000|000 para cons-
trecção « melhoramentos de estradas de ro-
lesem), * n. 2.139, de 27 de Dezembro dr
lí» (que autorisou a emittir 10.000:000«000
>«* prophylaxia da lepra), preferindo o
'.-3vmio não se utilisar dessas autorlsações,
pois estava apparclliado a attender e atten-
*SB a taes serviços independentemente de" ""nções exlraordinarias."Das rendas arrecadadas, a que mais pro-
Juzh.i foi de exportação, que montou a réis
130.952:435$595, vindo cm segundo logar a
dl transmissão de propriedade intervivos,
qua produziu 54.173:591?(l23 ou sejam mais

.í7S:591?023 do que a orçada.
Ainda nas diversas rubricas da receita, fo-

¦ precinveio os lugmcntou seguintes;

Houve, portanto, nm nnifmoiiln no tots?
da divida do Estado de 293.83':033|522 emrelnção a .11 de dezembro dc 1927.

Desse augmento, 232.633:3948938, produ-do rio empréstimo de que já tivestes cn-
nhecimento, foram os capitães necessários &constrncçSo do prolongamento da estrada de
ferro .da Sorocabana s Santos, e i tcriiiin.-.-
ção dos serviços de águas <ía Capital; e os
restantes, applicados na coiistrucçilo de es-
tradas de rodagem; empréstimos ;i estrada
de ferro Morro Agudo. ,S íiolsa <*e Mercado-
rias, para i construcção do Palácio do Com-
mercio: terminação dns obras do hosnltal
de Santo Ângelo, e. outras despesas extra-
orçamentárias, todas cilas oriundas de ser-
viços e de obras que vieram fWgmentar o
patrimônio e a riqueza do Estado.

O augmento da nosso divida externa foi
motivado pelo empréstimo que o Estado cor-
traiu com os banoueiros J. Henry Schrocdor
& C. e Speyer &. C, para a execução do pro-longa mento ferroviário da Sorocabana, dc
Mayrinlí a Santos, cujas vantagens ja não
sito mnls contestadas, porque visa resolver,
entre outros, o problema de descongestinna-
mento do porto de Santos, impulsionando o
nosso desenvolvimento e augmentando a ri-
qneüíi do Estado.

O restante do empréstimo vae sendo np-
pliçado no complemento dos serviços da no-
va linha ndductora de Santo Amaro, tios
poços Artesianos que servem ao bairro do
Brau * na conclusão rir, adductora dc Rio
Claro, única que falta terminar para o com-
r.letr, serviço de abastecimento dc águas iln
Capital.

Para esse empréstimo o Estado de São Pau-
lo não deu garantias especificadas e consc-
guiu íiegocial-o ao typo de 92,7Í> c juros de
8 '|* ao anno, o que demonstra as nossas
oHísllentes condições, pois que elle repre-
senta o record das operações financeiras
dessa natureza.

A divida interua findada dlminaia dc
8A5:f»0t06D em relafSo »o exérr.feio «nte-
?ier.

Of dsji-»sltoi das Calaas Bwnomieaf. 'rim
sendo stBoSStidos ao Basco do listado, em
Mista eonrente «speclsl, corn os juros ds 8 •]*
ao anão, contrabalançando assim <a augmento
_a dÍTÍda fiaet-amte. Oi depósitos já fei-
tos nessa conta in. ÍSSfi sobem a 
58.018-.844(700, faltando recolher «penais o
Wia4a«tt3 10.595:4781119 para perfazer o nel-
do _cs depoaltos feitos no anno d* 1928, «me
fo! de 19.909:010*819.

O governo liquidou, na dia do vencimento
a divida de nove mllhges de florlns que fftrt
lííntralda eom o Banco Francer e Italiano, a
15 da aiurco de 1926, em cuja garantia cau-
cionára SS.300:000$000 em obrigações de
ernissfio, autorisada pela lei numero 1.709,
de 14 de outubro de 1920, regulamentada
pelo decreto n. 4.203. de 11 de março dc
1927.

BANCO DO ESTADO

O governo procura desenvolver cada vez
mais o Banco do Estado, cuja rcorganisnçno
vae correspondendo perfeitamente fios seus
fins. A creação da carteira hypotheearin, a
faculdade da emissão de letras ouro, bem
como a concessão de créditos sobre os co-
nhecimentos dc café, vão apresentando os
resultados previstos. As múltiplas nccossi-
dades de vida econômica do Estado e o des-
envolvimento da fortuna publica e privada.
encontram, hoje, no lianco do Estado, o seu
melhor propulsor e sustcntaculo. Esse esta-
beleeimento, que; em 30 dc junho de 1027,
aceusava no seu balanço o movimento dc
588.32f>:837?224, a 30 de dezembro de 1928
tinha um movimento dc 2.742.527:5725084, e,
a 30 de junho deste anno. já esse movimento
subia a cerca de tres milhões de contos, ou,
cm cifras precisas, a 2.906:104:472.?537.

Destinado justamente a mparar as solici-
tações e as necessidades das classes que tra-
balham e que produzem, está o Banco do
Estado, rcalisando, com pleno êxito, a sua
funeção dc fomentar a riqueza e u prospe-
ridade do Estado. Financiando n maior sn-
fra de café que já produzimos, proporcionou
a todos os lavradores que o procuraram os
auxílios necessários para o custeio, o nper-
feiçonmcnto e o desenvolvimento de suas
culturas, bem como o ndcahtamento necessn-
rio para que pudessem esperar o escoamen-
to dc produetos retidos nos Armazéns Bcgii-
¦adores, para h defesa geral da pro:'ucçün,
Com esse movimento, qüc urça por cerca dc

tres milhões de conto:', não recusou um so
negocio legitimo, hão teve o Hanco uma só
prestação vencida sem o prompto pagamçn-
to, bem como um sò titulo protestado o ne-
iiliiinia questão judicial em andamento.

A reforma monetária de 18 de dezembro
do 1926, com a estabilisação, creou para to-
dos os negócios a mais perfeita segurança o
contínua estimulando e assegurando o de-
senvolvlmento c exilo dc todas as empresais
que trabalham no paiz.

O movimento do Banco í operado com os
recursos do seu capital, dos depósitos do
Instituto de Café, do produeto dan cedulr,3
liypothccarias ouro, collocadas no estrnn-
gêiro. e dos depósitos do governo a da par-
tlculares, cujas sommas nvultam cada ven
/nais.

Em 1928, ponde » Banoa financiar
•!.78(1.079 saccas de cafí, com a ImportanclR
de 240.850:000*000, o empregar sobre p-.i-
nhores 35.692:0008000, e sobre hypothecus
em immoveis mraes 122.753:0008000, 4 so-
bre hvpothccas em prédios urbanos, nesta ca-
pitai," 30.268:000*000. Todos os serviços de
valer, ouro, as remessas de divida do Estado
no eitrangciro, os depósitos dos saldos das
Caixas Econômicas e r.s operações de credi-
to do Estado, não feitas por seu intermédio.

Os lucros líquidos do exercicio.com o nal-
do anterior, importaram cm 30.305:1475202.
Desse lucro conseguiu o governo que fosse
destacada do fundo de reserva n quantia dc
10.000:0001000 para a mstallação da novas
carteiras, que passaram a operar .sobre o
assucar, o algodão, a fruticultura o a pe-
euarla, r.ovas for.tes de rendn e de_ riqueza
que estão a desafiar a nossa capacidade dí
trabalho e de producçso. Em relação ao as-
sucar e ao algodão, concede o Hanco empres-
timos sobre, "warrants", der de que essas
mercadorias estejam depositadas em arma-
rens geraes: para a cultura da laranja, os
seus empréstimos obedecem aon mesmos
moldes que para t cultura do esfé; e, pam
O desenvolvimento da pecuária, estabeleceu
empréstimos hypothccarios, co:n garantia::
rins propriedades agricolas, até o máximo de
66 vezes o valor do imposto teritorlal, mé-
dia dos tres últimos annos, pago pela pro-
pricdàde, com a garanün de não exceder rie
um terço da avaliação feita pelo ilnnco. Es-
ias medidas tendem a desenvolver n organi-
saçãp do credito agrícola do Estado * a as-
segurar a fortuna publica e particuhir con-
tra as crises que periodicamente nos affli-
Silin>- . ..

Cum essa organi3»?no consignam oe. pd>-
duetorer, fazer a sua própria defesa, sem r,£-
cessidade das valorisaçôcs ortificlaes o da
intervenção official nos mercados, quo aca-
liavam por comprometter o próprio cquili-
brio econômico, que deve ser regulado pelas
necessidades do consumo. Tão bem organi-
sada está a defesa da nossa producção com
o auxilio cfficai: e poderoso do Banco du
Estado, que, ao3 móis notáveis estadistas do
mundo, cila se spresenta como uma medida
de salvação, única capas de embargar a
marcha dos tspceuladeres eosilra os produ-
ctores por oceasião dai colheitas excessivas.

INSTITUTO DE CAPE'

O balanço do Instituto de Café demonstra
ter elle recebido durante o armo:
,1„rn3  1(1.792:3038388
Dividendos  1.028:240?000

tendo augmentado o valor dos seus Immo-
veis cin 11.085:1498220 e dispendido em
propaganda, ordenados, alugueis, taxa de
manobras e carga c descarga, 8.823:945f830,
pelo que apresentava em 30 de dezembro o
saldo de 229.513:823(540, em moeda cor-
rente.

Durante o anno de 1328, foram exportadas
pelo porto de Santos 8.989.101 saccas de
café, que produziram 2.,006.816:8351450,
contra a exportação de 1927, que foi de
10.296.857 saccas, no valor de réis
i. 844.167:178*200, o que dá, na qtuinticia-
dc, uma diminuição de 1.307.756 saccas,
mas no valor, um augmento (le réis
162.649:654?200.

A defesa do café, -ria?! bases do conve-
nio dc 1927, renovado cm 1928, continua fi
ser rigorosamente mantida, tendo por bast'
a regula ridade dos transportes para os por-
tos de exportação, a propaganda e o finau-
ciumento. A diminuição na quantidade ex-
portada é altribuida á luta desenvolvida
contra a defesa do café, não só no estran-
geiro, mas também no paiz. A esse factor
deve-se juntar lambem a grande quantida-
dc dc cafés baixos (6 milhões do saccas)
estragadas pelas chuvas durante a colheita
de 1927.

Em outubro dc 1928, culminava a cam-
punha baixista, com a organisação de um
poderoso grupo de especuladores na bolsa
de Boston. Além da propaganda, çstribada
om falsos dados, de que o Instituto não
possuiu recursos para financiar d stock que
constituía o record de armazenamento e de
que os stocks mundilies attingiriam em jit-
Ilio de 1930 a cifra colossal de 25 milhões
de saccas ou mais do dobro do quo seriu
admissível, esse grupo vendia café a termo,
abaixo dos preços correntes nos mercados.
Ao mesmo tempo, os derrotistas que opera-
vam no Brasil procuravam estabelecer a
confusão e o abalo cia confiança, prome-
vendo a dcsmoralisação dos negócios. Aqui
também as estatísticas phuntasticas ter.-
diam a demonstrar que havíamos perdido a
supremacia e controle da producção, e que
a política dc defesa do café, vaIoi'Í9ando o
produeto, trazia como conseqüência o a_-
gmento das plantações em outros paizes, <5
que o governo Americano era contrario J.
àties&, cujo piano combateria, corno com-
bnteru o plano Stevenson, annullando _
vniorlsaçüo artificial da borracha.

Á acção desenvolvida pelo Instituto fei
4Ho firme « tão segura ou* o noaso írlum-
pho nio 9í í'ee esperar. Desmentidos ora
toòn pari* os falsos dadoe estatísticos eflpu-
Ihados, é restabelecida a aonfiaicça nos
mercado tsítrnos, acoentuoH-se a nsaeçío,
melhorando eonaldenvelmeisl* us nossas
vendas o reapparecenrfo em abundância as
letras de exportação, que mais firmaram a
taxa cambiai, assegurando também ao go-
verno du união umí esplendida victorlo
contra or. derrotistas do cambio.

Convenceram-se. afinal os nossoa inimigos
de que o Instituto dc Café não fan a valori-
sação artificial desse produeto, mas apenas
o defende contra os golpes dos cspeculodo-
re?. Com a regularidade das saidas e o
financiamento para os cafés que ficam ro-
tidos, pôde o lavrador, por si próprio,
aguardar uma melhor offcrtn pura o seu
produsto, som necessidade de entrcgal-o com
prejuízo, como anteriormente acontecia.

O custo da producção em S. Paulo; num
trabalho conscienciosaméntè elaborado pelo
cônsul J. C. Muriiz, que estudou as con-
(lições locaes, visitou fazendas, ouviu as so-
ciedades agrícolas o os interessados, i o
giiinte :

ao Hio dc Janeiro, 146.219.000; ao Espiri-
to Santo, 129.450.000; á Bahia, 71.097.000;
u_ Pernambuco, 55.000.000; ao Paraná,
117.500.000 o o restante a outros Estados.

A producção brasileira, dc 1912 pura cá
foi a seguinte, cm comparação com a dos
outro", paizes :

S.U'?..'-:'.

1912-18.
1913-14..
1914-15..
1915-16;.
1910-17..
1917-18.,
1918-10..
1919-20..
1920-21..
1921-22..
1922-28;.
192D-24..
1924-25.,
1925-26.,
1926-27.,
1927-28.,

Saccas B:
ttravil

12.131.000
14.459.000
13.458.000
14.374.000
i2.74J.000
15.836.000
9.712.000
7.500.000

14.496.000
12.862.000
10.194.000
14,864.000
.13.721.000
,4.009.000
14.184.000
28.334.000

00 iílLO:, PoilCENTAQEH
Outros Brasil Outros
paizes

4,265.000
5.284.000
0.0511.000
4.584.000
3.951.000
3.011.000
4.500.000
7.681.000
5.787.(100
6.296.000
5.705.000
6.8118.000
6.762.000
7.047.000
7.068.000
3.003.000

;ifii-f.s

73,9b 26,05
73,23 26,77
72.70
75,82
76,32
84,02
68,34
49,40
71,46
65,00
60,32
68,40
66,911
66,63
06,74
77.97

27.30
24,18
23.68
15,H9
31,66
50,60
28.54
.",5.00
39,68
81,60
33,01
33,47
33,26
22.03

Zona velha (37 arrobas por 1.000
pés) custo total dc 10 Uilos, ir.-
clusivc juros  28Ç510

Zona intermediária (55 arrobas por
1.000 pés) idem  23Ç860

Zona nova (70 arrobas por 1.000
pés) idem  2!$770
Essa estatística demonstra que o preço

actlial do café não é exaggcrado, porque
as cotações do termo em Santos rcfíectem
o valor da média da producção paulista,
que é normalmente o do typo 4 do mercado
do disponível

O nivcl das cotações é alto, não por ma-
nobiu oü imposição do Instituto, senão pclr.
escassez das qualidades finas. Os cafés dn
chuva são vendidos desde 20SOOO até 28?000,
por 10 kilos, segundo o maior ou menor cs-
trago que Apresentam.

O llr.isil possuo 2.029.516.000 caféciros,
dos 3.366.000 existentes no mundo. Dos
caféciros brasileiros, cabem a São Paulo
!.150.983.000; a Minas Geraes, 538.284.500;

Bastava essa estatística para demonstrar
a falsidade dos derrotista! e restabelecer u
confiança no mercado mundial de café. To-
das as outras deducções arclntcctádas em
torno das suas fantasias cairiam por terra,
ante a eloqüência esmagadora desses dados.
Mrü já estávamos vlctoriosos, '.-juando cm
dezembro alcançávamos a maior exportação
do semestre, com 836.000 saccas, o que de-
monstrava o restabelecimento da confiança
no,) mercados dc importação, que procura-
vam refazer os seus ntocks.

A propaganda foi intensificada durante o
anno findo o a sua acção está se fazendo
sentir efficicntementc na '.''rança, Bélgica,
Allemanha, Suissa, Áustria, Yugo-Slavia,
Tchecoslovaquia, Grécia, Noruega, Marrocos.
Argentina, Uruguay c Paraguay. Já estava
contratada, mas, nté fins de 1928, não tinha
sido iniciada na Polônia, Hungria, cidade
livro de Dantzlg, Bulgária, Turquia, Egypto,
Dinamarca, Argélia e África do Sul. Nos
Estados Unidos, depois du convenção annual
dos tòrratlores, ficou n cargo das mais im-
portantes firmas norte-americanas, como rc-
presentantes do instituto de Café.

A segurança c o patriotismo das medidas
postas cm pratica polo governo federal, mau-
tendo a estabilização do cambio c o perfeito
Equilíbrio orçamentário, promovem o des-
envolvimento do nosso pniz, cujo credito au-
gmenta (lia a diu « valorisam os nossos pro-
duetos, urinando cada veí mais a nossa
prosperidade.

Contando com a firmeza dessa poliiica, ó
que vam03 conseguindo nrgnnisar s defesa
da nossa producção. Sc. exportámos, cm
1928, pd"' porto de Sanios, 1.307.756 oac-
can de café menrçs que em 1927. e ;'.e o The-
souro do Estado, devido a isso, arrecadou
rnenos 15.047:564$405, no imposto de ex-
portação, tivemos, em compensação, a ren-
da geral do Estado augmentada de
30.187:1431700; r. exportação produziu réio
46.695:6691325, mais que cm 1927, sendo
quo somente n exportação de café produziu
a mais 1112.049:657$250 no seu valor; os
nossos lavradores lucraram, portanto; mais
quo em 1927, aquclla importanciu c ainda
ficaram com aqucllc excesso de café que não
foi exportado no valor de 211.561:200*000.
augmentando a sua riqueza.

POSIÇÃO ACTUAL DO CAFÉ*

A diminuição da importação do café nor.
listados Unidos não foi um movimento de
hostilidade A seção do Instituto, como quize-
rum faier acreditar os nossos adversários.
Todos os paizes produetores soffreram re-
(hicções na sua exportação c a difíerença
para menos-noa cafés brasileiros íoi apenas
de 12,43 0|°, no passo que nos da Colômbia
foi dc í'13,1 '|°, "nos 

da Arábia (Adcn) <ie
38,85 "'" e nos da America Centru! de 26,06
por cento, ficando, portanto, o Brasil com
menos de metade da reducção soffrida pela
America Central.

As causas dessas reducções são varias e
principalmente devidas aos stocks aceumu-
lados, da campanha anterior, quo precisa-
vam ser consumidos, e, com relação a nós,
k abundância ne cafés de chuva da safra dc
1927-28. A 30 (ie julho dc 1927, antes de as-
sumir o governo dc São Paulo, o café exis"-
tenvc nos reguladores subi:, n 3.312.067 sár-
eas e, como esses reguladores fossem insuf-
ficienles e o credito sobre conhecimentos aiu-
da não estivesse creado, póde-se calcular que
outro tanto existia nas fazendas, depósitos
particulares e estações, á espera dc embar-
que. Nesse anno colheu o Brasil ;i maior
saíra até hoje registada, de 28 milhões de
aaccau, que, por si só, excedia o consumo
mundial. Com a safra seguinte, relativa-
monto 'pequena, chegámos, a 30 dc junhr
deste anno, com um sfoc/c approximhdo de
apenas 8 milhões de saccas,

Este elocl- não avultou, porouc a expor-
tação dc 1927 fo! de 10.296.357 suecas é a
de 1928, de 9.549.955, das ([Uacs só por Sun-
los saíram ,1.989.101. sendo aquellas cifras
superiores á média verificada no periodo'de 1913 a 1926.

Esses dados desfazem o argumento ile que
estamos retendo c áccutnulando os nossos
cafés sm, proveito de outros paizes que, á
nossa custa, vendem mais caro seus produ-
ctosi * ficam estimulados para augmentar
suas plantações. Em primeiro logar, os
nossos competidores tiveram uniu porcent.i-
tfíim maior na diminuição de suas vendas í.
em segundo, l< retenção já é uma prova d'
producção abundante, que excede o consu-
mo, « que. portanto, não poderá provocar
novm? plantações. Somente um insensato
poderá iniciar o cultivo de um produeto que
já existo ern excesso e que leva r,o mínimo
quatro iinnos para começar a produzir.

No» primeiros quatro mezes deste anno, o
café esportado ultrapussn, em quantidade 8
em 7elor, a exportação do mesmo periodo
dos annos anteriores.

O que ue deu com o café, verifica -s« com
os outros prodjictos: — tecidos, algodão, car-
ne, couros, cèrcacs c frutas, (iuc continuai:-.
alcançando preço» compensadores nos mer-
cadoa do consumo.

PATRIMÔNIO

Aos próprios do Estado foram incorpore-
dos, durante o exercicio, novos immoveis. uo
total de 3.727:5258339,

Nos serviços o obras projectados, executa-
dos e cm andamento, foram invertidas üs se-
guintts pãrccllas, que importam cm uiigmer,-
to c ral.oriüação do Patrimônio do Estudo:
Serviço ds Águas  32.176:718^088
Palácio da Justiça  2.99D:950?500
Elcctrificação da Estrada de

Ferro Campos do Jordão. .
Prédios para Postos Fis-
caes

Paiucio do Congresso

Além dessas parcellas, serão, opportuna-
mente, levadas á conta (ios próprios do Es-
tudo. mediante processo regular innumcras
outras, procedentes da acqúísição e constru-
cção de prédios o terrenos pura escolas, ca-
delas, fóruns, postos policiaes o outros edi-
ficio:: públicos,

MOVIMENTO DE BOLSA

O movimento de tiíulos na bolsa de fuu-
dos públicos de São Paulo áuginentou de cor-
ca de 2 mil contos, pois que, :;e Uc 1 de maio
(ic 1927 a 30 do abril de 1928, foi dc réis
112:660:7021500, dc 1 de maio de 1928 a 30
de abri! de 1929, foi de 114.52fl:444f0í)fl, ten-
do se elevado u 11.318.188:407*295 o quadro
da cotações de títulos públicos, e partícula-
res, na bolsa de São Paulo.

Nos quadros nnnexoe, melhor ss verifica-
rá s. prosperidade dos negócios na roka.

MOVIMENTO BANCÁRIO

Na mensagem ds 1928, relatei o nioyimen-
io bancário de São Paulo, a partir de 1913,
fazendo a comparação entre os bancos nacio-
nacs e estrangeiros e demonstrando que o
destes subia na proporção de 60 °;°, ao pas-
so quo o daquelles, os nacionaes, se elevava
a 237 °j°, icndo o movimento global deste
ultimo anno de 7.890.271:000^00(1, para o
qua! os bancos nacionaes concorriam com o
movimento ie 5.130.744:000$000.

Durante •> anno de 1928. esse movimente
se elevou a 10.112:155:000?000, tendo ou hau-
cos nacionaes parn elle concorrido com a
importância ds 7.385.779:000$000.

A producção industrial do Estado, cujas
estatísticas ainda i-ão incompletas í deficien-
tes; foi de 1.677.210:0001000.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

No periodo dc i de janeiro c 81 de descia-
bro dc I92S, o Tribunal «e Contas, que con-
tinuou u prestar relevantes serviços á acl-
ministraçãn publica do Estudo, reallsou 240
sessões ordinárias.

Os processos registados em todas cs Sc-
cretarias de Estado, incluindo o pêrindn ad-
dlclonal, elcvaiam-se a 253.439:151?961.

FUNCCIONALISMO

As fabricas de louças e vidros nianufactu-
rúr.iiu -1.346.554 Itilos de variados artigos,
sem incluir garrafas, e o valor desses r.rtigns
orçou em 7.800:0001000.

Destacamos ainda us producções de:—íer-
ragens, 5.160.003 Kilos, no valor de 
11.299:000?000; moveis, 1.518.723 objectos, no
valor de 00.822:0005000; artefactos de couro
(malas, bolsas, pastas, arreios, etc), no va-
lor do 10.537:400$000; pentes, escovas e es-
panadores, no valor de 7.729:0125400.

Nas industrias da alimentação merece des-
toque a vultosa producção de bebidas diver-
sas: 79.294.866 iiros, no valor dc 
107.480:0O0ÇO00, inclusive 54.352.616 litros de
ccircja, no .valor dc 59.788:097$000,

As conservas, doces e biscoitos produziram
3.156.527 kilos, no valor de 31.945:00Ó$000.

A producção dos quatro frigoríficos cie-
vou-se a 27.549 toneladas de carnes conge-
ladas, 72.233 de carnes verdes, 250.471 kilos
de carnes conservadas cm latas c 40.525 to-
neladás de outros produetos, formando uia
totnl de 141.559 toneladas, no valor de ...,,.,
181.732:078*712.

CULTURA DO ALGODÃO

O serviço de algodão ria Directoria de In«
spccçno c Fomento Agrícola ampliou cons,'«
derayelmentc o trabalho dos campos de ex«
perimciitação para a seleeção c multiplicação
de semente:; fornecidas peio Instituto Agro»
noitnico.

A organisação desses campos visa rncliio-
rnr f. qualidade do algodão, assegurando nos
plantadores sementes apuradas. E' um ira-
balho proveitosíssimo sob todos os pontos,
para o qual cs particulares entram com n?i
terras e n mão dc obra e o poder publica
com us sementes seleecionadas c a dirccçfip
technica, Aiém desse serviço de assislenci.n
o auxilio á cultura, são visitadas e examina-
das as machinas dc beneficiamento do a'go-
dão, para que alcancemos o gráo de perfei»
Cão desejado pela industria. Entrou em e\'e«
cuçãn o decreto n, 4.454, de 11 de setembro
dc 1928, devidamente regulamentado, e quo
visu fiscalisar i'< venda dc sementes, os des-
caroçadores (ie prensa o o registo de marcas
c classificação commercial do algodão.

255:152?', 00

9:ÕQ0$000
2.253:750*000

Estrada dc Ferro Sorocabana:

19.149-.045$ 135

.994:106*213 25.143 :Iã1?350

Linha dá
Mayrink-
Santos .

Irnportan-
cia lança-
du á cor.-
Ia dc ca-
pitai cm
1928 ..

Totsl

Mais:

Incorporação de próprios fei-
tos no exercício

Total .¦'>>__,.-_..__..

..62.837:717*038

3.727:525$339

,.66.B6B:242Ç377

Ante a desogunldade que se notava nos venci-
n.entos do funecionalismo publico do Estado.
principalmente nas reformas parciacs (ias rt-
partições e nos cargos criados depois dc
1913, resolveu o Congresso, como medida cie
caracter geral, até que possa fáíer a revisão
detalhada ile todos os quadros e organizar
definitivamente o Código dos Funccionarios
Públicos, a incorporação dn gratificação de.
25 'j°, "pro labore", e o accre3ci;:io de ',M '"¦
sobre os q::e os mesmos percebiam em 1918.
Essa medida representa Incontcstavelmente
um acto de. justiça e de equidade cm favor
dn grande classe dos servidores õo Estr.õo,
melhorando, sensivelmente, ns suas condi-
ções rie vida, para que possa, desde logo, go-
z:u' de licenças, aposentadorias a outro;-, fa-
vores das leis, cie que se viu privada pela
reducção automática de seus vencimentos,
desde que interrompia u sua actividade.

Opportunnniente, levarei ao vosso conheci-
mento, cm mensagem especial, o cumprhnen-i
to que o Governo deu a essa lei, suggerin-
do, então, outras medidas çorhplcmenfares e
cquiintivas em relação ás diversas clajse-j dy;
funccionarios do Estado.

AGRICULTURA, INDUSTRIA E ,
COMMERCIO

PBODUCCAO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
Foi notável o desenvolvimento alcançado

pela agricultura paulista no anno agrícola dc
1928.

Alúin dn producção do café, cujos dados se
encontram nn. parte referente á defesa desse
produeto, n producção do algodão subiu a
2.214,1975 arrobas cr.i caroço, no valor dc
35.439:6008000.

A producção do assucar attingiu u 1.035.4S6
suecas, no valor de 64.388:309.Í500 e i>. do ai-
cool e aguardente elevou-se a 70.547.258 li-
tros, no valor de 73.375:790$000.

A safra de cerenes, prejudicada pela secea,
produziu, entretanto, 4.404.180 saccas de r.r-
roz, no valor de 132.125:400S0O0; 11.887.500
saccas de milho, no valor de 237.950:0008000
o 3.25.1.160 sacras dc feijão, r.o valor de réis
146.482:2005000,

A producção de fumo cm rolos, foi dc
137.925 arrobas, no valor cie 8.315:125$000;
a de batatas de 4.140.000 arrobas, no valor
dc 39.330:000$ÚGO e a de farinha de mandio-
ca de 024.000 saccas, no -.'11101' de 11:550:000$.

A dc alfufn foi de 16,750.000 kilos, no va-
lor de 8.375:000$000; a :ls rriainonn foi dc
4.580.000 kilos, no valor de _.61O:60G$0OO: a
cie frutas foi de 806.108.342 kilos, no valor
de 44.768:!)50$000, avultahdo, neste total, a
rie laranjas, bananas, abacaxis & liiniJes, nn
importância de 16.797:701$0OO; a dc vinho
foi dc 3.750.000 litros, no valor de 5.633:000$.

Addicionando-so a csrics valores o dn pro-
diicção do café, que foi de 19.381.010 de cuc-
cns. n dos friiíorificos que foi de 
181.732:078$712, hem como n producção in-
ilustrisl, cujos dados ainda ir.comnlctoa fo-
rum fornecidQS pelo Centro das Industria^
do listado ;ic S. Paulo, no valor de 
1.677.210:00051000, temo:: que a producção gc-
ml do Estado, que pode ser apanhada pelasnossas estatísticas, ern virtude do controle
do exportação, dos transportes ferroviários
ou dos impostos, attingiu o total de 
6.545.46U:05382!2.

Ncs3a cifra não se incine :•; maior parte da
producção ¦.!« consumo local, i,or isso que
elln escapa ao controle das administrações o
das estatísticas: mns por uquelles dados ve-
rifica-sé, entretanto, que f. nossa producçãose elevou àquella cifra,

Apesar dn deficiência do serviço da esti.tir-
tica de 1928, podemos avaliar, a importância
dus nossa;, Industrias manufactureiras, cuja
producção vem crescendo., tende alcatiçado os
valores seguintes:

em 1925, 1.318.178:li7*80O;
am 1926, 1.371.205:8005000;
em 1927, 1.600.434:086*000;
em 1928, 1.677.210:000$000.
A crise monetária por que passaram ns in-

dustrias vau sendo vencida e os trabalhos,
ik-.s fabricas, que linviam sido reduzidos, já
estão reenectados.

A fabricação dc tecidos de algodão fo: d •
203.889.260 metros, no valor dc 
358.845:097Í600 ; a de tecido:: dc juta,
31.573.237 metros, no valor de 
122.359:855*500; a dc tecidos de lã,'4,841.054
imciros, no valor de 88.011:776!pÚ0O; a'de te-
cido;: dc seda, 103.051 kilos, no valor dc
33.408:200*000; de tecidos dc linho, 
1.032.499 metros, no valor dc 3.885:741 $800';
ii dc fit.-.s, 53.109 kilos, r.o valer de 
13.277:250$00O.

A producção de artefactos de tecido* Impor-
tou cm 185.630:000.r000.

As fabricas e officinas dc calçados produ-
ziram 11.203.604 vares, no valor de
267.026:000$00O.

As fabricas dc chnpéos produziram 
4.303.161, no valor de 69.803:0OÓf000.

A fabrica de pbosphoros elc.vou-se a
107.442.675 caixas, no vnlor de 8.700:000$000.
A de fumos, cigarrros c charutos produziu
27.950:0001000.

A dc especialidades pharmaceuticas ihe-
gr,u a 21.870:90S?700 c a de perfumarias ii
26.1183:955*830.

A producção dc papel .sem Incluir o de
imprcns.a que não é taxado, importou cm
18.712:742S0O0.

Na cerâmica foram fabricados 317.490 me-
tros quadrados de aznlcljos, ladrilhos *
moznicos, n>> vnlor de 6.550:306$000 e
39.715 nppnrclhos sanitários, uo valor de

i 1.985 ::50f 000.

CULTURA DO T1UGO

Pura intensificar essa cultura, cujos resiil'
tados foram os mais promissores cm varias
regiões do Estado, promoveu o governo uma
maior distribuição de sementes obtidas, hã«
só nr.s nossas próprias culturas, como noa
campos dc seleeção do Bio Grande do Sul, *
do rv.runá g da Republica Argentina e do
Uruguay. A primeira experiência feita, en:
mais de 100 municípios paulistas, sob a
orientação technica do Inspcctor do Trigo,
da Directoria de Inspccçno e fomento Agri«
cola, deu excellentcs resultados. E' dc- espe-
i-ar que, dentro de pouco tempo, cm todas as
nossas terras baixas, seja o irigo cultivado
em grande escala, produzindo uma nova ri-
queza 3»ra o pniz. Depois rins colheitas do
milho e outros cercaes, poderão os colono:!
aproveitar o:: terrenos com a cultura do tri-
go, cujo cycio vegclativo e de formação xa
desenvolvi justamente quando essas torra:*,
ficam desaproveitadas. Nos cafezacs novos,
pcVde também o trigo ser cultivado com gran-
ò; suecesso, como é actualmcnto cultivado o
arroz e sem os inconvenientes de outras
plantas que impedem o desenvolvimento do
café. Por essa -forma poderão os fazendeiros
organisar uma melhor colonisação e bafa-
ttnr o custo das braços pnra as suas Ia-
vouras.

A organisação offcrccida peio Governo
nesse, nssuinpto c- a mais completa possível,
pois, desde o Instituto Agronômico dc Cam-
pinas, destinado ao exame das terras, os tra-
hnlhos rie todos os outros institutos, ixxlcnt
ser conjugados para que se implante defini-'
tivnmente essn cultura entre nós. Examinad»
a terra e sendo ella própria, poderá o lavre-
dor solicitar as semente:: necessárias, bem
corno os teclmicos que visitem c acompa-
nhem o desenvolvimento das plantações.
Qualquer praga que surja será estudada PC'^
Instituir, Biológico e combatido pelo appare»
lhamento de (|ue dispõe a Secretaria da Agri-
cultura. O nosso consumo garante a colloca-
ção remohcradorfl das colheitas c o credito
agrícola, tíe que jú dispõem os nossos lavra-
dores, é sufficiente jiara garanlil-os eontrn
qualquer eventualidade. Consideramos quasi
vencedora a campanha do trigo, esperando
apenas que, pura o seu êxito completo, pro-
curem os lavradores as terras mais ricas rie
suas fazendas c estendam, er.i maior propor-
ção, a. sua cultura,

CULTURA DO FUMO

As fabricas üe cigarros, installadaa no Ei-
tudo, dando preferencia au fumo preparado
em folha, foram grndativanientc afastando
do mercado ;•: producção paulista do fumo
cm corda, de maneira a supplantal-o pela
importação em larga escala, dc fumos cs-
trangeiros c de outros Estados. Cultura e iii-
duslria rcndosissiinu não poderia o fumo
continuar no desamparo cm que jazia e foi
por isso quo o governo, aconselhando e orien-
tando os lavradores, na mudança dc methi -
dos, resolveu amparar a producção paulista.

De) isi;. dc estudar a cultura o preparo «lo
fumo, r. Directoria de Inspccção c Fomento
AgricoUi tem feito percorrer e visitar os mu-
nicipios produetores, rie maneira a inellio),
aproveitar a capacidade de, cada um delles.

Já esiáo instullariiib duas estufas modelos
em. S. Bento do Sapucahy e S. Miguc! Ar-
clwnjo, o ambas funccionando sol, a i'isca.
lisação da Secretaria da Agricultura. Com
essa orientação, dentro rie pouco tempo, aiso
teremos mais « formidável importação de
fumo que fazíamos e que iò no anno do 1925
:-.(•; elevou a 19.000:0ó0?000.

CULTURA DE FRUTAS

Ntt Aiíü'jaaeni cie 1-1 da julho do 19S8, dí •
monstrou o governo o empenho em que st
-.»ncontra»'a, pira i|ue u j:roducçáo das cíiê-
madaa zonas velhas pudesse ser augmentada
o barateada, rie maneira que fosso sempre
possivel continuirmos, pelo volume c pelo
valor du producção, a ter o controle do café,
nos mercados rio mundo. Se a producção di-
mtnuo, torna-se muis cara c não só não
pode concorrer com os nossos competidores,
••-uno ainda installav c manter a apparclhn-
gem du braços e de machinas que precisam
ser constantemente renovadas. Para chegar
ao augmento da producção nessas zonas con-
çadas, tratava o governo rie fomentar a or-
gahlsação dá industria dos fertilizantes,
hojj em uso em todos os paizes do mundo.
Ao pnr disso, lembrava lambem a suhstl-
tuição rias culturas cm riccrcpitiiilc por ou-
tros que melhor pudessem remunerar o ca-
pitai e o trabalho ncllns dispendidos.

Os cafezacs já imprestáveis vão sendo
substituídos pelos laranjncs que offerccem
uma esplendida fonte rie renda e interes-
sam dircctamcntc os lavradores pelas possi-
llilidndes quo encerram. Na época rie nqssa
colheita, não temos a concorrência de ou-
tros produetores de laranja c encontramos
os mercados desprovidos c aptos parn rece-
berem toda a nossa producção. Bslamos
certo:: de que a cultura ri:i laranja cm São
Paulo constituirá uma das bases da nossa
rimiezn c do nosso desenvolvimento.

Iodos os paizes da Europa constituem
excellentcs mercados paru as nossas fruta"
e vão augmentando dc anno pura anno as
suas importações.

Para imprimir á cultura e ao commercio
dn laranja uma melhor orientação o gover-
no contratou um agrônomo especialista cm
cltricultura, que dirija um grande canino
experimental, crendo junto ao Instituto
Agronômico rie Campinas, c mais quntro
estações experimeutacs, err, dlvcrsns retiões
,io Estmio. Nessas estrções exncrimcntscs
estão sendo cuiõariossment: estudadas a se-
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progresso
lecçao de sementes, sementciras. «nxertlas,
ot melhores "cavallos", a poda, a Irrigação e
adubação, tudo emfim que vise melhorar a
nossa produção

Com relação ao ncondicionamento e A
classificação de laranjas destinadas a ex-
portaçãn, está i Roverno pondo cni execução
a lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1928,
que aiitorisou a fiscalisnçãn dos pomares
já existentes c em producção, afim de evi
tar a propagação das pragas e conseguir
maior aproveitamento na cultura, provendo
sobre o beneficiamento e classificação das
produetos destinados a exportação, dc ma-
ncira a melhoral-os de accordo com as exl-
geneias do mercado. Na execução dessas
nic«''riar., mandou o governo construir em
Limeira nm "Packing Mouse", pnra o cmal
o governo federal concorre com o machi-
nismoj b outro em Sorocaba; entrou em ac-
corrio com ns estradas dc ferro para que o
transporte das frutas se faça rapidamente
em vorõcs aprnnrlados; com a Companhia
das Docas rie Santos, no sentido de melho-
rir o frigorífico de ar seceo para o arma-
zenamento rias frutas de exportação; «om
as companhias rie vapores para que reser-
vem câmaras frigoríficas em seus navios;
com os governos dos Estados llinltropbes
para que on produetos a estes destinados on
* exportação pelo porto rie Santos sejam de-
vldomente flscallsados contra o mão prepa-
ro ou an fraudes; e, finalmente, com o go-
verno federal nara oue, por Intermédio ria
Secretaria dn Agricultura, se.in ^exercida em
Santos ti mais ampla fiscalisação.

Além da cultura de laranjas, trata O gr>
verno do desenvolvimento da cultura de
witrás frutas nacionaes e estrangeiras, prin
cipalmente ria cultura dc noras oue já re-
prcsenlfl "ma grande riqueza no Estado.

A culltirn dr. pereiras ern São Roque, apf-
gar rie feita sem orientação scientlfica e sem
? asslslericia indispensável rios porierc-s pu-
hlicos, orça por cerca rie um milhão rie pés
e já representa um grande valor econômico.

lin muilos annos foram transportados para

ali algumas pereiras que deveriam servir de
cavallos" para enxertos e da multiplicação

dessas pereiras foi que se fizeram aquellas
grandes plantações. Com o correr do tem-
po, fniticultores mais exigentes e mais
adeantados foram Importando outras varie-
dades que foram sendo por sua vez multipll-
codas. O resultado de tudo isso foi crear-sc,
em São Roque, essa grande cultura riesorrie-
nadainente, sem inethndo, sem selecção, rie
forma que os seus frulicultores apresentam
por oceasião das colheitas, frutas de varias
qualidades que, misturadas, alcançam peque-
no valor nos mercados dc consumo. Para
melhor orientar essa cultura, o preparo e a
embalagem das frutas, creou o governo cm
São Roque uma estação experimental que vae
produzindo excellentes resultados. Além dis-
so, a distribuição dc mudas de castanheiro,
tamarciras e videiras se vae fazendo regular-
mente, de maneira a augmentar as nossas
possibilidades de producção de frutas euro-
péa3.

COMMERCIO INTERNACIONAL

A ettatlstlca do commercio pelo porto <!•;
Santos continua n revelar a nossa prosperi-
dade. O volume da nossa exportação, cm
1928, alcançou 2.095.148:9178000, papel, cor-
fospondente a libras 51.411.343-0-0, o que de-
monstra um augmento de 151.236:4178000 e
libras 4.106.893-0-0, sobre a exportação dc
1927.

A importação subiu, lambem, em 1928, »
1.480.114:0835000, correspondentes & libras
36.319.934-0-0.

Comparando o produeto da nossa exporta-
ção sobre a nossa importação, o saldo a fa-
vor do Estado foi de 615.034:834f000, corres-
pondenlcs a libras 15.091.400-0-0. Os arti-
gos eme mais concorreram para augmentar a
importação foram a3 machinas, apporcllios c
utensílios diversos, produetos chimicos c dro-
gas. algodão em bruto e cm rnanufactura, fa-
rinha de trigo e gêneros alimentícios, con-
forme se vê do quadro seguinte, no qual se
estabelece o confronto com o anno anterior.

Çmjpií-Ssiíjí*
Mil R*T» F*.p<t4

399? 1929
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Algodão em bruto « *m Knamuíftíttarais <44-
versas 

Aço e ferro em bruto e manufacturse dívtms
Machinas para a industria 
Slachinas para a lavoura 
Outras machinas, apparelho», uttnsllion dl-

versos . ,
Produetos chimicos, drogas s «epichlid&det

pharmaecuticas . 
Pcllcs e couros preparados e curtido}, smas

ínanulacturas 
Juta c ranhamo cm fio rara tecelagem
.luto c canhamo em bruto ••••
Carvão de pedra >.. •
{farinha dc trigo ,„...,....•• •...«•!»•..
Trigo cm grão »•••'• rm• «••
Vinhos communs « finos >...».»•••
Gêneros alimentícios 

g8.S82:866SfliM
13«.369:519*000
18.564:982*000
1.072:8578000

1S0.3U7:o9790M

3».310:9368000

15.528:5268000
4.983:2738000

33.192:9208000
32.132:5648000
41.977:5938000

114.827:7788000
SI.100:2778000
«0.857:7328000

115.687:7398000
131.785:8768000
25.404:5008000
3.227:7108000

148.301:9048000

35.017:9048000

20.294:9lõ?0<)0
4.660:9548000

20í264:2168000
32.029:6358000
50.540:1448000

115.172:4778000
31.510:5238000
79.871:5285000

A maioria desses artigos pórie ser prodmri-
üia em São Paulo, de maneira a jupprlrmo3
ms nossas próprias necessidades, reduzindo
mo mínimo o numero daquclles que leremos

EXPORTAÇÃO

de importar. Par» o crescimento da nossa
exportaçio «s mercadorias que mais concor-
reram foram o café, a carne, os couros, os
frutas, o algodão e seus derivados, como se
vô do seguinte quadro :

JANSIEO A 0SK6EMBKO

T»í«? » borde »o porte ê<t Saníma

Mercadoria» d
Quantidade MIL RÉIS PAPBL

1937 im mi j 
\m

t== =====—~ "¦ " '  aaasa sac a»

Algodão em rama,
kilo  «37.186 8.45«:9J48<W0 —

Algodão em f!o,
kilo  i.m • r7:í50WOO

Resíduos de algo-
dão, kilo  847.015 K4.S07 «7«:i74*XJO Í65:446*000

Resíduos de caroço
rie algodão, kilo. 10.316.400 10.933.400 2.440:3191000 3.414:3198000

Tecidos rio algodão,
kilo  1.285 21.059 13:S5OW00 177:089*000

Olco de caroço de
algodão, kilo ... S66 3008000 —

irroz kilo  4.063.900 50G 1.331:8118000 3208000
Bananas, cacho ... 4.229.2.31 5.025.5,34 12.332:4388000 18.034.17248000
Café em grão,sacca 10.284.538 8.956.041 1.865.670:2268000 1.994.308:4618000
CkiÍ"C. 

.T.*0.1?..11.' 26.129.553 29.513.800 «1.745:3278000 40.499:1038000

valVlo .!"!""'" 236.115 424.378 993:9008000 1.547:6558000
Couros kilo  6.640.422 fl.013.404 14.595:633?000 17.127:4318000
Farellos, kilo  8.033.144! 9.731.000 2.258:1148000 2.704:5808000
Farinhas, kilo .... 39.528 91.050 9:141*000 i 23:6108000
FlkHoS 

.T".0!'.0.' 4.818.895 3.310.935 31.828:3448000 1.432:8018000
Outras mercadorias - -~ 6.776:8898000 11.436:4988000

Totaeg .....J..I 1.143.912:5008000 2.095.148:9178000
Equivalente" em'Vibras'esterlinas. 47.304.450 51.411.343

Ob paizeii qu» mala noa roaderaia m easasltinade a «ma «aposiçCo gMrmaaoata dos
mercadorias foram o» Estados Unidos, •
fflrâ-Drctanha, a Argentina, a Alltmanh* • *
IWia, como &5 ré do quadro seguinte l

tCariaaawte 9*t f«íim

Altemanha. .
Argentina. . .
Bélgica ....
Estados Uni-

dos 
França ....
Grã-Bretanha
Itália 
Portugal . . .
Outros paizes.

Totaes . . , .

1»J?

114.280:071$
156.161:9938
48.445:3568

404.871:1448
75.928:45.3;:;

221.468:753?
85.03:1:0338
25.515:8468
1,VI.580:355$

ms
1«7.966:0601
173.876:3288
46.094:7178

454.302:3778
85.783:626?
261.815:2628
101.021:8658
29.520:4508
159.744:3988

1.282.285:004? 1.480.114:0838

Quanto á exportação, es que mais com-
praram nossos produetos foram os Estados
Unidos, a Allcmanba, a França e a Hollanda,
conforme se v6 do quadro comparativo que
segue :

Movimento por painel

1527

Allcmanha. .
Argentina. . ,
Bélgica , . p .
Dinamarca. .
Estados Uni-
(Iok

França. . . . .
Grã-Bretanha.
Ilespanba . .
Hollanda. . .
Itália . . , . .
Noruega. . .
Suécia. . . .
Outros paizes.

Totaes . , . .

153.053:110$
29.611:1608
50.69516148
23.283:881$

1.208.481:07-1?
188.974:1208
14.149:0818
11.576:5308

12,'..357:1778
63.895:1518
4.495:1488

52.290:0818
17.215:0588
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177.234:176$
30.193:9808
44.132:5638
28.098:4031

1.360.261:000?
144.530:6918
28.068:785?
6.053:589$

130.487:6478
58.775:695$

. 3.204:6128
66.599:291$
17.517:425?

1.943.912:600$ 2.095.148:917$

MUSEU AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

Auxiliado pelas empresas ferroviárias,
mandou o governo construir, hn tempos,
nesta capital, o Palácio das Industrias, des-

produeto* do Estado.
Dando execuçio i 1*1 a. 3.357, &* 11 da

dezembro de 1928, foi ali lnitallado o Mu-
seu Agrícola e Industrial do Estado, que tem
por fim eolllglr e expor os produetos, anl-
mães, vegetacs, industriaes, com indicação
dos locaes de procedência, estatística dc
producçáo, valor commereial e suas appll-
cações nas Industrias, artes e seiencias; ex-
pôr machinas c utensílios de fabricação
paulista; exhibir, além das estatísticas, dia-
grammas, mappas e photographios, relati-
vo3 aos nossos recursos econômicos; fome-
cer informações, analyscs e. outros dados
aos agricultores, industriaes c comnicrciim-
tes; organisar collccçôes dc amostras dc
produetos do Estado para propaganda no
estrangeiro c aproveitamento nos nossos cs-
tabclecimcntos dc ensino; promover expo-
siçôes parciaes de produetos agrícolas e In-
dustriacs c concorrer para o ensino dessas
matérias nas escolas primarias, secunda-
rias e superiores, fornecendo collccçôes de
amostras e realisando palestras instru-
otlvas.

ESCOLA AGRÍCOLA LUIZ DE QUEIROZ

Durante o anno de 1923, esta escola man-
teve-se cm perfeito funecionamento, niinis-
Irando o ensino tcchnico aos seus alumnos
e ouvintes em numero de 101, sem se des-
curar dc outros cursos c estudos de real ini-
portando parn a agricultura rio Estado.

Continuou a fornecer mudas e sementes
de diversas plantas, tendo esse foriieciinei'--
to attingido a 22.900 mudas c 60.090 grani-
mas de sementes.

O numero de candidatos á matricula crer-
ce constantemente, lendo cm 1928 attingido
a 87 alumnos regulares e 14 ouvintes.

No terceiro anno, 16 alumnos conclulr.un
o curso, recebendo o diploma de engenheiros
agrônomos.

Duronlc o anno lectivo foram ministradas
2.310 aulas, no espaço dc 3.267 horas.

Dos diplomados oito mereceram o prêmio
rie viagem ao estrangeiro, a expensas rio go-
verno ria União, e dois receberam o preiiiit.
Instituído pela Sociedade Rural Brasileiro.
Attcndcndo ao largo incremento da citri-
cultura cm S. Paulo, procuro a escola mi-
nistrar aos seus alumnos a maior somnia
rie conhecimentos relativos A sua explora-
ção, desenvolvendo os campos de sementes

sclcccionaclas que possuía a praticando «,
enxertiá na qual os alumnos se aperfei-
çòam. Já se acha concluído, cm grande
parle, o nvlario modelo que servirá para
demonstrações das aves adaptáveis ao nosso
meio. Foi remodelado o jã se acha cm func-
cionaniento o npiario ria escola.

No posto zootcchnico ria Escola Agrícola
tem sírio muito desenvolvido o campo de
demonstração de forrogens, de maneira a
terem ali os nossos agricultores onde buscar
sementes, mudas e conselhos para melhoria
de suas pastagens e aperfeiçoamento do seu
rebanho.

Quanto á cultura _ da oanna, a Escola
Agrícola que foi a primeira a dar o alar-
me contra a praga do mosaico, continua a
distribuir mudas, dc origem javaneza, re-
sistentes a esse praga e com resultados
compensadores em S. Paulo.

INSPECÇAO E FOMENTO AGRÍCOLA

A» diversas secções desta directorio des-
envolveram grande octividade na colheita
do informações, amostras de produetos e de
terras c no vulgarlsãçüo e demonstração rios
processos de cultura mais convenientes, tis-
causando ao mesmo tempo o commcrcio e
distribuição rie mudas e sementes.

A primeira secção lechnica tratou da cul-
tura, beneficiamento, preparo, classificação
e padronagem dns typos dc café. Seus trn-
oalhos despertaram vivo interesse entre os
fazendeiros, relativamente á colheita na-
tura! c ao enleiamento permanente qne
consegue reter ns águas phiviacs e evitar
a erosão do solo, a propaganda e o ensino
sobre a melhoria dos typos de café, pelo
preparo no terreiro c nas machinas, sepa-
ração, numero rie defeitos, e torração, tendo
em vista as exigências rios consumidores,
quanto ás provas ria bebida desse produeto.

A segunda secção tcchnica continuou o
fomentar os campos dc cooperação paro mui-
tiplicar as melhores sementes dc algodão. 0
lotai dos sementes recebidas e entregues nos
postos rie expurgo, elevou-se a 532.373 kilos,
para distribuição, além das sementes pro-riiuirias nas Fazendas dc Faxina, no total
de 14.726 kilos.

Esla secção providenciou também sobre o
exame das terras e os correctivos necessa-
rios para melhoria dos campos de coopera-
ção. Continuou com efficicncia a inspecção
ás machinas de "descaroçnr", a fiscalisação
rio commcrcio rie sementes, cuja venda por
particulares attingiu a 862.713 kilos. riunto
aos proprietários de descaroçadores, foi fei-
Ia a propaganda para melhoria rio typo e da
embalagem. Já está installado o laboratório
com os apporcllios necessários para o estudo
physico ria fibra e a classificação indus-
trinl do algodão, Proseguem os estudos rc-
Iativos á fabricação de suecos de juta, de
algodão c mesclados destinados A colheita
e exportação rie café e ecreacs. Os trabalhos
da secção visam também a propaganda do
emprego de machinas agrícolas, para plan-
tação, capina, aduhação e combate ás pra-
gas.

Sob os auspícios da terceira secção, foi
fundada a estação experimental dc canna,
onde são estudados, desde os methodos de
plantação e tratos cultnracs até a colheita e
o transporte. Introduzindo novas variedades,
creou sub-estaçScs de campos dc cooperação
com viveiros rie canoas para sementes, c
vem orientando todas as usinas sobre as-
suniptos relativos A cultura ria canna e a fa-
bricação rie assucar, álcool e aguardente.

Já estão iiistallarios e funccionaiido oito
caninos de cooperação, tendo a secção ren-
Usado durante o anno as analyscs chimicos
c biológicas, bem como exames microscopi-
cos de fermentos scleccinnados e rie micro-
organismos causadores da moléstia, deter-
minando o combate das pragas cm vários
pontos do Estado. Ha cm São Paulo 5.000
engenhos c engenhocas, rios quac3 cerca dc
4.000 só fabricam aguardente. Em sua maio-
ria os machinismos são rudimentares e im-
perfeitos o operam com grande disperdicto
dc matéria prima. As grandes usinas, po-
róm, têm machinismos aperfeiçoados e não
fabricam aguardente, mas com o sub-produ-
cto do assucar riistillam c produzem álcool.
Durante o anno dc 1928, foram debclladas
algumas moléstias existentes, não se tendo
verificado o appareciiucnto de moléstias
novas. Graças A substituição das antigas va-
rieriades de cannas por outras mais resisten-
tes, o mosaico jA não inspira apprebcnsões.

A cultura, rie ecreacs, batatinhas, mandio-
ca, leguminosas, adubações verdes, bem
como iodas nn culturas forrogeiras, fruti-
cultura e horticultura, acham-se a cargo ria
quarta secção tcchnica. Sob a orientação di-
recta de um funecionario dessa dircctoria,
foi intalíado can São José dos Campos, um
campo dc cooperação para a cultura do ar-
roz, afim de sclcccionar sementes rias me-
lhores qualidades c variedades existentes no
Estario rie São Paulo.

A cultura rio trigo vae se fazendo com en-
thusiasmo, pois os resultados obtidos exce-
deram á espectativn. Das experiências fei-
Ias cm todas as zonas do listado, destaca-
rani-sc ns trigaes de Gallia, na Estrada de
Ferro Paulista, os de Aracaçu' c dc Itapeti-
ninga, na Sorocaba na, c outros cm vários
pontos da Araraquarense,

O resultado produzido entre as linhas dns
cafezaes em formação foi digno de nota. O
governo adquiriu todas as sementes produ-
zirias no Estado, tenrio providenciado ainda
para a ocquisição de mais 100.000 kilos dc
sementes nos Estados do Sul e no estrangei-
ro, para a intensificação dessa cultura no
nosso território.

Não havendo nenhum campo de eoopsrm-
ção para cultura da batata, tem o governo
providenciado para a IscnçSo dos direitos
aduaneiros e desenvolvido a flscalisaçün do
emprego das batatas Importadas para sêmen-
tes. Essa cultura está extraordinariamente
desenvolvida nos arredores de S. Paulo. No
município rie Colia attingiu n 200.000 sac-
cas, cm 1923 e voe se desenvolvendo em
todos os municípios vizinhos. E' uma riiltu-
ra ulil, c remuneradora. Um lavrador ja-
ponez, em Colia, auxiliado pelo governo opc-
nas na isenção rias sementes, numa arca rie
cerca de 8 alqueires, correspondente a 20
hectares, obteve uma colheita no valor rie
100:0008000, A fruticultura, principalmente
o cultura dc bananas, laranjas, uvas e peras,
mereceram esperai attonç^o do dircctoria
ria Insnocção c Fomento Agrícola.

Àrminto seção tcchnica, além rie acomna-
nlior a distribuição de sementes de grãos,
niiiii to'al lie 20.229 kilos, estudou o oropa-
ro do fumo. cri'o consumo em S. t>au!o é
suncrior a fO.000 contos. As nossas fahri-
cas envircam o fumo cm folhas na propor-
çãn de Vnli porá 1 fumo em corda.

A in?"ífl"vo particular é inslcnificanf", nas
¦mas mnr^osfaçnes re1o,!vomcn!e
ca o"rl',o1a, irrieoe"n, drenatem rias terras,
•-.«'o oue os'o srcç"o vem nrocurando inteu-
f.ificor n ipIcrvrrcH) nf'icial no senthlo rie
desenvolver esta prntieo porá O saneimei'-
to rias viirzeas, melhnrnmento rios pastagens
o regularidade nas culturas.

funecionamento dns campos de coopersçSo
instituídos pela lei n. 2.251, de 28 dc de-
zembro dc 1927. Esses caninos estão senrir,
distribuídos pelos zonos mais adequadas As
diversos culturas c, õuando estabelecidos em
nronrieriades particulares, s^o feitos medlan-
Ic contratos. A ellcs a Dircctoria fornece
as sementes e mudns pocesnrias e dellcs rc-
eebe. r>.»rn serem ri;''rihiilrios aos onlrns la-
vradnres as niiapfdndcs rífnl.elecidas nns
contratos, pelos preços ajustados.

TNSTITUTO t>'or ní-irno ar ivc.FESA AGRI-
COUA E ANIMAL

Attendehdo á mais justa e elevada nsnj-
rae-"o dns paulistas, creou o governo O Insli-
luto Biolonieo, iiuc está em plena actlvlria-
de e anparelhadn para resolver, dentro dos
methodos scl"nl|ftcos modernos, todos os
males que affllfiam e sn'ircsaltavam n pe-
cunría c a lavoura de S. Paulo.

Esse instituto não só pela proflctenelii e
Idoneidade de seu pessoal, eomo pelos pro-
blemas nue lhe est'"o affectns no grande
'•amno dc Investigações em mie opem, servi-
rn de nnrir^o da nossa cultura e no nosso
nrorfres^o. Snlvo""-irrinnrio a producção pau-
lista, o InsCtulo Biológico mantém em vidi-
'ante activiriarle todos os seus órgãos ¥ la-
boraloríos o 'A começa a produzir os frutos
rie sens estudos.

O primeiro volume rie seus "Areblvnn",
com o resultado das pesnírisns realísadas, t
uma amnstro rio trabalho que ali se rieseu-

j volve para elevar o nome de S Paulo en-
! tro os grandes centros de cultura dn mun-'dn.

Dentro rie nm nnno estará concluída a con-
frirncção rio edifício, onde se installarA dc-
flnitivamcntc o Institiilo Biológico, cuias sec-
cões flinccionam, provisoriamente, em 4 pre-
riins arrendados c adaptados pelo Estario.

Os serviços que. estavam a cargo da ex-
tlncta Commissão rie Esludos c Dehcllaçáo
da Praga Cafeelra, passaram para o Insti-
ti.ito Biológico, que está fazendo executar as
medidas anteriormente cm pratica e as que
foram estabelecidas pela lei n. 2.288, dc
1° rie outubro de 1928. Essa lei, complctan-
do a legislação anterior para o combate da
praga (Steplianoderes Hampci-Fcrr.), obri-
go o fazendeiro a cumprir rigorosamente as
medidas impostas pelo Instituto Biológico,
sob pena rie ser cassada a quota de embar-
que de café. Nada mais grato ao administra-
dor e ao seientista do que constatar, como
um índice de educação, de respeito A lei e de
verdadeira comprchensão do alcance eco-
nomien c social dessas medidas, que nem
un» só fazendeiro om São Paulo incorreu
na penalidade prevista, obrigando o Insti-
tnt» a agir com maior rigor para a salva-
çãn da grande riqueza nacional.

Foram feitos 33.068 visitas pelos Inspc-
ctores c auxiliares do Instituto, que venfi-
caram o repasse, a catação c o expurgo do
café colhido.

O numero de câmaras de expurgo elevou-
se a 4.534 c foram cortados durante o anno
112.000 cafeciros abandonados, o que eleva
ao total de 1.899.327 o numero de cafeciros
cxtincSis desde o inicio da praga. Nos 92
postos dc expurgo rie jacas e saccaria em
transito, que o Instituto mantém na cani-
tal, cm Santos e no interior do Estado, lo-
ram expurgados durante o anno 12.669.809
saccQS c 1.234.732 jacas, que produziram
uma renda de 318:2198471, recolhida ao The-
souro, para manutenção desse serviço.

A fiscalisação das machinas de aluguel
para beneficio do café, como medida pro-
phylfltica, elevou-se o 135 e rendeu 125:1508,
destinados ao pagamento dos fiscaes e re-
speclivos funccionarios.

Continuou o Instituto fornecendo aos la-
vradores, pelo preço do custo, sulfurcto de
carbono rectificado, de diversas marcas, em
numero de 13.321 caixas, na importância dc
435:9908300. Além dessas medidas, continua
o Instituto a pesquisar e a experimentar ou-
Iros processos para a debellação da praga
cafecira.

A "Proropsasula de Oganda", o fundo do
gênero "Botrytis", bem como a existência dc
uma bactéria pathogenica, estão sendo cs-
tildados e vão sendo experimentados pelos
tecbnicos do Instituto. Foram montados dois
postos para a defesa sanitária, sendo um no
porto dc Santos e outro em Itararé. O de
Santos examinou 182.842 volumes e « ''"
Itararé, 10.333 volumes

o de

cal e em cumprimento A lei que «gol» •

commercio dc'adubos e correctivos. Desta,

amostras, 37 não corresponderam A fiaran
tia dada pulos venriedores. .

Nenhum problema interessa tanto à »

voura paulista, como a regeneração das ter

ras cansadas. , ,.„,„
A esterilidade de nossas terras tem tomo

causa principal a falta de pHosphoro.e. &

sua regeneração será.possível em pouco
tempo com a aduboçõo phosphatada, adai
cionada de potássio e azoto.

As experiências demonstram que ¦*»«"

terras se tornarão novamente, P™^1*?»
o cm condições extraordinariamente eco
nomlcas, como se vê em todos os trabaIhPS
dados e estatísticos fornecidos pelo Institu

'-O&toMto. obtido, pelo Instituto rias
terras adubadas são cada véu mais «nlma-
dores.

CITMCüLTUrU

Para orientar com segurança os frutlcul-
tores do Estado, no desenvolvimento dessa
riqueza, foi instituído o serviço dc cltrlcu.1-
tura, tendo por fim a organização dos produ-
ctores cm associações cooperativas regionacs
afim de poderem concorrer com os seus com-
petiriores. A exemplo da Florida e da Lall-
fornla. essas associações terão o auxilio ne-
cessario, de maneira a afastarem as dirficul-
dades e a ficarem a cavallciro dos seus in-
teresses.

No município de Mineira trata o governo
de organizar uma escola de embalagem e
commcrcio de frutas, tendo mandado cons-
trulr A margem da Estrada dc Ferro Pau-
lista, um grande prédio destinado a esse
fim. Os machinismos para lavar, enxugar,
polir e classificar as frutas, foram encom-
mondados pelo Ministério da Agricultura,
nos Estados Unidos, c são os mais modernos
e aperfeiçoados que existem. A sua capaei-
dade é d'e 12.000 caixas cm 24 horas, ou
seja rie 420.000 kilos dc frutas por dia pos-
súindo duas unidades de machinas de hçnc-
ficiamento com capacidade para 300 caixas
por hora. Para a construcção deste pa-
cking-house" entrou o governo do Estado
em collaboração com o governo federal e
municipla, demonstrando, assim, aos pro-
duclores o exemplo de que é indispensável
a união de todos os interessados para que
haja prosperidade. No município rie Soro-
caba cstA também o governo montando um
outro "packing-house" tenrio jA encommcn-
dado ns machinas necessárias para a sua
installaçao. ,.

O serviço de cltricultura tcrA sna série
no Instituto Agronômico, de onde se irra-
diarão as stib-estações para as zonas que
quizerem desenvolver esta nova fonte (C
riqueza. JA estão em adeantado estado (le
installaçao as sub-estoções dc Limeira, So-
rocabo e a do litoral. Cada sub-estaçao dc-
verá produzir no mínimo .300.000 mudas
enxertadas e 200.000 "cavallos" animal-
mente. Essas mudas serão vendidas por um
valor que não tire aos particulares o cstl-
mulo de produzil-as tombem.

O serviço de cltricultura fornecerá, gra-
tuitamente, para a formação de viveiros par-
ticulares 6.000.000 de "cavallos". Na zona
do litoral a propaganda está sendo feita
para n cultura ria laranja-pera do Rio, da
"grape-fruit" c dos limões. A "grope-friut
t nos centros de consumo mais procurada
que a própria laranja e a sua procura coin-
cide com a nossa producção que vae dc maio
a agosto. Cada pé dc "grape-fruit" produz
de 4 a 5 caixas que cm leilão na Inglaterra
alcançam dc 26 a 40 sbillings. O serviço de
fruticultura terá o seu cargo todas as at-
trihulçõea dc ordem tcchnica e scientifica,
relativos á producção c ao commcrcio dos
cilros.

SERVIÇO FLORESTAL

A este serviço estão entregues a defesa e
protecção das florestas com a regulamenta-
cão das derrubadas c queimadas, o combate
a formiga, o reflorcstaniento e o dcsenvol-
vimento do culto pelas arvores. O Estado
está dividido em cinco districtos florestaes.
Além do horto desta Capital, estão cm func-
cionamento, o dc Mayrink, o de Bauru e o
de Bebedouro,

Foram distribuídas 1.071.172 mudas de
plantas. No horto desta Capital estão sendo
concluídas as obras do Museu Florestal, on-

iwrtí á(
Indo, mí
"'•"!*, H
tldflí i«'•¦101 

(«
"«.Me
«4.(ISJ

O expurgo dos sementes de algodSo destl- (\c súrã0 expostos o herbário, os frutos In
nada ao plantio elevou-se a 894.853 kilos,. digenas c amostras dc madeiras diversas,
tendo rendido a quantia dc 25:8538000. bem como a collccção de ínseetos preiurii-

A venriu dc liisccticidas e fungicidas aos I cjae3 A floresta, cuja biologia está sendo es-
lavradores foi de 30 kilos de sulfureto de tudada. Nesse prédio serão futuramente in

alyscs chimlcas

Além desses trabalhos, ir.ereetrins. >:ná, e.
pccial attenção as escadas pars pe|„ 

'

barragens dc exploração industii.il dos em!
sos dc águas e as águas reslduaes qu, M'
stituem obstáculo ao desenvolvimento mi,.
rui da piscicultura.

A caça, que havia sido raxpceu, fo', re
aberta cm abril, mediante publieaç6cs t ti\
taes, facto também oceorrido pela primei»
vez cm S. Paulo.

Por oceasião da festa daa ave», r.'.ri|MljM
nas escolas publicas, fnl desenvolvida lnt«.
sa propaganda de protecção a ,3 anlnuej
tenrio sido cxhibidos vários films «ducativos
6 dlstribuidos cartazes Illustrados, taboletu
esmaltadas com ensinamentos sobrs o im|.
Ho que os pássaros prestam aos a; rteultom'

F,m 1928 foram matrlcnladoí 4. ,0 BeM|]
dores e caçadores, dos «ruats St) trufisj
também licença paia porte de armaa, tlBj.
a matricula e licenças rendido 66 ..r,:,^

Para o anno de 1929 foi prevista na or».
mento uma arrecadação de 100:01 |< Ml„,
tanto, de janeiro a maio, com 5 mtsti tptt„
já estavam matriculados 8.200 pesesdMM 1
caçadores que pagaram a taxa à» '

mais 640 caçadores nue pagara;-,) ¦
armas, no valor 17:0008. perfanendt
então, a quantia de 136:0008000.

Dos dados colhidos por esta dln
Hflca-se que em S. Paulo foram ai
1928 mais de meio milhão de b
571.870, a saber:
Pelos matadouros nraníclpass.. ,
Pelos frigoríficos 
sem incluir nesse numero o» animam tAi-
tidos pelas xarqueadas, j-ielns rr ilsdonros
particulares e dc algumas pequem i mnnlel.
pnlidades e fazendas, cujos dados ,i- foram
enviados e que augmcntarSo senslvflraeiili
aqucllo total.

Fornm Installadas duas esttiçíííí Si «obU,
uma cm Tietê e outra em P(rassimunsa,

Em 1923 o governo adquiriu um (Brandia
nuro sangue inglcz, 2 árabes, 2 anglo-sníbí!,
2 andaluzcs, 15 cabras e .3 bodes T ggenburg,
15 cabras e 3 bodes Saamer, 10 ovelhas s 3
carneiros Bomcn-March. 18 ovelha.: e 3 car. :
nelros Shropshire e 2 touros hollandeses,

Na avenida Água Branca foram - -Hindu
todos ns obras necessárias pura a Itistallçlo
desta dircctoria, recinto da exposiçJo dj
animaes e rostn zootcchnico, eu.í.i inaugura-
ção se fez a 2 de junho do correr,;», sono,

FAZENDA MODELO NOVA OÔBSÍA

E' este o mais antigo estabçleelmtiite <i
criação dn governo do Estado, qui 11 destl-
na princlpaimentí ao mclhoramenl.-, pel» »•
lecção, do gado caraeu' e do mocho, natlo-
nacs.

Conhecido em todo o Brasil eontlna» tltl
eslabelcclmcnto a prestar releYantí-, icrrljoi
A pecuária paulista.

No anno findo foi ali eons'in:iri<'i um ilb
rom capacidade para 100 toneladas de forn-
gens e um parque de avlcultura iw.r» 1.S0Q
aves. As culturas de forrageni continilím
sendo aiigmcntadas e aperfeiçoadas. No rs-
banho rie curacu's, composto dc 174 •jíu(i!
dessa raça e 116 da raçn mocha naelnnaVm
cada vez mais se accentuaudo n melhoria do
gado que, pela correcção de suas formas, pi-
so, prccocldarie e aptidões, pode, com vint»-
gem, ser confrontado com specimens ^riran-
gciros, dotados das mesmas criialiiladea. At- \
testa ainda o progresso desse melhoramento
o pequeno numero dc refugos nesse rebanho,

A fazenda Palmeiras, anncx* e sob a mt!'
ma direcção da de Nova Odessx, •.-clima 1
cria raças importadas, cujos exemplares tüa
dali fornecidos para as estações riu monta,

HARAS PAULISTAS

Modificado em 1928, realizon o Hsníí ?«¦
lista grande numero de novos trabalhoa, teu-
dn sido reformadas as suas lnstall*ç6ea dl
accordo com a nova orientação. A criação do
puro sangue ãc corridos continuou 1 mere.
cer carinhoso cuidado. Na secção de c ura-
mento, continua intenso o trabalho porá 1
melhoramento do cavallo nacional,

POSTO ZOOTECHcítCO

Continuou a funecionar junto te Praóxt ii
Moocn, em 1928, até que fossem tcrmlnadü
as instiillaçõcs da Avenida Agna itianca. A
passagem de animaes para este posto .«tthijia
a 414, durante o anno. Na estacar, dc monta
teve ao seu serviço 12 reproduetores impor-
tarios.

FAZENDA DE CAMPWINHA

ferro, 185 kilos de enxofre, 4.U4U kuos ue stallados um gabinete de an
pasta rie arseniato de chumbo, 5.885 kitos parn resinaSi tnninos, mater
dc verde Paris, 6.945 kilos dc arsênico bran- outro5 produetos vegetacs, I
co. 5.853 1|2 kilos dc oxionureto dc sódio, mncle (Ic rCsistencia das ma

........  Esta fazenda foi apropriada para emit"
ias corantes c' mcn[«.experimenta! de gado bovino nacional,

iciii como um ga-lc2m similnrcs exóticos destinado;

rtancia (le 10:15/50UU. zcmla (]a Qiapada, annexa ao horto, o ser-1 \mlr/s al»
A secção de botânica elevou 

ç. 
seu hcrlia- vlço florestal conserva a matta virgem, que!1.8 farci»'a

DEFESA FLORESTAL

A lei n. 2 223, de 14 de dezembro de 1927.
'"iil-ineiilaria pelo riecre'o 4.464, vae lendoip,,a ex"cuçãn, em bem ria rio/eso florestal

rio rer,n'-efio'nc"'n rio ptso sério, diií se
1 r"v d'slrictos florestaes aos

f
i"'tns:

l,„>^.,l....^r,.

!'l!''o rm

der ini viveiro para ilislribi^ç^o de

ítnn reserva florestal com 3¦"¦ra floro"'"!:
0-, ,,,r,.,i^,. ,,.,, ,,|„rPi, flnrrstal para os pro-1-...'^.- ,i,.rr,, reserva;
,11 r!--"ili-ni- a conservação e rcconslituição

rias maltas.

1918,

na importância de 110:1578000.
A secção de bota

rio a 23.500 mudas, representado por 9.501)
espécies. A secção de chimica realisou 24G
analyscs de insepticidas, fungicidas, parasi-
ticidas c produetos lherapeuticos dc uso ve-
terinario, tendo informado /89 requerimen-
tos de cnmincrciantcs e feito 24 trabalhos
diversos.

A secção de entomologia e parasitologia
agrícolas iniciou a criação do ' Noviua Car-
dinalis" e descobriu e estudou o nhorideo
denominado "Syncura infraposita ', novo
parasita daquclle pulgão que tantos males
causo A citricultura.

Ascendeu a 8.417 o total de exames e eon-
sultas attendidos.

A secção do phutopathoíogia estudou os
cogumelos que atacam os cafeelroí, a canna
de assucar, a laranjeira, o limoeiro s a ba-
tata, bem tomo estudou, pormenormda-
mente, os vermes que atacam essas e outras
plantas.

As seeçílei da dlvlsüo animal Je estão eom
os seus laboratórios era pleno funcclona-
mento e prestam notáveis serviços & nossa
economia.

Em fins de novembro, numa partida oe
gado puro sangue, importada do estrangeiro
e recolhida ao posto zootcchnico da Moóca,
foram observados symptomas de umaepi-
zoolia de grande gravidade. O Instituto
Biológico, pelos seus tecbnicos, esclareceu
rapidamente a natureza da infecção pela
precisa identificação do mal, como salmo-
nellose, ou paratypbosc animal, a principio
julgada como septicemia hemorrhagica.

Foram preparados os soros c vaccinas
destinados a jugular o mal o a segurança
e cfticiencia da acção do Instituto Biológico
foi mais unia vez provada, extinguindo no
nascedouro essa moléstia que pela primei
ra vez appareccu no Brasil.

Estudaria uma epizootia de garrolilho cm
cavallos e isolado o seu agente ctiologico,
foi iniciado o preparo do soro para o com-

A moctini-| bale a essa doença.
Já é fornecida "malleina" para o diagnos

tico do mormo e dentro dc pouco tempo ou-
tros produetos de therapeutica animal pode-
rão ser fornecidos aos nossos criadores.

INSTITUTO AGRONÔMICO

Durante o anno findo, a secção dc Chi-
mica c Teclinologia Agrícola, procedeu a 400
analyscs diversas, sendo 174 dc terras, 89
dc rochas apatiticas, 77 de plantas proce-
dentes do experiências de aduhação, 4 de
forrogens, 4 de café, 3 de canna de assucar,
3 de águas residuarias de fabricação dc pa-
pcl, 2 rie sal destinado aos animaes, 3 de
vinho, 1 dc aguardente, 1 dc massa alimen-
ticia e 1 dc oleo de gyrasol.

FISCALISAÇÃO DE ADUBOS

Das terras analysadas, 21 amostras eram
de. outros Estados ria Ucpublica, senrin II
rio Blo rie Janeiro, 6 de Minas (ieraes, 2 do
liin Grande rio Sul c 2 de Goyaz.

Foram feitos, dc 11 rie julho a 30 de de-
bro, 334 analyscs de adubos e correctivos,
sendo 119 em amostras enviados pelos pro

(lciras.

representa a physionomia ria zona e já pos-
sue 120.000 pés rie pinheiros brasileiros.

INDUSTRIA ANIMAL

Durante o atino dc 1928, a primeira secção
(Zoothcchnica) fez realizar 90 viagens rela-
tivas a questões zootcchnicas, prestou 888
informações e forneceu 70 plantas de cons-
trucções ruraes. Nos livros gencalogicos a
seu cargo foram registados 103 bovinos, 30
eqüinos, .34 suínos e 36 caprinos, importa-
dos durante o anno. Foi iniciado o estudo
dos campos naturaes e a constituição de um
herbário da flora camnestre.

A segunda secção (Veterinária) executou
serviços de natureza urgente com referencia
A mlcrobiologia e A anatomia pathologlea.
Durante o anno foram premumidos contra o"pyro" e "anaplasmosc" 215 bovinos.

A terceira secção (Defesa Sanitária Anl-
mal) trabalhou intensamente no desenvolvi-
mento do seu programma, principalmente
na inspecção de carnes congeladas, destina-
das a Grã-Bretanha depois do convênio as-
signado com o Brasil. Vao sendo executados
todos os serviços Impostos pelo Código dc
Serviço Sanitário Animal.

Os marchantes, conduetores e negociantes
do gado, depois de iniciado o serviço de in

Na fa-1 Çí"? da cnn,e Para exportação, bt.v como t
1 outras aptidões. Foi tambem inslallada nei-

crlaçüo
ecçáo dl

uma secção especial pai(le porcos e cabras, passando m suacarneiros para o Haras Paulht»

ESCOLA DK PESCA

Crcada pela lei n. 2.250, de 28 fl« riestnfbro de 1927, è esta a nrimeira escola de p«-ca que funeciona no Brasil. O governa msn-
dou fazer as suas installaçõcs «rr íiianiji,
em prédio alucario, até que possam ser feitai
as suas installaçõcs definitivas.

Tém sido muito bons os resultados lê ei-
tidos pela Escola de Pesca, que logro attralr
a curiosidade pouhlica na exposfçâi ü aprt-
stada de apparclhos de pesca, estudos dl
fibras, matéria prima • de todos ca »:cew-
rios pertencentes a esta espeelslidudí.

O curso vocacional ijtse Já eontti j 'tndi 1*
mero de filhos de pescadores, rrat. . mete-
««.eram analphabetos, tsc «rodaria*» m»-
gnineos resnltados.

APICULTÜIU

As obras de parque de «pfentttBflsram concluídas no começo deste .,
do sido iniciadas as aulas pratícui'de março. .Tá possne este serviço o
de numero de núcleos de "rainhas'
c de outras raças aconselhadas, e.

speèçílo dos' animaes em transVto.iím^i.ro-ln"^^"!" 1? 
Seu, P™*™™™

curado embarcar somente animaes inteira- ...,. . l0' lne«'™vcls serviços í

ri-
CAMPOS DE COOPEUAÇXO

foi approvario'o regulamento pára 
' 

o í prios'fazendeiros • 215 remcttidas pelo fia-

mente sãos, 110 seu próprio interesse, para
evitar recusas, prejuízos c contaminações.

Com essas medidas tem sido sensível a di-
minuição das moléstias, principalmente da
febre aphtosa. Continuou esta recção at-
tendendo a todas as consultas e visitando as
fazendas de criação que reclamam a presen-
ça de um veterinário.

A quarta secção (caça e pesca) orgsnlsa e
reallsa trabalhos inteiramente novos em São
Paulo e mesmo no Brasil. Na execução da
lei oue visa a protecção da caça o da pesca
foi feito Intensa propagando para n form
ção de nm ambiente favorável ao maior des
envolvimento da nossa fauna. A cxnlnraçãn
da industria da pesca offerece grandes pos-
sibilidades econômicas. Os porieres nintiici-
pães desta capital já volveram as suas vistas
liara este ossumpto c o commcrcio de peixe
já começa a ser feito dentro de outras nor-
mas. Foi construído um moderno frigorífico
cnm capacidade para 20 toneladas de peixe,
em substituição ao mercado antigo que foi
demolido, c o tronsporte do nesendo de Sau-
tos é hoje feito em carros frij?orif!ros, sendo
a sua dstrlhnição na capital ren'!s?dn em
açnu-rues mndernns e hygicnlcos, bem como
a entreca do peixe n rionveilio inssmi a ser
Mia em aüto-enminh5os frigoríficos. Alím
disso outras empresas particulares vão con-
s'rn'ndo fri"or;r!rns para a d'strilmlça"n c
armazctinmcn'o dn peire n^o s<S nesta rml-
tal, mas. tombem, em veras cidades dn in
tçrlor. Tenrio sido fundaria em Porto Epita-
cio uma grande empresa de nesca, o governomandou fazer ali um frigorífico e construir
na Soroeabana os vagões aprontados para olra"«H>rto .Io pesí-dn rie arrua doce, eorr to-• das as condições bygitnlcat necessárias.

naulista, nos trabalhos de seíecçálhas, preparo de colmcias, nugmentnroducções dc mel e cera e nurnipi:ses produetos, de accordo com (
mentos modernos.
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EXPOSIÇÃO ESTADUAL DK Av Wvüí

Apnrovnndo o regulamento pa« 1-ao Estadual de Animaes CIctreto 1
de 19 de dezembro de 19281 man.ios o í«'
verno construir, junto á Dircctoria de 'f'

ra riustria Animal, na Avenida Agus Hranfí.
a- "s ed'Hcios e dependências necessarlaa r»rl

esse fim.
Corresnonde o governo A justa «splraçío'los criadores, que naquelle recinto encontrai»n local apropriado para a exposição do M>

dos trabalhos que vim realisando. Por 00-
'ro lado, ns certames que ali se r<rriisiríi"'jemonstrarão os esforços do governo para •
desenvolvimento de mais essa. gTsr.Jt ril"''
ia paulista.

ESCOLA Dí MEDTCIHA VETRKEíAWs
Durante o perindo em qne estiveram »»'¦¦ensas as suas matrículas, foram feilas »'

erormas Indispensáveis no prédio r dípíj*¦'enclas ria escola. Essas obras, porém, •«•
provisórias c Impróprias ao funccmnamell>,' a escola, que, pP|„ ,nn jmr,ortanría «!a '
n'itir a Insinuação definitiva.As aulas da escola funecionaram réguW'•nente, tendo sido ampliado e aperfelÇM<lo s
seu curso.
"OMMTSSXO CEORRAPHICA ü GEOtOtKC-1

Contintuu» 10a íaUaeícUd* o* iraM!»1

'
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Os mais interessantes trechos da Mensagem do presidente Júlio Prestes ao Congresso Legislativo a 14 do corrente
¦pü%. * ¦¦•¦••*<sr*£on»ifci> Ar. canta áfssuCÍ io Se-,8. PaaSo Um «ido fees» dirigida». E* conv*

<mes íHrtrsai eonat. Além desses aervl-
..ns*., «oti-nnou-s* « CommlasAo ao estudo
isj,ís «protnndndo da» jazidas de apatite em'nanem» e das sondngens de petróleo em
vnr.rthy, S. Pedro ts Piracicaba. Foi tam-

biam publicada a primeira caria geológica do
tfstado, na escala do 1:1.000.000. Os estu-
ji\t para o levantamento dessa carta foram
vealisados â proporção que re fazia o servi-

geogrnphlco. As differcnlen formações
>3o separadas com grande precisão. Elle
iostra, por meio dc cores de convençío in-

ternaeionnl, desde o período srchoano até o
terclario, todas as rochas existentes no Es-
tido. K' este um dos trabalhos de maior
valor que * Commissão Geogranhlca tem
produzido e que representa muitos annos
do estudo e- de esforços íiccumuíados.

PESQUISAS OT! PETRÓLEO

Data ris S6 annos ns primeira* tentativas

nlenta ao Estado aondar poços que venham
augmentar os conhecimentos nobre as for-
maçôes rochosas que, sem duvida, terão mui-
ta utilidade, além dc auxiliar as pesquisas
de petróleo. Para este fim A aconselhável
ndquirir-se uma machina de sondagem bem
adaptada para perfurar ellabase, que é uma
rocha muito dura, podendo ser provavelmen-
te encontrada cm sondagens na zona do Es-
tado onde ae suppõc haver oleo. Visto como
na phase presente de desenvolvimento i es-
scnciftl adquirir maiores conhecimentos ao-
bre as formações rochosas, especialmente em
relação i existência possível dc folhelho Dc-
vonlano, na zona sudoeste do Estado, o typo
preferível de sonda c o que produz os me-
lhores testemunhos dn rocha de preferencia
ao typo que seria empregado mais tarde para
a operação de poços produelivos de oleo,
quando a existência de areias petrolíferas ti-
ver sido verificada. Portanto, no momento, a
principal necessidade é obter-se unia machl

,'¦"'« descoberta do petróleo no sub-solo na de tirar amostras de folhelho e no mesmo
«sulista. A primeira sondagem, digna ele tempo perfurar diabaso dura em velocidade

otn foi a nuo mandou proceder o Sr. Eu- "guiar. Isto poderá ser conseguido ou por
eniò Ferreira de Camargo nas proxlmldn-1 uma sonda combinada. typlca, na qual os tre-

ndngcm esta que attlngiu I nnn09 Ae Percussão são suspensos num cabode!, de Rnfcto, sonri
dando r>í,nrofundidade de 488 00 ms

a quantidade de oleo pesado, cuja amos-
u se encontra nn Commissão GeogrnpIliCn

e Oeoloalci.
Em 1908 o serviço geológico do Estudo,

interessado no nssumplo. preparou-se pnra
fazer ps nrlmelras perfurações. Em 1921 o
Governo Federal instnPnu ns duas primeiras
-ondas em S. Podro, tendo encontrado o
primeiro posto dc gaz natural cm quantldn-
de apreciável,

Km 10211 o serviço geológico registou o
«neontro de pequenas quantidades de pe-
vroleo livre, na sondagem de Arnquá, em
8. Pedro, á profundidade de 241,ms.80.

Pela lei n. '.!.219. de 9 de dezembro rie
1927, o Congresso ntitorlsou u Governo do
Estado a proceder ás pesquisas necessárias
para a descoberta do petróleo em S. Paulo
Os trabalhos feitos, sempre de accordo com
os technlcos do Governo Federal, têm tra-
zido novos elementos de convicção sobre a
possibilidade de completo êxito nn desço-
bcrln do precioso combustível, Nn perfu-
snoão locnlisada á margem do córrego Tu-
cuín, cm S. Pedro, á profundidade de
tfi7,ms00, manifestou-se a presença de nleo,
»(.)» a fôrma dc irisações n 236,ms.00, ruim
arenito Intercnllndo em folhelhos cinzentos,
verificou-se a oceorreticla du oleo pesado.
Essas rmostras eram trazidas do fundo do
qinço nn caçamba de limpeza. Em seguida,
deram-se desmoronamentos c a ngun ehe-
gou a elevar-se até a bocen do poço, sob
pressão, tendo apparccido gaz natural, em
Bcuciin qunntidnde.

Continuados os trabalhos, o gnz natural
anginentoti de quantidade, tendo surtido, fc
tona (1'agua, uma espuma nmarclln de oleo,
da qual foram retirados cerca do 20 litros
de petróleo. Kssns amostras, examinadas no
laboratório chimico dn Escola Polytecliiilca,
revelaram nina proporção mininiii de resi-
duo r.sphnltlco, pelo que parecem pertencer
,í classe dos petroleos de base de parafina,
Essa perfuração proscguc, revelando sempre
Inícios animadores dn existência do petro-
íeo commercial. A sondagem do Guarchy,
que já produziu o poço mnis profundo do
Brasil, cortou matérias com cheiro forte dc
petróleo o apresentou manifestações da
existência petrolífera na superfície da
água de limpeza no poço, sem outros re-
imitador,. A* sondagem da fazenda Boa Es-
pernnça feita no cume do nntlclinul, cuja

flexível t caem um metro rnnls ou menos em
endn pancada ao penetrar a dlnbnse, ou po-
dera ser feito de uma maneira mnis barata e
produzir amostras melhores, usnndo-se uma
sonda de dinmnntc. Ern nmhos os cnsos, dc
verão ser empregndos os tubos duplos afim
de se obterem boas amostras de folhelho
mollc, que são nJ rochas principaes que es-
turnos procurando no momento."A procura do oleo ó dlffici), mesmo com
os melhores conhecimentos geológicos, os

do Paleoroictf antigo. O faelo dett» Svaeia Esta parte da formação GUels! eonslste um
acr ao mesmo tempo eatructnral • hydro- ""' - '--•

graphica, í de considerável significação eom
referencia á extensão subterrânea dos extra-
ctos Devonianos, assnmpto de grande inte-
resse nas pesquizas de petróleo."As principaes formações do Estado São
as seguintes: -- a partir de cima:

Cascalho» fhiviaes recentes
Areias Pleistorenlcos
Formação de Bauru' (Cretácea
Formação de Cnloâ f Jurasslco D
Corridas de lava, em gera! d* dlan«s*
Arenito de Rotuentu' (Triasslco com *s fa-

mirins de Plrnmboia na base)
Formação de Cnrumbatahy (TrtawSeo f «

Permlnno)
Schisto de Vraty (Permlano)
Formação de Tatuhy fCarboalfero V
Formação dlaclal fCarbonifero)
Arenito da formação Dcvoniana
Rochas crystallinas, provavelmente pr*-

Gambriano."Não pnreea necessário faaer acrol nma
descri peno detalhada desans I'nrmaço><. <rx-
eepto daquèllas feições que tenham Inflnen-
eín dlrceia na questão da occnrreiicla de pe-
troleo. Uma descripção completa dns rnes-
mas deverá npnarecer no livro que o Dr
Pacheco « o autor estão escrevendo e deve-
rá fienr prompto para publicação em poucos
mezos."O íchisto de Iraty ê s formação mais In-
leresrantc dns expostas, considerando n sua
intima associação com quasi todas ni illdl-
cações de petróleo que se fim descoberto
Consiste largamente om sebísto oelumlnoso

I do fvpo n que se attribiie a formação rio po-
i troleo' em multas outras partes do inundo._ O

melhores mnchinlsmos e os profisslonaes | 
"^eo'"nci|c 

encontrado, nrovcnlénto dos
mnis peritos pnra dirigir as pesquisas. Nn C«- perfurados em S-o Pedro. Guarehy e
iforna, México o Venezuela, milhões de dol- nnMe, é pesado, preto e asphaltico.Inrs lem sido despendidos em explorações | n^'^^^ de petróleo liquido encon-

trnd.is nos noros têm sido pequenas, con-
sistindo principalmente em numerosas go-

que continuam durante cerca de 20 ntinos nn-1
tes que cada campo fique em condições dc dor
um lucro compensador. Somente na Pérsia '
é que campos lucrativos foram desenvolvidos I
dentro de poucos nnnos, depois de iniciados
os serviços, E' umn excepeão devida á sorte
e a 'um estudo profundo de todas as nbases
da geologia do paiz, por honmens peritos"Resiiltiulos rápidos sno impossíveis em
enmlnncr região nova."As companhias dc oleo e os homens In-
leressados em nenocios de oleo nos Estados
Unidos empregam agora cerca de '1.000 geo-
d.i geologia do paiz. por homens peritos."O melhor serviço feito neste listado, nu-
ra o desenvolvimento dos seus recursos pe-
troliferos, tem sido renlisario pelos Drs. Jo-
viano Pacheco e Guilherme Florence, dn Com
missão Ocographicn e Geológica, durante
grande parte de suns exislciicías. A principal
necessidade nnrn o desenvolvimento futuro
do Fslndo, neste sentido, é o nooio epie de-
verá ser rindo n c^tes funccionarlos, nfim de
que possam completar o serviço e so nrepa-
rar nnrn continuar esse mesmo trabalho."Uma blbliothecn geológica bem nppnrelha-
da, que os conservará ao corrente do pro-
gresso dn acioncin em nutras partos dn mim-
do, é onlrn necessidade urgente. Se não ie
tomarem taes medidas Imrhedintaniente, o
Fstmlo e n Sciencin perderão o beneficio de
nnnsl todo o trabnlho dos Srs. Florcrce e
Pacheco, e as companhias eme estão tentando
desenvolver os recursos míncraes do Estado
serão prejudicadas por falta de eonhccimon-
tos geológicos,"O lüstndo de São Paulo está citado nn
parte oriental de um grande ponenlnno quese Ipolinn para oeste, tendo sido levantado
no longo dn sim margem oriental por um mo-
vimento no longo do umn falha normal que

íocnlisaçãa foi imposta pelas condlçoas oi>sisc^uo n |tnn!, r|a cosfní r?.|a planície é iiiiih
estructiiras geológicas, favoráveis á hypo-<,,llncl.ficjp ,);,;r!.çn(in "por ynlles rasos c Ini-
íhese de um deposito de petro'co, continutm,os» ,,„,, tcm f(ms margens emninndns si-
eom intensidade. . mente s curtos trechos no atravessar rochas¦\ machina que trabalha nesse serviço foi n,,rns.
adquirida na Allenmiiha, é de grande ca-
paridade, sendo o seu peso quatro vezes
inai •!• que os das outrns que trabalham em
,H. Pedro o Gunrchy. A sun tubulação per-
mltte avançar até 2.000 ms de profundi-
tl.ule. e, sendo de typo combinado, poderá
facilmente passar, por uma simples mano-
brn, do trabalho de-pewussão, para o dc
i'.t'cão com tcsteniiinhos.

i' Dr. Chester W. Wnshburne, esiicciu-
contentado pelo governo do Estado

a estudar as possibilidades da existen-
cia do pctro'co no nosso território, visitou
quasi todo o Estado, tendo percorrido, em
companhia de seus nuxiliares, desde o Rio
Grande até o Parannpnnemn. Nesses tra-
balhos, foi o Dr. Wnshburne acompanhado
pelo Dr. Joviano Pacheco, geólogo ela nossa
Commissão Geogrnphica e Geológica, tendo
sido identificados vários aiiticlinacs dc
grande importância para « exploração do
petróleo. O relatório do Dr. Washburne
'irá, sem duvida, contribuir pnra apressar
ji solução do problema que i Um dos dc
maior interesse para o nosso paiz.

Pensa esse especialista que as tentativas
renlisadus até agora não tôm grande si-
gnificação, por não lerem sido locnllsadas
om estrticluras favoráveis.

Damos n seguir alguns treclio.i do rela-
lorio apresentado pelo Dr. Wnshburne, pe-
los qunes se verá o vulto e importância
dos trabalhos rcadisados, São suas estas
observações-, "A cstratigraphia t a estru-
lítura aqui são favoráveis á existência do
fietroleo. As indicações dc óleos asphaltl-
«os pesados e de resíduos dc oleo, dentro
e acima dos fotbcdos pretos dc Iraty, são
individualmente pequenas, com excepção de
dois grandes afornmcntos de arenitos as-
oinilticos, porém, numerosos • largamente
.lípalhaclos através rios Estados de S. Paulo
i do Pnraná. As Indicações dentro « aelma
ão Irnty seriam melhores se o oleo 18o
•'osso tão pesado, condição assa provável-
¦',icntc devida á oxydação. As amostras
provém todas dc profundidades inferiores
a f)00 metros c, muitas, de menos de 200
metros. Oleo de melhor qualidade rodo
«ccorrer nas areias acima do Iraty, na par-
;» sudoeste do Estado, onde o folhelho do
iraty se acha cm profundidade dc 050 me-
tros ou mais, dependendo da localidade.'" Umn i.rohrcbilidadc ntttractiva para cíísen-
volver grandes poços de petróleo de primeira
qualidade é fornecida pela possibilidade da
presença de folhelho Devoniano por bnlxo
da parte central e oeste do Estado. Isso se
funda em base Iheorica, tal como o encon-
tro de traços de oleo verde leve uns areias
de formação Cl.-.cial de Tatuhy, em trea
poços, bem como na presença, cm todos os
lados da bacia do Paraná, de arenitos De-
vónianos hnsnes, que nn Bolívia se encon-
tram por baixo dos molhclhos cleogenicos.

"Os folhelhos Devonianos são considera
dos como origem do oleo de primeira qua-
'.idade encontrado nos grandes poços nber-
tos recentemente nn parte leste da Bolívia,
apenas a 1.000 kilomctros a oeste da ba-
ria elo Paraná."Nos anlicliniics dn pmte sudoeste do
Estado são recòmmcndavcis as perfurações
rotn amostras inteiriças (corc-driljing) para
determinnr a presença on ausência' dos fei-
lhelhos Devonianos. A sim presença nni-
innrá ns pesquisas por parte de empresas
particulares."As meias inferiores das camadas Gla-
íiâes são espessas, porosas t separadas por
¦corpos dc argílla próprios pnra as Isolar.
Poderiam cilas constituir bons reservato-
rios p.-rn o oleo proveniente dos possíveis
flt.vpolhrlicosi folhelhos Devonianos iiife-
rlores. Na minha opinião, os folhelhos De-
vónianos hvpothclicos offcrccem a melhor
probabilidade de haver cnmnos petrolíferos
do valor no Estado de S. Paulo.

"Por outro Indo, penso oue a completa
falta iippr.renle dc vasnmentos recentes ele
oleo de origem Irnty, apesar da nbnndan-
cia de resíduos sólidos c dc muitos traços
da oleo viscoso encontrados nos poços, in-
dica pequena probabilidade de se cncein-
tear petróleo cm quahtidatie commercial
Vovenicnte dessa oriaem.' - Míoulsa» de petrotoo »» Batade a»

"O pencplnno se extende «trnvés de uma
serie de e-trartos Palenzoicos c Mczozolcos
q"0 mergulh-m para noroeste c ângulos bnl-
»os. porém maiores do que a Inclinação dn
olanlcle A leste dou extractos Paleozoieos
se rn-lia mna larga faixa de granito, gnelss,nhyllilos e milrns rochas metamornblcns que
se extende nté o máximo dc 2S0 Itllometros
nara o interior, c tem somente 100 kilome-
tros rie hrgnrn nn parte centr-al do seu cur-
so nirnvés do Estado, no sul da cidade de
Sío Paulo."Ao oeste da área de rochas crystallinas.
sb acham as varias formações cm fnixns que
são sitcocssivnmonte mais novns, n medida
mie se nnnroximnm dá parte occldentnl do
Rstado. Em primeiro logar existe um& faixa
do depósitos Devonianos entre Faxina e ítn-
rnré. seguidos dc depósitos Glnciacs de edade
Cnrbonifera, vindo em seguida schlstns pre-
tos Pcnninnos, e schistos o arenitos massi-
eos, Trinssleos que são cnncarios por lavas
Triasslens ou .lurnssieas. Essas lavas con-
stltuem um chnpadâo, sobre o qunl se encon-
tra nm largo lençol dc arenitos finos e ver-
melhos, provavelmente Jurassicos, capeado
em certas firens por um lençol rie arenito cal

Ias e nma natn dc petróleo um tanto pro-
mineiadn, que apparece sobre a agtin dos
poeos."As grandes «mostras em ernosiçãn pare-
"om ter sido obtidas nela dtstlllação dos re
sldnos de petróleo solidificado nos arenitos
snriorfíeiaes."Alguns destrt nltlmns tím gvande exten-
são, o o mnior de que tem conhecimento o
autor está ris margens rio sul do rio Tietê,
na Fazenda Salllnho, 10 kilomeiros acima de
Porto Mnrllris, Nesta leirnlidade existe um
nlto paredão de nrcriito rinndo sobre o rio.
Oulnre iiie'ros de*te arenito tstáo saturados
de um residiin solido de petróleo asphaltlcn,
liuránte n guerra, o Sr. Jorge Orieshach,
dono ria propriedade, Installotl ninehinas para
a trltnração e lavagem dá nrels em gnn
nnoritc r.nrn remover o resíduo asphnltlco
O Sr. Grieshneh relata o facto do o initcr'nl
nlphnlticn afundar-se nn água. Declara elle
eiiifl j, roelm ma's proellictlva rontém de 1B s
20 °|* de nsphalto, mas que algumas dns cn-
mndns contém tão somente 5 "l". Este atlo-
ratnc-nio rie resíduos asiibslticos rie petróleo
está lnralÍM-lo na parte inferior da fjrmsçán
de Brituentu',"Uma occorrencla semelhante, de arenito
sntlirado de resíduo de petróleo asphaltlro
solido, encontra-se em Ilofetc. A írcin sutn-
nula a':'iiriçn nli a cspcssnrn máxima dc dois
metros."Am.bns ns occorrcncias de areia asphal-
tica estão nas camadas de Piramboia, que
são constituídas de arelns exlmctlficadas e
schistos argilosos vermelhos nn parte in-
orlor dn formação de Botucatu', de cdndr
Trínssica, As occorrcncia-s são de Interesse
por indicarem o quê se deve esperar num
nnticlinal can epie as mesmas areias estâc
cobertas de rochas na extensão de algumas
centenas de metros. A uma tal profundi-
eliwlc, onde a coberta rochosa protege o pe-
troleo contra a evaporação e cspecialmcn-
te contra a oxydação, póde-se esperar que
ns mesmas areias contenham petróleo as-
phaltico, ciscoso o preto. O unico lognr
onde essns condições «no preenchidas sn
tisfactorlnmente serin sob ns lavns da parte
occidental dos Estados de S. Paulo e Pa-
rnná."Fora dahi, as arclan de Piramboia «a-
tão por demais junto á superfície do ter-
provavelmente transformou todo esse pe-
Ias agnas meteoriens cm circulação, o eme
provavelmente transformou todo esse pe-
troleo cm asphalto solido."As areia» nn parte Inferior das cama
das dc Piramiboia são as únicas que pare-
cem suficientemente espessas (1 • 3 me-
tros) e bastante grosseiras para ae eonstl
tiiirem em reservatórios adequados para o
petróleo que se origina1 na formação do Ira

arenitos grosseiros, porosos, de 2 a 20 me-
tros de espessura, sepnrados por camadas
de schistos argilosos, alguns dos qunes ex-
liibem as faixas annuacs denominadas "Vnr-
ncs". A existência de schistos Devonianos,
acima suggerida, deve ser considerada me-
ramente como ama possibilidade a *;r vcrl-
ficada tão somente pela sondagem. Se qual-
que? eompnnhla possuísse os direitos sobre
o petróleo numa grande área do Estado, pro-
curaria, em primeiro logar, perfurar alguns
poços profundos com a sonda dc diamante.
para constatar a presença ou ausência dos
schistos Devonianos na parto sudoeste do
Estado."So esta fomiaçSn petrolífera A» Bolhla
existir neste Estado, como eu suspeito, elln
estará Immcdiatamente abnixn das areias
porosaj e masslçns ela forninçiin Glnel.il, de
modo que so pode esperar que tenbn carro-
gado nqucllns com petróleo. Nessas cnndl-
eões ellns produ/.irinm grandes poços de pe-
troleo de nlto valor, taes como oa que térn
sido perfurados na Bolívia."As feições prlnclpnos dn estrnctnr» geo-
lógica de S. Paulo estão, nnlcs de tudo, nn
sun posição com referencia á parte oriental
da grande bacia rio Rio Paraná. Como con-
seqüência desta posição a maior parte das
formnçóes do F.stndo dirige-se pnra oeste,
na direcção do rio Pnraná. Assim é que dn
oceano AHnntico pnra oeste se encontra umn
faixa de granito, phyllito e outras rochas
iivtnmorphicas com umn largura de nercn de
10(1 kilomctros: cm seguida uma fo.Ixci de
40 kilomctros mnis ou menos de sedimentos
glnciacs ele edade carhonifera, não levando
em conta n pequena fnisri Devoni.in.i de Fn-
xinn a Itariré; vem em seguida umn faiTii
de 50 kilomctros nu mnis depósitos Pcrinln-
nos, e depois nm extenso lençol de sedlmén-
tos npproximadnmente horizontaes, Trinssi-
coj (Jurassicosíl e Crclaceos. até quasi n
rio Paraná, nas fronteiras oceidentaes do
Estudo."Os eixos principaes dos anticlinaes en-
contrndos no F.stndo tfim n direcção nnprn-
xlmndn de oeste noroeste, com os seus lados
mais inclinados ao tinrlc. Pnrçcem ter sido
formados principalmente em fins do tempo
Permininno, por um imnulso subversivo pn-
ra o norte, que se snppôe ligado á formação
de Sierra de Ia Ventana. próximo a Bahia
Blanea, Argentina, a uma distancia do cerca
dc 1.600 kilomctros. Nessa época o dobra-
mento local produziu muitos pequenos
amarrotumentos nas camarins próximas dc
Cajuru' e Monte Snnto. nn pnrte nordeste rio
listado, descobertos pelo Dr. .Tovininnq Pa-
ebreo. Em outras partes não se tem ohser-
vado solução de continuidade angular neste
horizonte, excepto no antlcllnal de Boa Es-
nerançn. a oeste de Piracicaba, onde o autor
descobriu uma distineta solução angular,

"Numa érn geológica muito posterior, no
ocriodo Terclario, c continuando até os tem-
oos recentes, térn oceorrido pertubacoes cm
linhas approxiraadamente em angulo rçci,-,
com as dc que se trata. O rtfeito principal
dessas perturbações foi a creaçáo dc uma
grande falha no longo do oceano Atlântico,
que levantou n parle oriental do Estatlo in-
cllnando-a para o Oeste. Neste tempo for-
mou-.se. a falha do vnlle elo Rio Parnhyhii.
Isto teve logar no período Terclario. prova-
vclmento em tempos PUocclliços, como o in-
dicam os peixes, fosseis estudados pelo D .
Smiíh Woodward. Este ultimo movimento
provavelmente tem ligações com ns
mações dos Andes. Parece mio ter
tido nenhum nnticlinal considerável

96.260. Kess* total e uni* »• eB«mtrasa
:-í2.373 lmmlgrantes espontâneos, numero
até então não registado pelas estatiaticas e
que faz baixar a 14, H % o numero de
subsidiados que no começo do anno ainda
entraram em virtude de contratos anteriores
que estavam sendo cumpridos.

í.tcsenirWç/ue r.m Santos. — Em 1928 dea-
embarcaram em Santos ,scndo acolhidos pe-
Ia tnspcctorla de Immigração, do Dcparta-
mento Estadoal do Trabalho, 51.SOI ím-
migrantes.

De janeiro • março, chegaram 11.371;
dc abril n junho, 10.800; de julho a setem-
iiro, 13.462; e 10.258 no ultimo trimestre,
perfazendo aquelle total de 51.891, contra
08.432 em 1927; 62.809 em 192G; 63.797 em
1925 e 67.810 em 1924.

Em 091 vapores naeionae» eh*í»ram
lf..nfi5 lmmlgrantes entrados; em 94 japo-
nezes, 11.130; tm 201 allcmàce, 9.195; em
127 frnncezes, 6.468; em 96 inglezcs, 4.017;
em 96 Unlianos, 3.731; em 44 hollandczes,
l.filó; em 18 hcspnnhoes, 230; em 3 Onor-
ie americanos, 140, e em 1, que arvorava a
li.i ideira chilena, chegaram 2 Immigrantes.
Nos últimos vinte e cinco nnnos tem sitio
o seguinte r> movimento do porto de San-
tos, comparado com o movimento geral de
entrada dc immigrantes no Estado:

Knfreda fofa? Knfrocfia jrorífaK/os
Annos no Estado Numero Poreen-

tagem

IODO...... 39.67-í 3S.33S 96,38
1010 40.478 37.690 93,1!
1191  64.990 50.957 78,04
1912 101.947 91.463 89,71
ID13 119.758 110.572 92,33
1014.'..'... 48.413 47.200 97,49
1015...... 20.937 16.618 79,57
191(1 20.357 17.857 87.71
1917...... 211.776 22.905 85,87
1918  15.041 12.000 80,18
1919  21.412 17.418 81,34
1920...... 44.553 32.484 72,91
1921  39.601 32.223 31,36
1922  38.635 32.473 84,05
1923..-...« 59.818 47.249 78,98
1924  6.1.161 67.810 84,81
1928  73.335 63.797 86,H6
1926...... 95.16'.l! 62.809 65,31
1927  92.413 68.432 74,05
1923  96.273 SI.810 33,90

straeçlo da linha «cttna Mbírtu MíHM-to» •
o porto do Cemitério, no Rio Grande, dne v»-
riautes entre Ityrapíua e Dois Córregos, n®
ramnl rie .lahu'." e do alargamento de bit oi*
entre Rincão e Barrctos, via rnma! de Mojy
Gunssu'; a Companhia Mogynna de Estradae
dc Ferro continuava ns obras de melhoramen-
to do traçado de sim liulin até^nguary; *
Companhia Ferroviária São Paulo-Goyns ?r-
zia avançar o.-, seus trilhos entre Olympli:
o * cachoeira do Mnrlbondo; ai Companhia
Estrndn ric Ferro Caracol dava andamento
á conslriicção de nua tinha dc Espirito Santo
do Pinbnl ás dlvisns dc Minas Geraes, ora
direcção a Andrndas innti<;o Caracol); * »,
Estrndn de Ferro Oeste de São Paulo, ftt*
pnrte dc Tnyuva, apresentava, já assentaeíoej
15 kilomctros de Unha, dos quaes 8 Stlío.
metros, no trecho entre Tavúva a Tayassta'»
em condições de serem trafegados.

Todas essas linhas estão .subordinadas, í®
regime geral da lei n. 30, de ti de Jusính®
de 1892.

ES^TtADAS OR PERRO ViemES 8 B©=
TRADAS COM VAPORES ESPECIAES

Ern 31 d» áísftiiVhro estava vlrtnalmrato
concluída « constnicçSo deis linhas eoneiDeUÍ»
das na conformidade dn exttricte lei ti. 1.8$©,
do 23 de deiembro ilc 1921, com cxctpçSo At
pertencente á Companhia Estrndn de Fenr»
Uáraré-Farturn, cuias obras fienram yuaifa»
lysmiaa em virtude da rnllencln d»<iraíUa
Compánhln. Nn intiihe. ultima mensagem, esc»
puz detalhadamente ao Crmrrrosso oa motí=
vos qiii? leva mm o governo a negar o ans;S=
Ho rde-lteclc» '.icln Itararé-Farturn, por «atai?
ern elesaceordo com as autòrisaç.fies tegaess.

Haviam attingldo o ponto tCTiiinal 'ni»P=.

i cario em suas concessões, as seguintes «f>
fradas vlcinaes; linha dc Pontal íi Morra

1 Agudo, da Companhia Estrndn de Ferro Mor-
I ro Acudo, *.\k extensão de 41 kilometros; lí«
I nh.i de Campos SaPcs a Barreirinho, dai
i Cornjieiilrin listrada ric Ferro H»rr« Bonita,
j com 18 Itllometros; linh.i de Serrlnha « Bi-
. belrno Preto, >in Companilla Eleclro-Metal«
i iurgica Rrastlclra, com o desenvolvimento
I de 43,720 kilomctros. Esta ultima foi inuu.
I gurada em caracter provisório, no dia 1« dí
í maio, e ns cluns primeiras aguardam, parm
i lal fim, a condirão de obras «ec<ssorias.

A Companhia Flectro-Metnllurgica Brasi-
. lelrn, concessionária do uiixPio ísrtcind de
I nue lr.->'n a lei n. 2.110 B. dc 29 r!e Dezembro
j dc 19V1Í, * proprietária dn llnh» vlclnal de

«"O SeiTinha ,t Ribeirão Prelo, jil recebeu, «rniffl
empréstimo a quantia eío 4.0,10:1100*000 pa-
ra os fins mencionados na letra "b" du
cláusula XXrv do decreto n. 4.020 «le t) i»
Março do 1926 que baixou em execução * re-
forids lei estando ainda, em 31 de Restmbr®
ultimo, em viras de receber » quantia m «ina
lem direito como auxílio para s eonstracçJio

3.279Ida alludida linha vlcinnl Semnhs-Bilwlríei
1.723 Preto, nté o Hmlla do 3.000lOOOíOOO.
1 217 Em 31 de Dezembro, ns dividas das «otnii»
1.129 'dns, 

por miitilios reembolsáveis atllnglam <t
I imiKirlnncia de 8.688:703?&16, ssslm dlterl-

Os i-ístímces í.008 distribuíram-!» por 42 minados pelos seguintes devedorese
outras nacloniilldades, S. Paulo Rsüvray Compnny

Procediam da Europa 22.820, ela Asla j

Entra os puas-ngeireu deaembarcacSo»
Santos, durnntc o anno findo, predominam
os immlgrantca das seguintes nacionalidades:

Portugueze.»
Brasileiros
Japonczcs ,
Itnliiiribs .
Svrios , .
Hcspanhôes
I.itiiunnos ,
Polonezcs .

13.465
12.029
11.176

2 719

defnr-
produ-
dentro

11.120, dn África 9-15, dn America do Norte
| 125, do Rio dn Prata 2.275, de porios do Bra-
, sil 1-1.510 e 6 haviam embarcado cm outros

porios.
Desembarque iib capital —- Do tola! dos

entrados durante o anno findo, 44.387 chega-
rum n esta capital pelas estradas de ferro,
recolhendo-se á Hospedaria de Imniigrnntcs
do Departamento Estadual do Trabalho.

Desse totn', 552 procediam rio estrangeiro"Existem muitos pequenos antlclinnes n
Estado' mns que são sufficientemente grnn-je 985 eram das seguintes nacionalidades:
dM-pnra produzirem caninos de pctrolcivse ¦
contiverem areias petrolíferas. Os anticli- j Polonera
naes podem ser encontrados por observações . Portugnczn
geológicas na superfície do terreno, sem.o ¦ Hespanhola
auxilio de qualquer instrumento geolog co. I .. ,...,..•

Nenhuma tentativa se tem feito para uosco
brir todos os anticlim.es do Estado, nem pu
dc eu descobrir bastantes anticlinaes para
manter determinado proRrnmran de sondagem
durante um periodo de mnis de nm anno. la-
rn fazer mais, seria necessária a fondjuvaçao
de vários geólogos treinados nn procura de
estruetura geológica. Se o Estado tem a m-
tenção de procurar attralr as grandes cm-

presas petrolíferas para umn exploração cm
reifrn, o melhor será não procurar descobrir
todos os anticlinaes. mns sim deixar a maior
parte deste trabalho pnra as companhias pe-
trollferns. Dessa forma as companhias terão
probabilidades ele obter domínio completo
dos campos petrolíferos a serem pesquisa-
dos: no passo que, se se publicara oca -

ração de todos os anticlinaes, admittlndo que
isso seja possível, o resultado seria que mui-
tas das terras apropriadas seriam niv, i:'i.i,!.«s

Hindu'
Auririacíi
Italiana .
Vlcnri .
Lilhuana

264
97
Al
46
24
24
12
13

Os restantes U eram! tcheeo-siovaeos I;
vi-.'0-slavos, 4; sulssns, S, e mmeno, 1.

Nos annos anteriores, nsslm tem sido o
movimento de chegados na capitali

tv, pois que têm uma capa protectorn, ae pelos especuladores e oul™,",„Jni"„°Yroleo
i schistos argillosos, que o Impedirá de se j com o domínio das companhias dci petro eo
'escapar para n superfície do terreno. Os s sobre seu campo de pe sqiusas bm tn uiios

arenitos d» formaçào de Corumbatahy aXo casos, taes operações dos esp cc il do et
cm sua maior parte de grfi demwladamen- pediriam a entrada de companhias de petro
te fino. de excessiva densidade devido á ei- leo em regiões que. de otitr, (.uma., t.....
nucnl ução, sendo geralmente de 20 a 50
centímetros dc espessura; porém em aí-

enreo com finns camadas de caicareo Creta- guns Wnres existem depósitos de areias parte sul-oéste do Estado", visto parecer,
eeo. Todas as formações são dc origem con- moilcs mnis espcssa3, próximo ao topo da accordo com et techniea, que essa partei on
tinental. excepto o Irnty e o Corumhntahy, formR^ão dc Coruanbatahy, e que poderiam Estado offercce as maiores pronnDtliciao.es
até ngorn geralmente tidos como sendo oii- „„„,,!»„!,..«« »m h,,na niv.ln» nítroliferas, "nara uni accumnlo rie oleo em quantioaoe

trr-ninados em águas snlohras, mns que o autor
suggere terem sido cm parte depositadas em
águas altamente salinas."As feições princinnes da geologia do Es

companhias ha muito procurariam explorar
"Aconselho "n perfuração do um poço na- de

O espesso e masslço arenito de Botucatu commercial" Além disto, Parece ser o

que se sobrepõe directamente is camadas cho do Estado que offerece « m.eJnorPF°»,Í
do Piramboia. e que produz altos paredões bilidade para o encontro de "eWsiM petroli
na pnrte oriental do cSuvpadão, nao está feros Devonianos, que tf"\%1,M'l^'in'-'?• V^'

tndo foram produzidas por deformações no cttpea(j0 ,ie r0cha impermeáveis o, portanto, tomando noa campos petrolíferos da ,<olnla-
fim do pcrloeio Permlnno e pela inclinação I n5o 6 considcrndo apropriado para deposito "Poderia ser furado um poço naquella re-
para oeste, nos fins do Terclario. de petróleo subterrâneo. | RÍSo com qualquer typo de, mri^,ll.,ll''^rin4í."„,

"O dobramento principal na Amertea do! «Todo 0 petróleo eju» se
Sul, no fim do Permlano, eoncentrou-ae na schlsto» do Iraty e se concentre
Republica Argentina, próximo á Bahia Blan-
ca, produzindo a Sierra dc La Ventana, • a
Sierra Blanea. Naquella regláo os arenito»
Permlanos foram alterados para quartzltos compensando ae despesas eom a soa CJtplo- naçfio com as maclunan rotativas cnm,""ns
e os schistos argilosos foram mudados em rll.g0 a «apeetntiva de aleatiçar-s* este] para perfuração rias rochas mais di anuas,
lonsa. A deformação consistiu em subver- resultado parece remola, * menos «jne se Desde quê se afigure melhor para o '-sinim
são na direcção norte on noroeste. I ncI.fure caríssimos poços atravessando osl não tentar explorar por si próprio os poços

"A Intensidade destas deformações wst- i»—-™-. ,?¦ ,n.,Sxisc na oarte sudoeste dol nctrolifcros. mas apenas mostrar as compa-

1 giSo com qualquer typo dc machínlsmo mo-
MlarJne nos I derno, tal como uma sonda combinada tynl-

re *« «anal-leu, "Typical Combinaiion Ris', que consiste

quer das formações mencionadas acima, em ferramentas de percussão suspensas par
ser* petróleo asphaltico pesado. Um pe- um cabo em um» vigIa <Je balanço tlanflo
troleo desaa aatnreaa tem pouco »alor, aSo pancadas de um metro de curso, emi eombl

mói)
1O'0
1011
1012
1013
1914
1015
1916
1917
1018
1019
ion.,1
1921
1022
1923
10*14
1n2'(
1*126
1927

1.438
3.788

14.033
10.461
9.186
1.213
•1.319
3.500
2.78!
2.981
3.994

12.069
7.878
fi.162

12.569
10.351

9 538
83 553
23.98)

3UPPRIMENT0 DE BRAÇOS

(Camtio Limpo a Bragas-
ça), por garanti». Ar. juro» $.OTfl:W7»J?8*

Carnnrn Municipal de Pira-
jej (subvenção eio tramvraa'
de Sarutayá a Plrnju)..., ?M:iítW#!tó)

Companhia Electro-Metnllurgl-
ca Brasileira, auiillo a qn»
se refere n letra b da clâBj
sula XXIV do decreto
il. 4,fr20, de 4 de Março
de .19JKJ  ü.m-.WtfflW

Companhia Melhoramento de
Monte Alto (llnhit vtclnal

de niltlramí t> Vista
Alegrei  m-.m$m

Companlilm Estrada d* Ferro
Morro Agudo (linha t!-
clnal de Pontal it Morro
Agudo)  t.MMnm

tTOlíA OK MATRINK k 9AN1K»

Prosegulrasta fifWB liatena* wlSwidtiít ®í
trabalho» de cnnstrucçae, dc grande trone®
ferroviário de Mayrinli s Santos. Iniciado»
os serviços dc reconhecimento em fins dc Ju»
lho de 1927, viiunos intesratmentíi conclnl-
do o projeeto dn unha a 11 de Junho d<9
anno pnsjndo, com * confirmação do 'orça-
mento respectivo, Inicialmente calculado, dl
160.000 !000$000.

A despeito das dlfflruldades Jipiwiwntii-
das pelo traçado d* nova estrad* e dai elir»
cunatunclns desfavoráveis para m realísaçío
dos serviços, Iodos os trabalhos íoncerneti'-
tes aoa estudos da, linha » consubstanciados
no projeeto orgnnisndo foram concluídos
com Inteira satisfação, quer pils sua rapides,
quer pelo sen cnsto de 1.063:903$681, nntinst
discriminado;

447:2961288
556:977?3S«

$$:

Pcrminnns e post-Trinssicas dimlnue rapl
damente ao norte da Sierra de La Ventana.
Comturio o seu effeito pode ser observado
nos Estndos do Paraná e São Paulo, onde pro-
duziu numerosos pequenos anticllnncs dlrl-
gidns em geral para oíste-noroíste approxi-
mndnmente."Um grupo delles te extende de Jacarízl-
nho, no norte do Paraná, pnra leste, alem de
Bello Monte, no Estado de São Paulo. Um
outro corro em dlrecçilo semelhante, ao lon-
go do curso Inferior do rio Ticté. através-
saneio os snltos rio Umbununga. Um forte
nnticlinal do mesmo typo dá origem lis qtié-
das de Gunyra ou Sete Quedas, no Paraná.

"O mnnpa geológico publicado pela .Com-
missão Gengraphlca e Ocologica mostra que
esta serie de dobras orientada de leste p.ira
nisto não tem praticamente nenhuma infln-
enein sobre a distribuição dns formações do
Estado, a não «er na parte extremn, sndors-
te, ao sul do rio Pnrnnnnnnema onde as ro
chns se dirigem pnra oeste, para contornar
« saliência nnticlinal i|uc avança pnra oeste,
na parto norte do Estado do Paraná, feição
esta nrovavelmentc ligada ao typo de dobras
que fizeram a Sierrn de La Ventana no Per-
miano. Fora dahi a distribuição das forma-
ções é determinada pela Inclinação pnra oes-
te, começada em tempos Permlanos e que
foi renovndn eom maior força nn ultima par-
te do Tercinrio."A bacia do Pnraná tem nm eixo prlncl-
nal dirigido pnra nordeste não muito nfas-
tado rio curso do rio Paraná. E uma linela
csfnícttirnt que se caracteriza pela occe.r-
rencin rie extensos lençóes de lavas bnsnltt-

dcrrnines dc diafoasc na parte
Estado. Náo se pôde avaliar a espessura de
diabas» que se teria de perfurar em rçual-
quer poço, porém, as observações miperíi-
ciaes Indicam que provavelmente «cttlngirA
a cento e tantos metros."Melhor expectativa, de descobrir eampos
petrolíferos remuneiadorcs nos Eatedos de
S. Paulo o Paraná nos offercccm as indi-
cações de petróleo de uma origem e horl-
zontes inferiores, provavelmente de schls-
tos argillosos Devonianos que não afloram
i superfície can logar algum do Estado.
Essas indicações consistem em traços de
petróleo verde e leve, encontrado nu forma-
çúo do Tatuhy, no poço estadual de S. Pe-
dro, e nas camadas Glaciae.s no poço de
Bofete. Estas formações, bem como o are-
nito Devoniano que lhes está por baixo,
junto a Faxina e Itararé, são intclramen-
te Impróprias para n formação de petróleo.
O petróleo não é do typo asphaltico que se
origina nos schistos de Iraty, mas sim de
uma côr verde clara, provavelmente de typo
parafinico, tal como se origina nos schistos
escuros Devonianos da Bolívia. Na Boli-
via a Standard Oil Co. of Bolivls, nuceur-
sal da Standard 011 Company of New
Jerscy, conseguiu recentemente alguns
grandes poços de petróleo de boa «juallda-
de. Os schistos escuros estão situados jus-
tnmentn acima do arenito basal Devoniano
na Bolívia, o como existe uma solução dc
continuidade acima do arenito massiço De-
voniano em Faxina a Itararé, separnndo-o
das camadas Glaelacs, 6 possível que a ero-
são pre-Glacinl tenha removido os schistos
pretos daquclln zona. Uma tal erosão pro-

leste existe uma leiiuencla | vavelmcnte seria menor sob a parte een-
a parte, 

- ¦ ¦ • ¦
irgllosos

ra^nkU°"dVPncnVs%m^ traí "da" 
bacíã, peitnlttlndo n conservaçãocom:..

o-cento os arenitos e schlstns
Devonianos nue monas oceorrem ns parte
oriental do Paraná, etenriendo-se um pouco
no Fslndo de São Paulo.

"Na parte occidental ela bacia em Matto
formarões Palcnzolcas estão co-Grosso, «i

dos schistos pretos Devonianos, expllcan
do-se assim o petróleo verde claro encon-
tradn em duas localidades, nas camadas
Glnolncs c dc Tatuhy."So se. dér pela presença dos achitos De-
voniinios no Estado dc São Paulo, todo o

cima dos wtlcarsoa »

dos arenitos!petróleo ncllcs originado se achará aceumu-
stenriem por

«etamorpbicM
bertas por nma ,,™"s*re|f s° 

esVcnneV''põr|Ía"do"nãs"camadas"de nfeias que se lhes to-
1*!*:'!°: Z™«í\ 1^ «etamorphk.«'brePfiem, pertencente. 4 frm.çto Gl.tlaL

nliias do oleo que possue uma região convi-
dativa para pesquisas, penso que sm* me-
Ihor empregnr mnchinisnío typo Corlng .
que dará testemunhos exnclos das rochas, ele
maneira a convencer os geólogos rias grandes
companhias que valerá a. penn pesquisar no
Estado. . ,"Depois de atacar o poço em projeeto no
anticlinal de Bello Monte, pnrece ser melhor
não ao recomemndar ([iiaesquor novas perfu-
rações antes de se conhecerem os rcsultndos
dessa tentativa. Onlno também pela perfu-
ração ele um anticlinal na parte Inferior do
"curso do rio Pnrnnnpanema", do rio Santo
Anastácio ou do "rio do Peixe", havendo
Indicios de umn "estmcturn bem marcada
naquella região". Infelizmente, nao lemos,
no presente, dados detalhados sobre a geo-
logia daquclln pnrte do Estudo.

"Parece necessário epie o próprio Estado
teime a si o encargo de provar a presença nu
ausência do schisto preto Devoniano, visto
qne as companhias de petro'co não parecem
dispostas a omprehendcr tal trabnlho. Pro-
vavelmcnte cilas preferirão gastnr ns suns
reservas em pesquisas, fazendo tentativas
cm outras regiões eme lhe-, pareçam actual-
mente mais convidativas. Esta maneira de
Rgir lhes é mais conveniente nus condições
actuaes da industria petrolifern, que se acha
deprimida em virtude da snper-producçSo c
dos nreços baixos, tendo nctunlmente as
grandes companhias mais petróleo do qtis o
necessnrlo para o consumo. Se o Estada pu-
desse demonstrar a presença dos schistos
Devonianos, por melo de testemunhos extrai-
dos ele um poço profundo, provavelmente ai-
gnrna companhia viria aqui renlisar perfura-
ções."

MOVIMENTO lalMIORATORIO

Com a snpiircssno da immlgrnçSn subsl-
diária a immigração esoonlanen cresceu oip
1923, batendo o "rceord" do movimento Im-
migratório do Estado.

Os immigrantes entrados no Estado du-
raota in» anno alcançaram a cifra de

Do total dos Immigrantes entrados sm SSo
Paulo, 87.403 foram encaminhados par* a
lavoura, excedendo, largamente, ás maiores
cifras até então consignadas pelas nossss es-
tatistleas, pois que, cm 1927, haviam sido ín-
caminhados áemelle destino 61.908; em 1926,
46 116 em 1925, 44.919, e ete, 1924, 42 422.

Dos immigrantes entrados neste anno,
apenas 819 firaram na capital, o eme attesta
,\ (fiiníldade do elemento que procors o Es-
tndo, buscando desenvolver as suas setfvlda-
des na lavoura, pois aquelle mínimo msnert
fora neen sequer approximado.

VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS |
VIACXO FÉRREA EM GERAL — WAUOÜ-

RAÇÃO DE NOVOS TRECHOS

Diiranta o anno d» 1928 foram ínanaTora-,
dos no território do Estado e entregues ao trn-:
fogo publico 104.193 Irilomotros de novos
trechos tle linhns férreas, assim distribuídos:
14.993 Itllometros de Gnllin a Garça, e
33.891 hilomctros deste ultimo ponto * Ma-
rili.i, no prolongamento do rnmnl de Agudos,
e 12.089 kilometros entre Moema c Vassu-
nunga, no prolongamento do ramal de Santa
Rita, todos pertencentes á Companhia Pau-
lista de Estradas dc Ferro e concedidos oob
o regime da lei n. 30, de 13 de junho de
1892; 43.720 Itllometros da linha de Serrl-
nhn n Ribeirão Preto, no ramnl de Serrlnha,
Concedidos sob o regime dn extlncta lei nu-
mero 1.830, de 23 de dezembro de 1921 e
pertencentes á Companhia Eleetro-Metalhir-
gien Brasileira.

EXTENSÃO EM TRAFEGO

Com a inclusão desses novos trecho» e
computada n extensão resultante de peque-
nns corecções feitas nn kllometrngcm do ní-
gumas estradas, a extensão em trafego dn
rtfdc forrovlnriu paulista nttingiu, em 31 ri..'
dezembro ultimo, a cifra de 7.001.377 kllo-
metros.

NOVAS CONCESSÕES

Verificou-se durante o anno de 1928 nma
unlrn concessão, feita pelo decreto n. 4.470,
de 4 dc outubro, á Companhia Ferroviária
São Pntilo-Goyaz para construir, sob o re-
gime da lei n. 30, rie 13 de junho de 1892,
um ramnl que, partindo do kilometro 39 da
sua linha em construcçSo, entre Olvmpii r. n
cachoeira do Mnrlbondo, se dirija a Nova
Granada, com um desenvolvimento de 46 ki
lometror..

LINHAS KM CONSTRUCÇSO

N" fim do atino passado prosegula a Com-
uanhla PaulUta de Estradas de Farro na con-

ReeoriliecimenU) , ,.„., „«-,o -o *~
Exploraçío . ................
Ixicnçâo , . ...............
Trnbitllios de escriptorio o pn-

jectos . , ...............

Esj* projeeto, era* ecmpreriende ai llgmçííesi
entra nfnyrink e a estação de Snmaritá, a»)
kil. 19 dn linha Sanlos-Juquiá, apresenta:
fundamentalmente o» seguintes caracterlsti-
coj principaes: extensão, 135 kil. 364; imifli
mínimo, 345m62; rampa máxima, 5 «I"; ten-
gents mínima dc 100 metros entre curvas
reversas; linha dupla pnrí bitolf. d* om ra*-
tro, entns trlihos, com piatnforfnais á« 3nn,S.

Deritje as obras d* arte especiais de no-ju
estrada contam-se 32 tunneis, numa astensS»
total ds 4.500 metros; 18 vlaductos, «ora «1-
turns diversas, tntnlizaiido uma MttníSo ap»
proximnda de 1.500 metros; 96 mnr»l M
arrlmo com o volume de 76.1500 mttroo assW-
cos de alvenaria; 6 pontes « pontilhfies «5*
vãos diversos. Hnve-ra em todo o percurso II
esUçõea, contadas as extremas de Míiyrtmk
e S.imnrlt.A. Os serviços des terraplenagíisi
estão calculados em cera ric 11.200.000 ms-
tros cúbicos, As sunerntnicturas da.s 'lontta^,
viaduetos e pontilhões comportarão tren? d»
typo mais pesado que os nctun.es — On'«p«p
45. A capacidade dn garahlto iiatlsfas An n*-
ccssidadc5 da futura electrificaçáo dfi ístre-
traeia.

Para effelio da construcçno foi i Ilnhsi di-
vididil cm 45 trechos (22 no planalto <? 53
na serrai, elos qunes 43 estão sendo constrói-
elos por empreitada e o inicial f. o terminal,
respectivamente, por admlnislrnçüo oontrt-
tnria e por ndmitiistraçãn rlirccln da estrada.
O serviço de perfuração dos tunneis, <iue íoü
dividido cm 4 grupos dlstlnctos, constituiu
contratos ,'1 parte com 4 empreiteiros.

Os trabalhos de construcçSo, pronrinmcoiii
dita, iniciaram-se em maio de 1928, st*e«n-
do-se os quatro primeiros trechos do p5a-
naUo c o segundo da serra.

Dessa dntn em dianle, intenslflrsfaim-i» té
trabalhos etc medo tnl que, ao finiUr-*a *
anno, existiam 20 trechos no planalto « 1S
na serra em condições rio receberem swdS-
ção: tinham sido escavados 2.396.066 m. «.;
estavam concluídas 96 obras de arte eows-
rrnns e 16 se achavam em andamento O w-
lume escavado representa 23,4 *i" do total
previsto a escavar e o custo médio risssft «t-
cavnçno, por metro cúbico, incluindo trane-
porte, est.ivn. r.cssn oceasião. em 5?66fi, anaí-
xo do orçamento aprescnlado. „„^

Acompanhando os trabalhos de constrnes*»
foram orr/anliadòs todos os nerv cos aeew-
snrios t. de imprescindível necessidade par*
o andamento rias obras, taes como: o estar»-
leclmento de estradas Para o «ransnort* de
matcrlaes, nnma extensão rio cerca rie W7 ti-
lometros, a iicqulsiçSo por doação, compr» on
dcntirr.TiriioSo dos terrenos necessários i
fniva dn Unha e n assistência pcoptívlatic»
ao numeroso pessoal occupndo nas obras e
estimado, nn fim do fliino pnssndo, em eereis
d.. 12.000 homens.

, Para çue i. iinht Míittufc-SttatM ^««'twwsí
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O Estado de S. Paulo e o seu pfQgEI§so'
interessantes trechos da Mensagem do presidente Júlio Prestes ao Congresso Legislativo a 14 do corrente

apresentar perfeitas condições
harmonia, tornava-se necessário remodelar^
traçado e duplicar o trecho entre a estação
às Samarlta c Docas, da linha do Santos :>.
Juquii. Para isso iniciaram-se. os devidos
-átúdos, procedendo-se ao levantamento do
terreno' o fazendo-se cuidadosamente as ne-
üêssariasexplorações entre São Vicente e Do-
:•}.•', no intuito de se estabelecer, nesse tre-
lâo, um novo traçado (pio permitia a condu-
-jSo directa dos trens da Sorocaba.jia ao pon
ío mais conveniente do cács e abi facilite a
movimentação do material rodante.

Â:i despesas realisadas até 31 de dezembro
com os estudos, trabalho.-; accessorios c pre-

paraçao do 'oito da linha de Mayrinl: n San-
tos, incluídas as dc administração e fiacali-
uará,-,, sommavam 19,941:912*956 que foram

pagos polo credito especial de 30.000 contos,
aberto pelo decreto d. 4.416, ile 22 de agosto
áo cnno passado.

f_OMMISSXODE SANEAMENTO DA CAPITAL

Ao obras de adducçSp de 86.400.000 litros
i-l-rios da água de Guarapiranga tomada na
represa, cie Santo Amaro, iniciadas em março
de Í928, ficaram concluída:: em fevereiro ul-
•limo, realisando, désfarte, o governo a pri-
meira etapa do grande plano traçado para o
abastecimento dr cidade de São Paulo com
águas próximas.

Essas obras, parte das quaes Já comporta
capacidade dupla, ou sejam 172.800.000 li-
Sros diários, são assim discriminadas em li-
ilhas geraes : linha adductora, de gravidade,
íj-uí liga a estação do tratamento á estaca,.»
elevatória na rua França Pinto, na extensão
de 6.580 metros; linha de recalque, entre a
casa das bombas c a estação de tratamento,
íi- extensão cie 5.640 metros: casa dc bom-
_as, em Santo Amaro, o obras accessorias
da captação da agüa na repreza; installação
_a estação de. tratamento c obr.13 especiaes
Ho longo da adductora, inclusive as pontes
3>ara a travessia do Ilio Grande c d
canal pro.icctado pela l.ight and Power.

O custo dessas obras foi de 8,900 contos
de ríis, r.elle incluídos os gastos com obras
complementarei para attender ao futuro eu-
gmento das installáções, além de outras ipic
se tornaram necessárias nas estradas do mu-
nicipio dc Santo Amaro e -:ia barragem da
Liglit.

Foram aproveitados nessas obras_ c esta-;
lambem computados nos custos acima, ma-
terines diversos existentes nos stpcks do rio
Claro c da extineta Commissão dc Obras No-
•.->::, no valor approximado de 4,040 contos
de'réis, sendo que, dos tubos já assentados,
:j.5.'t0 metros lineares cumportnm capacidade
ps .-a 173 milhões de litros diários.

Para a duplicação da actual installação, dc
modo íi sc obter aquella capacidade, dc sup-
jirimento, deverão se:' gastos apenas li.500
contos de réis a mais.

As machinas elevatórias c a linha adducto-
Va de Santo Amaro funccionani desde feve-
reiro. Ein março expcrimcntou-sc, com c:i:-
to, n tratamento chimico da água que rc-
•' slou ser comparável í do Cotia, conveniente-
mente tratada. As doses de chloro empre-
gadas para esse fim são apprpximádas dc
ò,.'i'i p, p. m.

Nos primeiros dias de abril distribulu-se
% água do Guarapiranga :>. população de São
Paulo, tendo sido o serviço iuaugurado of-
fiéialments no dia 14 de maio ultimo.

Pelo accordo a que já .-.Iludi em outra
parte desta mensagem, leito entre, a Ligllt
_nri Power c o governo do Estado, que per-
riiííirá um supprlmentó até quatro m. o.
£:,-.• segundo, e com o aproveitamento dos
manancines já utilisados e dos poços pro-
fundos do Belénuinho, poder-se-á obter, cm
condições extremamente vantajosas, uma
contribuição dc águas próximas superiores »
B10 milhões de litros diários, sufficicntes
liara uma população de dois milhões de ha-
jbilantcs. v

Proseguiram com regularidade as obras da
adductora da água cio rio Claro, cujo regi-
jtne de execução íiassou a ser o dc emprei-
íada, mais conveniente para o Estado.

Us serviços da 4* secção da adductora,
i;uc de í° de janeiro a 31 dc maio forani
feitos por administração, e de 1 de junho
ji l!i à: dezembro, sob o regime de emprei-
íada, estiveram a cargo d» Companhia
Constraetora de Santos até 30 do novembro,
data cm que foram transferidos para a
Companhia Constrnctora Nacional S|A.

As obras executadas nessa Secção da ad-
duetora podem ser assim resumidas: escu-
ração dc 139.029 metros cúbicos, no ser-
viço de terraplenagem; construcção dc 1.535
metros de ilcrjucductos dc secção elliptica,
i':e 1.574 metros da secção rectangular c dc
91 metros de ponte acquedueto rectangular;
assentamento de 2.420 metros do syphõcs de
_,m .".{I _ de 960 metros de l,m «0 de dia-
metro; perfuração de 1.093 metros de tun-
iiííi: em rocha, de 1.251 metros cm terra, e-revestimento de concreto em 903 metros da
tunneis,

Os trabalhos da -'• c 8" secções da linha
adductora do rio Claro foram effectuados sob
administração ::té. o dir, 25 de junho, e, dessa
data em deante, por empreitada. As priu-
cipaes obres executadas nestas secções, a
cargo da Companhia Mecânica e Importado-

dc equilíbrio e ficaram terminadas an obras contratadas dedê | .
co1k'ctorcs"iÍ(! esgotos, na extensão dc 2.423 ler,
metros. Concluiu-se a construcção do reser- -a

vatorio da Moóca e do respectivo muro do
contorno. ,'

Achavam-se em andamento as obras ca gt>-
Icria Cassandóca, do colleetor interceptor do
Bra., e do emissário da margem direita do
Tamanduá tehy.

Prpseguiarii activamenla na obras de cor.-
strucção do emissário da margem direita do
rio Tietê, atacadas simultaneamente na Bar-
ra Funda c em Villa Leopoldina; em 31 de
dezembro estava concluído o trecho entre
Ponto Pequena o Anhanguéra.

ESTRADAS DE RODAGEM

ra d; Paulo, foram as seguintes:

Terraplenagem 112.151 m,
Construcção de aquedueto . . 1.109 m,
Construcção cm alvenaria c

concreto de pilares de pon--
to aquedueto  . 317 m.

Perfuração dc tunneis em ro-
cha com e nem escora-
mento "C3 m.

Êonstrueções do muros de pe.
drs  3.562 ra.

A eoastrucção cias obras da í'. Secção da
Itüciuctore, sob o regime de administração
ííé 8 de dezembro, passou nessa data a ser
fl.ltí ¦ por empreitada. Esses serviços esti-
varara & cargo rias firmas Soares de Sani-
!|M.lo & C. Ltda. e Prado, Sarmento & C,
utiado f.a seguintes as características das priu-
eipaes obras executadas: perfuração dc 38
metros de tunneis em terra, 098 metros cm
rocha í, 312 metro:; de. tunneis cm rocha, com
escoramento; escavação dc -1.082 metros
cúbicos, em serviços dc terraplenagem; con-
strucção de 550 metros de aquedueto trnpe-
soldai e ri.-- -447 metros cúbicos dc muros de
redra; e reeobrimento de 954 metros cubleoã
de aquedueto,

Fará auxiliar ... execução dessas obras in-
eumbiu-se a Commissão de Saneamento da
Capital dos serviços necessorios, taes como:
transporte, 'carga 

e descarga de materiaes,
conservação r melhoramento do estradas,
construcção rie caminhos dc serviço; conser-
vação e. melhoramento cie linha telcplioniea
e cie transmissão de energia clcctrica.

Com o objeclivo de estudar :. possibilida-
de cie aproveitamento máximo das uguas do
rio Claro, em Poço Preto, fez-se o levanta-
mento tnpographico dessa bacia, cnlre as
cotas 340 c 910, o nrganisaram-se :is plantas
respectivas, pelas quaes vae ser examinada

•a exequibilidnde de um nrnia-onnmento. ruf-
ficiente pura garantir um fornecimento pc-r-
manente de 5 metros cúbicos por segur.,!,.',
mesmo em annos de estiagem.

Além disso, esíão sendo realisados outros
levantamentos topogràphicos nas bacias do
rio Gunrntuba, ribeirão Grande e nascentes
do rio Tietê, para os estudos atlinentes á
apropriação dessas águas pela adductora em
construcção;

Estavam concluídas, cm 31 rir- dezembro,
as obrar, de construcção eor.lratadas, das re-
guintes galerias de escoamento dc águas plu-
vines: Íín-Omctro, Borges de Figueiredo, Ave-
nida Wilson. Barão de Lndnrio e Cachoeira,
todas no bairro do Braz; Solon, no bairro
do Bom Retiro; Luiz fiam;,. Coronel Cintra,
o Wanricnkolk, na Moóca; Estados Unidos,
ílocha Azevedo, João Manoel e Oscar Freire,
¦** vnia America. Na vertente dc Pinheiros.

Foram feitos, durante o anr.a, recon.ic-
cimehtos de novas estrndus nn oatencão dc
758.830 l;ilometro.i c estudsdos 409,093 lu-
lomctros .

Em fins dc 1928 haviam sido entregues
a conservação 159,701.) kilometros denovas cs--
Iradas, estando cm rias da conclusão 318,209
lomctros.

Os trabalhos do construcção concentra-
vam-se, nessa época, nas seguintes estradas:
Guapiara-Apialiy-Ribcirai São Miguel-Setc
Barras, Itapeüninga-Pirajú, Villa America-
na-Piracicaba, Biguá-üna, e BotucatúrBauçú;

A estrada Guapiara-Apiahy-lUbcira, cujas
•ibras deverão estar concluídas cm meados
do 1929 porá cm conimunicáção o .'.lio c
S. Paulo com a Hibeira, e depende apenas
da construcção de 15 kilometros, ji ataca-
dos, no listado do Paraná, para estabelecer
a ligação daquellas cidades com Çoritiba.

A estrada S. Miguel-Srte Barras, que r.c
iige.rá em Gramadinho coon a estrtt São
Paulo-Paraná, tem por obiectivo ligar a ca-
pilai com a zona sul do Estado, cdmprshen-
dida pelos municípios de Cananéa, Iguape,
Xiririca c Jacupiranga. Os serviços de cons-
trucção proseguem até o kllomctro 5í>, de-
vendo as obras estar ultimadas no fim do

laiiuo de 1929.
I Na estrada Pirajú, que colle'cta toda a
l alta .Sorocahana para eiitroncar nr. S. Paulo-

Paraná, estava quasi prompto o trecho entre
Bom Successo e Pirajú. apenas faltando a
construcção de algumas .obras de arte,' e ostu-
liado c localisado o trecho comprchendido
enlre Ítapetininga-Angatuba-Bom Successo.

Iniciaria em fins do anno pnásadi), a es-
irada, Villa Amcricana-Piracicaba devera
ficar concluída e mmeados do corrente an-
nó, permittindo, assim, a ligação dessas
duas localidades com a capital, t, umn vez
-.."'nstruido o trecho entre Piracicaba e Xar-
quéada, estabelecerá communicação entie
essas duas cidades e ,7abú.

Estavam quasi concluídos*' os 12 primei-
ros kilometros da estrada Bigui-Una, faltan-
do atacar os 21 kilometros restantea para
-.ilingir o rio Una, ponto que facilitará r.
ligação de Iguapc com Santos.

As estradas concluídas em 1928, na ea.-
tensão de 159,700 kilometros, como já se de-
clarou, foram as seguintes: no tronco São
Paulo a Matto Grosso, trecho de 32 bllome-
tros, na Serra de Botucatú, entre Conchas
o Botucatú'; no tronco São Patilo-ParanA,
trecho dc 26 kilometros, dc Pinheiros a Co-
íiu, e dc 34,6 kilometros, de Capão Bonito
a Gúapiara; no tronco de Pirajú e S. Pau-
lo-Pa.raná, trecho de tí kilometros, a partir
de Bom Successo, numa variante que npro-
veita a ponte existente sobre o rio Paraná-
panerria; no tronco Bio-S. Paulo, ramal de
Janibeiro, na extensão de 24 kilometros ; n
estrada Caconde a Itahyquara, n» extensão
de. 24 kilometros; e a de Itapelininfla n Gua-
reby, íia extensão de 33,100 kilometros; fal-
tando nesta as obras de arte,

A grande intensidade de trafego qus rem
sendo ultimamente observada nas estradas
troncos não mais perinltte a manutenção
dessas rodovias com o simpleo revestimento
de pedregulho. A pavimentação dessas es-
tradas com material mais resistente é me-
dida que se impõe, cm beneficio da con-
servaçáo da via permanente e doa próprios
vchieulos, com vantagens econômicas de
grande alcance.

Essa medida vem sendo convenienternen-
te estudada com grande interesse pelo go-
verno e de modo a ser executada, dentro de
breve prazo, cm todas as estradas que par-
tem da capital, num raio de 100 kilometros.

,lá foi iniciado o revestimento ria estrada
S. P.-iulo-Sanlos, estando revestido, a cor,-
creio, o trecho da Serra, na extensão de 8
kilometros e n concreto asphaltico, o tre-
cho entre a ba.« da Serra e Santos, numa
extensão dc 14 kilometros.

O problema concernente aos serviços d>
conservação c policia das estradas do ro-
dagem, ainda bastante precário, vem oceu-
pando a attenção do governo que espera
resolvel-o, dc accordo coro as necessidades
desses serviços.

A Lllrcctoria de Es.trad.is de Rodagem
oocupo_-se ainda, em 1928, com a construc-
ção rie pontes cm estradas mUniclpacs de
interesse geral, relevando mencionar as
obras rie que estão sendo construídas sobre
o Tietê, em .'ivanhundava, c sobre o rio
Pardo, na fcstrada de Casa Bran;a a Mo-
cóe; .

A.-; estradas dc rodagem estaduaes, entre-
gues á conserva, em 31 de dezembro dc
1928. attingiam a extensão de 2.711,300 _1-
lometros, dc 1* classe, existindo, entr-tan-
lo, no Estado mais de 10.000 kilometros
de estradas carroçaveis de 2* classe.

Até 31 dr. ãezembro de 1928 eram a_ es-
guintes an obras de arte dati ti-

traúas de. rodagem do
Estado

lioeiroj dí tubos de barro de 12"....
lloeiroa di tubos de cimento ,.
Hotiros de tubos de ferro
Itoeiros de tubos de arraco ,.,..,...
Boeiros de madeira
Iiociros de alvenaria 
Pontes c pontilhões de diversos vios
Passagens inferiores ou superiores..

Nn construcção de estradas contratodes
ern exercícios anteriores foi paga a impor-

ncin dó 3.500:000$000;a conservação dc
estradas por contratos ficou em 450:0005000,
í os serviços de passagens de balsas, iam-
bem por contratos, em .370:000^000. Em di-
versos auxílios As municipalidades, foi pa-
ga n importância de 3.019:1008000. Outras
importâncias foram despendidus com mato-
rines e pessoal extraordinário, de que o re-
latorio do Sr. Secretario da Viação dar.i
contas dèscriminqdamente, ampliando estas
informações..

JUSTIÇA E SEGLRAiVÇA PUBLICA
O. npparelho i administrativo, melhorado

pela reorganisação da Secretaria, em virtu-
do da lei n. 2.226-A, de 19 de der.embro de
1-27, fnnccionou éra 1923 com toda a re-
gnlnri_.de.

Por decretos de 10 de janeiro, foram fei-
t69 an nomeações e promoções para o pro-
enchimento dos cargos creados por aquella
lei.

O decreto si. 4.489, de 13 de novembro,
que deu novo regulamento íi Secretaria, cn-
troa em execução u 17 daquelle rnsü.

JUNTA .CÓMMEHcÍAL
A Junta Commtreinl fnnccionou regular-

mente.
Registaram-se durante o anno 2.221 fir-

mas- commerciaes e foram interspostos nara
o governo do Estado II recursos de decisões.

Mfttricularnm-se 4 leiloeiros, 98 coiinner-
cianlen, 8 avaliadores e 2 corretores d-:
n'a'vio.

Archivuram-se 3.903 documentos rie natu-
rezas dlfersaó, foram rubricados 7.324 !i-
rros cotnmírclae:: o lávraram-sb 14.67'",
termos',

O sello estadual arrecadado durante o
anno importou err, 301 :'057f800 e o selio fe-
dera! em 1.497:8973891.

A 24 de outubro, realisou-se na capital e
nn secção dc Santos a eleição da 4 membro.:
e 3 supplcntes, rr-j.-: Scvcrão servir no bien-
nio 1929-1630.

Foram eleitos membros os Srs. Martím
Pontes-, José Gornès Poyarcs, .Alfredo Duprat
e Antônio Plratihy do' Nascimento, e sup-
plenles os Srs. Francisco Corria do.-, Santo:-;,
João Baptista de Camargo Rangel e Frr.n-
cisco I^inrcnço de Moura,

Do resultado do pleito foram interpostos
os seguintes recursos: pelo Sr. Alberto de
Mello, contra r. eleição do Sr. Martini Pon-
tes, e pelo Sr. Isidro Gomes Teixeira, con-
tra a eleição dos Srs. José Cornes Poja.-ü.;
o Anlonio Piratiny do Nascimento.

Tendo sido r.egado provimento í.o recurso
do primeiro, e sendo provido o segundo, ve-
riflcnram-se rinr.s vagas de membros, que
foram prenchiess ecr.i a eleição doa Si".

Alberto de Mello 4 Francisco Corrêa dos
Santos, realisada a 25 de fevereiro de 1929.

INTERIOR
A Secretaria do Interior teve _ma média

diária de. 452 papeis, ou cejum 13.572 nor
mez, dando um movimento global de T62.8(i5
durante o anno dc 1928. Esse movimento
compreliende processos, autuações, offlcios,
requerimentos, decretos, actos, portarias, de-
aignações; informações, parec:-:-e.n, certidões
o contraíoc.

distiuctos de pa;:
Foram creados no anno fin„o oa cejam-

res distrietos de paz:
pela lei n. 2.283, de 17 da setembro, o ds

Braúna, com sede nn povoaç-o de Brnima,
municipio de Glycerio, comarca de Pcn-
napolis;

pela lei n. 2.29-í, de 8 de novembro.,.o de
!'equeroby. com sédc na povonçio da egnal
nome, municipio o comarca de Santo Anns-
tacio.

pela ici n. 2.297, dc 13 do mesmo m?2, o
de Pòtunduva, no municipio e comarca dc
Jahu';

pela lei n, 2.298, de 20 do mssmo me::, o
dc Caçador, no municipio de São Pedro rio
Turvo e comarca de Santa Cru;: do Rio Par-
o, ;

pela lei n. 2.301. de 5 dc dezembro, o de
Sebastiahòpolisi no municipio e comarca dê
Monto Aprazível:

pela lei n. 2.302, da mesma data, n de
Viçtpria, com sédc no actual distrlcto poli-
ciai de egual nome, no município o comarca
de Botucatú'-;

pela lei n. 2.303, da mesma da Ia, o de
Catcchese' com sede no actual distrlcto poli-
ciai do mesmo nome, uo municipio do Cam-
pos Novos e comarca dc Assis;

pei.i lei ri. 2.309J rie 11 rio mesmo me::, o
de Anhunins, com série na povoaçâp de egital
nome, no município e comarca rie Presiden-
k Prudente;

pela* lei n. 2.810, de 14 do mesmo me::, o
de Cayuá, no municipio de Presidente Wen-
ccsláo e comarca'de Santo Anastácio;

pela lei n. 2.311, de 15 do mesmo mes, o
de Fernão Dias, eom sédc na povnaçãu dc
egual nome, no municipio de Galliaj e co-
marca de Piratiningn;

POPULAÇÃO
Continua -. ser registado o crescimento s:-

guidnmcnto maior da nossa população.
A 31 <'(¦ dezembro ultimo, a população ge-

ral do Estado era dc 6.815.825 e a da cnpi-
Ul ,-itlingi.i a 1.000.249 habitantes. Os cal-
culos rie que resultaram esses algarismos fo-
ram feitos pelo processo recnniincndndò pelo
3° Congresso Brasileiro de Hygiene, reunido
nesta capital, em novembro <'.t 1920. . .

O augmento da população da.capital foi

de 52:il0 e a do Estado de 32S 3 ha . ,.

tes. Nos municípios, sedes de dgegauaa

saúde..as populações,^ u 31 de d^enü

1928. eram rie: 153.647.habitantes, -.1

**¦• W-™' e^%*Tti£tfà«*>',

looo o

beirão Preto, e 47
MORTALIDADE

A:i mortalidade em 1923, em
do, foi de 99.135, que dá 

^«
14,54 óbitos por mil habitantes, contra 1.1,.'.

do anno anterior. „«tm-q cinco an-
A média mortuana dos «l1'™^,,","0,..^.

nos íoi dc 18,10, c a, do qu.nqmmnio a 1 i

rior foi dc l8,«8,tsendo digno de oi sen _
cão o decréscimo do seu coottKicm,,,- - a

íiopm- anno, pois ca l/./l ."' tlieganios

14E^:i 
dlfíerança exprjhiç indisçutivel n.e-

IIiotIk das nor.sac condições sanitau--. <

Í-Hclío'-- Capital, o -effiç ente de mo,-

«alldade em 1928 4 o™*™£% .„;', ^ho
1 ação do sendço c,e Ebtatistica ucm b .

hiibi-

liani-

contini

cn ,
Sanitária

XÜPCIALIDADE
O qúocierite dc casamentos por m

fántés foi no Estado de 0,17.
NATALIDADE

A natalidade foi di 28,83 por m
tantes, contra 32,51 em 1927. ¦.

Embora menor que a de;..;lJ-<_
mos .-. conservar vantajosa situação assigmir
Íada por aquelle coefficientc, pois que e 11-

fõrior 11 25 a natalidade das melhore,; cio..-

des c paizes.americanos e europeus.

INSTRUCÇÃO PUBLICA — MOVIMENTO
GERAL DO ENSINO EM 192S

- Havia* 110 Estado de S. Paulo, a 14 de

julho do 1927, 2.659 escolas vagas. Dessa&

í-scolas, até 30 dc junho deste anno foram

providas 1.704. De 14 de julho dc 1927,

até 30 de junho deste anno, foram creadas
mais 1.044 escolas, das quaes foram provi-
das mais 631, pelo que, rie 14 de julho de

1927 n 30'dÉ'junho de 1923 foram providas
pelo governo do Estado mais 2.335 eseelas,
ultrapassando a matricula deste anno a

meio milhão /ie alumnos.
A matricula geral, verificada nos esta.e-

lerimentos de ensino officinl e particular,
em 1928, foi de 484,251), sendo 4,14.602 no

curso primário, 1.716 no complementar,
•'.529 no normal, 14.131 no profissional,
27.8.13 rio- secundário, 1.313 110 superior,
incluindo-se neste numero os 593 matricula-
dos na Faculdade de Direito.

Confróritándó-se esses dados com c
tivos ao anno anterior, verifica se o aceres-
cimo de 80.526. A matricula geral acçusn,
em todos os estabelecimentos, augniento
bastante sensível.

O numero ile estabelecimentos de ensino
Estado é di 3.227, sendo

3.Í95 do curso primário. íu _;. e
tiir, 10 para o normal, 7 para o p;
,; para o gymunsiiii o 2 para ., ..

A matricula nos estubelecimeiii
sino primário ascendeu :. 345,49:
superior á do 1927 cm 53.075.
alumnos, 187.024 oram do sexo a
157.566-0 feminino. Funccio-.ia
olasses, sendo, pois, de 4-1,3 a mal
dia por unidade escolar. O nuni-i
promoções nttingiu a_li'4.422: ,
soes de curso a 20..557 o
cões a 64.780.

Todos esses <ilgaris;i:os i..-..,..
ridnde -obre os cj::s ^e rafercr.i :,,
vo do 1927.

Nas escolas c-iupiementares ;(,:
si; 1.716 alumnos; nas nònnacs
pi-ofissionues 4.150; nos gyiminr;
uns superiores 402. A matricula
tanto, nos estabelecimentos ;„;,;
Estado attingiu a cifra de 354.97
mente maior que a de 1927. que fo

As escolas normaes livres fora
tarias por 1.503 alumnos.

As escolas particulares do ensh
tiveram 77.082 alumnos; a:: de 1:
eimritiriá 27.803; as profissionaes
dc curso superior 233, perfazendo
115.759, mais 25.319 do que no ar,

As escolas mantidas pelas Caniav
eipaes, cm numero do 285, tiveram a nisttp
cuiu di 11.430 alumnos.

iii-

senaivel.
í- i-HCij?
i'l'-.TJcu-

primário

1.981 (,„
:, total d)
' -"iodo:,

rela-

mantidos pel

(ir.íre as medidas a serem discutiu
i.',,!as no corrente anno, pelo C
avultani como principaea as seguir,
digo do Processo Civil e Conimercia
ma da organisação municipal, na ps
tiva ao municipio da capital; recri
da Repartição de Discriminação de
reforma da lei que regula a concessS
tradas de ferro e de linhas telephor
sobre o inrovcitnmento das qued.<s
e do concessões paru energia elecíri
i',,rina do Diário Official do Estado.

13 i, \T).'••¦ürero,
es: G>
; i-fo:-

"-c ítll-

rerrai;
o cie ti-
icas; ld
-•-' apil
^; e «-

i-.s.-:is medili,!., nem como outr.-.j i--js (í
apresentem necessárias, precisa::-.
das com a calma, o patriotismo e ¦¦:
ça que lêni presidido aos actos a¦..:
públicos, que vêm acompanham:,. -
de São Paulo dentro das nossa.' po
des, sem abusar do nosso credito s .
prometter o nosso futuro.

lis relatórios dos Secretários ár. .:
rão, opportunamento, completo d.
mento ás informações que ora pre?
.-, marcha dos negócios públicos, ;
ao anno de 1928.

Com a rcaftírmação dc inabalavei

-'studi-
aeguran.

',)-:-dtres
svoluli

islhlllda.
em com-

hão i>.
senvolvi-
;o, Mbrt

jflu-
ça nos altos destinos de nossa terra, tenho
honra de apresentar-vos os protestos C
profundo respeito c da minha elevada
deração.

a r/ies
cons!-

BALANÇO DA RECEITA E DESPESA
KXEHCICIO PE 1928

!'?___¥,

K E C E I T A l D B S P E,S A.

RenáB do Evtido

Ordln*rl_ ,,,,
Extraordinária . . 

n*/iáa com appllfação esp«,ial

Sobretaxa an-rcadada durante o exercido.

OperaçoM Se credito

Valor nominal do empresti-
mo íxterr.o de t 3.300.000 I

Valor nominal do empresti-
mo interno de 15.0-00.000 í

38:1.463 :S14í373
18.961:029?322 4DS,424:34S.?700

12.350:57f«734

420.780;92S$434

J59. :9-l4!,i7(Xi

Despesa orçamentariis

Secretaria do Interior 

['Secretaria da Justiça 
ISecrctqria ria Agricultura 
.Secretaria ria Viação 
|Sccretarià da Fazenda 

II , , ' . '
Âpplicação Az sobrcta_»-i'ranco»

Parte de despesa do serviço do empréstimo ]
di* 1921. no exercício 

82.683:734-134
87.100:864.?039'.'3.308:611*633

119.(i64:302Ç693
113;843;962?lSl

123.675:O0O$O00

Soinm- ...,,,

• MEMOS:

DiiTerartpt do pr.eo :,:: emis-
são

Comrn. dos banqueiros, sello
ingiez, telegramma3. , .....

Serviço 1" semestre retido
em podar dos banqueiros..

203.492:9441700

15.1ü3:'ir,8ç45ü

3.CO_:697?-!01

8.723:818$S68

1929.
cor-

8..-S
767
21

1.CW0
17tí

1.100
836
ua

Os pagamentos realisados com 03 esrvi-
ços dc reparação, conservação o construc-
ção de pontes c pontilhões nas estradas dc
rodagem foi diserimina-damente o seguinte:

listrada S. Paulo-Paraná ..
Estrada S. Paulo-Rleirão

Preto 
Estrada S. Paulo-Ma-tto

Grosso 
Estrada S. Paulo-Rio

rada. S. Paulo-Bragança.

Emissão de obrigações do Est„do 
Supprimentos recebidos do exercício ds
Adiantamentos recebidos de Bancoa ,

respondentes. . . 

Keceiía àe liiítiínlçõft

Caixa Beneficente dos Funccionarloa Públicos
Caii:n Beneficente ria Força Publica 
Mohte de Soecorro 
Montepio dos Magistrados .'...'.'......!.'.'.,'.'.
Caixas Econômicas .'.','.',.
Cofre dc Orphãos ....'!!.!!.'!!""'
Bens de Ausentes ....!!!'.!!'!!!'";"
Deposito de diversas origens
Prefeitura Sanitária de Campos do'Jorriãó
Prefeitura Sanitária de Guarujá ,

Somma

Saldo do e-ercleiô de 1927

Saldos que v^c-im do exercício anterior

33.829:5493702 I

M,663:394$988
2.761:5O0?O0O
10.929:228?704

525:5158200 248.879:6S8$842

4,491:101$710
15:389$800

2.719:6551952
264;670S800

.'.00.079:487*282
2.161:216*125

77:432*555
«5.770:1595536

57:833*501
74:563*000

Somma

Despesa e-tra-orç-mentarla

Serviço do empréstimo de 1921, correspon-
\ dente a insufficiencia da sobretaxa 
íi Despesas com a conclusão do Leprosario San-
! . to Angcío 
; Installação do Loprosario Santo Ângelo 
j Acquisiçãó de um terreno i ru:; Alfredo Maia,
li nesta Capital 
|!Reforço do abasteçimeiiío de Água ua Capital
iDespcsas com a construcção do Palácio da
Justiça

Electrificação da Estrada de Ferro Campos
do Jordão 

Prolongamento da Estrada de Ferro Soroca-
liana — Linha Mayrink a Santos 

Desapropriação dc terrenos para construcção
do Palácio do Congresso 

Empréstimo á Ilolsa de Mercadoria:: rie São
Paulo, paru construcção do Palácio do Com-
mercio. 

Auxilio Concedido _ Companhia dc Estradas
de Ferro Jilorro Agudo 

Acquisiçãó e construcção dc prédios para ins-
tallação (te Postos Fiscaes 

Construcção, conservação, melhoramentos c
outros serviços em estradas de rodagem ..

406.601:474f{üt

12.S5«:S7íi?5i Eg

418.958:054fS14

Diversas estradar,

1.302:4178914

251:7769864

«0:31 a?.i 11
124:910*540 j
46:122*941

021:388*97:1

2.69fi:932*546

Os pagamentos com a construcção de no-
va:, estradas dc rodagem, dentro do plano
rodoviário, anteriormente approvado, fo-
r.-un os seguintes.
Estrada S. Paulo-Paraná.
Eslraxla S. Paulo-Matto

Grosso 
Estrada S. Paulo-lUbcirão

Preto 
F.straria 1-. Paulo-Rio
Eslrada- S. Paulo-Bragança
Outras estradas 

10.317:250*58:;

S4:041?C07

93:430*591
57:481*44ã '
24:863*0.00'_. :.08çC8_

15.277:0-96*220

Nos serviços de conservação de. estradas
dc rodagem, o Estado despendeu:

Paulo-Rio ....
Paulo-Ribciráo

. Pii-ulo-Peraná
Paulo-Malto

Estrada S.
Estrada S.

Preto .
Estrada I
Estrada

Grosso 
Estrada S. Paulo-Bragança
Estrada S, Paulo-Santos..
Circuito Itapcccrlco,' 
Xarqueada a Jahu'
Outras c:tradas 

'

\

175.751:51'0.?844

843.41_:07_íl!ÍO

55.84S;971*6ã3.

Üi»eraíõe3 dc credito

Suppriir.entos ao exercício de 1927 
Resgate do Adeantamcnto dc Floria:;

9.00O.000. ."
Pagamento de. Adeantapientos recebidos de

Bancos. . 
Pagamento de direitos aduaneiros em e/ do

credito dc 20.000:000$000 aberto no Banco
do Brasil

De-pcs-n de luítltaiçíet

Caixa Beneficente doa Funecionarios Públicos
Caixa Beneficente d_ Força Publica 
Monte de Soecorro
Montepio dos Magistrados i,,.'.'.
Caixão Economicaa .,..,.„
Cofre.de Orphioa ,'"'"
Beno.de Ausentes ...,'.'.
Prefeitura Sanitária _» Campos do Jordaò.','
Prefeitura Sanitária do Guamjá 
P-posito de diversas origens
I_s»!tnío _s Café

_a!_«. gira a, werei-l» _« i»2j

Em moeda corrente 
Em Bancos '...". .7.7.7.7 .'No Thesouro Nacional — Parte 

'no.''lucros

s/ a'quantia de 15.000:000*01)0, quota do
. Estado para o serviço de Defesa do Café

em 1922
No Thesouro Nacional — Conta de Transpor'-

te de Tropas na Estrada dc Ferro Soro-
cobana

Estrada de Ferro Sorocahana — Conta cie
Fretes a Cobrar 

Banco do Estado — c/ de Depoaito dás "Cai-
xa3 Econômicas" 

MENOS:

Saldo credor da couta dc "Estradas de Ferro"

899.256:045*07,3

i3.;j-.:o,ri*,:iflé I:
-.162:5048407 1

297:221*134 (

(;-90:OOOÍOOO í
S2.i76:713*088 :

„.?99:950í;&00 j
(

255:152*100 (

19.149:045?13S í

2.253:75O$00O \

?;.270:(>0ír$l>Ct)

1.-97:730*563

fl:O0OÍ0OO

55.937:772?«0O

o.;48:867*086

<".>. 393:000*000

205:408*240

J.i5ci:2-8g-S__

í.-M:-í-íleiJ
9:6£4*JOO

S.5!55:S17S458
_96:12(),TflOO

íí).470:466?463
Í.M3:0-Í1S068

¦í! :-i33Ç17G
85:483*257
8«:3488774

38.345:729*807
897:635,9950

S.S9a:949S72?i
-5«.872:93.1?678

5.630:153$35ò

2.305:098*438

2.605:465$CS0

19.013:544*/0íi

189.623:355*574

m.m-,

m

MArfU^WM

415:530*031 l53.i67:íi,!S4Í-

899.256:O4í|07S

«El

2.218:426*180

711.317J7C1
1.350:166*613

i:i08!-639flS.S
233:879*1)04 !

3..51:151*1011
73:075*681

222:427*520
2.535:903*01.'!

11.765:312$9Í«

Importância da autorisação constante da lei 11. 2.187, dc 1926, para o
empréstimo destinado á consirucção de Estradas de Rodagem....

Empréstimo en Obrigações para despesas de Proplijiaxia da Lepra,
riutori-açüd constante do art. 45. da lei n. 2.169, d^ 1926

100.000:000*OCÚ

100.000:009fOOO

10.00O:OO0K'M

íO.OOO.-OOOtOó,)

^«Z SS1-! (con,5lnTÇ'1í!' 
<:"ns';--vacão, melhoramentosviços cm Estradas dc Rodagem..

Saldo

r.«spèsas 
gj 

«.'nstracçád do Lcprosario Santo Ângelo.

e outros ser-

Direcloria de Conlahilidario deral, 1S dc abril de 1929
CARLOS LEVY MAGANO -- Director.

S5.937:773*«M
G4.062:227?4'XI

100.0.>1:0|M?W*

t 459:725?M1
8.540;27l?«9

10.00u:*)f«!Õ

flccrcUria da Fazenda e do Thesouro <!*
Katado de São Panlo

V. 1'KEITAS _- Director Geral.

Vjfl
,.. j____tí_.i,
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SEKY1ÇO BEGtüLAR DE CQRBEIO.-AEREO, ENTRE A EUROPA E A AMERICA DO SUL, PELAS LINHAS C. G. A,

FIO A' EUROPA: EM 6 dias»/_ — BUENOS AIRES-R.O: EM 16-HO»A'.'

.¦/..;< •)>;';> •-¦,;( •} l;.^.',,;-. -.,» ^,.:.,v;; . ¦ k ;'.'¦ :•;.>.:; .;¦''¦ ''/,:. i...k,-:;,'::\ '.'<:¦ •. ' ¦''• ;,- ;¦.'.''•.: " '';'-" ':'¦:(:'£¦$¦¦?¦} ~':Í:V ¦¦' '. -•'.'¦. :.': .." . ¦"'¦:. I

vãol"LaÍè 28», paru passageiros, que vae entrar cm trafego, brevemente, na linha aeru-
atai, t? equipado com mot or Üitpàno-Suita de 600 ü. £\ e tem logar pura mio passageiros

a TRAFEGO AÉREO M COMPANHIA AEROPOSTAL' JDÜRAHTE ,0 ANNO DE 1928
ama prova eloqüente do desenvolvi . ento d> aviação cóminercial francesa, publlc&iaof

seguin1.T qtmdro, no qual se detalha o trafego aéreo da Companhia Geral Âeropòatal.
Passageiros j líncomrnendas ) Correio

ETAPAS )Slf&om**r*i j (cdmprçliendidas ••» l (comprehendidos nsS
(comprchendidos s-s j mesmas que pagam f impressos cm

\ que não pagam) I.--.- em toneladas) j kiloi;rni'iimns)
5'õülcmíc^erpTgTran"7" 

"TSS "~" 
?ff)""~ ' 

"" "fi,"iiii~" 
30.981

Parpignan-Toulouse . . '" 
264 0,524 23.460

Perpignan-Alicante . . TM -74 9,053 38.116
Alicante-Perpignan . . ' '' 403 0,584' 30;83S
Allcante-Taniícr  9tt 371 ¦"-¦.• 9;840 37.958
Tanger-Alicantc. ., . . 41)2 0,584 , 31.015
Tanger-Ilabat, .... SM a 17 0,340 36.655-
Rabat-Tanger. . .. . » - ÍI7; 0,567 36.874
Rabat-Casa Hr-ae_ . . W '.:¦'' '. 

175 
': 7,731 26.881

Cai* Branca-Rabat . . 248 0.427  25.6'lfl ^~" 
_3s§5 

"u^Tr "^ '¦' 
la.iia'" 

""" * 
318.433

PeRtnUgea. á» ragníarldad* <fo viagens tnteirament» renlisneltn rari relação com a-s calculadas: 97 por cento.
Serviço disrlo: 7,8/10 em "Bréguct 14 T.". — 2/10 em "Lat. 25"e cm "Ut. 26". — 5/10 em "Ut. 17" 'Mu-

plter", "Ut 17" "Hensult", "I.ioré 13 F. 70" e "Polex :i2". ____ „„._..„. »-
KaríeTha-Perpignan ., HV, 

7'l " 
* 1,501 . 

"' " 
\ 

"""'' ™TÕIT~

Perplgnan-Marsellni . 117 I ". 0,077
¦'187 l,f,7S

IrVifWíoitagesffi 41s irigulni-idacS* d* -fag«B( Inleiratnenta realisadas *m rçlaçío eom as calculadas: Jí por cento.
Serviço diário: exccpfo ás segunda» — í, 8/10 cm "Bréguet 13 T." — 1,5/10 em. "I-at. 1.7 II." — 1,5/10 «m

"F. 70". — (1,2/10 cm "Ut. 26" e^Poje- 'i'V\ '._

fòuIousc-Casa Branca.
On»« Dranca-Toulouse.
Ç«mi Br»nc*-Dii,lc»r , .
Ôra-*r-í>Mi Branea , .
tkkar-Natal , , . , .
Natal-Dakwr ......
Natal-Bu»_oe &U%i . .
Bu«nos jHree-N»t».l . .

1.845

í.í
37

i;i2

0,888
0,081
8^222
2.088

0,001

3.240
*.382

ÍS.969
12.420

470
a. 56*
5.114
5.234

43.80Ü

PcweíntBgíiii- &» regularidade dc viagens Inlclrarnf.nl» reallsad.a» rm relação com as calculadas: 95 por lOi).
Serviço semanal: 3/10 em "Ut, 25". — 4/10 em "Ut". 26". — 1/10 em ___JS_^_IiJ____ ___em ____

Toulouse-Bordéos,
Bordéos-Toulouse.

215 l.-lil)
84

1.524

Puirwmtageta d« wgnlaridada do rlagene inteiramente realisada»"'em relação com ns calcubtdas: 99 por cento.
Serviço semanal: II10 em "Ut, 26". -- 2/10 om "Ut. 25". - 

|V/10 em "l.at 17^ -- 4/10retn ^Bréguet 14 T",

5TãrscThiwArgel
Argel-Marsclhs

30.1 0,749
0,004
0,753 297

PareenUgcm d.-, regularidade àt viagens Inteiramente realisadiis em relação com ns calculadas: 67 por cento.
Três A. R. por semana. -- 6.5/10 ein "Ut. 32". —3,5/10 clh "Canis. 53".

pmWmmMTktMmlmmmlÊbmVXmWmWmmmmmmm^ r~nTnrTrTT "~~ 
~'~ ¦-"--"¦'¦—"-"-—-

¦ Sscrfptanb «o Rfo dz Jqmcúo
/- - ' -/SMÊNtDA RIO KRAN-1Q, 50 j

1 t .-_»_-«t#iyif^$!^wi^

,8ÚMeIr_--.m j(^. -^ ilz-^r/Apt^Ai ..4^^-lÍ'&JV^'.:,JvBtiis.Wiwom:'»uio'í'-Í-.:.¦ ;-i 
',.-:-'.l^^;;; -±3

^^^^|^feI'^^~jHJ^Sfi8>B^S^y.^Ê?} ?à,_._:_:_.. __1_1±_'_:.1-;--'^- - i_________----—- i-™.^,;-' <!¦—»»«-_-»»i  —~-i

4.940.S72

kilometros
percorridos

.4.191:054

1860.150

.481.8*2
mm

!!__i!*ií_i

PS

Numerei H
de cartas «¦

transportadas H

:£366.215 fe

80..888 ^ §

ImIMw"------.-.. lKgiWB...vmg-.» Ir*3^!":-—.

1920-1921 1922,1923 1924-1925 1926-1927 1920-1921 1922-1923 1924-1925 1926-192?.

CGMPÁÜflliíÀ GERAL AEROPÜSTÂL
Síde social: PARIS, 92, AVENUE DES CHAMPS ELYSÍE8

Rad. Selesr.! ABUfJPpSTAt-PARIS Tel. 52-03, 52-04 s 82-68
SoiTlÇO diário HESPANHA — Madrld : Avenida Conde de Panalver, 17 — Endereço telegra Serriço seinRHRl

Toulouse
Marselha
Barcelona
Alicante
Wláiaga

Casa Branca

phlcoj Aeropostal -Madrld.
Rarcalo%« •— Pk?»o'd«'Iã Graçla, 19. — Endereço telígraphloe i Aeropos-

la!-13arcelona.
ÀUeantat Pasep ds los Mártires, 26. — Kndcreço tmlegraphlco! AeropostaS- CflSü BrfllICâ

Alicante.
M.lajra: Aírodromo de Rómpedlzo. Caixa do Correio, 110. Endereço ttltgra- Dakar

phico: Acropnstal-Múlaga.
BRASIL — Rio da; Janeiro : Avenida Hio liranco, 50. — Endereço telcgra- Din rj« Jangjfft... pliico : Aeropostal-Rio dc Janeiro.
XJl.UGUAY !-i Stontevldco: Avenida 18 de Júlio, 968. — Endereço teleginphí--

co: Aeropostal-Montevidco.
AHGENTTNÁ ^,','Bnenoa Aires.: Cnlle Reconquista, 240, — Endereço telegra-

firapliico : Aeropostal-Uuenos Aires.

ENVIE SUAS CARTAS POR AVIÃO
Para todas aa informações dirigir-se ao escriptorio da Companhia.

Montevidéo
Buenos Aires

QERkL AEROPOSTAL
50. AVENIDA RIO- BRANCO — mo de janeiro — CORREIO AERE0

LINHAS C. G. A. AÉREAS
" '' i HORÁRIO DO RIO DE JANEIRO

Entregar as correspondências ao Correio :
»ar« VICTOTtIA, CARAVELLAS, BAHIA, MA-

CEIO!, HKClKr}, NATAL e

EUROPA
iiara SANTOS, FLORIANÓPOLIS, PORTO
ALEGRE, PELOTAS, MONTEVIDÉO, 11ÜE-

NOS AIRES, PARAGUAY * CHILE

aos sabbados
PARA 0 NORTE

Pecha a mala — ás 10 horas,
Mala de ultima hora — ns 12 h,

PARA 0 SUL
Fecha a mala — As 12 horas.

Mala do ultima hora — As 13 h.

TAXAS POSTAES
A correspondência transportada noa aviões das Unhas C G A paga :

Km fiellns ordinários ilo correio  1° a taxa postal cm rigor,
Em selloa especiaes do serviço aéreo  2" a taxa dc transporte aerco.

,\ taxa de EXPRESSO é facultativa
, --.-•^-mrt*xmrrViyr*-MtWB!S:tírrmÊliirt-ya.VnaiWPlJ**"—-.•«BWfJ-at^-l-y?»!»iw""?r!? ••"••"»'- ¦' *mi*l*^m^íiBI*zat*ÊmmmmWaMlM«mm1mmWmmmmmm*^^~T~\ 

TERRITÓRIO NACIONAL —- EM SELLOS ESPECIAES DE SERVIÇO AÉREO
1)11 INoronhii | Niitni~l llecife | Maceió | Ifàhia | Carav. |Victorial Ilio 1 Santos | Klorian. |P. Alegre] Pelotas

Cartas, I 5 giié'. I 5 grs. 15 grs. I õ:grsV'l 5 grsv 5 grs. 5 «rsTlli grsT7]-- grs. 6 grs. | 5 grs. I 5 grs.
Bilhetes cm' ou I uu I ou ! ou ou ou ou \ ou ou I ou | ou
PARA I fracçã'1 ! fracção fruccão ! fracçâo ! frqçção fracyão fracc:"Kijfracção I fracção frneção ( fracção 1 fracção

IVlnt.ns. . J lí-MIlíl ! IfÒM lyiKK) j 1-^WUl i Sí7.'i0 1 S750 j .Ü75II ' jsõjj | SMO j S5W -| 350? | —

P. Alegre 
'.| 

:Á $000 | 1$000 
~lg00j) 

| í?»t)Q-' S75ÍI | iTãit" | |760 S500 j 3500 $350 j I $351)

Florian. . ]/ ÍSOOO | 19ÕÕÕ S75U [. „ .87511,-.-| S750 | |760_ | g600_ $500 | J350 | — $350 $.150
Santos ,'.| 18000 | ?750_ $750 | W50 | $750 | ,3500 S500_ 3350, $350 3500 |500
HÜ~r. 77\ S750 | ,$75Ò 

' 
$750 | S750' |' 3500 S500 | 350$" _^_J $350 | ?50Ó~~j 3500 | 3500

Vic"iorÍa;".| 8750 | 8750_ 
" 

8750 | i èátlt) I' ¦ 3500 | §350: | — 3350 | 3500 | 3500 3750 | 3750

CaraveL. .| 375Õ~ | 375!) 3500 | 
' S5Í)i) -| g"500 | 

'— 
$350" $500 | 3500 | 3750 | 3750 S7ó_ü_

l~.liia. . .| 3500 | S5ÕÕ 35ÕÕ I 3350 í 
~~ | 

$500 j $5~T '3500 
$750 | 3750 | $750 |~ $750

JÜaceSci . .1—15~3~1 «l5Õ~ [ §350 | 
'¦: '--'•' 

| 3350 $500 $500 _£7T,Õ_| 3750 3750 [ 1$()00 | ÍSOOO

RéçiCe . ,| S5~3~Í 335<r :~~ i J ":l5(l -T ^•''°""..:.[. ....f^?_J !I_i '87"'^" ! ___. ' ^7;"'", ' Wm < imm
Natal. . .f S350 1 — [ 3350 [ 

' 3350 \ S500 3750 | 3750 $750 ! 7350 13000 | 13000 | 13000__________ _ . 
g35l) I sapo | . g5QQ | g5QQ 

"| $750 
| $75Õ~ 8750 | ljÕÕÕ [ 18000 

",' 
1-SÕÕõ I mxW

MpíT_:"ssüs7 AWÕ'Vf fí^^^^^
__ ,'AÜTAS, 

BILHETES POR 5 GRS. | 
r»P««M* Amojtwi • Bncom.

EUROPA ....,..,.' ., :.•¦; . . 2$500 . .... . . j ... . . . 5$000 . . . . *
Uruguay, Argentina ..•,.'.».,. 1 $000 . „ , „ . , , , 0 , «, 2$500 „ . •„ , .~4 Paraguaye Chile .'".'... ..... 1?500 3Ç000-=_-_. YvrM. M"EltW"- ^L-^--^-^"--^--^^-l_Í-ÍÍ-_^J--^-JJiL-^í_l_--J •

.NATAL — Avenida Tavares l.yra RIO — Avenida Riu llranco, .1(1
RECIFE — Avenida Rio Branco, 82 SANTOS — Rua 15 de Novembro, 15.í
MACEIÓ' — Rn.' 2 de Dc-cmbro, 132 FLORIANÓPOLIS •— Praça 15 de Novembro, 7

I 

BAHIA — Rua do Plano Inclinado, 34 PORTO ALEGRE — Rua dns Andradas, 1077
VICTORIA — Rua, Nestor Gomes, 108 PELOTAS — líu- General Xetto, .IDO

B. — Acaba de ser nulorisado pelo Governo Federal o serviço de REGISTRADO AÉREOS, mediante 800 rela em «da
carta, sendo 400 reis em scllo commum c 400 réis em aello-aerco.

•J

O

I11

1
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Enfregae vossas installacões rle Electricidade , ?

TBUCTQRES
Telephones., Campainhas, VentilIaçãO;

C
Gaz, Água fria e quente á

P. FRICK L. I DA*
Estareis certos dc haver recorrido á technica dc reconhecida competência que vos offerecérâo os

mais per jeitos serviços nas melhora condições.

í,« nosfas referencias pmlcm ser obtidas aos construetores abaixo mencionados,

CIA. CONSTRUCTORA NACFOrêAL
Edifício ITAJUBA": Luz, Forçu. Telephones, Pnra-raios, Campainhas e Subestação.

" PÁTFF? P^LÀCE* ^uz, F°r5a' Telepliones. Para-raios, Sub-estaçüo, Gaz Água íría
quente, \ entillacão e Boccas dc incêndio.

MOSTEIRO SÃO BENTO: Luz- ForS"' Tdephones, Subestação, Para-ralos, Água, Gaz e
Boccas de incêndio.

Luz. Força, Telepbones, Para-raio*. Campainha*. Água quente *
Gaz e Boccn» de incêndio.

iria.

Luz, Força. Talephonf*, Sofi-íMaeSo. Pars-raío* Agita .ria e q«e«-
te, Gas. Boccas de inc«n(]i0 e Ventiüaçâo.

Lm, Força, Telephoiiee, Para-rai^ Água quente e
de incêndio.

fria e R*i<s«fn

" FERNANDO VAZ

SCOTT & URNER
Â. L M.i Agiu 9 Vesililíaçã*.

v WESTERN TELEGRAPH
* UNITED SHOS MACH:

ESTAÇÕES 0E GA20LÍNA DA ANGLO MEX1CAN: l«* * Fot*l
CHRI8TIANI & NIEL8EN

ííENAUÜ LAG£: Água quente e fria- Boccas áe incendi© c Ga*.
PENTEADO & ORTENBLAD: Água quente e iria. B<M-caí de ineendio e Gai.
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A Cera Rova

Âs nossas elefantes bem
sabem o que fazer.,.

Meias.., Meias.,.
Lembram-se as leitoras gentln * oj leito-

res amáveis de certa moda que pretínrfla
impor o abandono dar, meia? ?

Lembram-se ? Pois, como cr.-t alias na-
tural, a, moda exdrurtula caiu. Não agradou
;is nossas eleRantes que julgam, e com ra-
rão, que o bom gosto e o pudor exigem o
u:r: de meias, sobretudo de meias finai
como aí da antiga c acreditada Casa Ste-
pban.

E' d: toda a^ justiça lembrar-se aqui,
quando se fala de meias, a mais antiga casa
desse gênero que tem o Rio. O conceituado
e popular estabelecimento da rua Uruguayn-
na 12 — ou a ira filial á rua Gonçalves.
Dias 27 — foi o primeiro que <.e creou nos-
ta capital para pó vender meio';.

Corno era natural que suecedesse, urnr,
cn:>;>. que só vinde meias deve ser uma es-
pecialistn no artigo, deve ter um sortira»n-
to completo, deve ter tudo quanto ha de
melhor e de mais variado em meias. E,
como também í natural, deve vender mais
bani'.-).

Assim nucíeii
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ÜSULTADi
SO' PARA SENHORAS

O.misas de dlt *om ajonr, 4e
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SCHENECTADY, E. U. A. (SI1'A)
esquadra do Pacifico, da Marinha de Guerra
Xorte-Americana, conta actualmente com dois
navios com característica' muito interessan-
tes, que são os transportes de aeroplanos
"Lexirigton" e "Saratoga", de cujo porão
podem sair verdadeiros enxames de aviões
para cmpféhcnder vôo, subir n maior altura
e voltar a pousar na coberta do navio, oc-
cultando-se novamente no seu interior.

Para que um aeroplano possa eraprehender
vóo é preciso que haja uma superfície lisa,
livre de obstáculos L- suficientemente longa
paru ganhar velocidade.

Tanto o "Saratoga" como o "Lexington"
túm uma carreira dessa espécie medindo 27ó
metros de comprimento, livre de qualquer
obstáculo que difficulte a partida ou a atter-
ragem. Ka linha do centro do navio não ha
chaminés, mastros nem torres, estando es-
tes no lado de estibòrdo para que não orie.m
obstáculo nenhum, Para tirar os aviões do
porão para a coberta s voltar a mcttel-os no
porão h* uns elevadores, cujo pavimento
pode subir até ficar r"nte com i. coberta,
formando parta deita, Co:n este 3ystema, os
aviões de exploração, de combate a de bom-
hardeamento podem partir do navio á razão
dum por minuto.

0 armsjnento do navio tem por objecto I
princip»! dcfendel-o contra os aviões inirci-!
gos s, além dos canhõtf dc oito pollegadaN j
comprehende c&nhõe; úi einco poilegâdaa de
fypo mO(!ernis3Ímo, contra aviões, montados
em torres na frente « por irás dnj chamineE.
Durante t viagem tníprehmdida pelo "Sara-
toga" desde oa estí-leiron de Camdén até i
costn do Pacifico, o enorme dirlglvel "Los
Angeles", de 193 metros de comprimento,
aterrou aa coberta do n«v!o, emquanto este
marchave A velocidade de quinze nós.

0 "Saratoga" it o "Lexington" são aavios
idênticos de 33.000 toneladas, tendo ambos
a3 mesmas dimensões t o mesmo equipemen-
to, Ambos são munidos de machinns com'
propulsão electrica, systema General Electric.
E! rilfficil ter uma idéa da quantidade de
energia electrica produzida num destes na-
vios. Ha muitas cidades de importância re-
guiar que não consomem tanta corrente co-
mo um delles. Cada uin destes navios con-
ti> com uma potência do 180.000 cavallos, que
seria sufficiente para o cnnsurnr, de corrente
electrica duma cidade de .ncio milhão de ha-
bitnntes. Seis navios de guerra que ha em
serviço actualmente, todos de propulsão ele-
ctrlca, a saber, o "New México", o "Califor-
nia", o "Tenn^ssee", o "Maryland", o "Co-
lorado" e o "West Virgínia", têm entre to-
dos nm« capacidade de producção de energia
que è um pouco inferior A dum só destas
Iranaportes de aeroplanos.

Na propulsão dum corpo fluctnante ns asno
cncnntra-se uma ceri.i resistência, Auctmen-
ianno as dimensões deste corno até que o
nesn rheraic a 33.000 toneladas ter-se-ã uma
idrn vafa da forca que £ precisa p.-irn mo-
vel-o. Se Imaslnarmos uma massí como es-
ta suWnóri ns mares a urriii velocidade de
'•c.rex r"e Pn kllometros nor hora, comnre^cn-
'ier-sp-á. talvez, o (nie isso e-tir;e em raldei-
ras, tiirbinfls s vapor, jeradores s motores
eiectrieos.

Km rada nm rfe«e<i navios n« qnairo tu-
no-irerariores rie 35.000 !illn-w«t|. i-i-f <tão
corrente para oito motores rle 22,500 cn-
vallos de forca fnn.luaados nos '-..irís. com
os quatro veios de nron.ilsâo. Para prodti-
!.ir- o vapor ncessarín nara o fimecionimen-
to nestas maebinas ha dereseís caldeiras
orruo-tllhtilnres com fornalhas de pe^olen.
Cada caldeira leni O seu nrnnrio comnarli-
mento hermeMcamcnte fechado e dois so-
r.-.-adores de tirartem forçada nlímentam o ar"ar« ;>. combustão do nefi-oleo bruto. A sn-
nerficic rie «rpieclmonln total das caldeiras
i êrn.ivalente a mais de um hectare » ires
quartos,

Outro detalhe Interessante esfrl em que ns
salvn-vídns e embarcações auxiliares estão
alojados t>m nichos mje ha nos coitados pa-ra nue também n-^o formem obstáculos nn co-
bertn. A chaminé, o mastro de trin-5. n
torre de observação e as torres dos canhões
encontram-se no lado de estibòrdo e não nn

|centro, nela mesma razão, Emoretrn-sè a
electricidade tamhern para o annarelho de
manobra do leme. para os elevadores de ae-

iroplnnos, os proiecfores, os aparelhos de
cozinhar e de refrigeração, as offlcinas, os
cabrestantes * as machinns tle costura.

A cozinha está provida de tudo rmnnto ha
jem nnparclhos electrlcos, A comida c pre-:parr.rÍA em quinze fogões e sete fornos ele-
étnicos. As macblnas en\nrej?adns para picar

.carne. lavar a Inuei e descascar batatas s.-in

i Selecía exposição de biscoitos e
massas Aymoré
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No Pilado rias Festas, à dlrelU dt quem
entra no vasto 3alão centrai >allcnta-se 4
direita, em seu vivo colorido avermelhado, o
original Staud do Moinho Inglcz, installado
ein urna frisa de largas proporções í artlstl-
camer.te organisado pelo chefe da propagan-
da commcrcial, Sr. J. Pimentel.

Eslylizado em "motivos" puramente bra-
silciron — o que ficou da arte dos nossos in-
dios Guaranys, resalta na viva coloração do
stnnd, entre letreiros luminosos, de grande
effeito, i. profusa distribuição dos produetos
do tradicional Moinho e das fabricas Aymoré,
similares aos melhores importados.

O aspecto impressiona os visitantes, entre
os numerosos stanris que occupnm o vasto
salão central do Palácio das Festa;.

Os prodttctos do Moinho Inglcz e das fa-
bricas Aymoré são elegantemente apresen-
lírios em mostruarios de cry-'i-il> notando-se
rios mais ílnos biscoitos As mai-. variada?
massas para todos oi misteres de cozinha
ou pastellarin. Aos lados do ítnnd ficam os
mostruarios das farinhas de trigo fabricadas

pelo Moinho Inglcz, em elegante? pilhas de
saccos.

Bm destaque, ao fundo, salienla-se a figu-
ra viril de um Índio Aymoré, emblema da
fabrica dos afamados biscoitos do mesmo
nome. A' esquerda destnca-se o rotulo cm
dimensões gigantescas do empacotamento
das massas Aymoré.

A nota typica das paisagens brasileiras é

suggestionnda pelas duas grandes decorações
dc "um oceaso de sol" t d{ um poético

Um aspecto do "stand" do Moinho Ingltt

ák lua", exeeaçfio dc

3 fl
au-

Camisa dt dis, boráatfs, d«
•ÍS500 a

ctUamlçao, '.
de côr,

peças, e.-n ops.ii.
de 135000 a

t-a.\r:::çan, 2 poças, em o pai»
suissa, ricamente i)ordci!e.

de 223000 a

com effeito. Todo o pnbli-

reis e assoalhos, com-
srsario da A NOI-

jiara lustrar mp'
memorando o anniv
TE. .."Jii. mais uma vez, <*m publico
offerecer a quantia dc 20:000$ a
(piem provar (jue existe cera para
assoalho égua 1 á CERA ROYAL.

de saber que a Casa
de, o nosso maior em-

porio de meias. Muitas outras casas vieram
para imitai-.-., no correr dos annos. Xenhu-
ma, porém, lhe tirou o sceptro que, com
êxito crescente, ainda mantém.

Ainda agora, a Casa Stephan, além do seu
vnriadissimo sortimento, está vendendo,
como reclamo, meias com 34 de seda a 7$300
o p'ir, acompanhadas dc seda da mesma cór
nara sergir. Tem sido um suecessò, I.síá
também vendendo legitimas meias Tosca a
D5700 se com 3'4 de seda e a 12?fl00 se todas
rle seda, o que tem sido também nm sue-
cesso.

E' assim que a Casa Stephan faz firmar
os seus créditos c se assegura, o que é de
justiça, a mais numerosa c elegante fregue-
zia desta capital.

.«umnações <vm opala ncair.;vií
bordada, de 13$000 t.

BSPXCIALIDADZ DA CASâ
Enxovaes completos para

casamentos

URUGUAYANA. 83 A 87

movidas a elecfrlcidnde, todos destinado
eliminar o trabalho mais enfadonho í a-mentar o conforto da tripulação,

O obra devastador-, rie oue é capaz um
transporte rie aeroplanos com o seu carrega-
menfo i coisa que não aKinca r. nosso en-
tendimento de pacifistas. Oueira Deus nue r.
guerra seja coisa do passado, e se o "Lexln-
ííon" e o "Saratoa-a" soffrerem o estrago dr.
ten.no antes de cumnrlrem a sua missão des-
írm.iora. serã para nós motivo de regozijo.
^Entretanto, n aviação commercinl oecupn
.pi um locar importante na vida practica evae adquirindo nm desenvolvimento cada vez
maior, Os tchnicos estão estudando a ma-
ncira de estabelecer serviços dc transportes
aéreos através dos mares.

Talvez a experiência adquirida com estar,
estações navaes fluclnnntes rias questões tlc
nterrisagem, preparação c partida dos aviões
abrira o caminho para a adopção rie novos
systemas r.n aviação cominercial, e assim co-
mo converteremos as nossas lanças em ara-dos, poderemos lambem algum dia converter
or, nossos transportes de aeroplanos emcampos de aterrisagem commereincs e flu-ctuantes.

'despontar
Bloow.

l'MA PROPAGANDA DÍTKLLIGEKTE

À sfceão dt propaganda organizou, ht ttrj. 1
pos, um libreto muito interessante, que ;s. ;
titulou: " ijas massas Aymoré i suai ?ecel. !
tas", onde se faz um estudo minuciosa, ecrã i
referenciar, s certificados dos mai: notaveli ¦
médicos, sobro o valor das mas:s3 sllmcnti. !
cias cm geral. Nessas referenciei ficou jrs. i
vario, de maneira concludente, dadas &t opf.
niões em que se acham estribndaa, o vaio?
de uma alimentação sadia, quer paru irias.
ças, quer par» adultos, doentes ou sonvalts.
centes por meio rle um alimento, como iej»
a farinha Aymoré, que não soffre > msne?
contrn-indicação.

O folheto, com ceres de_50 pagln&í Iliut-
Iradas, com gravuras coloridas, contém anu
parle especialmente dedicada As dona; de cn.
sas brasileiras, tão ciosas de sua cozinhai
com numerosas receitas para o preparo das
saborosas massas Aymoré, em toda» -ua: \>
riedades.

Do libreto faz-se larga distribuiçSo duraa>
te a exposição feira de amostras, como j4 •
tem sido ás pessoas que os solicitam, envias-
tio o coupon que acompanha sua propagindl
em todos os jornaes do Brasil.

Tão grande foi a aeco-ifaçãn desse iifariic,
por parte dos Interessados, que, esgotada i
primeira edição, ji se acha ns Jeg j, íi
vinte mil exemplares desse livro, crlnto t
organisado pelo nosso patrício Sr, fime-c-
tel, <pie ha annos vem exercendo, ei ; graa-
de carinho, a chefia dn Seeção de pagand»
do Moinho Inglcz e das fabricas 6 massa
e biscoitos Aymoré.

No interior do stnnd destacam-se d'
des cartnzes com os seguintes dizer

Uma nlimentação sadia t. quiiii sempre
a razão de uma boa .«ande.

A* massa* Aymoré. são alimentos que
não têm & menor contra-inclicação, qual-
quer que seja o estado de sua saúde.

A marca Aymoré, em qualquer de nos-
sos artigos, representa com absoluta se-

gurança, o melhor de nossos esforços pa-
ra bem servir ao publico, com produetos
puros, saudáveis e nutritivos.

E' eorrimum em nosso Brasil
renda do publico, cm geral, pelo
estrangeiros — para biscoitos, n,
ta.

OS BISCOITOS AYMOKí

são fabricados com as mais finas
nhas, pelos processos mais mod-
com o cscrupulo mais apurado de
marca que tem por principal objecth
bom servir ao publico; têm, p
excellcnte sabor, rivalisando
dade e aspecto e vencendo eir.
seus similares, estrangeiros,

s prefe-
artigo.'

0 i :us-

AS INFORMAÇÕES NO STAND

sland>doUma visita ao elegante sland do Moinho
Inglez. nfim de verificar-se o porquê do lar-
go consumo dos seus finíssimos o economi-
cos produetos, similares nos melhores lm-
portados do estrangeiro, quer em massas de
toda a espécie, para cozinha ou para pastel-

RUfl BUtMOS ryp.es,55-N.S247
ÍCnírc Cü-.ls.-vdEc -Aveniáo]

| iaria, quer em biscoitos t lUiài. t

j das qualidades de farinha, & quasi c
: ria cos que concorrem h Feire, cie A

.V testa dos serviços de inform
mesmo stand, encontram-se os Srs.
dn Jordão, nm dos gerentes da fl
J. Pimeutel, chefe da propaganda
ciai.
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A riqueza dos Estados
Usiados

de

O augtncnlo dc intensidade
ceira nos listados Unidos é

da vida flnan-
qualquer coisa

de estupendo e de surprehendeule.
Desde junho de 1927, os depósitos nos

bancos auginenlaram de 00 °\o o a cifra dos
negócios nos Bancos de Nova Yo-rk de Sõ ei°.
Em 10 annos, ns apólices de seguros contra
accidentes e incêndios excederam o dobro.

Desde Iflüit, os Estados Unidos enviaram
para o estrangeiro, e sobretudo para a Eu-
ropa, cerca de 2 biliões de dollares por nnno.

Crescem incenssantemente os seus créditos
cm quasi todos os paizes e, atraz delles, vuc
logo a expansão das suas industrias.

Invento portuguez
grande utilidade para _

os aviadores -
O Sr. Jayme Viclor A, Rodrigues, ~ tasl-

co electricistn da seeção technica dos
gra.ptios do Porto, dirigiu um officlo
recção da Aeronáutica Portugueza, :
boa, pondo á sua disposição, paru. esperieu'
cias, um apparelho de seu invento, coiii àtr
terminado dispositivo electrlco, que p íUt*
nos pilotos aviadores, em occai.iõcj
voeiro, reconhecerem a distancia < quí s.
encontram do ni\c! do mar, ivarr. vr:..
lar e segura aiiiaragem.

O seu inventor fez já algumas exper
cm pontos elevados e a certa distan . d*
costa com bons resultados.

E^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ragj^^^^^^^^^^^^^^^Â;
..cilào de penhores em 20 de Julho

JOSÉ5 GAHEN
7 — RUA SILVA JARDIM -• 7

f™8™85™*53^^ ank Of South America Limited.
filiado ao THE ANGLO-SOTJTH AMERICAN BANK LTD,

Estabelecido no Brasil ha mais de SESSENTA ANNOS
Acceita depósitos era Conta Corrente Limitada e Particular,.

JUROS DE 4 Io AO ANNO

Depósitos a prazo vencerão juros vantajosos

Traía de todas as transacções bancarias
Sede Central: RUA DA ALFÂNDEGA. 23 - 25 - 27 — RUA BUENOS AIRES, 22

Succursal: RUA FREI CANECA. 135 — AVENIDA R/IEM DE SA' 336

Banco Brftannico da America do Su!
^fl7:w-v*i3.*»q;'-..tiaw;.'ji;.^i-piiíf tamÊBammseemsr i

ligada 9!3
ligada á

EÂ5T£RN TELEGRAPH Co. WESTERM UNION TEL. Cú

MAUA^-PENDER ESTABELECIDO ^SO BRASIL EM 1874Cabos dsrectos para os Estados do littorai, inclusive a cidade deS. Pauto; Europa, Ásia. Afojca, Oceania e Republicas Suí-Americanas• Cabo directo BrasiI-Bairbados«?<l®va York para todos os pontos daAmerica do Norte, Centrai, Ânti.has, etc»

12 ESTAÇÕES NOBRASIL 
'

Telcgrammas a taxas integraes.
Ditos preteridos com S0 % de abatimento, r
Cartas-Cabo a taxai ra?.* reduzidas.

W3T EDÍFIC50 PRÓPRIO
:onstrucçào) Alfandega-Candelaria

Aveiscida Rio Branco n
„:_- RIO —:— {em
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Distribuidor do

LEITE e MANTEIGA
HYGIA

Saída» em 1928
Leite . .

Manteiga
15.000.000 litros

7$.000 kilos

Distribuidor do

GELO
CÃES do PORTO

Saídas em 1928

Pedras: 1.900.000 de 2t> kilos

Auto Distribuidor de

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
de

PRIMEIRA QUALIDADE
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FRIO INDUSTRIAL

MERCADORIAS
Armazenagem

mensal
Rs. por

VòL Kilo

MERCADORIAS
Armazenagem

mensal
! Rs. por

Vol. Kilo

!
Ameixas j lüü Laranjas .-.-... -. . . .
Amêndoas 120 Lentilhas
Aves e Cacas 200 Lupulo ........
Avelãs 120 Maçãs
Banha. .'..-........ 040 Maçãs (cx. 23 Ic). . .
Bacalháo 030 Munleiga ........
Bacalháo (caixa 70 ks.) 2.000; Milho , . . . ..,, . .. ,., „,,
Bacalháo (1|2 caixa) . .! 1.200 Milho (sacco) . >:> . . 

',

Bacon  j 080 Nozes¦< ...... ... ,. ,, .
Carnes salgadas .... (: 050 Ovos . . . , „, m ,., .„ . ,.,..
Carnes verdes a congelar 100 Óleo e sebo . >•;,; , „ „ .
Carne verde (semanal). 050 Paio ........, ;o, m w . ,..,.
Castanhas. ....... ,:.| i30 Passas. ..:........
Castanhas sacco ou cesto] i.OOOj Peixes a congelar (gra-
Cebolas. ........... j 030 nel) ..........
Cevada ......... 9eS;> Peixe defumado ou sal-
Chopp (barril 118) , -. i.OOO; gado.
Chopp (barril 14) . . .! (.500. Peras
Chopp (barril 1|2) . ... 2.000 Peras (caixa 23 ks.) . .
Damascos seccos , . . 120 Polpa
Doces finos 120 Presuntos
Eivilhas seccas ..... 050 Queijos (estrangeiros) .
Feijão .......... 015 Queijos (nacionaes). . .
Feijão (sacco) ..... 600- Salame ,.......,
Figos .......... 120 Toucinho .........
Grão de bico ..,,„„. 100 Tamaras. ........
Legumes. 030 Uvas ...........

Uvas (barricas 30 ks.) .
Uvas (1:2 barrica) . . .

.500;

5001

1.700

000
200

0GÜ
030
070
070

070
015

120
060
040
080
120

200

060
080

010
100
100
030
100
050
320
070

¦ s maaütiUiUMtÊtmwtmmiau i ¦ nmmmmmm um

SECCAO SEM FRIO

MERCADORIAS
Armazenagem

mensal
Rs.

Alfaia (fardo até 90 ks.)
Alho (cx. on jucá até 80!

kilos) 
Amêndoas (sacco) . . .
Arroz (sacco)...-.;..
Assuear (sacco),....'
Avelãs (sacco) í
Azeite (caixa) .«]
Azeitonas (bar. até 160
kilos) '

Bacalháo (caixa 70 ks.).!
Bacalháo (112 caixa) . ,
Banha j
Batatas (sacco)
Caramellos (bar. até 150
kilos)

Caramellos (bar. até 350
kilos). ........

Cebolas (caixa)
Cebolas (sacco)
Farinha (sacco)
Farinha de trigo (sacco)

MERCADORIAS
Armazenagem

mensal
Rs.

600

500
300
300
300
300
500

1,000
800
400
500
300

1.500

2.500
500
500
300
300

Feijão (sacco)......
Ferro (kilo). I
Fumo (fardo) J
Licores (caixa) i
Manteiga (caixa até 30j

kilos) .........
Manteiga (kilo) . .. . ,. .j
Milho (sacco). , ..... j
Nozes (sacco). . . -.. . .
Papel (bobina) . >: .._•_. . i
Pape) (fardo). . . , ., .
Polvilho (sacco) , ¦, . .(
Sebo (barrica), ., . „ ,: . i
Sola (rolo) ...... .|
Vinho (caixa). . ......
Vinho (barril 114). , . .
Vinho (barril l|õ). . .
Vinho (barril 1|10) . .
Vinho (garrafão) . . .
Xarquc (fardo) . ..... „

í

mwm$tmmmMÊ*tmmmaim*Mmmaum

!

300
005

.000
300

300
020
.'.00
500

2.000
1..500

300
2.500
1.000

300
1.200
1.000

800
i.ooa

500

"SC

se

IS'áo pesamos as mercadorias cobradas por volume. Desconto 20 % s/ Mercadorias Consignadas.

«••M"H-H'W.»..Kv**-;..^
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r

:|: Estabelecimeciito mcdeSar orgsnisado peles methodos technicosy sanitários e con-imerciaes, conforme as mais modernas iitstallações
européas e norte-znioricanas. Cem uma capacidade para 80.00© litros diários, é o distribuidor, a domicilio, do preferido LEITE-IHYGIA !
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t nra & Co II

R D £IO
1 AVENIDA RIO BRANCO, 68-74

JANEIRO
ii
m São Paulo

Caixa, 461
Stuníos

Caix», 246

CAIXA POSTAL 2
Pernambuco

Caixa, 168

STOLTZ
HAMBURGO

Glcdícn^lesserwall, 25(36

«iÇÕ EFHESEHTJ.

a.i^íi _Jorna.es

WIZJ& - . ** __L.
..J-L^fcrfc- "v_^ w' JLvízi ^^ad»*5_»

/ Hà

JVlatei
prim

p^tr*»

íi fabricação cie pap 3_

I
ir .. --_., SPf^"!lIIHi
SOBRE PENHORES

d« JÓIAS
UITQMOVBIS - ti*sl*«.
lotipaa, ii-.itiH, aivnat, ;'«¦
•-rr.l«i>, maehlnai, pianos

qualquer mercador!» quf
represente valor! EMPRESTAM

tTANNA, IRMÃO * C.
2ri * i», pstnao I*. se • i* - t«i

(Antifa Ejplrit» Saato)

ASSUCAR

BRASIL
A SUA QUALIDADE NÃO

TEME COMPETIDORES

arganta da morte

Se a
eo

Iser é beiíaf
e é

«cíwiincn

Nao tenham duvida, foi
comprado na Perfumaria

Nunes
Se unia mulher, linda como os anjos, jo-

ven, formosa, elegante, passa e deixa atrás
de si o aroma suave e cntonleccdor de nm

rua Werval de Gouvêa, trecho
culta o transito, como é u

\ rua Nerval de (iouvèa. em Cascadurà,
("inprelieiide-se como um trecho da- estrada
Ilio-São Paulo, que, ó sabido, tem scu lni-
eio no Engenho de Dentro. Naqiielle pon-
to li.-v iiinumcros obstáculos, que, além dc
tornar difficultoso o transito de vehiculou,
offerece perigos bem graves. A Litfht, para.manobra dos bondes tem de valer-se desse
pedaço de via publica e emquanlo essas
manobras se procedem, fica indo estaciona-

da Rio-São Paulo, não só difíi-
m manancial de desastres

preoccuipacão de tomarem o trem, ou destes
saltando, para tomarem aquellcs,; através-
ssm a rua sem a menor prudência. Assim
tem sido « maioria dos accidc.r.tes.

Mas, a remédio? E' lembrado o seguinte
alvitre, menos dispendioso e immediata-
mente pratico: alargar-se a rua, iiaquellc
ponto, nivelando a calçada- dc cimento que

m< A ,.!f,:.>¦...' ::&?&

• jwnani nun-.r i m-ctmw Mn-cani rfuMmu •**. t j«m ItraN_RtiMntOTHK\*~

Molhados e Ccreaes
CASA FUNDADA EM 1852

. Mg»_- —

: Teixeira
'

I Commissarios de café e mais gêneros do Paiz

I
II
II
a
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t
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I

Borges & C.
I Caixa do Correio 294 Endereço Teicgrapiúco: ARIEXIET I
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TELEPHONE NORTE 0132 e 3904

perfume esquisito, não tcul-.nm duvidas, lei-
toros amigos, esse extracto foi comprado na
Perfumaria Nunes.

Por (pie? — perguntará nm leitor mais
indiscreto e curioso.

Porque, amigo, a Perfumaria Nunes é,
desde muito tempo, desde muitos annos, a
fornecedora preferida de nosso mundo ele-
gante. A Perfumaria Nunes é a importadora
diracta das fabricas de todas as grandes mar-
cas de perfumaria frãnceza, Inglez», xllemi c
norte-americana. A Perfumaria Nunes é, sem
favor, mas apenas com Justiça, uma easa res-
peitavel, conceituada e conhecida. A Perfn-
marla Nanes, portanto, não altera as proda-
cios que recebe. A Perfumaria Nbb««, finei-
mente, tem o segredo do poder gemprli offe-
recer, «rn primeiro logar, as novidade* há-
radas nos grandes centros da moda «, per-
tanto, ali correm, todas as semana», oi noa-
nos "leões" e as nossas elegantes, i preenva
das novidades que chegaram.

Portanto, amigos, se passar a tosw lade
uma linda e joven mulher, linda eomo os
r.njns, elegante e encantadora, deixando atrás
de s! o aroma suave e entontecedor de um
perfume cxquisito,. não hesiteis em afflrmar
que cila o comprr-u na Perfumaria Nunes.

Esta explicação tornava-se necessária, em-
hora, de facto, a Perfumaria Nunes não ne-
(•er.site dc reclame, para explicar a preferen-
cia, a popularidade e o coneeilo cm que ò ti-
do o grande'estabelecimento do Largo de São
Francisco. Casa antiga, todavia ella tem o
segredo de se manter sempre joven, sempre
viva, no espirito de todas as pessoas do Rio
que sabem apreciar os bons produetos de
perfumaria.

A par disso, t opporluno lembrar que a
Prefeitura Nunes é também um centro con-
ceiluado de todos esses pequenos artigos de"toiieltc" que fazem n alegria e o "chie"'
do nosso mundo elegante. São pequenos na-
das. sem os quaes a beileza é nir.is r.-.ra... e
mais difficil.

Tudo isto, porem, de pouco vale. A melhor
rccommendnçáo que tem a Perfumaria Nu-
nes c ser, como c realmente, a casa preferida,a casa mais procurada por todos os cario-
cas. KíXfô.

do. Vêm-se filas não só de automóveis,
como de carroças e caminhões, aguardando
passagem, com que se perdem cinco e dez
minutos, tempo quasi do percurso de Cas-
cr.dura á cidade|

Muitos tem sido os desastres ali verifica
dos, quasi todos fataes c delles, em boa ra-
zão, não são culpados ou somente culpados
os motoristas. E' que os bondes, nesse Io-
gar despeja, » todo momento, nvultado nu-
mero de passageiros de Jacarépaguá e, na

capeia uma vala que corre ao seu longo, á
.direita, na largura approximada de quatrometros; bem como rectificando o mesmo
treoho, á esquerda, onde existe uma pontamuito saliente do terreno do hospital de
Nossa Senhora das Drtrcs. Obra- fácil, como
se vi, e de grande e real utilidade paru a
necessária facilidade do trafego na referi-
da estra-da. Olltrosim, evitar-se-á, ali, a re-
prpducçâo do tantos e tão dolorosos de-
sastres.

ilO, Rua do Rosário, 112

RIO DE JANEIRO
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A rua Archias i
ro tem um

perigoso
Por que nâo o rectíflcain!

A rua Archias Cordeiro, no seu trecho i:
tre Engenho Novo e pouco antes do Meytr.l
um perfeito "S". Tem três curvas feciuii
o para o transito de vehiculos offerece ti
perigo extraordinário.

Entretanto, é facli extinguir essa tas
veniencla. Aqucllas curvas súo formadas p-:i
pontas dc terrenos devolutos, aladcirafe
não havendo nelles, propriamenle, nenhum
construeçao. Cada vez mais o trafega debií*
des e de outros vehiculos augmeutarn eknj
avisado seria que, desde já, se realisa»!li
obra de rectificação do atludido trecho, ;

Muitos desastres ali verificado1 são loM
originados na circunstancia de, em deten":
nados pontos, nâo ficar um vehiculo á rifil
de outro, no perímetro dc oito ! dez k-
tros. No inicio do "S", próximo dc !-'üg!M;
Novo, os bondes passam com n plataforcl
quasi roçando num correr de prédios, slts-
dos & esquerda da rua e vários transeuntH
têm «Ido colhidos em cima da própria ei)
çadal
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Dr. Ubildo ViiSa
nrinarins. 1* de Março,
Tels.: N. 7008 e V. 901.
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Sempre e só: Sabonete

OL
A base de Eucalypto

r,Aos Consirucíores e Proprietários
Moreira, Kamps G Cia

«O BARBADO»
RUA URUGUAYANA, 202

Communicaffl que continuam a fazer graMtoe retfpEçô
de preços em todos os artigos e que têm grande sttck é%
diversas procedências de: cremones, fnrftudarat- fechas,
dobradiças, óleos genuínos, tintas legttlnas, ate.

Grandes reducções de preços
em trens para cozinha, louças esma Itadas, alumínio,

ferramentas de diversas procedências.

_ 202, Rua da Uruguayana, 202
[^.^ 

Esquina de 8. Pedro — Teleph. Norte 2299 M
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A NOITE — Sexta-feira, 10 de -Tulíio de l ;)-';> 15

¦ O Nono Congresso dai

Ordem da EstreSSa 1
Noticias religiosas

impressões transmittidas a
A NOITE pelo Sr. Aleixo
Alves de Souza sobre a
sua viagem a Onimen

Na qualidade de organlsador nacional da
Ordem da Estrella, foi o Sr. Aleixo Alves
da Soura convidado a participar do ti" Con-
ip-rsso da Ordem, n reunir-se este anuo, cm
Ommen, na llollanda, para onde já seguiu.

Ouvimos do Sr. Aleixo as suas impres-
ifies sobre a significação e a finalidade des-
ss conclave.

— A ordem da Estrella, que conta cerca
rie cem mil membros em todo o mundo —
disse-nos elle — reolisa actiialmente Con-
grossos Mundiaes, todos os annos, cm Om-
nicn, na ilollanila-; em Ojai, na Califórnia!'
> .'in varias partes riu Inilia.

O mais importante, de todos, porém, é
i il.» Ommen, se tivermos em conta o nu-

i ero rios assistentes,
liste anno, porém, não í somente o Con-

russo que me leva á llollanda, conio tam
mb, e principalmente, um convite que re-
. iii do chefe da Ordem, o Sr. Kriulmu-

, para nssitir á Reunião de Verão
ic todos 05 annos rc realisa cm Kcrdc, no
istcllo
rsso.
Ecrde-In 1

do mesmo nome, precedendo o Con-

é tira f.astello velhíssimo, da ea-
tiollandez, que o seu proprietário, o

...r.io van Pallcmdt doou á Ordem dn Hs-
frella * que hoje é o quartel-general inter

: ..íional ria Instituição para todo o mun-
do. O ambiente, ali, é de unia belleza
quasi sobrenatural e do uma riqueita artis-
üca sem par. As arvores parfilam-se, ai-
lislmas, como querendo tocar os céta com
-..ias copas balouçantcs, fonnando um do-
.vi e deixando tombar uma catadupn de
folhas no outomno, que formam no chão
i in tapete espesso que amortece 03 pas-
tos e convida ao repouso,

Todos 03 campo.», de Omrncn quo eirciin-
dam o Castcllo e que incluem o Campo da.

I strella onde se realisam os Congressos
tão cobertos de plnheiracs de pequeno por'.:, cujo aroma penetrante reconforta os
pulmões e enche de vida o organismo com-
óalirio.

E' um encanto.
fi é nesse scenario estupendo qu« 1* re-

ilisam — no campo, os Consrcsjos e no
castcllo as Reuniões de Verão.

15 é durante ellns. também, que o instni-
, ¦ or rio mundo transmittc aos assistentes
1, Min mensagem de alorcria. dc felicidade,
como rendo o objeotivo ultimo para a vida
Inimana, a sua meta, finalidade e razão de

MATRIZ DR NOSSA SENHORA DA CON-
CEIÇXO DO ENGENHO NOVO — Devido a
ter adoecido o Rcvmo. padre conego .lose
Antônio Gonçalves Rezende, que tomou ao 1
seu cargo ns pregações doutrinárias prepain-j
torias da festa do í)° nnniversario da fuiuln-1
ção da I.iga Cathnlica ".lesus, Maria, José",
da matriz do Engenho Novo, fica adiaria
para a próxima terça-feira, dia 23 do cor-
rente, a continuação da série de confereii-
cias iniciadas 110 dia 15 do corrente, se pro-
longahdo até o domingo, dia 28, as mesmas
horas, 20 horas, quando, lera logar o encer-
ramento com a festa ria mesma Liga, ".onf-ir-
me o programma, que será opportunamente
publicado.

As senhoras poderão comparecer.
VENERAVEL E ARCHIEPISCOPAL OR-

DEM 8* DE N. S. DO MONTE DO CARMO
— No templo desta ordem, realisa-se, no
próximo domingo, 21 rio corrente, a testa
da cxcelsa padroeira, com missa solcnne a
nstrumcntni, ás 11 horas, sermão ao Evnn-

gelho pelo Rvmo. bispo rie Scbaste D. Ma-
mede, "Tc-Deum", As 10, seguido At benção
do Santíssimo Sacramento.

A estes actos comparecerão as dignidades
da Ordem.

UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA — Na
sédc desta instituição, ã travessa Hcrmen-
garda ns. 13-15, Meyer, no próximo do-
mingo, 21 do corrente, ás 15 horas, rcali-

I serão expostos
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sa-se uma reunuio na nua!
assumptos referentes A ampliação do nosso
Asylo Legião do Rcm, para a velhice des-
amparada.
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StocSc a variadissimo sortimento de «on-
I sertas finas, Blscoutos, Bonbona, Owi-
? joi, Manteiga, Pão {'rancem o Allemão
I manipulado corn o mais rigoroso preceito
? de hyglene. E tudo que diz ao ramo, i

para bem servir a nossa clientela. I
1 ulttn —

Organisar-se-á um novo
partido político, no

Chile

*

) — Annuncia-se
um novo pa'1'tido
mais altas perso-

SANTIAGO, 13 (A, A
que vae ser organlsado
nacional, constituído das
nalidades cm evidencia na política rio paiz

A nova nggreiniaçáo piiTtidaria terá por
objectivo prestar todo apoio ao governo rio
presidente Ibinicz.

Por muito tfuo pensemos o contrario o
que tal nos pare*;a ter o opposto, é, na re-

liada a Felicidade que todos aspiram so-
ire a terra, tanto o -mais humilde, como o
mais elevado na escala da viria.

Encontram-na nas pompas transitórias
l nas gloriolaíi passageiras rio mundo!

- A verdadeira felicidade, "não". Eis 0
que o instruetor affirma. Quando mailo,
•ricontram um conforto passageiro, que

paísa com o passariieo das coisas que o
despertam.

li homem, faz aindi repousar a origem.
r alicerce da sua felicidade nas coisas cx-
leriores e por isso soffre de continuo ns
ilesillusõej que as coisas exteriores nor-
malmente determinam, por serem passr.'-
Seiras.

Xo emtanto, o homem "aspira" '. feliei-
nade real e tem ae encontral-a um dia. E'
que ó possível alcançal-a "agora", eis o
¦que o instruetor aífirma aos que o ouvem.
Mas para alcançal-a, temos que a buscar"no interior" de nos mesmos e não fora.
Eis tudo.

Peço veni* j>ar« este breve resumo de ai-
•liiii5 tópicos d.\s doutrinas do instruetor
que abi ficam, porém, jnlguci-cs noecssiv-
rios para esclarecimento rios. nossos leito-
. es quanto aos verdadeiros fins que me le-¦•arn a Ommen k qur são; Encontrar a Fe-
licldadeeaVerda.de que a cila conduz, pura
Jcvál-a como uma mensagem aos ouvidos
'le nossos irmãos dos interessados na busca
•Ia finalidade real da. existência e na so-
lucSo immediata rios problemas rcaes da
Vida.

Essa mensagem de Verdade í proclamada
al'-avès os lábios do Sr. Krlshnamnrtl, dlri-
gíria ã mentalidade dos nossos dias, desafi-
jmrio, assim, as locuhr.ições e a critica dos
renladeiros interessados na solução dos ma-
•/,;¦•; problemas da existência.'.ii assim qne eu senti os Congressos dc
t)i"nien em ápocas passadas, nos três an-
tio-, nrecedeiitcr, nu? \h fui ouvir as palavras
d. Instruetor. E' assim que prevéjo o deste

Este anno esperam-se Rrandes aconteci-
mentos e é de prever que a lotação appro-
?:im:.(lamente de três mil pessoas dos dc-
um,-: annos, neste, seja excedida — n que
não passa de cousa natural, pois que os

,'ressos vão num crescendo rie vida C dc
irtancia, verdadeiramente admiráveis.

A figura do Clicfe, o Sr. Krlsbnamúrtl.
rclçn, realmente, ;.quelle scenario encaji-
tador e a sua palavra arrebata os que lá vão.
iilumjnando-os c dando-lhes uma nova Vi-
üãn ria Vida.

T' o poder inspirador das grandes Presen-
'¦;.:, e aquelle. que ali reina é apto a determl-
nar a reforma completa dos que lá vão em
busca de Verdade c sedentos de Libertação e
FcRcidadc.

A' minha volta, que espero seja em se-
temiiro, trànsmiitirei nos leitores as minhas
impressões, quer da Reunião rie Vera", quer
rio Congresso propriamente dito. Creio que
isto me será ainda permittido, como um tri-
buto a este paiz que tanto amo e a que. dc-
•*pjo servir como o desejo igualmente A bu-
nianidarie em seu conjunto.

R como melhor servir no mundo e a nu-
manidade do oue tr.insinittindo-llics uma
mensagem dc Verdade?

Hoje, como cm todos os tempos, o mal do
mundo é a ignorância. '

li o Instruetor traz-nos a "Mensagem rio
sntendimentn" —- rio entendimento como lei
única para alcançar a meta eterna da Vida,
-, objectivo real dc existência, que é, a-I*çII-
cidade c Libertação 1 — Conclue o Sr. Aleixo
Alves rie Souza.
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Corridas
OS FAVORITOS, PARA DOMINGO, NO

DKRBY CLUB—Para a corrida rie domingo, no

blppodromo do Itamaraty, estão favoritos os

seguintes parelhciros: Gladiador e hmbna-
ba; Ultramar e Hhondda; Ivon c Mcditarior;
Mystificador e Congo; Cônsul e Gambetta ;
Culinan, Ultimatum c Electrico; Rnffles e
(iu,-i|)o; Cascabelito e Rico; Mon Tnlisman

INSGRIPÇOES NO JOCKEY CLUB - Nn
secretaria do Jockev- Club serão encerradas,
amanhã, as inscripções complementarcs no ;
programma para a corrida de 28 do corren-
te, no liippodromo da Gávea.

football
0 MATCH 1)0 ROLOGNA COM OS RRA-

SILEIROS — Augmenta progressivamente
o enlhusiasino c o interesse rio publico,
pela realisução da primeira partiria do Rolo-
uno F. C. enlre nõs. Quando se soube que
o adversário do Uologna era um teain brasi-
leiro. mu verdadeiro scratch, esse ctithusias-
mo redobrou, porque o publico tem um fana-
tismo pelo combinado de jogadores do Rio e
dc São Paulo.

0 Juií — 0 Botafogo F. C. eseolbeu pari
nrbitro dessa Importante partida, o Sr. py.ro
Werneck, do America F. C. Um» escolha
realmente tt\te e criteriosa, porque o Sr.

1 Cyro Werneck é dos melhores jtiiEes que
temos no quadro official da Amea.

A chegaria —¦ Os italianos fascistas, resi-
dentes no Rio e o Botafogo F. C. estão em-
penhados em dar à recepção dos campeões
da Itália o maior brilhantismo. Fretaram o
rebocador "Gigante" e irão fora da barra
aguardar a chegada dos rapazes em compa-
nhia do muitos sócios do veterano club nl-
vi-negro,

Preliminar — Em rnacth preliminar joga-
rão os primeiros teams do Rotaiogo F. C.
c C. R. Vasco da Gama, Outra boa escolha,
porque ambos estão cm perfeitas condições
rie trenó e s3o capazes rie offcrecer «o pu-
blico um match interessante o multo cqui-
librado.

Os trenós  Ambos vão trenar na proxi-
ma terça-feira. Os brasileiros farão uni tre-
no compelto, das 17 ás 19 horas, terça-feira,
no estádio iío Fluminense, com entradas pa-
gás o os reflèctores accessos. 0 tcam na-
cional é o mesmo já escalado, assim como o
contra scratch.

0 niiitcb — 0 grande match internacional
será iniciado mais ou menos ás 2'.! horas, no
magnífico eslnriin do Fluminense, cm 25 rio
corrente, quinta-feira próxima.

CONSELHO DELLIBERATIVO DO VII.I.A
ISABEL — 0 presidente cm exercício, con-
viria todos os membros rio Conselho Deli br-
(ativo rio Villa Isabel, a comparecerem
quarta-feira, 21 do corrente, ás 2U Vil ho-
ras. na sédc social, afim do tomarem parte
na reunião rio mesmo conselho, eom a se-
guinte ordem rio dia :

a) Eleição para o cargo de presidente;
b) Leitura c approvnção rios novos esta.

tutos:
. ei Interesses geraes.
! OS JOGOS DE DOMINGO NA ASEA --
Para os jogos rio próximo domingo, a Asea
designou os seguintes juizes c delegados:

( Oceano x Vlan — Campo rio primeiro, á
Avenida Epitacio Pessoa. Juizes rio Mçddlo-
nal F. C, Delegado, Arthur Ribas Sobrinho.

Lcblon x Meridional — Campo do primei-
ro, na Avenida Ataulpho de Paiva. Juizes do
Severiano A. C. Delegado. Manoel Morales.

Mundo Novo x Severiano — Campo :> sei-

tu-

3521 —
5002 —

Uilfjl —
71100 —
3510 —
11)71)8 —

Om.

'— R.

IV.

parece disposto a voltar para Montcvldéo in j
victo. |

Joe Assohrab vae encontrar um adversário
(pio é uma incógnita. 0 campeão brasileiro
dos leves vae. lutar com o peso penna brasi-
leiro Lauro Ilarrisou, pugilista feito no Ca-
nariá, onde viveu largos annos e rie onde re-
gressou recentemente com uma folha de of-
ficio das mais brilhantes. Ilanison luta no
estylo norte americano e tendo assistido va-
rios mátéhcs de Assohrab, declarou que o
seu estylo rie lutar garante o controle rie
aeção durante toda a luta, porque a tcchni-
ca dc Assohrab tem alguns defeitos que a
tornam vulnerável.

Não nos arriscamos a prever o resultado
dessa luta, porque o simples treino não nu-
torisa muito a formar um j';izo definitivo.
Assistimos um bom treino de Ilarrlson, para
enfrentar Assohrab, nins o ho:; dc um treino
é muitíssimo differcnte do box do uma lula
n serio.

A preliminar -— Voltando ao rittg, arre-
pendido, Armanriiiilio vae enfrentar o pc
penna Baltbazar Cardoso. Perdendo essa
Ia, o antigo hoxer paulista deve perdei ua
esperanças de se rchabllitar, porque então
será a sua terceira derrota consecutiva.

O empresário Sr. J, Corrêa tratou com to-
do cuidado do recinto rins lutar, em Mono".
a Silva, dotando o campo rie. melhoramentos
tendentes a proporcionar ao publico o maior . 10554 —
conforto. E', aliás, o melhor local para box I _. iio',S
no Rio de Janeiro.

Tennis ! ,;¦'
O TORNEIO INTIMO DO FLUMINENSE

— ProsegtiirA domingo o campeonato intimo
do club tricolor, com a rcallsação dos seginn-

Simples para cavalheiros (handlcapl — 1*

jogo - 3 horas. — Luiz Zamith x Antônio
Mello. 2° jogo — 10,45 lis. •-• Ernani Souza
x Arnaldo Costa. S' jogo — 11 horas. •- Jay-
me Pereira x Jof.o Buarquc, -1" jogo — 11
horas. — Monteiro de Barros x João Maclia-
rio. 5° jogo -- 15,30 hs. — Hcrberto Hlgun-
ras x .1. Souza Gomes. 6° jogo — 16 horas
-- A. Cesnrino Rangel x Antônio Teixeira.

Simples para cavalheiros (campeonato) —

|6 jogo ¦- 15 horas. -- Victor S. Coelho x
Ernani Souza. 2- jogo — 15 horas. — Car-
los Isnard x Jorge Prado. 3" jogo -- 10 no-
ras. -- José Bèllo x Hcrberto Peixoto.

Quarta-fera, 24. — Simples p.sra çavalhei-
ros (campeonato) — 16 horas. -- C. Palha-
res x Eurico de Freitas. ,

Quinta-feira, 25. - Duplas rie cavalheiros
(campeonato) —• 1G horas.  Armando Le-
mos e A. Osório x M. Procopio c Enrico rie

Freitas. „ .
Sabbado, 27 — Duplas de cavalheiros

(campeonato) — 1G horas. -- Pernambuco e

Jorge Prado n Mendes Campos e .1. Souza
Gomes. 16,30 horas. — C, Rangel e O. Pre-
chel e W. Schubnck. .....

0 VILLA VAE INAUGURAR OS JOGOS
NOCTURNOS — A exemplo rio que fez com
o football, o Villa Isabel vae inaugurar os

jogos nocturnos dc tennis, lendo para isso
convidado o Andarahy Athletico Club para

¦ unia partida amistosa que será rcalisada «o-

j mingo, á imite, nn sédc do grêmio rios raios
i negros. IV mais uma innovação que por cer-

to agradará os afficionados do útil sport.
lavrando, assim, o Villa Isabel mais esse
tento. , . ,

TIJUCA TENNIS CLUB -- Amanha, sah-
bario, haverá uma reunião dansante no Ti-

jucá Tennis Club,
A commissão de festas espera proporeio-

nar uma agrndavel noite aos sócios c Exinas.
famílias.

P.,eino

Multas impostas por iliver- Desmentidos os boatos es-
palhados em torno do cs-

lado •sanitário desse iüivío
sas infracções

Estão sem! comparecer á In-
r terem sido mui-
carros cm seguida

10300
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3 intimado;;
speclona de Vchiculos, |
lados, os conduetores ri..
relacionados:

Dia 13. ...
Por desobediência ao signal — Om. 17a

Om. 179 — Om. 27-1 — Om. 288 — Om. 332
_ o,,,. 340 — C. 1683 -- C. 3314 — R. S.
429 — 585 ~- G48 — 127!) — 1712 — 2U72
... 2093 — 2577 — 2G06 — 2952 — 3491 —

3816 — 4002 — 4734 — 4,853' -
5245 — 5348 — 5627 — 6102 —
6212 -- Ii42ó — 642!) — 6605 —
7:i7i; _ 7817 - 8051 - 8122 -
3704 — 9277 — 10127 — 10679 —

10825 -- 10549 — 11096 — 12670
[2807 -- 12923 — 13052.

Por excesso rie velocidade — Om. 1 lü —
213 -- Om. 208 — Om. 287 —- C. 182

431 — C 2609 -- C. 3881 — C. 1901
j458 -- C. 5469 — C, 5187 — Bxp. 37
,1 4i _. 106 — R. •'. 141 -- 3/3 —

„, _ 1042 — 1017 — 1088 -- 1457 — 1400
.. 1529 _ 1622 — 2162 — 228.") — 25o1 —
"555 _ 3300 - 3406 - 4066 - 4100 -

1485-1 .... 4863 — 0613 -i 1932 — 63/9 —
U3KÜ _ G807 -- 7189 - 7489 - 7SOM", -

7945 _ 8230 -- 8268 •- 0063 -
9777 „ 9783 — 10115  10383

, 1070.1 — 10831 — 10857 -
- 11321 -- 11591.

I Por transitar contra máo — 28 —¦ B3_
'791 ._ 3439 - 474r. -- 5127 - 6907 -•

6701 - 8978 - 10223 - 12928.
Por transitar entre meio fio e Donos -

. 350 — C. 46G6 — 5585 — 6071 — 11326
Por tramitar contra mão de direcça

C 1155 — <"•• 2552 — C. 4159 -- C.
~ (5666 -• 1014 - 1081 -2802 -
._ 7012 -- 7S51 - 7870 - 12740 - 12923.

Por estacionar em logar nao permittíuo
„ 384 _. J647 - 2223 - 8112 •-
5467 — 6538 — 6008 - 7.85/ -
3830 — 10349 -- 10176 —- IO01J
_ 11024 - 11419 — 12459,

Por formar linha dupla — U4J
Por desobediência no signal para acçenc

as lanternas — C. 2654 — 905
47.su _ SS17 — 10763.

Por não diminuir a marcha no cruzamen-
t0 _ 1590 — 2177 — 10853.

Por circular para angariar passageiros
546Ó - 9024 - 10966.

Por desobediência ao signal para ser lis-

cnlisatlo -- O. 3510 — C 3807 - C. 53ol -

1787 - 2958 -- 5833 - 6991 - 9367 --

995 _ 9684 — 11137.
Por dar descarga livre — ..03 — 11.
Por trafegar depois ria hora — G.

_. C. 3702 — C. 4711.
í Por interromper o transito — C. atiuu -

r -t<tl3 —• 1897 — 1925 — Ronde, moto

nciro 3346 - 3301 — 57/0 — (958 —912

I Por desobediência ás ordens do serviço -

O. 5469-D. N. S. P. 5482
Por estar abandonado — M. Gerac"

\1. Geraes 76 - 3814 - 5030 - S.

8292."l»or 
estacionar no cruzamento — Lxp.

! Por desobediência ao signal para a

sistoncin 1966.
Por dar marcha re — UN8.I.

Correram, ha dias, rumores na Marinha
Ac. (pie estavam recolhidos A enfermaria dn
encouraçario "Minas Geraes" diversos Iripn-
lante, acnmmeltidns rie mal súbito riurnnta
a viagem rio ministro Pinto da Lu»-, ao uortt
rio naiz.

Divulgada essn noticia, em breve começa.
rom a chover, nn gabinete do chefe do Es-
tado Maior da Armada, tclcnhonemas e car-
tas pedindo informsçnos estarias sobre o rs-
tado sanitário rio "Minas Geraes".

Embora rerto de oue nada de anormal ha-
via ocorrido n bordo rio navio eanitoncü dn
esquadra, o almirante José Maria Penldo,
com o propósito rie desmentir es*es boatos c,
lambem, IrnnquIPsnr As famílias dos Iripu-
lanles do "Minas Geraes", evoeriiu um radio
uo capitão dc i;nr e guerra Hugo Roure Ma-
r'/., pedindo informes com iireencia se exis-
liam doentes nn enfermaria rie bordo.

I Respondendo 11 tr.se radiogramma, o com»
mandante do "Minas Geraes" desmente a<i

1 noticias alarmantes que aqui se divulgaram,
nccrcsccnttitldo que o estado sanitário do
navio é exccllcnte, correndo <i viagem ou

1 rníi^nificns condições,

Á. FADIGAS
CABELLEIRE1RO

Communlca ã sua
acaba rie receber rie
completo rie miurie7.11..

dlslincta clientela «roí
Paris um snrtimcnte
para a "toilcttc", co-

5481
4464

3348 --
¦ 9S82 --

— 1067'.

mo
em

seja: po de arroz, pó de arroz compacto,
elegantes caixinha!, liatnns, rouges, etft

10741.
er

13.38 —

Tel (
. Gonçalves Dias, 16

4131 — 1" andar (Não tem íiliacs)andar

;Pefe Associafc
PER Ei«SOCIEDADE BENEFICENTE DR.

RA JÚNIOR — Coiiimunicnm-nos:"O progresso crescente da Associação doa
pequenos funecionarios do Ministério da Jun-
íiça. — Fundada ha pouco mais rie quatro
.".unos, a Sociedade Reneficcnle Dr. Pereira

t Júnior, órgão dos pequenos funecionarios rim
(secretaria ria Justiça e repartições subordi-

nadas, representa já nma grande realisação.
Sua administração, á cuja frente se en-

contra o Sr, Antônio José de. Oliveira, fun-
riarior ria sociedade, não tem poupado çsfor-
ços ])ara que a importante associação do
classe preste aos seus innumcros associados
Iodos os serviços o todos os benefícios rieler-

'minados nos estatutos.
| Do balancete apresentado agora o relativo
.ao primeiro semestre do corrente anno s«
' tem uma prova irrecusável ria situação ma-
I i nifica em que se encontra a referida soelç-

 dade, qne constituo um exemplo. JA riispõw

Paulo dc uma caixa auxiliadora, para empréstimo»
I aos seus associados, cm consignação em fo-

134, i .'ha rie pagamento, cujo movimento já atliir-
;ilé 30 de. junho deste anuo. a mais ri«
mil contos. Além riessa vantagem, o»

rios lém mediante módica meusali-

11. !
1358

As- giu, .
dois
associac

Comprou um Barca
dade. fiança para aluguei' de casa,

indicado pelo Mundo Novo. Jui/.os rio Ocea-i (jl UR DE Rjj(jATAS BOTAFOGO --
no F. C. Delegado, JoséLonres de Miranda.|- 1£bclxn-sc-A amanha, no Club de Regata

tafogo, um ch

Ria-
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Transports Maritimes
O Rápido Paquete

cupcratlo «le Buenos Aires, Eairú
cm 21 ile julho para:

LAS PALMAS
8ARCELOMA

MARSELHA
c GEWOVA.

Cslilnt» de todas as classei
Consignutnrio! t

COMPANHIA COMMERCIAL &
MARÍTIMA

Avenida Rio Branco n. 16

"VIDA CAPICHARA" — Commemprando
o primeiro anniversurio do governo do Dr,
Aristeu RorRes rie Aguiar, a "Vida Capicba-
ba". apreciado semanário que se publica
cm Victoria, capital rio Espirito Santo, tirou
uma edição especial, que está digna rie lei-
tora, não só por parle dos cspirilo.santenses
que amam a sua terra, mas também dc to-
das as outras pessoas que, por sentimentos
patrióticos, se regósiíam rom o progresso

;das unidades federativas.
: "Vida Capicbaba". entre os Importantes
' assumptos que. contem nesta sua edição cs-
pccial, repleta de nítidas gravuras, traz as
letras dos hymnos espirltosantenses, clasn-
ficados nos 1», 2" e 3" logares.

I "JORNAL DAS MOÇAS" — Rstft rlrculan-
do, bole, mais um numero rio "Jornal das
Moças", que traz na capa o retraio de "Miss

Brasil".
Em seu variadissimo texto dc collabnra-

cões, cm prosa c verso, são encontradas,
além das suas magníficas secçoes rie costo-
m
ma

como modas, bordados, musicas, eme
noticias ria capital, uma reportagem

nhÓTograrblca da chegada rie "Miss Brasil",
com iiiiiiimrras c lindas poses ria nossa for-com
mnsa embnixatriz

immmssmsBmmsB

A Sra. Coolidge será ma-
drinha do "Northampton"

WASHINGTON, 19 (Havas) — O Depar-
lamento ria Marinha annuneia que a SC-
nhora ('^-nlidRe. esposa- rio ex-presidente da
Republica, Receitou o convite official; para
servir rie madrinha ao novo cruzador "Nor-
tnnípton", de 10.000 toneladas, que scra
baptisado e lançado ao mr.T, cm Quincy
(M.issacbussetts), dentro dc algumas se-
manas.

da belleza.
SHIMMV" —- Mais nm numero esta »

circular deste conhecido semanário hiimo-
ristico, como sempre repleto rie "charfies ,
contos, ancedotas, etc

Kaelonal x Argos — Campo do primeiro
|P á Ponta rio Calabouço. Juizes do Jardim
<u C. Club. Dele/íado, Claudionor Alonso dos
tj Santos.
1 O BAILE DE AMANHA NO CONFIANÇA
É A. C. — Amanhã serão reabertos on salõc;
|j do Confiança A. ('.. pnra a realisação rio
S liaic mensal, óriiMiomenagem nos seus ama-
|| dores c dedicado á senhorita Elüa .Mendon-
«j ia. princezn rio elub.
iI .0 CONFIANÇA A. C. TRENA — Para eu-
jl I frentar o Vasco ria Gama, domingo, em jogo

official dos terceiros teams, no seu campo,
5 . o Confiança A. C. vem treinando com rigor.
tf Ha bastente esperança, entre os verric-nc-^ 

gros, dc abater o club de Jaguaré.
S. C. BAETAS -- Em assembléa geral

foi eleita a seguinte directoríu: presiden-

SI 
te, João Ctmriido da Silva; secretario, Car-

... j lo3 de Alvarenga Vianna; theaourciro, Ma-
nocl rie Oliveira; tlireclor sportivo, Carlos
Raptista; fiscal dc campo, Altnmirn Atilcr;
rapt.íiin do tcam, Eugênio do Alvarenga
Vianna'.

S. C. BOA VISTA — Realisando-so do-
mingo o jogo entiv o Pereira Passos e Bòa
\'ista, no campo deste A estrada das Pur-
nas, a direetoria pede por nosso interme-
dio o coniparecimento em campo do» se-
guintes amadores:

2" tcam, As 13 horas — Caetano; Alves
e Charles; Naravlo, Sérgio e Bahiano; Bis-
coito, Ferraz, Pctronllho, Zéca, Romão e
Carlos Fernandes.

1» leam, ás 15 horas — Amaral; Leite
e Affonso;; Dunes, Niverclno e Salles; Ca-
titã, Romualdo, M. Pinho, Fernando, Joca
e César,

S. C. GUANABARA — Domingo, o S. O.
Guanabara Jogara com o team da casa
Eritz, no campo do Byron I-'. C, cm Ni-
ctberoy. A partida será da sidf, As 6 1J3
horas, devendo ic embaixada tomar a barca
das 7 horas. O leam do Guanabara, caso
modificação de ultima hora será este.

Collares; liohcmia e Julinbo; Bernardi-
no. Salgado c Adalberto; Bahiano, Ore),
João, Edgard e Renato.

S. C. ORIENTE — Realisando-so do-
mingo o jogo com «A. A. Portuguesa no
campo do S. Christovão A. C, a direcção
de sports solicita o compareclmtnto na
sóde, As horas determinada-» dos stguin-
tes amadores:

A's 12 horas, 1* team — Floriano; Cam-
! balcão e Mangueira; Bahiano I, Cavalheiro
jc Costel!a; Kele, Bahiano II, Rebé, Pé de

Leque, Doce e Jurrendyr.
A's 11 horas. 2" team •— Sudanj Brar e

I Moreira; Roberto, Pistola « Cabello; Bula,
' Ministrinho, TclC, Glgolô e Djalma.

A's 9 horas, 3 team — Ivo; Tati « Es-
íqnerria: Rapliacl, Rubens e Chichorro;
I Tampiulia, Daxly « Luiz; Zéquinba, Mario,
i Américo, Franklin, Ghlnn, Wilson, Ferreira,
í Abelardo c todos os sócios quitas com in-
I scripção.
| CAMPEONATO SUL MINEIRO — Foram
estes os resultado silos jogos de domingo
ultimo, patrocinado pela Associação Sul Mi-
ncira de Esportes:

Avca x A. A. Cambuquirense, venceu o
primeiro por 5 x '.'.

I Varginba Esporte Club (V. E. C), 2
Eloy Mendes F. C, 0.

\ America F. C. dc Ncpomuceno, 2
Associação Famense dc Athletismo, 0.
A. S. Paraguassü, 0.
A. A. Poços de Caldas, 2.

i Lavras S. C. x Rrasil F. C. de Itajubâ.
Esto .jogo não se rcalisou por desistência

dansante offerecido pela se-
nhorita Uuth da Gama e Silva A senhorita
Olga Bergamini de SA, reinando grande am-
mação no meio "botafoguensc" por essa
festa. , ,

Escellcnto ,lazr-band foi contratada, sendo
rie prever enorme suecesso. As dansas terno
inicio ás 20 horas.

Os associados do club e suas Esmas. ta-
milias terão ingresso mediante a apresenta-
cão da carteira social e recibo n. 7. 

A REGATA DO GRUPO DOS SUPIMPA.".
— Promovida pelo Grupo dos Supimpas, fi-
liado ao C. R. Vasco da Gama, será rcalisada,
de/pois itc amanhã, uma regata intima, cm
águas da praia de Santa Luzia.

B&Bk«;tball
O MATCH CONFIANÇA x ANDARAHY —

O rink da rua General Silva Telles, 104, se-
rã o local da peleja acima, que promelte ser
bem interessante se levarmos cm conta a
rivalidade, o valor e o treinamento dos con-
tendores. Em Villa Isabel c nos bairros ad-

jacentes, este encontro vem sendo aguarda-
do anciosamente. Os quadros jogarão eom-

pletos, contando com elementos como Astor,
Grajahii, Gilu, Ramos, Tovar, M. Paes, \\al-
demar, Serqueira c outros.

. ^«^—¦ '—¦ -""

Hontem. uni felizardo adquiriu, na

TRELLA IX) ORIENTE os 100:000$000, no

n. 2262, com certeza não compro rá bonde

nem barca, mas sim um rico automóvel, pa-

ra com elle gosar as delicias

qnizer mais, venha A Rua

casa da sorte. !$3CS

da vida. Quem
1* dc Março, 7,

i—«KM»» •'•"" |"GEHà JEHIH":
E' n melhor e dá menos trabalho para en-

cerar á inachina ou com escovão. Litro WaOO
na Confeit;.ria Colombo, armazéns c casas de

ferragens. Só d legitima tendo o nome; dc

Wanderlcy na lata. Tel. Villa 1894. 
-—?—«*«|i»—«—

ASSOCIAÇÕES PORTUGUEZAS
AOS PORTU-

direetoria
rie lã do

de novos

sócios

strativos de

Cesaf
Barracão

Avenida Venezuela, 116
CESAU, leiloeiro, venderá, cm lei-

15o, amanhã, ás 2 hora», este barra-
cão <\a Massa Fallida dc Azevedo
Jungors S: Cin.

discutidos

— Durante
foram

foram

o mez
attendi-

«awg» ¦

Io

O SCENARIO" — Entrou em circulação j„ urnsU, cabendo os pontos ao Lavras S. C.
hoje este vibrante pamphleto de critica in-
dependente. "O Scenario" já conta
danlc circulação nos meios cultos
classes proletárias do pai.r. Vinte

abun-j Pugiüsmo
» uns o GRANDE COMBATE DE AMANHA

paginas Algumas horas mais c o publico assistirá o
texto palpitante eonsfi

íoje desta vlctoriosa rc\ ist;ilbtstradas rie um
tuem a edição de

"LIGHT" -- Acaba rie npnarcccr mais um
niimcro desta bem cuidada revista, trazen-
rio variada leitura, não só de interesse a
companhia de que é órgão como do pulillc
em geral. -A. Bomfim publica
reportagem sobre as "Favellas
civilisadas pela ncçãb de
ctor-gerente da Cia, City
lialhos ria Cia. City
paginas relativas ao serviço
Tracção. , ,."RADIO CULTURA" — Mais um esplendi-
,1o numero desta revista acaba rio npparecev
com farta matéria referente á sua
rinde.

do
interersante
de Santo; ',

Mr. Rrowne, riire-
de Santos. Os tra-

... i ;ipam ainda mais duas
lc soecorri de

""" ¦¦" —" ' » «w^HMP" *——————— -

Um novo jornal em
Sergipe

ESTÂNCIA .Sergipe), 13 (Serviço especial
li» A NOITE) — A população espera ansiosa
» publicidade do primeiro numero do jor-, questões dc transpotte, c—
*" "Voi do Povo", l^àltA.

especial!-
'"RRVSH.-FKRRO-CAURIL" - Com uma

edição bem nrgonlsnda. eslá circu'anda mais
uma vez esta revista tech.uca, dedicada te

ii». A„ frinsnnite. COniO O SCU tUUlO

esperado match de box entre Anrirés Migucz,
o famoso pugilista urúguayo, invicto em
nossos rings, e' o peso leve carioca, Kid SI-
mões, que reune algumas probabilidades dc
vencer esse extraordinário pugilista oriental.

Kid Simões possue alem dc um exccllcnte
jogo rie pernas, boa esquiva e cxtraorilinaria
resistência, um espirito combativo que c ca-
racteristico no seu fcílio rie pugilista. For-
tlssimo, muito mais forte rio quo qualquer
rios que jA enfrentaram MlgueZ c mais forlc
do qne o próprio Migucz, n leve carioca tem
qualidades c condições e.icepcionaes para o
combate.

Das lutas de Migucz no Rio, todas cilas
despertando nm grande interesse, essa com
Kid Simões, è sem duvida a que está cm-
polgando mais o espirito do publico, por-
quo todos são unanimes em reconhecer que
o nosso patrício pode perfeitamente vencer
o adversário. Qualidades t treino não lhe

ifaltarão. Mlguea também treinou muito •

reclama
O descaso condemnavel

da Saude Publica
E1 deveras lamentável o que se passa na

localidade de (Juiiitino Bocayuva.
Os casos de moléstias contagiosas sao ad,

constantes, sem que, todavia, ns autoridades
da Saude Publica, se ponham cm inovimcn-
to no sentido de evitar a propagação do mal.

Ainda ba dias, na rua Pedro Reis, 21, se
deu o fallecimeiito de uma senhora que, ata-
cada, lia muito tempo, da tuberculose nao

ponde resistir A enfermidade. Pois bem:
apesar Ue tratar-se de um caso que teve re-

percussão cm toda aqucllu localidade, ate
agora a Saude Publica não deu signal du vida
mandando desinfectar o prédio, como era '-

seu dever fazel-0.
Na mesma rua ha casas, cujo estado é um

verdadeiro altentado A saneie ilaquelles que
ncllas residem, como poderá ser verificado
por qualquer medico.

Numa dessas casus, não ha ainda dois an-
nos, na dc n. 28, deu-se o óbito dc um homem
morphetico c nunca a dita casa soffreu a me-
nor dcslnfccção .

Pode-se considerar o subúrbio de Quiii-
tino infestado e, é triste que só os morado-
res dali saibam dessa verdade c as aiitorida-
des pagas para zelar pela salubridade publl-
ca. ileixem correr Indo á revelia; sem a me-
nor atlcncão pela Iranqnilliriarie do povo.

Até quando irA esse estado de coisas?
E' a pergunta que ainda hoje faz a A ,.01-

TE, na defesa daqucllcs que se voem sob a
ameaça de moléstias que a seiencia classifi-
ca como contagiosas,

«Ml»

DURA DE ASSISTÊNCIA
GUEZES DESAMPARADOS —A

desta sociedade, em sua reunião
corrente, tratou tio seguinte:

Approvnção de 110 propostas
sócios. ,, , ....

Examinou diversos pedidos de repatria-

cão, tendo attendido a sele sócios, mau lan-

rio-os repatriar, assim como tomou contie-

cimento e também attenrieu a diversos pc-
(lidos de auxilio dc manutenção
c não sócios necessitados.

Examinou os niappas demon
receita e despesa, assistências medica, rien-

laria, judiciaria, repatriações; etr, os quac
depois de devidamente
approvodos.

jíowímenfo de junho —

do unho próximo passado. 
dos nos ambulatórios desta instituição 3.0/.'

sócios, que consultaram os Drs. Manoel
reira da Silva, Oduvaldo Moreira. Aocl
lelho, Anlonio Cabral Pitta, .losé Pereira
Santos, Arnaldo Ballesté e Ai

O líumcro de consultas foi dc 1.523, cura-

livos «32, injccçõès cie 'JU .10, injecçoes di-

versas óSfi. ,
O laboratório de tinalyses, a cargo tio

Dr. Aristidcs Madeira, fez '28 analyses dc
'aniüic. 4 de urina e 4 rie escarro.

Ao dentista Dr. Virgílio Braga foram
apresentados 47 associados, ao oculista Dr.

llollin, 11 e ao especialista dc doenças ue

nariz, garganta e ouvidos, Dr. Augusto Li-
ribares, 20.

Os advogados Ors. .1. Rodrigues
Moacyr do Andrade Carqueja
115 associados que os procuraram na série

para tratar rie diversos casos.
A direetoria, durante o mcz dc junho,

passado, concedeu 8 passagens a sócios •'¦

auxilio dc passagens a não sócios

de casa, beneti-
ceucias, funeraes e outros auxílios, inclusiv»

I serviços clínicos, na série da associação.
I O balancete agora apresentado, cm quo «e
' 
observa o progresso a que já attingiu a sn-

Icicdadc, impressionou agradável mente os as-*
6°0a' 

CENTRO MATTOOROSSENSE TEM
NOVA DIRECTOR IA — Realisou-se, a 17 do
corrente, a eleição da dirceloria do Centrf»

I Mattogrosscnse para o período 1329-1030, fi-
I canrio assim constituída:

Presidente, senador Antônio Francisco i.«
! Azevedo; 1" vice-presidente, Dr. Innlbal (lc
i Toledo; 2" vice-presidente, general Cario»

irliiido; 3o vice-presidente, general João He-
tiorioro rie Miranda; director geral. Dr. .losili
Marianno de Campos; secretario geral, José
Vicente Paes rie Burros; 1" secretario, tendi-
íe Bcnedicto Un  da Silva; 2" secretario.
Secundo Costa Netto; 1" thcsoureiro, Joso
Leite Pereira; 2" thcsoureiro, Manoel Rom-
lacio Nunes ria Cunha; director da secçao
de informações. Pedro Corrêa; bibliotlieca-.
.io, Aleiiulo de Figueiredo c orador ofUcial,
Dr. Generoso Pouco Filho.

Sub-directores: Mllc. Maria Augusta balia-
berry Mllc. Joanila Munes Ribeiro, Sylvio
ihirvn, Anuindo de Figueiredo, Arctino Ca-

valcanti rie Mattos, Lucilio Medeiros, Don-

cal Vigne, Luiz Alves da Cunha, João An-
Matto, Aggèo Freire, tenente .loa-

Ilondon e Luiz Ferreira Meu-i!iei-o
quim
des

Vicente

Pe-
Ro-
rios
Ma-

Conselho fiscal — Marechal Anlonio Nune»
fineno ('o Prado, Dr. Antonino 1'erran, ge-
ncral Coustaiicio Deschamps Cavalcanti,
conimandante Francisco Paes rie Oliveira, ca-
nltfui M. Gonçalves, Dr. Clovis Corrêa ria
Costa, general Arthur Carmo Pinheiro,
eommandante Álvaro Amarante Peixoto do
Azevedo e Dr. João Vi^boas.

CENTRO ACADÊMICO DE CULTURA -~

São convidados os sócios e demais directo-
res a comparecerem A assembléa geral, paia
a posse da direetoria, a realisar-se no pro-
v.imo dia 22, scgutida-feira, as II horas, t

Io Flamengo. 372,
r «wg-oBa»—* ~~

ãS EfflEiiraSIM EIS IBSIlBEHaiBEH .
praia (b
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0 Amador Piopliosi
|1
Ir. perdigão, ex-pro
1 PRIETARIO cia photogra
&5

I
'ii

Neves e
nttenrieram

ipie, pelo
seu estado de imligencia e falta de saude,

precisaram dc ser repatriados, gastando-se
com essas repatriações 2:438Ç400.

Foram concedidos auxílios pecuniários
(soecorros) na importância de l:068$000,i
tendo-se gasto com a assistência medica
9:40!)$500. , !

Concederam-se 28 Vi passagens com o des-
conto de 25 '"o exclusivamente a sócios nuci
as solicitaram, provando serem indigentes.
___ >—«-Kl>» » 

phia Dois Amadores, parti- i

cipa aos f.eus antigos e fre- 
|

guezes que se acha installa- I

|.do á AVENIDA RIO É

1 BRANCO, 159 (entre ;ás |

| ruas São José e Assembléa)

| com suas especialidades em

| trabalhos para amadores.

% B'-'5S IBIIIBII Sü: S': 58' HC BSÜBStBJffllfflM
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Professora de Piano
módicos —

Metbodo do I. N M. Preços
R. José Hyglno, 188 - casa lfl.

.«—•«MMp*

A rscepçso de Ricardo Jorgo na
Gasa de Portugal

O Dr. Ricardo Jorge, professor da Uni-
versidade de Lisboa, será recebido solennc-
mcnlc, no próximo dia 20, na Casa dc Por-
tugal.

As homenagens que. por essa oceasiao,
serão tributadas ao sábio lusitano valerão

pelo testemunho do maior apreço e da maior
admiração pela sua obra de scientistn e de

professor, que os portuguezes do Rrasil sem-

pre acompanharam com o máximo interes-
se, regosijando-se á conquista de caria
trinmpho do patrício illustrc.

A A NOITE foi gentilmente convidada

para a recepção.

A ssníanaí da direetoria
da A. B. I.

Reuniu-se hontem a direetoria da Associa-

ção Rrasileira de Imprensa, sob a presiden-
cia do Dr. Alfredo Neves.

Foi designada uma commissão para lazer
um appcllo aos senadores membros ria Com-
missão rie Finanças rio Senado, no sentido dc
ser devidamente amparado o projecto. apre-
sentado pelo senador Dr. Celso Bnyma, que
concedo uma pensão á viuva dc José rio Pa-
trocinlo.

A direetoria approvou votos de cougratu-|
lações por motivo dc anniversnrios dos se-
guintes jomaes: com A NOITE e o ''Diário

Cario.cn", desta capital, c com o "Diário Na-
cional" c "A Gazela'' de S. Paulo.

Km seguida, a direetoria despachou o se-
guinte expediente: Officio da Coniniissão
luteramerirana de Mulheres; iilcm ila Com-
missão Organisadora do 2" Congresso Pan-
Americano de Estradas de Rodagem: carta
do conselheiro M. Nogueira da Silva; officio

• da Dirceloria Oeral de Estatística; idem ria
Escola de Direito rio Rio rie Janeiro; idem
ria Academia Brasileira dc Letras; c carta
do consocio Júlio Costa Tbconhilo.

Attendendo a um comitê do Congresso
Pan-Amcrirano (le F.stradas dc Rodagem, a

UfVI 80RVED0UR0 DE

Agradecimentos a A NOI-
TE dos moradores da rua

Carmo Netto
Recebemos a seguinte carta:
"A* digníssima redacção da A NDITR —

Felicitamos calorosamente a redacção riesío
brilhante vespertino pela reportagem de
1(1-7-29, sobre a cancclla da rua Carmo Netto,
por onde transitam diariamente centenas u>
pessoas, inclusive creanças, que se destinam
ás escolas niiinieipacs.

j De facto.Srs. redactores, não se compre-
! henrie que a administração da Central, ten-

| rio feito uma série rie melhoramentos, pas-
] r-acens aéreas, até em pontos longínquos rios

subúrbios pouco freqüentados e lamentável--
mente esquecesse a cancclla de Carmo Netto,
onde n trafego rie pedestres é intenso dc dia
e mesmo á noite, conforme accenluou a vossa
bella reportagem.

¦ Pedindo-vos não csmoreçncs na re-jlama-
ção jusla oue iniciastes até serdes ouvidos
por quem de direito, porque recebereis im-
morredourn gralidão de milhares de pessoal
que constrangidas s£n obrigadas á atravessar
:• fatídica cancclla. fa) — Moradores do Io-

cal muito agradecidos.

A8YLO IWFAWTIIU Pi.
DE LA SAUETTE

(So<3a der» pobres)
Convmumcam-nos
F.stá aberta a matricula

creancas pobres, rias 1H As
dos Conueirns n. 27 (Catumbyl, encerrando-
se nn dia .11 deste mcz, para a abertura das

ra cem
horas.

tinro
a ma

iarno f-"--se-A representar nesva impor-i aulas a 1° de agoslo ,,,,„«
... • A collccta do dia 11, rendeu 1:311?."^),lante certame,
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Conduzido ú eircnnscripçSo
de recrutamento, foi posto

om liberdade #
O dftlegado Darcy I.cite Pereira, do ti*

lislricln, í uma rias autoridades menos ne-
lessivcl ria nossa policia. Moço, funcclona-
¦io publico, foi alistado e, rie accordo com

f lei rie serviço militar, sorteado para ser-
rir num rios corpos ria giiarniçõo.

Entende o Dr Darcy Leite Pereira, no en-
tanto, que não deve trocar as suas commO-
didades de civil e autoridade policial, para
envergar a farria rie soldado, fazer faxina,
áar srnilnrlla e comer n "hoia" rio quartel.

Deixou passar o tempo de apresentação e
(assou a ser Insubmisso sendo solicitada a
lua prbiio, pela autoridade militar, A 4' an-
Kiliar.

Hontem, n» avenida P.in Brecco, aponta-
ram ao investigador Bobe.'!'. -Ja secção õe
Capturas dc Insubmisso» e encarregado rie
deter o cidadão Darcy Pereira rie Almeida, o
homem que tinha de prender. O iníio pátrio-
ia foi para a circunscripçáo rie recrutamento
l> ali ficou aU ás 17 horas. Extranhavel é
que, aquclla hora, as autoridades^ o manda-
ram eiuiiora. Fosse um desprotegido e estr-
ria rteolhldo • uma fortaleza * espera da
!'ent?n« do conselho.

Lawrance & Cia, novamente
'" "IILI ¦ «.¦!»  mi ,UMml,

em scena
* ¦' ¦ ""¦  ¦¦!!

Extraordinários remédios que tudo curavam — Talismàns mila*
grosos —- A policia descobre os embustes, faz

prisões e apprehensóes diversas

CURSO DE HUMANIDADES — O profes-
sor Cyrlllo Chaves nos cnminunlcou a Iriins-
ferencio do seu curso de humanidade'! para
a avenida Ilio Branco n. 133, 4* »nd*r.
sala 12.

i le»' i»

rosotiiiuiuuiitiiiiii'; • '"' rauauar.answMiieiiioniicuMtai , i »iwa™w.»«ar«i«!'iS'U'!VI5..«Mi«wpJ»-*:«'.>,^.,rt..,-.

TIRAR A SORTE GRANDE
com muito mais probabilidades *
Jogo, só nn "Ao Mundo l.oterico" —
Ouvidor, 159; ainda hc-ntem o gerente d*
"Grata Vascaina", Sr. José de Carvalho, re-
sidente i ra» do Resende a. 11, «It recebeu
o bilheti tuteiro 1.764, tnte-bontem premia-
rio com SÕ:110$P00, sorte irronde d* lotena
Federal, também «li vendido, bem eomo tp-'|
ria a dezena Ja pagos o ali expostos. Amanhã

- 100:000$ por 20& meios 10Í, frnceõe.s 2í,|
cam os dois numero1 em caria bilhete e nuls .
10 finais duplos. Segunda-feira — 20 Con-1
los por 2$, meios H, dezenas * 20* e 50:000-?
por 151, fracçBcs a 1Í500. Sabbado, 8 —- 2M)
Contos por 20Í, em fracções a li — sempre
com direito aos riols números cm cada bi-
Ihele t. mais 10 finaes. Só no "Ao Mundo
l.oterico'", rua do Ouvidor, 139, 8C83

-—tt^0t*0M

A popnlaçSo carioca nâo n esqueceu ain-
da, de certo, daquelle tempo em que os dl-
plomas scientificos eram distribuídos a
manchelaa, mediante 60ÇOOO, paffos ao ceie-
bre Lawrance.

Por essa òpoce e.i "doutores" surgiam a
granel na capital da Republica, como nos
Estados. Era bastante que o candidato * um"canudo" remettesse aos "fabricantes de
doutores" aquclla Importância. Havia mes-
mo, por isso, uma pbrnse, que se tornou
obrigatória, quando alguém tinha duvida ro-
bre a procedência do titulo «científico ie
algnsm.

— Saia i dontei' de ÍOÍOúfl...
_._ | Afinal, Lawrance foi deereai-tífado de

,vc2, e o abuso ter* um termo. Surge agora,
no emtnnto, com o mermo nom?. nm cava-

receber lheiro qus tem remédios para tudo, inclusi-
rua r.o vo para ganhar rio jogo.

E' um grande gosador d* Yitía! A feriu
diária que «lie for, i de cerca de HãOfüOO ua
sejam ,:5Ofl*00O messaes, ou sjihís, uns me-
zcs pelos outros.

A policia logros prender ciu flagrante 9

fe um* casa montada tom » maior sonforts.
Entre essa correspondência, encontra-se, porexemplo, este bilhete:

Srs. Lawrance & Cia. -- Ate «gors não
ootive resultado algum, «pesar de Ji ter usa-
do o "Acummulador n. G" por mais de tre?
mezes, continuando desempregado ò eo:n
muita "macaca", sem norte nem na loteria,
nem em jogo algum (sem gracejo)".

Esse bilhete é datado de 15 de março docorrente anno, da rua Bresser, Villa São Jor-
dão. em S. Paulo. Damos só as inlciae» (?<•»«<>
homem sem sorte: P. T. B.

O efaefe da iirnu
O inventor disn« tado s chefe ti* firma

Lawrance chama-se -João Lourenço Milton.
E' irmão do Alfredo de Souza e está em pas-
seio na Europa, pr.r» onrie embarcou em
maio, em camarote d» 1* clRsoe do "Cap Ar-
cona".

lisa slit, aeíunrto contou Alfredo, « nome
da lAvirance & Cia. para dar mais importan-
cia ao "negocio...".

Ambos aSo brasileiros, sendo Milion naíu-

ESTAS MARCAS ESTÃO REGISTRADAS
PARA AS GARANTIAS DA LE,

! LOTERIA FEDERAL |!
AMANHA !

100 contos i !
!

I Dlstrlbue

ar

Por 13Í000
ajam somente 30 mil bühct?

SABIUOO, 5 DR AGOSTO

0.569 prêmios no tnl.nl dc ¦
M-l contos ™

Por 18S 00 B
Kra líoiia» ai rasas dn loteria» 9

"O .lornal" publica diariamente nu 0' 9'
paginas, a reproducção photographica
ria Jista official dos prêmios da Loteria

Federal.
VERDADE E SKGURANÇA SO' NA

LOTERIA FEDERAL

POST LABOREM SCIENTIAM

LatlEO-Âmenesno
»ll.,i.i..i''.".ii«ii'^^'^'«>""',;","",",n,",!"",",,™'!,cr,,:i;","*r

Expos!$sa Internacional de Artigos Uuhr\n

UitiH exhibicão de alto valor, para os professores e alumnos dai
nossas escolas publicas

O Dr. i. i. iíunJa, presidente d» Delega-

,010 do Chile ao ,1" Congresso OdontologicO
i Latino-Americano, 6 autor de um film sobro

| propaganda odontologica. especialmente des-
tinado ao conhecimento das autoridades edu-
eaclonaes, professores e alumnos.

Esse film, que se Intitula "O* dentes «a
I Saúde", moütra, d* modo claro, o mecsnls-

mo que relaciona as enfermidades rios den-
f tes com a maioria das doenças do corpo

| humano, tendo sido exhlbido, com grande
j txlto, perante o presidente daquclla repu-

3'-»tis|„
! * Isdi

i'iIou

basta registar-M iu* declartraic
halho que não honra somente
brasileira» e «o próprio RraMl,
America Latino.

A delegaçSo do Porani5
. 

J 
A NOITE

Os delegado» do Estario it, 3»írtn) »tí,
ao -1° Congresso Odontologico Lstino aS"
cano, Drs. Francisco Rassett! Junlor ]n||í I
Moreira « Guldo Slrauhe, esllvcrani iiniii
cm visita A rerinecão dn A NOITE, trannd*

««•1»-

VESTIDOS
CHAPÉOS

NOVOS MODELOS
"ELEGÂNCIAS" chama muito tspecid*

mente a atlenção para os preços vaniajonis-
simos, da nova Collecção dc Vestidos e Cha-
pios. que está retirando da Alfanásaa.'•ELEGÂNCIAS". Ouvidor 175.

5- ,'

O methodo Assiero em
Laranjeiras

LARANJEIRAS fSergipo), 19 (Serviço
pcciali.ria \ MOITlí) -- Os módicos de La-

\ ['anjòlras, Ürs. Antônio Bragança r. Game-
rino Urr.gr:nça. iniciaram uma série de ex-
periencias do methodo Asuero, consesuíndo
melhoras num caso rie paralysia.

»— VtMtT*—• ... — —,

TiÜsm h ürnéi UtU •Tilisman da Pedra Filozofal
Pr»ço 30SOOO

Drs. Alfredo Osório, Rinaldo Rinaldi i< Guerra * Francieco Pntd

AnianJiíi
100sOÓO$OOÒ

Novo c vantajoso
plano, SO mil bilhe-

te.» com D.lõ-I
prêmios.

Centro Ixtterivo
T. OUVIDOR, í

; Mies. ministros dc Estario, corpo diplomati-
l co e representantes ria imprensa, c foi esta

manhã, ;io Cinema Gloria, geiftilmcnlo cedi-
do á Commissão Executiva da Exposição pelo' Sr. Leite Ribeiro, riircnlor da Companhia

' lirasil Cinematographica, apresentado As ro-
ciedades escolares do Rio, e, em presenç» rio
director da Instrucçüo Publica, Dr. Fernando
Aícvcdo, Dr. Oscar Clarck, iiispector medico-
chefe, inspectores dentários e professoras

O film, sem favor e exagero, impressionou
admirávelmente os presentes, pelo seu as-

"I-K-

«»|.

nos também as *u*« feUclUçSM '.wát
gem do nosso 18* anniversario,

Os themas nue *. referida del«j!i^|;
sentou uo Congresso foram:

"Registo Clinico", jm!o Dr. Melwm fe.
ron; "1)h semiologia d» boeca", pilo Dr,
(hiido Strsube e "A Odontologli nn "titil'

pelo Dr, Júlio Moreira.

Também aa» íerara » hoar» ãt na 'í#s
rie ciimnriniento;, pela passagem do »isli«.
sario da A NOITE, os Dr?. L. ri- t\, i|»r, w»,

9s íufi'snian.1 cc-:i qut. eram ludibriados et incautos

A74RILTH & C. •
Vir.tt io Ouvidor m. 54. Pagam

prêmios ria loteria Federal.
toiSoi fw

lPBISÁ06tVENT»ES
i fígado ?
SACO? f.fjrar

, Qut Riilbdiaen C«8w

MUSICA
Móiseiwitsch reallsa, amanha", tw

Lyrico. o seu primeiro recital
O primeiro ròcilal rie Moiseiwltsch reali-

sase amanhã, em vcspcral, no theatro Lyrico.
O ])rogramina que organisou para a sua

apresentação é o seguinte:
1* parte — Impromptu em lá bemol maior,

Schunert'; Sonata, em dó maior, O. 53 (Au-
¦nt-un* a.iuiuuiii

Moiseimitsch

— Allegro com brio,
ninho. Rondo. Alio-

irmtú » socío desse homeui
representante nesta capital.

Como chegou a denuncia á*
autoridndes

C«rio dia, ainda este. semana, nm cavalhei-
ro mandou ao chefe de polícia uin prospe-
cto em que eram annunciados grandes reme-
üios. Acompanhava-o um bilhete cm quo se
interrogava: "N'ão 4 isso pcor do qiie assai-
tar na via publica?"1 Evidentemente o antor desse bilhete era

;uma das victimas do "grande salvador da
humanidade". Por certo se utilisara dos re-
médios annunciados e, mal nucccdido, resol-

jvora denunciar o facto ás autoridades.
O Dr. Coriolano de Góes mandou tudo ao

Dr. Augusto Mendes, para que apurasse a
,denuncia n agisse como intendesse. A auto-
rldade, sem outras indicações, começou a
faxer sindicâncias. Estas porém, cm parte.
coroadas de exito: na rua Santa Alcxandri-

jna n. 37» casa que ee faxia a i-e.nda dos me-
'dicamentos mirabolantes da firma Lawrance
A C. Eota só faíia a remessa dos remédios

ípele correio. Tornava-se difficü, pois, apa-
aliar oi seus componentes em flagrante. O'único 

recurso, portanto, era a instauração
rie inquérito, processo demorado, mar,, bem

jconduzido, de suecesso seguro.
Foi feito, afinal, o flagrante

Antes dc instaurar o inquérito, o Dr. An-
gueto Mendes foi descobrir que Lawrance
A C. faziam suas tr.insacções por interme-
dío do Correio. A sua caixa é a rie. n. 1.734.
Por ali é que ella recebe as importâncias
que lhe são remcttidns pelos 

"enfermos".

Foi, então, pelo Dr. Augusto Mendes
encarregado o seu auxiliar, Dr. Carlos do
Castro, com os investigadores Ccsar, Rato
Ia e Sampaio, de proceder a sjTsdicaneias
para conseguir um flagrante.

Essa providencia deu bom resultado: nr-
momento em que duas senhoras de poderia-
de penetravam nu casa n. 37 da rua Santa
Alexandrina, aquelles funecionarios da po-
licia, que vinham, discretamente, vigiando
o "cousullorio", também o invadiram, pe--
gando ern flagrante o irmão do chefe da
firma é seu único sócio c reprasmtante nc.i-
ta capital.

Á voz rie. prisão foi dada no momento
junto em que o homem passava una talis-
mann áquellas damas e recebia as respeeli-
ca?, importâncias.

As compradoras foram presas de grande
susto, mas as autoridades acalmaram-
nas: elias nada soffreriam; apenas teriam
de dar seus depoimentos no acto de fia-
granle.

E assim foi feito. Levados todos para a
delegacia especialisada, com todos os me-
(licamciitús, talismàns, prospectos, livros,
etc, apprcbcndidos, ali foi o homem autua-
rio. Começou elle por dar o nome de Al-
frerio de Souza, mas, an asslgnar o fia-
grante, crendo, talvez, inutilisal-o, escreveu:"Alfredo Lourenço rie Souza."

Disse elle que não tem emprego, desde
1020, quando para aqui vciu do Ilio Cirande,
com seu irmão, quo é o ichefe da firma e
não tem oulra occupaçãò senão "salvar á
humanidade'! com os seus "talismàns".

O proço dos talismàns
São os seguintes os preços rios talismàns:
Talisinan n. 1, ria Grande Sorte. ÜUíOOO;

sen principal i-ai ds Alagoas e
Pelo menos foi
policia.

Alfredo, desta e.iplíj;,
o qua afflrmon o tiltimò i

rora), de Rcethovcn
Introduzione, Adagio
gretlo innderuto,

2| parle — Tres prelúdios. Dó menor, fá
maior, sj be-mol menor; Valsas om dó sus- Talisman n. % rie Pedra Philosophál, 30ÍÕÕÕ;
II. 

'. ', 
Xn"!'''i^,t-,,"-n". 

cm ré bemol maior; Talisman n. 3, de Vidcncia Mágica, 4OJO0Òuiiiain. em sol menor, rie Chopin. .... <•
parle -- La Callicrirale cngloutie. De-

Liclieslciri, Krcisler-Raciimanlnoffj' aiiliiiiiser, Wagncr-Liszt.1 
; o nono da serie cumulati-"' naii.

huss
Ouvcrlure

ICssc i".;
\a Vicnse
Rcc.il'->

n. ¦!, do Rei Mago. õOfOOO; Talis
, da Rosa & Cruz ria Vela Mágica)

Ifí
O n

será rca
horas, i
j)inní:.t-i,
ma eslá r.

Ik parto

í.V

Talisman
num u. i
100*000; Aceumuladorcs inentaes, 84*000.
par; Pastilhas de Poder Magnético,' 209000
caria caixinha; Electrol, 1Í000 caria vidro.

., ; Tudo isso tem prospecto. Os títulos destei
ouitisla llaul Laranjeira são os

Moraram durante muilo tempo no Rio
Grande rio Sul, de onde vieram em 1950, cs-
tabelecendo logo o negocio.

Milton está dnente e. por isso, «nbírcou
para a Europa, afim rie se curar e visitar
os priiicipae» paires rio velho niunilo.

Mas, indagamos de Alfredo, eom tanto
remédio que cura tudo?

O homem atrapalhou-se e, depoio, yespon-
deu:

E" que a doençji dellí *xige inndiinçs
de clima. Era preciso qne elle fos;«j parm a
Eurnpa...

A renda i: boa,..
Disse Alfredo que a remia mensal do ívu;-

nultorio orça por 3:000$000, No emtanto, o
livro dc férias accus.i a remia diária: a mt-
nor é. de 230Í000. Ra, porém, dias de 300f
e não é nm só o de 800*000.

Assim, pois, se dermos, como liemos.
7 :ã00í, estamos ainda áquem da verdade...

Os dois tím vida õe nababos,
No mez passado, a "firma" dirigin «os

Correios a seguinte reclamação:"Rio, 2S de junho de 1020. — Exmo. Sr.
director geral rios Correios. — LáwrancB
& C, estabelecidos ô rua Santa Alexamiri-
na ri. 37, tendo postado, rio dia 18 de junho
do anno p. findo, na succursal do Estacio
dc Sá, unia amostra sem valor, endereçada
a fruetn Gonçalves, cm Jaguarão, no Rio
Grande do Sul, que cm resisto, tomou o nu-
mero G.lCf!, vem pedir a indemnisação a
que tem direito, tenrio em vista o objeeto
t«r sido extraviado, conforme communic«-
ção í'eitai pelo officio n. 402012, de 18 de
junho de'1020. na Sub-Directoria de Fisca-
lisaçâo e Estatística. Rio, 28JG|929. -- Ca.)
Lawrance & C."

O Dr. Augusto Mendes arbitrou no ma-
ximo, i.sto é, 1:500$ a fiança rie Alfredo.
Foi elle. tocar o tclephone para essa o <i
dinheiro veiu logo.. .

Também, com tão boa renda...
«na»

Linitiju uuj

chaves

Deseja ser guarda-livros ?
Acham-se abertas as matrículas para.no-

vas turmas rie guarda-livros, nesle mez t
parn concurso no "Rancn rio lirasil". Escola
Avalfred, S. José, 106 C2" andar)

CASA YORK
communica aos seus
amigos e freguezes
que está liquidando
todo o "stock" das
suas casas á rua da
AS$EM1£LE'A, 22 e
24j para entrega das
chaves aos Srs. Ro-
cha &. Almeida; e da
rua 7 DE SETEM-
BRO, m a 104 para

entrar em grandes
obras.

Casa York

HUUMUiiiLiniiiiLJ»«i"!'ii ¦« «— mwi i i íl . imni i a i miiH—irmm nn tttt

na redaceâó da A. NOITEdelegação do Paraná

t ptittu educacional, tendo rw.virio mesmo, ds
! parte rio Dr. Mnríia, promessa do enviar
| uma copia uo Brasil, <a com legendas era
Português. Depois rio film «cientifico, foi

i exhibido um de aspectos urbanos chilenos,
j passando-se também *o ria nossa Assistência

Dentaria Infantil. i

A visita á Asaisteitda T)e"<\aiAx
haíanti)

Hoatswi í. iArde, as délegaçõe» tstrang*5-
i'*s flxeram visita detalharia k Assistência
Dentaria Infantil, rie (pie tiveram a melhor
das impressões. De suas demonstrações dc
admiração pela monumental obra particular.

ORRHÉA
W'. RÍJFfNO MOTTA, oxcdico ei?,

peciaiista e dcfiçobridor do c*pi^ifi-
»:o. tiinema livipi-rio. Tel. C. 2734.

fessor clp Pu cuidais (5e Ijedlctna -f:
representante dá }'rcCei';ur» dn. (uipi
na junto ao "' Congresso Odonti
Aulhberto Machado, representante
no »lo IJstado dn R^íiia. o do Grcmii
lógico <larjiiclln cidade junbs síí cil
gresso.

artíetilar
O Sr. Vl-giiio Moageia d« W^utu* M

amanhã, é; 10 hor*s, nu .».»k B do Gmsm
so, seu optimo trabalho Intitalm1..:) "?íim
eonccpçãii articular", visando s. curva irtltt-
lar rie compensação em natureaa e tfrtlfííiíl'

II l:
Bahlt i mk*

ú bahU- m,
lógico, I M

60TÍ" ffi"'Inútil- 
f. - Oa- m

incute para apparelhos protlicticoí,
?^*01

O problema ia
sliecessáo \ %

Tintuí
ALEZIs

Agita-se ,» questão presidencialriros tiiicrem saber par« mie iad

ira para cabelio t barba
VcTi(If>-9í; (.fu todii pari»;Pedidos a Alvarcj A Cia. Caixa [> »«6

PROFESSORA
Precisa-se professora assistenle, et

r.iario. Praia de Botafogo ÍÍT-l.
j.n-,

OIUJl
_ ¦ m|»B» .___„„_

WDE ARROZ

A insííucção moderna da nossa mocidade
í 0 WELH0R l NÃO E 0 MAIS Cm

A' remi» em todas as ca.w» « nt»
PERFUMARIAS LOPES

———>—<«?»»»—i __„
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Os afomrm fo Geljegip SrtJssiano de Santa Rosa visitaram
í^íoto dc Aviação

Os alumnos do Collcgi.
Nletheroy, visitaram, hon
Aviação Militar, A's 8;30,
ciacs, deixaram os coll
nuelle estabelecimento, rumo A PonteIlarcas. Apôs a travessia rii( Guanabara,

i Santa Itosa, de
ert, a Uscola de
em bondes espe-

eginés n série ria-
das

por-

c a sua oííícialidaric. Fa-
iiie rie seus collegas, o

de Oliveira Santo
lou, então, cm n
alumno Camilld Cassab, respondendo o co-
ronel commandáhte, agradecendo os cumpri-
mentos <|i",: lhe fizeram, por inlcnncriio da
seu orador, os jovens collegiacs.

O que pagou a "Santa
Catharina" nestes

últimos dias
B o que já vae pagar

Não foi sem .justa

holança do Rio Grande, e o Sr."learier", declara que gaúcho não
bonde... Vejam: no momento, ipie
rio. o deputado dos pampas tem um*
se rie espirito, * phrase que, alies, t
a todo momento na cidade. V. qucr<,i
por que '.' Porque, fazendo o que !
pessoas rie bom gosto fazem, o Sr. J<
ves esteve no Recreio, deliciando-se
revista "COMPIU 

UM BONDEI", rind
todos riem. )•:' nm homem pratico o
i.a bancaria gaúcha : para ter o espiri
anuviado, procura um divertimento f rs i
prcsenlemente ncnhiiro se rccommcnda rn»h
do que "COMPIU UM BONDEI", t rci-ist*
que está em scena no melhor theatro, ipli
tem os melhores artistas, a mais linda ms-
sicii e que faz rir duas horas a fio. KKKi

MíTM,
lorapr»

i li-
píim-

s env*
uhir

lm it
io Ni-
lom *

•ora»
unto»

^

los
REI

.hoje:
Sao I-rancisco Xl

- ¦ S*

ampi
I Nf
Frei-

SiiUuta em ré me-
Concerto — Alie-
Andante — Alie-

¦ Io violinista H.nul Laranjeira,
si; ' nn dia 2Í do corrente, As 21i IhinieipaJ, com n concurso do
pniicssiir Sfiuxa I ima. O program-'.si im iii"[anisadn!

I Córelü -
nor; II — Mendelssoliii •
grn moetn apassionnto
gro viviicc,'2'- 

pari.- — r I — Schubcrt-I-rledhcrg —
Rondo: IV -- Dcbussy — Druyercs; V 
Paul Kunnan — Cliants Juifs du Ycmcit;
VI — Ilavel — Pavnne piiur une inVanle ue-
ftinte; \'ll — (lodowsliv -- Alt Wicu.

3" peite — \'lll — Cliaininade — Krcisler
Serenata: IX -- \\ríeniawsky — Scherzo
Tarantcüa.

O recital do tenor Francisco Pesxi
Voni dcspcrlan.do interesse em nossos cir-

culns artísticos e mundanos o recital em que
o appl.iiiriido Icnoi Francisco Pczzi rcapparc-
co ao nosso publico no próximo ilia .)(), n"
Instituto Nacional ri;' Musica.

Hh IP 11 ¦ | BMjfaJ i ¦ a' ¦ \\,-1 i M '.<[ i 'ijmJSSn

lí

seguintes: "O Sonsivónero elcclroi-
riico"; "Como usar a bola hypnolica"; "I.cs
accumulatenrs Mentales"; "I.es demavclles
rcvolutionaires"; "O 

que e a União mental :
e quaes as suas possibilidades"; "Poder!
afortunante dó Pensamento"; "Chave de
Harmonia ou Senha da União Mental Con":
forlantc", alem de outros, cnlre ps quaes o !"Universidade Escolar Internacional" e "Ro-
sa A Cruz de Alta Magia". I

Ha, ainda, a photographia dos talismàns, |encimadas pelos pomposos dizeres: '.'Estas 1
marcas estão registadas para as garantias de
lei .

Concorrências des^caes
Os talismàns e remedios contltuem varias

concorrências desleacs. Por exemplo: forçar
os devedores a pagar..'. I

Ha ainda uma outra, esta ao professor\oronoff: as pastilhas magnéticas.... Estas
llveram uma grande acroitação.

São os seguintes os fins rins talismàns e
emedins: "Conseguir snccçssb cm
ios", "obter empregos", "livrar rie

:os", "ler amor c ca ar", "ginhar lin''destruir malefícios'-, "adivinhar", "fzer os
devedores pagar", "curar iodas as moles-
lias", "readquirir as forcas viris".

Xada disso, no emtanto, ao que parece,
tem riarin resultado, tanto assim que foram

contrarias varias cartas no cousultorio, que

ne^n-
neri-

,o,:<i".

rie
e ucrcdi-

nrcee que
linda não teniia

sem justa razão qne, em todo oBrasil toi appcllidada com propriedade.Rainha, dns Loterias", a populartada Loteria rie Sairia Catharina II não ha Estado onrie elle
| enriquecido alguém com os seu? prêmioswiainres ou pelo menos remediado com os in-números prêmios menores.

No dia 20 rio mez próximo passado, porexemplo, som para o Ilio 0 prêmio rie 100contns, com o numero 17(17 e que foi pago aohr. rrançisco Palmicrl, negociante, residentea rua Ibiturmia, II; „a e.ttracçiio seguinte
?0£J < 2lr'nn0Trc" ° 8rni,de Pwmío do São•lofio, cç 500 contos, sendo vendido o bilhete
ITn' C;'SfS3'm HCm1' "» ES*''>'<'''
j de Santa l.allmrina, recebendo a importan-toajiiant a os Srs. Augusto Gomes de Aguiar"v,'cc't",r-'os 

^««Phot, Antônio Mordia
, elegraphis a da estação local, Luiz Palm tá-«endeiro, Antônio Carmclli, seu empregado,

; lilefonsp Rodrigues, do commercln e A .ms-
,to Rosa, encarregado rio Posto MctcoroloÀi-co. todos residentes naquclln pequenai de catbarincnsc.
I Nn dia 4 riest' contos o bilhete 2589, que foi pago cm irianopolis, Ilancns rio Brasil ONacional, para ns Srs. l.é
dente á rua Rhcl?antz
á rim Anga 887,
Barão de Cotcam. ,..-.- m,,,;„ ,,, , ,,„.., t

mez, foi premindo

ciria-

mi 10:)

mmerelo e
i Poslfellcr, resi-

,. , • Wilson Bcnjamin,
l.arlos Josc Lourenço. ;i ruaCotcglpc 092. Martin'

il.

Os alui. inos no Collenià

orriccorreram, cm
ruas dcsla capital,
onde cniliarcarnui
IKistn rie

•a, dl ver" Pedra H,
i ci in

linda,i
ciai, com-

oito çarrus. lindamcnU' oniunicn-lados, com destino á Escola rie Aviação.
Ali chegando, foram cumprimentar omandante do eslabe! sclnicnlo, coronel

com-
Oitou

chegando ao Compo dos Affonsos

Depois de um lauto lunch offcrecido pelo
coiiiiunn 'ante e officialldiide ria Kscola ao»
vi- nies, foi nrganisada a tarde rie aviação,
líuraute a íiunl os alumnos do Collcgio San-
Ia Rota llveram oppnrtiinidade para apren-
ricr unia íérie rie coisas iricis.

A's IT. horas, voltaram á viziiih* capll^l,
ua mais perfeita ordem.

rua Bento Gonçalves II. Edunníò" Borges '-

?Lii Poan.'w ?.18, ^''c',''"''",', "uPPcrti, A ruaConde Porto Alcre 131 p..n,,.; • -'« .
ves, a rnh ria R«uubíicn 

B-:1,rtrm,no fio»^>
Dce r-.nr, á rm Biini-cue

Hontem, após uma
tres extrações, couh«
contos ao Rio. com n n 2'(2 contos, rom ns ns. H2S3um
p«r«

li. e D. Adelaide
i" dc Macedo 2"'i.

pequena ausência rlc
o premin maior rie 100

e ma;s rinis de
o,..- <" •'"•"í). Pol comnaviso 8os rrrlncas para oue

ino se preparem
< U-fclra, dU á. Ja» ^°Xmií qU'n'

Foram sepultai
Sa cemitério do

Alice rie Sá Tavares, estarão
brande; Walriemar Linhares, Hospiti
clpn.nl do Alienados; Felippe Ncrv At
tas, avenida Salvador de Sá n.'j2S;
lino_ Francisco rio Rosário, necrotrrio i>
Instituto Medico Legal: Hnsaria da Cos-
ccicao, filha de Manoel Rahello, Idera; Ze-
nilh. filha rie Vlctor Martins, ladeira A*
Barroso n. 210; Hza, filha rie Dionysio P'-
rlrelra Affonso, rua General Pedra 17f»
casa T; Orlaiulo, filho dc .Maria lireno d»
Costa, morro dn Fnvclla sln; Álvaro Cif-
doso, rua Bandeirantes n. 61; Elias, filho
dc 

Carlos Aniaurv de Carvalho, rua Ferrei"ra de Araújo n. ín. ensa IV; Afr» Eugeni»dos Santos, rua do Costa ti. 111, «'« !!
Crcmiiric. filhn ,1o Manoel Gonçalves, nu
Nabuco rie. Freitas n. 3; João dos c-*atc«
I 

ç-c,ra. n,a Senador Pompeu n. : £Hm.
nina dc Manoel Aiiriri! de Jesus, prsis d»
Caju n. •!; Lcopohlina Ferreira da ^'lv'>
rua do Propósito n. 20; João Xavier P»'
çiieco, Hospital Geral da Assistência; ü»1*
uma da Concciçàn, Hospital do Promplssoccorro.

Nn
r
temia.

XV
Luiza Pi
Sônia filha do Dr. José de Tinir,rua Aristides Lobo n. 77: Maria Mallcmonl,"ia Moura Brito n. S6; Marictta da Casta*M. morro rio pne Malliiar, sln; Clarlssc, fi-

in 
-.Vcx;nu,''c rlc Souza, rua Assurnpçi»n- 4J; hdm.tmdo, filho de. Armando Ganti,rua Mnrqucz rie Sapucahy n 2<3: AmcliaGcnovcva ria Conceição. Hospital do 1'l'om-

Pio Soccorro; Waldemar de Almeida, Hospi"tal Nacional rie Alienados; Josina, filha «'*

„\%f 
'''V^ea Borges, rua Dias Ferrclrl

•'. i ÍV 
"-'""""'na da Silva Pimenta, H«-nital Naclonnl de Alienados; Germano aí

-i-oraes S"rmcntn Soares, rua das I.aranjci'
E,ns n. 150; Arthur Silvo, rua Abílio n. ™
'¦cr.-'In ma leiveira rie Ooduv, rua 11 rie Fe-
vcrriro n. 4C; Augusto Bicalho, Hosp»»'Nacional rie Alienados; Alcina Cardcsn. m»
Barroso n 252; líugenie Guergnstein U.iJ'cr."Ospil.il Nacliinnl rie Alienados.~ Será inhumndn, amanhS :iNo cemitério de São Francisco Xavier -Surcla. filha dc .l0íé Pereira dos ít^M<
pIÜÍhJ1 ÍV,,.ern>' *» " hora», dt w W'

emiterln da Penitencia — 3t>f
".""_ Monteiro Queiroa, Hospital da Penl-

Np cemitério dc São João Baptlsta -Ip.iisc, rua Padre Miguclino n. í!


