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EXPEDIENTE

BONIFICAÇÃO AOS SRS.
ASSIGNANTES

Os novos a33ignantes d'0
JORNAL que desejarem to
mar uma assignatura annual
para 1921, directamento ou
pelo intermédio dos srs.
agentes, começarão a receber
a folha à partir do dia da en-
trada do valor da mesma as-
signatura — 30$000 — neste
escriptorio.

Essa importância poderá
cer remettida por meio de va-
le postal, registrado, ou or*
dem contra caias commer
ciaes ou bancarias desta pra-
ça.

O JORNAL
Edição de hoje 16 paginas

O IMPOSTO SOBRE
LUCROS COMMER-

CIAES
A politica financeira do presidente

da Republica, acolytado pelo minis-
tro da Fazenda, nâo tardou, nem po-
dia tardar, em dar seus peores fru-
tos. A successâo interminável de des-
acertos impressionantes e erros in-
descupavelmente infantis, que se
vêm teimosamente commettondo nes-
tes últimos mezes de administração
dae finanças publicas, prepararam o
actual momento de angustlosa aper-
tura, no qual, quasi que ás tontas, o
governo appclla para todos os recur-
sos, que julga capazes de fortalecer
a receita orçamentaria.

Nessa tarefa sôfrega de amealhar
recursos financeiros, nesse trabalho
de descobrir novas fontes quo ali-
mentem a receita para o anno proxl-
mo, o sr. Bpitacio salta por sobre to-
dos os principio» e desrespeita todas
as razões de ordem constitucional e
de natureza econômica, como acaba
sobejamente de provar com esse tri-
buto, indiscutivelmente iníquo, que é
o imposto de transito, Mas, onde o
governo descobre ainda algum recur-
bo, ou depara uma actividade nova de
benefícios possíveis em futuro remo-
to, lança, sobre elles, desde logo,'os
mais.altos impostos, os mais exagge-
rados tributos.

E. afinal, sobre o commercio emcrise, sobre as classes conservadorasem situação de exaspero, que o go-verno lança tambem. os seus Impôs-tos, para corrigir de algum modo,os erros que voluntariamente perpe-trou.
Se o sr. Epitacio tivesse retirado apaste do sr. Homero Baptista, quan-co este compromettia as firanças dopaiz com sua falta absoluta de tino,teria evitado a Intensidade da crisei.ctual.
Mas o sr. Epitacio nâo soube pre-venir; consentiu que permanecesseua pasta da Fazenda, da «uai não ti-nha muito conhecimento, um homemdas forças exíguas do sr. Homero,

quando o momento, pela sua innega-vel gravidade, reclamava um flnan-cista de pulso. O resultado foi a 6i-tuaçao presente, da qual pensa o pre-sidente desenvencilhar-se, lançandotoda a sorte de tributos.
Mas nâo é assim.

1

O FUTURO ORÇAMEN-
TO MUNICIPAL

m
Já nos referimos á sinceridade com

que o governo federal quanto o mu-
nicipal pretende minorar a afflicçao
das classes menos favorecidas, nota-damento no quo se refere á crise dahabitação, cujos alugueis vão subindo
cada dia de maneira imprevista.

Promessas não têm faltado. Emcontraposição, porém, o sr. Epitacio

Memeyer, que pretendeu augmentar gramma, para accrescer ás dificul-verba da sua directoria de 1.800 con- dades com que luta a Marinha, tftotos para mais de 3.000, embargado fe- escassa em seus vários serviços, quelizmento pela poda opportuna do sr. os uniformes sâo pagos com atrazo eCosta Ferreira. mesmo assim de modo incompleto.Com tamanhas majorações houve Nfio é crivei que o governo ignore
possibilidades para se inventarem lo- 0 situação a que chegou a nossa Ma-
gares, como, entre outros, os de dois vinha de'guerra e se conforme em
guarda-livros a 12 contos annuaes, deixal-a continuar a marcha para o
de redactor de boletim, com oito con- seu total annlquilamento.
tos por anno, esto para exercer as As nossas responsabilidades como

nação soberana crescem, todos se es-
forçam por tornal-as maiores e a
paz do mundo ainda n&o está sufficl-
entemente assegurada para que nos

exercido por qualquer continuo com âãÍM°Si.â^SS!i 
"í

_,.„n.-. a« „ ?_.«-.— . — . „.„ a~ outrance" do desarmamento geral, e

funcções de grudar a parte official
da Prefeitura, publicada diariamente,
e remetter de tres em tres mezes 4
typographla.

Esse delicado mister foi sempre

auxilio de uma tesoura e um _ote de
gomma arábica.

O commercio e os proprietários, po-
rém, ahi estão para estipendiar sine-
curas de tal natureza.

que só o nós Interessa obedecer.

Intensificar a luta por uma mo-
dificaçâo na situação presente de
nossa Marinha não é amar a guerra,
mas trabalhar pela garantia eftecti-
va de nossa soberania, isto é, de
nossa própria tranquillidade.

ERRATA
,. 

a*

No artigo do nosso collaborador
Jackson de Figueiredo, publicado hon-
tem, onde se lê o "Poeta do Crepus-
culo" deve-se lêr o "Poeta do Escru-
pulo".

NOTAS F.LMEIf.5 •/.

I arte, factor trágico k civilização"

NOTA — No artigo de hontem, sob
o mesmo titulo, onde* se devera lêr!"imposto territorial" saiu por duas,
vezes "imposto predial". O .engano
nâo escapou, certamente, a nenhum
leitor.

0 VELHO REBOUÇAS
E' Antonio Pereira Rebouças um

destes varões, ante cuja effigie se
detém sorpresa a attenção do histo-
rla.or.

Nascido em Maragogipe, na então
Província da Bahia, a 10 de agosto
do 1798, foi notarei como orador
parlamentar o Jüriscorrsulto.

Apontam-no Sylvio "Romero e o sr.
. ,. ... , . , João Ribeiro como possuidor dosA muitos espíritos parecerá, tal- maIs comp]etos títulos; para figurarvez, inopportuna, qualquer insisten- entre os n0BS0_ mals distinc.oa |nrIg._*>.<_ na nneM nsrln nama min _i (ri..*/.-*_ *

A SITUAÇÃO DA NOS-
SA MARINHA DE

GUERRA

cia de nossa parte para que o gover-
Pessoa, pela boca mâviosa e solicita i ?° „?f°. ^f™. Ae. en.l'™L d! cos d« caracter,
do sr. Antonio Carlos, manda apresen-
tar no Congresso o absurdo Imposto
de transito e a autorização para au-
gmentar a taxa de consumo de água
desta cidade, já ha pouco majorada
de 100 para 150 réis o metro cúbico,
onde seja o abastecimento feito pormeio de hydroinetro.

O sr. Carlos Sampaio, além de ag-
gravar enormemente todos os impôs-

tas, oradores parlamentares e politi-

tos, pretende um addiclonal de 3 %

frente a situação a que chegou E de *act ReboueaSi quasi ne.nossa marinha de guerra; é um ada_Não sabemos se ha exaggero di- man*ino
zendo-se que a impressão qu. se tem, paM^ verdadfci.0i lomou parte
E. r^L^f.VíM„f.e.P-tr.tamfn: ?°'tiTa » Por vezes até preponderante

nos acoi-.tecimentos políticos desenro-tos do ministério da Marinha, é a
mesma quo teria o indivíduo qus
transpusesse os humbraes de uma
casa onde um moribundo esti-
vesse nos seus últimos momentos e
os que o cercam esperando o desfe-
cho, entre «esperançados de um ml

lados na Bahia-.-, tendo por escopo a
acclamação da regência do reino do
Brasil na pessoa di' d. Pedro I.

Deputado provincial e depois
deputado geral, f# testemunha de

sobre os existentes, o que recaindo so- T"' 
e"lre«7?'"u"sauü» 

,uo uul «•»• todos os actos de então: Independeu-
**«•?«•-,.&. ,.J. T. -_rf.!!!?_0_?_0. -agre o vencidos pela dolorosa reall- cla_ abdJcacao e perIodos reg£nc|aeg.

A tudo assistiu, opinou sobre os
bre o imposto predial, os emolumentos
de obras e a taxa sanitária ha de for-
çosaníente concorrer para o louvável
objectivo do prefeito de baratear o
aluguel das casas, problema que com
tamanha sinceridade tem preoecupado
a sua attenção...

Hoje, porém, pretendemos nos oc-
cupar da aggravaçao da taxa sanita-
ria. Foram augmentados: as fabricas
de ácidos, de 10$ para 50$; os merca-
dores desse produeto em grande e pe-
quena escala, os primeiros de 10? pa-ra 30J; os açougues de 1" e 2» classe,
os primeiros de 5$ para 10$; os fabri-
cantes de adubos, de 10$ para 20$; os
mercadores de álcool e aguardente,
os de águas mlneraes o gazosas, os de
alfinetes e colchetes, o mercador de
algodão ensaccado e o importador de
algodão tecido fino; os fabricantes e
mercadores de doces, confeltos e pas-tilhns, os de empolas, as empresas de
annuncios, as fabricas de objectos de
arame, o fabricante e mercador do as-
phalto, de 5$ para 20$; o fabricante
e o mercador da automóveis, o merca-

Não ea orienta nessa tt.butèítójW'^
ima de sal- e8ca,a> ° ImpP«ador dff ladrtlhos, azu-

lejoB e mosaicos, dobrada a taxa, pnrabaratear e facilitar as construcções;

dade que se approxlma
A crueza com que falamos é uma

discursos jurídicos, que são dois ver-
dadeiros modelos de sabedoria, elo-
quencia e amor da verdade.

Sustentando não ser a tutela impe-
rial encargo político, mas matéria
puramente civil, das que se decidem
nos juízos de orphãos, e consclo de
que se architectava uma infâmia,
Rebouças tem palavras severas e
candentes contra Feijó, ao mesmo
tempo que assegura: o "illustre tutor
é o autor da nossa Independência:
sim, senhores, o digo de Intima con-
vicção, se José Bonifácio de Andra-
da não existira em 1822, tal-
vez o Brasil não visse lmmediata-
mente rotos e despedaçados os vin-
culos coloniaes, que nos arrochavam;
é um ancião venerando, cujo desin-
teresse, patriotismo e probidade, em
vão se tem procurado manchar a to-
dos os respeitos",

Mas aqui tapou a Câmara os ou-
vidos â objurgatoria do tribuno. Des-
tituido» da tutela e mandado em
custodia para a ilha de Paquetá, a
José Bonifácio substituiu o seu pro-
prio algoz, Dlogo Feijó, a quem fez«. .ru.ii» cum itu. u.urao. . umu ma,9 importantes assumptos, que! í,Jfc*,„„»'„„ , * ! ' " ¦

r!Íld.ll^A0...íí,i,^-0_d!V.f.Burglam no scenario político, e nun-l^^^^t0^^^^

lançada como medida extrema de sal-
vamento, por um principio superior

.Ue politica econômica, ou financeira,
deante do qual muitos desses novos
impostos , em que o governo vae bus-
car reforço para o orçamento, nada
mais são qüe entraves e embaraços
ao desenvolvimento livre da econo-
mia nacional.

Mas o governo não se detém dean-
te dessas considerações. O que elle
quer e do que elle necessita para cor-
rlgir ob seus erros e desmandos, é de
dinheiro, venha donde vier. E' in-
constitucional, impolitico, ante-eco-
nomlco, iniquo o imposto de tran-
sito? Não importa quo o seja, se olle,
só por si, fornece copiosos o anima-
dores recursos.

E, assim lobrigando sempre, aqui
e acolá, fontes de receita e rendas
tributarias, lança-se agora o imposto
sobre os lucros commerciaes,

Não ha ninguém, por mais afãs-
tado que esteja do mundo dos nego-
cios e alheiado da vida econômica e
commercial do paiz, que ignore a cri-
se aguda por que atravessa actual-
mente o commercio, na immlnencia
ainda de peores dias. Não é de hon-
tem que as ligas e associações repre-
sentativas das classes conservadoras,
após reuniões concorridas e agita-
das, so dirigem ao presidente solici-
tando providencias, que amparem o
commercio na difficil omergoncla,
que lhe creou o próprio governo. Esse
pedido feito pelas associações daqui,
repetido pelas de S. Paulo, secun-
dado por outros centros, onde a crise
tambem repercute com intensidade,
não tem logrado senão promessas,
que nunca chegam á realização.

Pois bem, apezar de todas essas
solicitações reiteradas, apozar de sa-
ber que o commercio actualmente se
encontra em real moratória, não
creada por força de lei, mas pela
condescendência dos que não são es-
tranhos á 6Ítuaçâo afflictlva da pra-
ça, o governo, em logar das provlden-
cias esperadas sofregamente, esta-
belece o imposto sobro os lucros com-
merclaes.

Já nos manifestamos, em outra
opportunidade, contra esse imposto,
flua Julgamos absolutamente imprati-
cavei, a menos que, para applical-o,
não vacille o governo em devassar
toda a escrlpta commercial, sorpre-
hendendo não raro o segredo dos ne-
gocios. Quando mesmo o goVerno se
quizesse envolver na vida intima de
cada casa, percorrendo-lhe os livros,
na ansla de computar os lucros reaes
do commerciante, não poderia impe-
dlr que este, protegendo o produetoda sua actividade e do seu trabalho
lionesto, não registrasse a real- som-
ma dos beneficios obtidos. Mas não
somente as dlfficuldades da applica-
Çâo do Imposto, o que nos leva a cen-
curar o acto da Câmara, que o esta-

o importador e mercador de banha, o
de barbantes e cordas, o fabricante de
bebidas hydro-alcoolicas, os belchio-
res, o mercador de biombos, de csbel-
los, de capim para colchão, de carne
secca, cereaes o outros viveres (para
baratear o custo dos gêneros), estes
augmentados de 8$ para 20$; de car-
vão do pedra, coke e óleos combusti-
veia, de carvão animal e vegetal, am-
bos duplicados; de cebolas, de charu-
tos, cigarros e objectos para fuman-
tes, de chocolate e cacau, de cimento,
de cuco, de confetti, de couros, de dro-
gas, de escovas, pincéis e vassouras,
de espelhos, quadros o molduras, de
fazendas, de ferro o da alfafa, de fer-
raduras, de forros, de flores artlfi-
ciaes e naturaea, de formicida e inse-
cticida, de frutas, de frigoríficos, de
gazolina, de kerozene, de lâmpadas,
de lenha, de loucas, porcellanas e
crystaes e vidros, de madeiras e mate-
riaes (tambem com o objectivo de fa-
cilitar a construcção de casas bara-
tas); de mármore em bruto ou em
obra, de massas de tomate, de milho,
de moveis, de objectos Japoneses, de
óleos o resinas, dé ossos, de ovos, do
papel pintado, de peixe fresco e salga-
do, de sal, do serragem, de velas, de
xaropes, etc.

Tambem foram onerados com as ta-
xas nugmentadas os fabricantes de
automóveis, de ladrilhos o azuleios, do'
caixas do papelão, de carrete's, fusos e
lançadeiras, de chocolate, de conservas
alimentícias, de envelopr-es, de giz, do
gommas, grampos e colchetes, de Iam-
padas electricas, de moveis de madol-
ra e do vime, de passamanaria, do per-
ftimnrias, de tacões de sapat03, de sei-
lins, de tamancos, etc. Ainda foram
majorados os barbeiros, as pedreiras,
os vendedores de miúdos, as carpinta-
rias, as ferrarias, as garages partícula-
res ou não) os animaes de sella o de
aluguel, as empresas de annuncios, as
escolas de dactylogranhia, as olarias,
as modistas. ns confeitarias, ns co-
cheiras particulares e de guardar car-
ros de aluguel, as companhias ou so-
cledades nnonymas, os collegio. de
instrucção secundaria, os cabelleirei-
ros, os eommi.snrlos, exportadores e
torradores de café, as casas de ca'do
de canna, os caldeirelros. as serrariaB,
as casas de chá, as Balchlcharlas, ns
restaurantes, etc.

Foi, como se vô, uma aggravaçao
geral, ondo nada foi olvidado, convln,-
do salientar que não foram poupadas
as casas de gêneros e serviços de pri-
meira necessidade, nem tampouco as
casas que commirciam em materiaes
de construcção.

As taxas foram dobradas e triplica-
das e as que menos soffreram tiveram
seu augmento de 30 a 40 <%, e para
que se avalie quinto a medida vem

_._ onerar o commercio e a todas ns cias*
boleceu. Parece-nos que não é abso- ses, bastará attender a que as taxas
latamente Justo, toleravol, doante do | citadas de 10$, 20$, 25$, 30$, etc,
todos os princípios de Justiça, que l sâo todas mensaes.

de registrar tudo aquillo que â nos
sa percepção se apresenta, sejam
claras ou negras as suas cOres.

Decorre um anno mais, sem que a
Marinha tenha um periodo de agita-
ção salutor qual o que lhe proporcio-
na uma época de exercícios, de mo-
vimentação, de vida, em summa.

Raro3 navios que saem, levam
uma missão que não é propriamente
a que lhes deveria caber, dahi só se
aproveitando para a Marinha a pra-
tica que os officiaes adquiram da na-
vegação costeira.

Toda a Marinha, pessoal e mate-
rial, perde diariamente as suas qua-
lidades: um pelo estiolamento e des-
esperança quo o envolve e estrangu-
Ia e o outro pelas dlfficuldades da
reparação, da conservação e da mo-
vimentação, que não sendo um mal
novo, no emtanto se aggrava de an-
no para anno, de mez pa.-a mez e
da dia panudia.

Para remediar mal tio-grande ha
quenif-deposite Intelraf^Jnflança na
construcção do Arsenal na ilha das
Cobras, con fi" riça esta que felizmen-
te ou infelizmente não nos attinge.
mas que ó um facto do futuro In-
certo, pois não se pôde saber a data
em que ello será uma realidade.

Emquanto Isso, os navios conti-
nuarn parados em sua grande maio-
ria, continuam a soffrer os mosmos
males da escassez com que lutam
para a sua conservação e o pessoal
vê quo náo houve nem haverá exer-
ciclos regúlares, onde continuo a
apurar suas qualidades profissionaes,
não vendo perdidos os esforços fel-
tos nem podendo sommar os conheci-
mentos práticos aos thooricos que
conquistaram. \

Embora sem uma orientação per-
feita, sem uma directriz bem defini-
da, em tempos não remotos os na-
vios, em agrupamento^ maiores ou
monores se deslocavam, iam para o
oceano realizar alguns exercícios.

Hoje mesmo isso cessou e ha, se-
guramente tres annos, que a peque-
na flotllha de submersiveis, compôs-
ta de tres pequenas unidades, dei-
xou do disputar o prêmio annual,
prêmio este quo visava Justamente
manter o adestramento do pequeno
núcleo de submarlnistaa de que dis-
pomos.

E' por vermos e sentirmos isso,
quo nenhum interesse nos despertou
a polemica travada em nosso collega"O Imparcial", ondo officiaes de nos-
sa Marinha procuravam chegar A
uma conclusão de qual o typo mais
conveniente para o futuro program-
ma naval.

ca, absolutamente punca deixou de
pugnar, indefesso e galhardo, pelos
interesses legítimos do paiz.

Sua obra, como parlamentar, foi
a do imperterrito constltuclonalista,
verdadeiro evangelizador.

Orador de palavra convincente,
merco da força qne lhe emprestava a
dureza de uma lógica inimolgavel,
senão electrizava Rebouças o audlto-
rio prendendo-o aos seus mbios, por
feitas s.ra conta modificou o voto da
Câmara, obrigando-a á mais rlgoro-
sa observância dos textos legaes e a
um acatamento maljfor â verdade dos
princípios.

E' certo ser natural ás assembléas
políticas o esqttecítjnento das boas
normas, deixando-se! áa mais das ve-
zes, arrastar pelas, pequenas conve-
niencias de partido.

Rebouças, oojém, era uma nature-
za de espactanò. Quando..via em peri-
go qualquer, lei; quwdo presentta
que o voto d*- ÇiJgttMtnfio accordava
com os princípios, 'oà"para, elle'sagra-
dos pi-lncipios; quando notava que
qualquer interesse menos confessa-
vel seria capaz de actuar no animo
dos deputados; ell-o de pé, na tribu-
na, faces glabras descarnadas, sobre-
cenho carregado, a discutir, a pro-
var, a convencer.,.

Imbuído de doutrinas, apaixona-
do dos princípios, em cuja defensào
era intransigente, nada havia que o
afastadas dó seu modo de vêr, alias
estrlbado sempre em razões pondero-
sas e intuitos alevantados.

Na 1* legislatura de que fez par-
te, em 1830, ao ser discutido o Co-
digo Criminal, tenazmente se oppOz
a que nelle figurasse a pena de mor-
te: "ella é perniciosa a todos os res-
peitos; ella promove a impunidade
dos crimes mais atrozes a que é ap-
pllcada, e a multiplicidade do' mes-
mo crime; — d uma fonte fecunda
de immoralidade".

Notáveis são tambem os seus dis-
cursos em prol de José Bonifácio.
Havendo as commissões de Consti-
tulção e Justiça apresentado parecer
propondo a demissão do patrlarcha
da Independência do cargo de tutor
do d. Pedro II e suas irmãs, eis que
o deputado bahlano não tardara a
oecupar a tribuna.

Ânimos exaltados; referve a pai-
xâo partidária; tonitroam pelas ar-
cadas as palavras abrazadas dos
oradores nos estos de uma demago*
gla de esgares epilépticos...

Levar.ta-se Rebouças e, estranhan-
do que o ministro da Justiça, que
era Feijó, sem provas e absorvido
tão somente "em suas paixões de

No seu novo livro "La danse sur
le feu et sur l'eau", o sr. Elle Faure,
o autor da "Historia da Arte" nos
expõe uma theorla philosuphica da
vida, baseada sobre o drama. Até
aqui, diz elle, são as mais altas e
mais duráveis entro as civilizações
que acceitaram resolutamente o dra-
ma como meio de desenvolvimento
e de conquista dellas mesmas."E è a arte, sob todas as fôrmas,
que as trouxe até nós. Não ha his-
toria para um povo, como não ha

*Que o organismo humano se des-
envolva, pois, ao longo da historia!

,Que a humanidade saiba quo ella
'não conquista sua realidade senão nas
raras horas de sua marcha onde, no
clarão da consciência, ella tem a
força de sorrir ao seu terrível des-
tino. Nada é serio. Tudo é trágico.
Ahi está, porém, a sua grandeza".

Assim, pois, a revolução e a guer-
ra apparecem ao sr. Elie Faure como
os factorea mais cruéis, mas até aqui
os mais necessários da civilização.

personalidade para um homem, se-;E elle noe mostrará nos capítulos
~_ "...-¦__.*--.'.   _- IT1.-I ,••<!- n nrianão quando elle inflige â pedra, ao
som, á palavra ou á grande acção
aventurosa a fôrma da realidade ly-
rica que resolve o universo."

E a pedra, o som, a palavra, a
grande acção aventurosa só entre-
gam o seu segredo aos que "tiveram
a Innocenda de quebrar os envolu-
cros em que o habito e a lei preten-

seguintes quo, na Historia, a arte
parece florir sobre chacinas: Egy-
pto, Grécia, Oriente, Occldonto. A
Historia é a tragédia; é a narrativa,
dos esforçoB executados polo homemF
para vencer a vida "que transborda
sem parar — o que os poetas griigos
chamavam a Fatalidade 6 precisa-
mente este phenomeno — o os monu-

dem encerrar as almas", afim de'niontos que ello deixa sobre o seu
que uma harmonia nova, "germen; caminho para glorlficar esto esfor-
da luta mesma e paira só acima do so". O sr. Elie Faure nos mostrará

ainda que em França, dois grajHes
séculos guerreiros o revolucionários
produziram a fôrma do nrto a maia
viva e original 'que se viu depois do
Pantheon: a arte gothica.

E' que a arte representa o trium-
pho do espirito sobre a matéria. O
artista surge, sobretudo, durante o
immedlatamente depois rias mnls

sangue e da poeira calda". Estas 11
nhas escrlptas no frontesplelo do II
vro, diz Jean do Gourmont, o resu-
mem e são uma apologia do drama
humano nas suas duas expressões
sociaes; a guerra e a revolução, re-
novamento perpetuo -da arte e do
hymno humano, necessárias á vida,
como o amor, a tragédia do amor é

a cujo lado formou, junto de Evarls-
to e Carneiro, quando, em julho de
1831, se revoltaram alguns batalhões
instigados por membros do partido
exaltado. . <,

Era assim Rebouças: em primeiro I
logar, o Interesse da pátria, a revê- jrencia á lei, o respeito aos princl-
pios.,.

Mas, tal a opposíção das Cama-
ras, que em pouco se viu Feijó obri-
gado a entregar a regência a Pedro
de Araújo Lima, ao depois marquez
de Olinda, e seu adversário imperai-
tente.

De tal goito continuavam, porém, a
caminhar os negócios públicos, que,
como medida de salvação, teve-so de,
(Ilegalmente embora, declarar a
maloridade do monarcha.

Em todo esse tempo, de Feijó a
Araújo Lima, nunca desertou Rebou-
ças da tribuna.

Sobre todas as questões de vulto,
que se agitavaín no bsío da Câmara,
era certa a sua palavra autorizada e
erudita ademais burnida de ouro-
peis e louçainhas literárias, a que
elle emprestava a animação do um
temperamento ardoroso c combativo.

Comquanto falasse de improviso
quasi sempre, denotam seus discur-
sos preoecupações finas de estheta.
E' que ao par-dos estudos políticos
e sociaes, elle não descurou, como
tantos outros, multo daquella época,
o hoje legião, o trato das coisas pu-
ramente literárias, que deleitam o
espirito e lhe imprimem fulgor e bel-
leza. Por isso têm ob seus discursos
e até simples nllocucões, um sabor
literário quo de multo os distingue
o perpetua, de modo que, embora so
não recommendassom pela doutrina,
que é excellente, haviam por si ai-
demenos o encanto de algumas pa-
ginas finamente artísticas.

Finda a legislatura, não foi Re-
bouças reeleito. Sendo, porém, au-
gmentado de 13 para 14 o numero
de deputados da Bahia, coube-lhe de
novo uma cadeira na ropresentação
nacional.

necessária ao indivíduo: "não ha j terríveis épocas porque elle ó "o ho-
mem de ordem por oxcelloncla".

"A sua única funeção é de estnbe-
lecer a ordem em si mesmo, de reco-
nhecer nos outros nrtistas tinta ne-
cessldado de ordem análoga, o, por
Insensíveis passagens, rio reunir sua
ordem própria á ordem dos outro»
nrtistas, para crear com elles o es1-
tylo que defino sua civilização. A
civilização mais nlta é precisamente»
a mais alta, o artista sendo o mais
civilizado dos homens, nqnolle no
qual a necessidade de ordenar a vldn
é mais dlspotica e a mais firme. Se
fosse possível imaginar uma ópocn,
um paiz, ondo todo homem fosso ar-
tista — ha talvez disto i.o antigo-
Egypto e clarões disto, seguramente/
na-Grécia clássica, na França do se-
culo XV11I ,no Japão — obtor-seia
a mais fiel lmngem do quo podo o
deve sor uma civilização."

A arte é a expressão JeftlIÇtto*; clvl-
llzação, mas esta floraçao-|'a>Bi;tersó
vinga nos túmulos. Seriall(.,,pois, pre-
ciso alegrarmos dns ul tunas carrllfi-
cinas, encarando ns colheitas proxl-
mas, pois, frtra da expressão lyrica
do suá emoção, a estyllzação poeti-
ca, plástica ou musical rin sua son-
Blbllidade, um povo nâo deixa nada...

Tal ó a curiosa lheoria do sr. Ello
Fnure. Nâo a quiz discutir esta tlioo-
ria cruel e trágica o sr. Jean de
Gourmont, porque já a Historia/,.:p
fllm da historia humana que o autor
desenrola aos olhos do nossp • espi-
rito parece lho dar- •Mizâp.f4, ' , . *

Mas a. arte seria en tão, 'nllò, como
elle diz, o autor da"Da'nsa sui^le feu
et sur l'eau", uma conseqüência feliz
do dramas necessários, mas uma
compensação, uni ensaio do ordenar
a desordem. A ordem' ó rin arte, a
ordem é a arte. Não a destruamos»
pela guerra e pelafrevoluçâo e a vida
seguirá a sua curva luminosa.

W.

tragédia muda mais terrível que o
amor, e deante delle, portanto, a
morte tem recuado, quando elle
mosmo tornava-s-o mais complexo e
secreto, e, por conseqüência, mais
cruel". E mesmo para os indivíduos,
chegados ao estádio supremo da evo-
lução, o drama amoroso contém toda
crueldade necessária ao lyrlsmo e
Junta esta notação nietzschiana do
sr. Elle Faure: "O homom, a meu
ver, não pôde verdadeiramente ex*
perimen-tar alegrias superiores senão
se sua clarlvidencia intima o previ-
niu que no fim de todos os caminhos
que elle pôde seguir, o damno phy-
sico ou moral, o esquecimento, o
abandono, o desencnntamento e, em-
fim, a morto o esperaram".

O drama, escreve ainda o autor,
tem por funeção alçar "por uma
vida ou por um século, a alguns
dentre os homens, multas vezes po-
vos inteiros, ás profundezas do uni-
verso lyrlco, terrível heroísmo do
seu deBtino Bem esperanças, Elle
creou a piedade. E' tudo. E a his-
toria inteira nâo so desenrola, ao
meu ver, senão como obra de um
poeta ou a vida de um home-m pode-
rosamente imaginativo, por crises de
amor successlvas, cortadas de repou-
soa mais on monos febris, nnde a cri-
tica e a dissociação suecedem á con:
contração e ao enthusiasmo crendo-
res para preparar um outro impulso
para lllusão reconquistada".

Basta que um mundo' lyrlco brote
do selo de um grande pw"sjara
justificar ns carnificinas de uma
guerra e os furores de uma revolu-
çâo"... Cada um dos passos para
frente da humanidade ó provocado
por seus poetas, "cuja obra só basía
para proclamar o amor da ordem, da
harmonia e da paz"... E o quo sus-
cita seus poetas é a desordem, a des-
truiçâo e o chãos.

:1

das mais perniciosas praticas ao bom i tendo, nessa legislatura, tratado da
andamento dos públicos negócios.

De 1837 aó voltou Rebouças como
embaixador da Bahia em 1848. Bem
é de vêr quo em política talentos e
caracter não constituem nierecimen-
tos, Sempro foi ella a mesma e odl-
enta Messalina a que enfastiado o
incrédulo, se referia Octaviano...

Eis, porém, que de novo Rebou-
ças volta á Câmara." Encanecldo e
escarmentado pelas refregas partida-
rias, nem assim se lho entibiou o

i animo e amorteceu a fibra de luta-
dor. Seguro de que estava com a ra-
zão e que defendia o interesse na-

E, ainda pelos mesmo» motlvoB | ódio, e insaciável ambição de podernos collocamos contrários á idéa da | illimitado", vi ao recinto da assem-
commissão de Marinha e Guerra, opi- j blôa denunciar e atirar o labéo de
nando pela concluBâo do program- j traidor e Inepto sobre ura dos seus
ma de 1906, como se não fosse um membros, que era dos mais prestan-
erro nosso, terminando esse pro-1 tes varões de então; profere dois

Já havia se bati-lo pela suppressâo
da pena de morte e pela vltalicieda-
do do Senado, como tratara tam-
bem do voto de graças, da defesa de
Josó Bonifácio, da reforma da Con-
stitulção, enfrentando adversários
me se adiantavam Bernardo de Vas-
concelloB, Evaristo da Veiga, Maciel
Monteiro, etc.

Tornado á Câmara, pugnou pela
fixação das forças navaes, tratando
tambem do recrutamento e das pro-
postas orçamentarias e bem assim
da prohlblção da importação de afri-
canos para o Brasil.

Quanto á delegação de poderes,
que já existia naquelle tempo, bem
como excepção o que hoje constltue

questão dos filhos lllegilimos, do
juro convencional, da aposentadoria,
etc.

Terminado o sou mandato em
1847, afastou-so da nctividf.do poli-
tica e quiz terminar como começara, i

I pela advocacia. Fez então á Câmara
i um pedido por ella sanecionado: quo1 ee lho reconhecesso habilidade "para
exercer todos e quaesquer empregos,

! para os quaes se hão por habilitados
| os bacharéis formados e os doutores
- em Sciencias Sociaes e Jm-hlicas",
I Nesse documento, depois de apre-
I sentar suas credenclnos, não esque-

cional, pouco lhe importavam os re- eeu Rebouças de advertir "quo será
moques dos eternos thuriferarios de um pouco difficil deparar com mais
todos oa governos. I pessoas nas circumstancias expos-

"Intimamente persuadido da reli- tas". §
giosldade das verdades, quo professo | • Eis ahi o que foi, como homom
e sigo, entendo que me náo cumpre publico e Jurisperlto, © grande Anto-
procurar proselytos pessoaes de ai-1 nlo Rebouças.
guem, que se congregue: não pro-! N|n'gi_.m que leia as "Recorria-
curo fazer sectários de minhas opi-1 ções da v,da parlamentar" (1S70)
niões. EUaB são exactamente as pro- ou ns "Recordações da Vida Pátrio-

regra, profligava-a Rebouças como
*************************^ *************************** ...rrt_v_¥_|_¥yt_VV¥_M.V-^_¥_,^^

NA "BERLINDA"
(DS JUST1NUS)

apenas se tribute o resultado da actiridade do commerciante, mormente
na c- ergencia presente, e se exce-
Ptue desse regimen as outras activl-dades, embora proporcionem os mais•levados meros.

O commercio ha, de reeebor sorpre-«o a .neva imposição. Ao invés du
providencias salvadoras que ellesVim íoUclUndo insistentemente do
governo, a quem devem a situação
premente em qne se debatem as cias.«es conservadora», recebem, comomagnífico presente de Natal, o Jm-
posto sobre lucros commerciaes.

Essa desmedida eobre-trlbutação,
num commercio qunni ás portas da
fallencia, graças no dcspreBo do go-
verno por seus reclamos e as suas an-
gustlosas afflicções, servirá apenas pa-
ra que abusivamente se perpetuem ob
extranumernrlos com que o sr. Carlos
Sampaio tem atupldo as repartições
municipaes. Passarão para, o quadro
as dactylographas do sr. Niemeyer,
a ckefe de disciplina da Escola Nor-
mal,- os nomeadoB para os Institutos
profissionaes,' apesar de se encontra-
rem diversos fechados; terão gratlfi-
cações os auxiliares do gabinete do sr.

"¦^^W **¦ _-nessas» VáLLÜ*^

. J

clamadas pela Lei Fundamental da tlca„ (1879)i obra d.ictadn, quandoNação; aa minhas opiniões são as j& a eegUBlra lno mur_yr|saVa os
quo todos hemos Jurado cumprir e dla8 provoctoSi deixara de reco-
guardar ao entrar nesta casa". I nhecer „_,.„ um patriola .xtrenuo 9

Homens deste feit o. dos que não I nm caracter mtemerato, servido por
permittem os torça interesse de ne-1 varla e *„_,,.„ 1Ilustj.açac>inhttma espécie, adstrlctos tão só aos | De ReboucaB ninguém dirá o quedictames de sua consciência, por sem , so d|s6e d_ cpi]do uo LlnliareSi ist0

l duvida que se nâo coadunam ao am- j sabja a nr!,nGlra iinha do to-
bito estreito duma política de aldeia. | dog 08 artig0B da Bncvclopodia.

Houvo Rebouças de arrostar os, No meio doa Brandes |lü!Iiens llo
ataques nem sempro leses dos seus Bras,*( surge com ,„_ proprlai |n.adversarioB, dos quaes, aobranceiro e ten„a . maJestDsai a *igura desse mu.
_??_rf_..* J!0! "i?*;. li"™.?.0.*.8! 'ato. oue deixou de si um rastro de"™" "" " 

luz e a memória dum grande cara-
cter, dos que se não quebram nem
torcem...

Ernncisco PRISCO.
26 — 11 — 1920.

O coríimíssarib — £' verdade que quebrou o guarda-chuva nas costas da sua mulher?
O preso — £', sim, sr. Mas o guarda-chuva custou-me apenas seis mil reis,.»

defendia sem jamais comprometter a
linha de severidade e compostura
que se traçara.

Tendo-sc-lhe estranhado o proce-
dimento e dito até que elle era um
<Vespota em opiniões políticas,' não
se conteve Rebouças que o não
dissesse: "Não têm vv. eex. razão
para quo estranhem nadí. do que
eu digo; sou esse mesmo de 1830
a 1833 com alguns quilates mais, e
espero km Deus que continuarei aqui
a sê-lo".

Apesar de jurfsconsulto, acatado
até por Teixeira de Freitas, Rebou-
ças, no emtanto, nem era bacharel.
Eil-o que o diz na Câmara: "Aqui
estou eu (peço me não attribuam a
orgulho) que não sou bacharel for-
mado"."Ponham-se as condições

m
f********j****s*************************i0 il i pi

IIÊ.S DE HON EM

"A RÜA"

Afinall"Finalmente, enmeçrm hoje a funcclonar a
(.Ue B6 ^ar1eira de emissão c K:de&conto 'lo Itancu

ruirerem dp idoneidade nara sp r-t do ,Rrl,il- E' n,"sc apj.ar.lhu. maij qu- cm
7 _ 

u_ 'ao**e"*aae Pa™ se ser ,__!,,_„ outro _.. p-.viu.ncia .ovtmamental,desembargador, que estarei prompto que residem todaa at eineranças do commer*
a concorrer com qualquer dos Srs c'°- S-n.. ame* que tudo uma crise de nu-
Juizes de Direito, seja fazendo rela- ^ntimU^^e^nZJTm c°o__
tOriOS por escripto e VCrbaes, seja os recursj* delle provenieme», sc desafogará',
appllcando as competentes dispôs!- ''""lue. na verdade, ejtáo M.,*, convencidos de
ções de direito e suas conclusões ás Zi^TZ^Ò et- ^J^tlo^
questões concorrentes: — ludo quan- dos Bancos c nos cofres d-js particulares pis
to quizorem para profissionalmente ?"' ¦ ,ul10*. ''""•'"a o pavor dc um nr.-inde «
.. „,-„•.. - M-.-..I.*-,,.. a* u. Immlnenu desastre. A retirada de iod,s es-

ses valorei da circulação e do calculo dos ne-se provar a idoneidade de am ba-
cbarel formado em leis".

Como ,se vê. era o velho liberal
dos que .ím o orgulho próprio dos
que sabem è-iêra limpa a consclen-
cia, que saber e caracter havia-os de
sobra o inclyto bahlano.

Dissolvida a Câmara em 1844, a
ella tornou Rebouças em 1845, mas
como representante das Alagoas,

gocios veio trater i praça essa situaçJo de
verdadeira angustia, qur cila lia muito atrav.-a*
it. Com o rcdciconto, hoje ínicüdo. Hancoigt
particulares tentir-K-ào nisi**. -.limados porqtie
passara a ter uma fonte 4 qual poisam recor*
r-tr no momento preciso. E, «in consi*quenÇia,
cretr-o confiança, ampliarão suas transaç/ies,
restitniado â praça a seniiç-o de desafogo a
Kturaaoa -recuaria á nonr.ali.a.is de sua
vida.

O redesconto começou a funeciunar hojo,'*'-
I;.sp*rr:nus que essa unanime perspectiva d.
melhoria venha * ter lima feita realidade.''

.fi
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A REDEMPÇÃO
Os --ia

Olhou fio alio fia encosta o viu a-ie
lhe rflstnva íinrlnr nm bom nortaco tia
estrada que, scrpean/lo pela suave ver-
tente. Intelricando-so pelo valle. Ia
sumir-se no povoado que. ao longe, Ja
ae diluía no crepúsculo dessa tarde do
Natal. Parou, um pouco fatlcada, e
sorveu, dilatando o collo robusto, o
ar balsamlco da sua terra, retempo-
rando-se com elle, numa doce volu-
ptuosldade de quem cra sedenta das
colBas puras. Do lontre. como prentin-
ntnhdn o perdlio, o perdfto almejado, vi-
nham-lhe as rantliras na toada plan-
gento dos sertanejos...

— Como sofíro, mou Dons!
Teve um Impulso extranho, nlholo ft

Btia vontade, e caminhou. Adeante, per-
cebeu melhor uma das cançBes c repe-
tlu-a docemente, fitando, como sempro

flséra. nessa noite de todos, a est rcl-
Ia que Jft fulsrla dentre as cinzas das
nuvens altas, num raseíio azul do céo
que começava a poeirar-se do brilhos,
mostrando-lhe, como aos magos, o ca-
mlnho do lar abandonado, transvlada,
por um amor Immenso, pnra a loucura
que a perdeu. A tentação fira rápida
e completara-so entre o fulgor dos dia-
mantém e a embriaguez das ambro-
sins... Acorri, n"*o cra mnln a dflr, oue
a trouxera atf* ali. o ane sentia, mas a
anesthesla deliciosa do perfume dos
lyrlos que estreitavam oa pau'es e a
jsclntlllacao astral que so desvendava,
lio Immenso velarlo quo aa nuvens cor-
riam, levadas pelo vento, ampla o ma-
Jostosa. pobre n sua rabeca nue se dei-
xava Ir numa leve alluclnaçito, trazida
pela felicidade que rompreliendla ain-
da possível e sc infiltrava cm fii num
arrebatamento tão dlffercnto daquelle
que a natunlwíra em noites de loucura,
sem afastar ainda as tristes imauens
do passado, — fazia-lhe rrfir, num res-
to amargo da nua memória, uma chu-
va, «a cair, da pedraria custosa que lhe
enfeitara o corpo formoso, nos desva-
rios da sua perdição,

R n rnslnhn paterna, loco fl entrada
da vllla. parer-la vir carinhosamente
ao seu encontro, procurando detel-a
para sempre, dentro das suaa paredes
que de todos escondiam o casal dos
íèus paes ma*joado3. Nfto seria, decor-
to, a mcBma, sempre alvoroçada pela
sua alegria, desdo o Natal nos Reis,
trefega, mas de alma sil na sua vir-
glndadc, estonteante embora. O sou
mao passo ferira fundo o coração dessa
gente que ainda nüo se tinha mergu-
lhado numa velhice desoladora e sabia
buscar, na Intclllgencln cultivada, d
força do animo, a resistência ao gran-
de mal. — AH, pensava essa filha que
crs queria do novo, tudo estarft no si-
lencto das grandes dores, das recor-
daçOcs amargas... — Attralu-a o re-
ctangulo luminoso da porta, a pln-elar
a estrada com uma faixa de luz. Emo-
clonada, nrfava-Ihe o peito nas anrrtis-
tias da duvida... Mais alguns passos
e.. como nfio lhe fu*.'lu a vida, nesse
momento de grande aleprlaT — viu que
o seu lindo presepo ainda IA estava,
com ns suas queridas figurinhas, aca-
rinhado pelo olhar dos paes quo nelle,
talvez, mais vissem, que o raso divino,
a Imagem da filha que se fOra, alluci-
nada pelo amor... Flcou-so a fitar a
scena em que se via ainda amada, oc-
cupando o mesmo lo-rar, no profundo
affccto dos seu». Emliôra trespassada
pelo remorso, alllvlava-se eom a com-
prehensSo dc que a sua falta nfio Incl-
dlra na maldição dos paes e delles es-
perava, agora, revigorada por uma ale-
gria louca, que lhe abrissem os braços.
Vla-os, ali tão perto, num aspecto dlvl-
nlzado, como si os dois; tfto sos, outra
vida vivessem ao longo o estivessem
sob o Influxo de Maria que, com Jesus
ao collo, mostrava a força do amor
maior, o esquecimento, nesse dia, das
faltas c o seu pprdfio, sem negar-«-i o
selo oonsolador fis desgraças dod nos-
sos. E ella arrojou-se, attrahlda por
aquelle lar honesto...

Lemliras-te? Como ella so divertia,
a louqtiinha. nestas horas dc Deus...

Sim, meu amigo, que linda paslo-
rlnha! Ern a mais faceira. A sua vóz
um encanto...

E os seus modos travessos?
O seu olhnr tfio vivo...
Suas faces pareciam romãs...
E sua bocea uma romil aberta..,

—.. Como é triste penler-so a filha
unlcn, o nosso lindo ralo dc sol...

Para ficarmos, á porta da vellil-
oe, sem o ampnro da sua mocidade for-
te, sem termos o consolo do adoral-a,
ao apagar dos nossos olhos quo sc ve-
larfio sem os tiltlmos reflexos da sua
Imagem querida. A saudade mata-nos
a ambos...

Seria um consolo, sim. Mas, ainda
ouviríamos o canto da stia-vdü, o trlna-
do do seu riso e terinmos o seu beijo
bem estalado em nossas faces quo Ja se
enrugam A mlnçua da treacura dos
seus lábios. *

A sua niisencla nos 6 um vasto
doloroso. Levaram-n'a dos nossos carl-
nhos... Mns, pnra que„recordarmos o
erro, so estamos presos A saudade amar
ga?.Seria manchar a grandezn da nos-
sa dfir que sfi é acuda porque nao a
temos. Queremol-a, eis tudo. O seu er-
ro nada é deante do triste silencio da
nossa vida.

Pobre filha! Tor onde .andara,
neste crnnde mundo cheio do miilda-
des, sem apoio, Isolada, crucificada nn
sua falta? Arrependida ou desregrada?

Soffrrndo pnra rrhnver a bondade da
sua alma ou rastejando no lido? Tu
bem sabes, minha volha, como para cs-
saa Infelizes, *S difflcil erguerem-se
porque ns pedradas sflo multas o nfio
é pouca a bypocrlsla dos covnrdcs sob
o pretexto da moral. Cada gesto para
o alto, onda anseio pnra a redempçflo,
custam-llie unia saraivada do osr-ar-
neos e de duvidas que, além de esma-
gadoras para as arredarem do santo ca-
mlnho do Bem. silo Innultuosns. Se
Magdalena 6 supportavel, ns outras,
para os chrlstfios, silo baixas Imitações.
A vrtz do Jesus sarou uma, redimiu-a.
mns ii dos bom eus as suja muls o nn
«ntnrra pnra semnre na lam.i de onde
onerem sair. pedindo n esmola de
um miolo, de uma salvadora mfto...
Ella teria tentado ao menos?

Tfln hfin. nilo podia ter caldo de
todo. Ab. o inrstino.to do rnile díi-mo
tantas esperanças... So ella viesse,
purificada pelo arrependimento, per-
doar-lbe-iamoa, nfio fi?

•fts =0'

COMMENTARIOS
B a pobre mfie curvou-se para o ma*

rido. bella no Indescrlptlvcl amor ma-
terno. Os nlhos de nmho.i enjontra*
rnm-so e comprehenderam-se.

R nnroiie nfio? Rei aue ok outros
apontar-me-iam como "um pao que
perdoa*", com os dedos trêmulos do
IntliRnarjilo e a vôz cavernona, como
no theatro, tudo escondendo a miséria
dos seus lares. E' Isso digno, porven-
tura, na ca°hola dessa tfente que erra
«homlnnvelmente, adulterando em cor-
po e alma, que adora Deus para ne-
tral-oa nos seus netos? E' escrava dos
pre-onceltos. usa a mascara da Insln-
cerldn.de e tu bem sabes o que é o po-
vo da aldeia, Inculto o mfio. restrlcto
na sua noçfio de nentlmcnto. R ha
quem os tome para exemplos... Eaque-
cer aue nm filho * assassino ouladrfio.
lhes é facll. Esquecer, porém, que uma
filha, nfio nor maldade, mas por
amor... ê a nodoa que nunca ne apa-
cn, f* o estlsrma cravado para sempre!

Triste Natal... — murmurou a
nohre mfie. — Rila contemplou o Me-
nino. por secundo, uma Immensa ter*
mira nela criança, que vinha das suas
lembranças do tempo em que Biistlvéra
nos seus braços cuidadosos, tfto golto*
sos como o» de Msrla. a fllhinha nrr.n-
da... Kntfio. sublime, expontânea como
se fosse possível attcndcl-a. saiu-lhe
n snonllca:

Hora Jesus, poroue nfio nos das
a nossa queri-da filha?

Mfiní eemdii uma vAz.
E. sobre o humbral. palllda, mitos

Juntas a pedir o perdilo, a transvlada
appareceu, com o aspecto antigo, como
si nada a tivesse mandiado, oa lindos
olhos multo abertos na sua pureza do
outr'ora...

l'ilha!
Foi tudo. Um milagre, santo Deus,

que oa prendia ao s01 o o os fazia de Joe-
lhos...

JaBsen TAVARKS.

A con '.trucção de mr, pira o.
funecionarios municip.ã.

A sm rcqjisçào pelos mtsro.s
niêaLnt. consignaçã.) em io ha

k Associação Uniíimer-
eial reuniu-se para ou-

vir a resptit do
g verno

I |É IMIÍ5E SEI Sip

Antes da hora refilmental, isto é, *e 14.8o.
OS ORÇAMENTOS | sanecionada na fôrma prescrlpta

As le!s de receita e despesa do pro* ^^Si0' ^^iit^S•>•«.» „„.iiu j„ ,ooi „«- „.„(i.. de hermenêutica, nem nabllldaaeB ae „,„„„ „„ .,„.,. .„,, _., ,jtlmo exercício do 1921 vao re*=nri"r" | dlalectica. capa.es de convencer que Jâ ee encontrar. n.%assocUçào Cummcrc».
te, mais do que as anteriores, do de» "S-jr"*™™,.v^ZÍ-iiír.f 

tan. «¦"'""'e uuuieto de dírectór.s, os quaes ouvi.
feito da pressa, do vicio do atabalhoa- fl OT«*mn°.n.to « T ,, ?ÍTní,;a**% «» » P»í«T*» *> »• *"»>% ^TtroV*
mento, á ultima hora, votadas na an-M^»^^^,¦•-íffii^lSfôÜ'1 ibet tran,mitta a rtspo?ti d? mm'-"
_..,..i« j_ ...i. -.. j~ »-™«« „..a ordinária, regularmente claborad...gufltla do curto espaço de tempo oue d 

,t08 
t|.lhes reserva o Congresso, habitual- Jucionae8i podw,at B%m dutida alglJ.

d i ... i j.: •*. „.... ! *a> nSo só derogar a lei anterior.Parecia, entretanto, ainda ha P°u-lcQmo 8Wla 0 caJde uma CQaeess^
excepcionalmente outorgada, mas até
de revogal-a por completo c em abao-
luto, nunca, porém, os orçamentos,
que,

O governo voltou a fechar a qusstlo dos in.p.sto
de transito

Os oppisicionistas du nina prova de hás HüaJa
a> —

As emendas da rcc.ita votadas em sessão diurna

annual.

e do paiz.
* # *

cos dias, que eate anno os orçamen-
tos poderiam sair mala culdadoB, nilo
havendo preterição do direito que o
Senado tem'de revel-OB e até podendo
a Câmara dos Deputados tomar am, lo
conhecimento das alteraçües que a ou-
tra propuzesse, não sendo foríada,
como tanta vex tem suecedido, a engo-
lir, na expressâj) consagrada, è que
lhe manda o Sanado no ultimo, mo-
mento da sessão annua.

Quasi todas as proposições parciaos
de desresa checaram da Câmara inl-
ciadora á revlsora com bastante tem*
po de nesta percorrerem os devidas i <**s «li JVTAS I)E Al<Tfi,.*t-
tramites, mais ou menos folgadamen-1
te. Mesmo o rroíecto da rc.ne'ta leva | Pela !t-! era
andomonto relativamente rápido, em i Installar-se no primeiro dia
quanto o processo da sua elaboração j janeiro as Junta:, de Aüsíamtmto o
nfto foi perturbado relas nmrr-hnB o j de Sorteio Militar, que- havctilo:
contramarchas, devidas á dnsorionta-1 funcclonr.r r.o prorimo an.io para o .
çüo do executivo o, miis ainda, pelo preenchimento legsl dos ciaroa dei-'
seu ultimo desatino, em que Importa ! xa.doa pela deficiência do voluntária-
a Idéa do imposto de transito, como | do nr.s filfiras d") Etorclfo. í
esrcclfico contra o "déficit". | Os niemuroü compuienteo dessas;

Essa inffili-i iniciativa e a rauHo I Juntas cio militares e civif. Aquel-
mais Infeliz campanha orgailzcda les, comr.rchcricíe-se, n&o precisa-
em sua defesa e propaganda relo go-; rüo tálvrz a?reaent.ir?m sa cem pves-
verno, na linrrsiisn ao sen serviço, re-j teza 4 Chefia tio Serviço de Recruta- j
tardaram consideravelmente a mnrcha \ mento, po^s B:rci militares forçosa-1
do3 dobntes sobre a marna lei dn: monte prcscníen. visto qtin fazom
maioa, que ainda hoje, caico dlra apo-; l'«rto dr. guarnioSo ou a ella estilo .
nns antos do orinerramento tios traba-: agirrrgrr.dOB. |
lhos legislativos, etitii pendendo do | Nio cecorre o mesmo, porém, com

Fazenda áo eolicltatíes da. cUsees eonser-
vadoras. . ¦ Conhecida a orlcntaçSo â&e }>snaaa»ae

K, í.íectlramente, abrindo a eessio, o «r. 1 s pauo g ^ RlQ. Grande do Sul, após
Araújo Franco, presidente da Aseocaçao, d.- reuniao dos "lcaders", de nfto «"¦*•"¦"
e aruu que sã boiitom foi recebido pelo sr. emburaçoa no joverno, na votação ao»
Homero Baptista, ttndo tido boa Imprcesao orcamentoBi B0 Be podia espernr. para o
dessa conferência. » dia de hontem. a mal» comp.eta c:ím*

cl- uw.uiur que e ffoverao pann-a a ; na jjj^ara. Ma:or razAo hav a ainoa
dlspüsiçío do Uoyd a quantia de 5.00U.OOO» : ft agflft «xpeotativa, depois que ee teve

), nunca, porem, os orsamemoa, Cl -• •<*¦¦¦<**& Alíandesa tiobam »*•»:«»: 
; conhecimento da á^'f° «",.?"«.„„

»i.ib. «..1. -k,» j, .i,..,!. penso», encepto para os gêneros de >acii oe u governo de nSo se Interessar
, -.Irtualmente, sao do Vigência 'MlotaAo_ 

eem au. 0 orador e todo o com- 1»»™ «»ragpf0VRVÍ0 
da emenda «obro o

nuai. : merco"certaraenteconcor<l»rlan:; a revelação | too d(! transito, que, segundo con
Requeira a Companhia Radloteie- 1 4a armaseji**em d'P^*V%»"^55i>ilho 1ÍI "tava, seria retirada pe.o relator da Re-

„„„.,.„ -,-_, it»,*. „.-;.„'„;í . --, oim comj o funecionamento do nppareino «e . *•sraphlca em tempo opnortuno e por ; tMMeol)t0i dai»and() para jsneiro proilmo o; M'íí;lrmaVa.S0 atí que 0 govemo assim
melo hábil, e nao teremos duvida ai-, itmecioramonlo da Car«ira, tendo_noríai. « , j^J,*,1^naem ^fita deHja haver '*"¦ "¦

legal ' T""'*"r'* '"" """"  tV
lliliii'iuriiiiu*iti'.i un i-a*. *.*•••*«. ¦-  r -_ ^v^ 

^ (^ ^ ^^^ ^_ u_ __ ._

guma de apoiar a prQtens&O, desd** ' 
governo autorizado^ «o »*™°J°.™\IJ * 

% votado, approi-ando, a emenda do
• , «. ¦,•',.iicia-urri a.- redescontos e,

que a reconheçamos justa, legal e 'ir;,m0I;I, ",„.,..„.'. "...„...
coivenlente aos interesseu do publico estrangeiros' deciaruu-ihe" õ°»r- Homero na-

[ |i ii 1 .. 1 fuiiia,!*- ilo ciKirno, dependrn-
do, entrtnnto, de- tnn accordo com o. ban-

! 
UKnlou 

em FegaM», o er. Miranda J"""'».
! sobre a actual aituaçilo econômica, dl-w io

üa ncceçn.dnilr ua protccçilo governamental
Hi-vam ( o» calí, * borracha e no cacto.
... - Biiliré as col o<-aç«pp .Ias enrnes nacionnej,

util ds

MENTO E SORTEIO
pleno vigor,

Câmara
sr.

j.t upera-joca a.* """*•'".''".¦" J,',,,»^' Paulo de Frontln. autorizando o emprego
quanto * pjorogaí»o.tUojj_,Ki|ue*? ™™,™^M 

em depo8Uo no Thesouro.
E, realmente, Iniciada a votação, sen-

t!u-»e que salvo incidentes provocados
pe^o? Uefefa de alfumaB emendas com pa-
recer contrario, por seus autores, a mcir.ia
corrnrla bem. ,

isto. porem, n3o oceorreu. O er. An-
tonio C. nos defendeu com tal tenacidade
o seu parocer contra uma emenda, uo

em terceiro ÍÕCTf,quallflcnmlo.ne dessa forma sr. Ari ndo I^one, .obre a'^.''"-"* ,"'
Ideatlca a" de Madaraecar, fa'oti o sr. Han. flammave a e corrosivos, que Irritou um

nibal í-otto, chamando a attenção d» Asso- ; «rand, grupo de deputadca. que se
ciai-Ao Commercial. , Ipuzerarn a nfio conco.-rer para

O sr. Ma.* m.no Corria, representante da dade da votação das
.**-poe'.ic!li Commercial de Manaos, tratou

tacada, o que a Catpara concc-dcu, par»constituir projecto & parte.
O "LÉADEll" MI**EIItO E o um,».TOIt UA RBCHITA COXFEIIEN-

CIAM
Os incidentes da votação orçamen.

taria na Câmara o nc negociações po.liticas entrL- «s bancarias Interessadas,
levaram hontem, a úiriSo, ao Catteteafim do contercnc.aretii eom o profl^liente da Itopubllca, o "leaiii-r' iiuiui.
ro e o relator da He.-eita, n.i Commis.
sao de i-inanças.

O deputauo .Mollo Franco esu.v;\ <*m
palácio, tris vezes, sendo qlie da ulti*ma palestrou den.or&Ucui.cn*.t*, t.lt toia*
panhia (io sr. Antonio Carlos, com o sr,lipitario IJ*ssoa, Bobre *a?> quu.tro rea-
tantes emcniliiB aquelle orçamento, rc-
ai rvadns para a votação na sessão no-
cturna. e, espe. lalmente, scliru a iic
n. 25. que estabelece a taxa dc v.arftc.
ou Imposio <lc tranalto.

A' aaiita, quando solicitados rplos rt'-
presentantea ua Imprensa, o "leader"1
mineiro e o relator ti.-i lio-cita, pro.curaram evitar fa~er qun.iquer decla*
raçiSen a rcapelto.

voto dn Camnra dn» Deputados. 03 civ!**, que síio funecionarios publi-
Mesmo que nenhum outro cubara- \ cos federaes ou municlnaoa, como

O intendente Mario PiriiRilie apresentou
na sessão dc honicu d> C-uaellio Mun c pa*
um projecto de l.i maudaudo consignar nu
1'jihu d: luifiaucilto dos fllliccioiiarios, ope-
rnrii.s e d arioiaj mun cipjca, pir ao*inlia- j
çlo doa mosiiios, até JO °|" dos respectivos
,ei.c....eiiUn uu reuiuntTiiçõtírt, uarre-íp *uUea*
te it acitu.6Í.;ilo dc t rronoa pelos governos
federal ou rnunle pai, p..ra o íiiu e.tcius 1 o ;
de serem nelles Cunstru.do» pvedio» 011 casai '
p pu.aieK desl nadas as moradias dos mes-
mos íuncclonnrics. I

O fuiici-ioliar.o que f zpr por si, 011 por
Intermédio cas crapr ms construct ta» a eill*
f.cação de preilio d.stinado II rospectT» re- |sidencia, poilcri consignar cm folha de pa-
gainento a Impoilança oorrespoml me i\'
amottlzaçao c juro do empréstimo contraído
paru tal f m, desde que a nna.Kiincau men- 1
sal nilo exceda de 30 "|' dos respectivos v.n- '
cr i'i ks.' |

Feito o pagamento da tilfma consl/naçío
03 t 1 renos o prédios piljsnrno it p .-na pi-o-
priedade do» respcct.vos funecionarios.

Escadas áe salvação Das iii.ii-
ras ccnslinc(038

O Conse'ho Munic'pai approvou em ulti-
mu disciiFüSo, na eessào de hontem, o pro-
Jecto tomando obrigatório o assentamento
de escadas de salvação nas constriic':flen de
mala de tres pavlm nos, que period ca on
permanentemente tenham de ser occupa-laa
p.n- grande numero de prssoas e sirvam
como recolhimentos, colk-rlos, cassa de d.ver-
sões, estabelecimentos commerciaes ou fabr.s
c habitações collectivos.

As .referidas escada» serio metallica» ou
de cimento armado e' instálladns nes'pavi-
im-iitos e.ttrruof, cm numero c condiçOes ca-
pites de».jy*r facilmente ut Usadas em i-asos
de sinistro, para eaida de pcssnns e auxilio
ao» trabiiltros.de'salvação o oxtiucçao.

A oecupação das casas
para operários con-

struidas pela Prefeitura
m

O projecto approvado hontem
no Cor.sj.ko

LrnUES Unos. para prcscnicj — bobas
car.cirns, meias. Casa Cavanella»'
Ou.idor, 173

BS DI SEDA

Camísaria Healina
centinúa a vencer a titulo

de reclame, durante este
mez, meias de seda de *•*•

tadas as cores

lOWOO
para senhoras e senht ritas

161, Av. Rio Branco, 161
JUNTO A CASA CARVALHO

TELEPHONE CENTRAL 3720

Em sua sessilo de hontem, approvou o
Cnimullio Mun . .pai, em uiti.na d.scusjlo, o
projecto do intendente Aievedo Lima, r.-.-u.
•aluiu us coiidii.ões para o aluguel das casas
para operários, coiistrui.las pela 1'retel.
tura.

1'clo projecto, as ditas casas »8 poderão
ser alugadas a operur.os mun cpaea e dente
estes, preferidos os que coutarem ma or
tu ..po d st'1-i iço, descontadas i*uaeai|Uer fui-
tao ou licenças.

0 aluuui'1 ji-r,1 cobrado mediante desconto
na respectiva folha de piicamento, tle.endo
ser cr„un.zadas tabellas completas do custo
actual de cada uma dessas casas, para o tlm
de tornar ae. itavcl n ncqulslçào de ipiniquer
dellas pjlo respectivo inijii lino, meí.antc p.i-
Ramento por mensaldade alóm do preço do
aluguel, no prazo miuiino de »õ annos.

Asgratif.caçõ3saté,..50o|o
*»——~.

A v:rbi pjra os dcpartinicntos
do Min stero da J jstiça

O er. Epphnnio Martins JA tem prompía
a relação mandada organ zar pelo ministro
da Justiça na secção de Cont.bll.dade d,- to-
dos os funecionarios das rcpart.çües d.i Mi-
nisler.o du Justiça que, por detcriniuaçlo do
presidente da lt publica, de xarani de per-
cti.er a gratificaçào ató 00 «|».

A verba min att ng.- a duis mil contos, sen-
do contemplados todos os tuncclonar os, dia-
rlítus e mensalistns, exc nlili s do decreto de*> de Janeiro do anuo corrente.

• ^^*r^W^*a>*a*a**^á*m^*af***a*0%0t$m0iflmna*tMb,

1 recoÉ^ã) do ju z da 0"
prebria eivai

O presidente da Republica assignou, hon-
tem, na pasta da Ju.-tiça, o deercio que re-
conduz ao cargo de Juiz da 8* Prclnrla ci-
vel, o bacharel Carlos Arfonso de Assis Fl-
guelredo.

ils o|*eiM rins dii Imprensa
Nacional solicitam me-

lhoria de condições
Os srs. Juilo Machado, Luiz Alves Vllle-

Ia, Salvador Parl.-I, Alberto Nolasco de
Carvalho e José Ciúmes Ribeiro represen-
lando os operário» da Imprensa Nacional,
estiveram hontem, á tarde, no palácio do
Cattete, o deixaram com o sr. Agenor de
lloure, secretario da presidência da Hepu-
blica, para fazer entrega ao chefe do Es-
lado, um longo memorial sollcltindo con-
ccssOos e melhorias de vencimentos.

Pedem, no referido documento, o apoio
do sr. Epltaclo Pessoa para a emends ao
orçamento da Fazenda, para o próximo
exercício, apresentada pelo senador Irlneu
Machado, autorizando . rcmodclaçílo dos
quadros daquelle departamento, sem au-
gmento nas de pesas.

. i^aunj*ifkj\.naf\r\,-* yat-aru-t-*'^ ** ~*ml'~m~ar~a~-i—S^dma~*-ti~mrVaa~<

0 ponto Hacalfaíivo
O presldenle da rtepubllra resolveu ron-

«Irterar pniil» facultativo, no dli de hnie,
para »« repartlçfkw publica», eattbeleclmen.
to* e offlrliia* federaes.

ço venha a Bttrplr, *5, Jâ a^orn. impo-'-
slvel que o Senndo tlwa t^izir um
exame attento rt-t pronoaigãq que lho
van envlr-r a outr?. criRa.

No tocnnte aoti pnileotos do fixn-
ç?.o da despesa por uiltiiaíerioa, qua-
tro ainda eat.to, devida ao soverno,
percorrendo oa res^er.tivofi tramltea no
Senado o em condlçües diffic-ls, poli
oun esi^^o tando n au?. nvtrch-i oba-
truidu. Se, rnetimo, nom etise óbice, tu-
do enrresar* rottularmento, ainda nn-
sim mal poderia a Cnninra tomnr em
conaideraçfto !»a emondaa do Ronado,
Imapinc-so como vae ser do alinhava-
do, de matado, na espn-.-^ão po-ulir.
o •"•abameuto de tllo exhaufltlTo tra-
balho, nestes cinco dlaa.

Ha ainda a considerar nue 6, talvez,
rratuita a hy-.othese figurada de po-
d*>r a receita voim-ir, desusando sm-
vemente, no Son-do, moanio nuando
lá chesiio es^olinada do ninlslnndo lm-
posto de transito. Murmura-se, em
eonfdencia, que no circulo maÍ3 pa-
laolnno se tem como ler,it'mo o curial
fazer adontar a reforma da tarifa co-
mo emenda á proposição da receita.

Soria o o.uo se costuma chamar um
cumulo, mas Isso nilo ô motivo para
duvidar que semelhante plano esteia
no animo do actual governo. Este jã
nos vae habituando a nao considerar
mnls coisa alguma Inveroslmil, desde
que lhe do na tolha.

Se assim fôr, se o boato chetrnr a
conflrmar-se, arriscamo-nos a nfo ter
lei de receita para 1921, porque, cm
vez de ol-strucçfio apenas para retnr-
dar, podora havor, multo fncll e de
todo effcuz, pnra Imredlr definitiva-
mento o transito da lei, no seu traml-
te final, se lhe engatarem a tarifa co-
mo nddltlvo.

Na melhor hypothese, nada disso
hnverA o sor.lo de rosas C3tes últimos
dias de marcha dos orçamentos nas
duas câmaras; nem assim se poderá
mais evitar que os orçamentos para
1921 sejam mn!a içados do que os an-
terioreí de Incongruências, falhas e
defeitos, do fundo e fi'rma.

# * *
-» *f *

A RAllTOTKTiFGR.ArmCA NO OU-
ÇAMKNTO DA VIAÇÃO

Entre as emendas apresentadas ao
orçamento da Viação em terceiro tur-
no, uma ha que, por múltiplos e pon-
derosos motivos, não pdde ser appro-
vada, a que autoriza o governo a
conceder a. Companhia Hadlotelegra-
phica Brasileira a faculdade de in-
stallar nesta capital uma estação ra-
diotelographica ultrapotente.

Além de que a lol vigente, não por-
mitte concessões do gênero, os inter-
esses legítimos da defesa nacional
exigem o maior escrúpulo, o mais ml-
nucioso «tildado, ao deferir qualquer
providencia relativa a semelhante
serviço, hoje, maio do que nunca,
considerado como dos melhores o
mais offlcienlcs elementos technicos
da guerra e, portanto, multo perigosa
a sua permanência em nãos diversas
das da administração publica. Não
quer Isto dizer que, em absoluto, seja
officlalizada a exploração, mas quo
nenhuma outorga deve ser conferida
nesse sentido sem a necessária pon-
deração, e ninguém de médio senso
Berá capaz de convencer, nem mesmi
a si próprio, que o Congresso, dis-
pondo apenas de quatro dias de tra-
balho, tenha o tempo preciso para
ajuizar convenientemente de assum-
pto tão grave, rriaximé no momento
em que as complexas e trabalhosas
leis orçamentarias, de Inadiável ela-
boração. além de outros projectos ur-
gentlssimos, empolgam a attenção e
empenham a responsabilidade dos
representantes da Nação.

Demais, se é muito louvável a te-
nacidade com que a Companhia Ua-
diotelegraphlca Brasileira vem teu-
tando obter as mesmas concessões,
que a The Marconl's Wireless Tele-
graph Co. cobiçava até o dia em que
a incorporou, 09 expedientes postos
em pratica, para alcançar o valioso
objectivo, não podem deixar de ser
os mala reprováveis possíveis.

Ao Invés de requerer ao poder
competente, como assiste fazel-o a
qualquer pessoa ou ompresa, aguarda
que a Câmara dos Dãputadoa tome
conhecimento de caso Idêntico, for-
mule o. projecto a respeito o o enca-
minhe ao Senado, para, nos últimos
dias de dezembro, conseguir o enxer-
to de uma emenda em aeu proveito.

Falhando o. plano, rorquanto o
Senado não estava tão desprevenldo,
como cra de seu desejo, o orçamento
da Viação, talvez de accordo com as
mesmas suggestões que determina-
ram a primeira tentativa, foi-lhe
campo propicio a nova Investida, quo
certamente terá egual resultado, vis

tnes fflra da alçada do Ministério da
Guerra. T'ma vez, pr-rím, nomertdci
pelo ministro da Guerra ou polo
('ommiin;?o da Heirifio parti exercício
do funcçlcs nas Juntas "Militares de
Alistamento e Sorteio, devem apre-
s(?ntar-8e promptos par?, esse serviço
íciuolla chofla. om praso taxativa-
mente determinado anterior a 31 da
dezembro .

Est.i:r.C3 rssRe prnuo e prestes a
finda!-o. Ergas apnsontaçnoa Jii de-
vf>r!sm ter-si foito tortas, ou noufiii*?-
s'mas poderiam faltar Ainda, sem Jus-
ta efltrarheza, quo se ronllzissera nrj
irr-nas 4 dinn úteis nuo faltam dc-
correr antes de 81. Pois é o contra-
fio quo m verifica: de 7S dome.*
nmmhrcs dns Juntas ?>': ütarea çue¦'cvorlnni orir-ntoriamonte apresenta-
reni-sa A Chefia do Serviço de Tlecru-
lamento, nem slqu'*:* dt*z se haviam
até h^ntftn apresentado!

Ent&o em flagrar.tla rc-tiolllão con-
tra a lei c? que rer qualquer rrntoxto
se erimir-m dessa aproacritação, o
reíi-pnsavcla por ella os chtfos de
servifos ou repartições civis que do
onatíitior maneira imrecim ou retnr- (
dem oa funecionarios seus subordina-
Ccs no cumprimento disse dever,
prwcrlpto por lei do Congresso, *-os-
ta em vi(;or r&r d;croto do prosldento
da Republica, referendado por um do
seus ministros.

Ref.lctam os faltosos qué as func-
ç"es de rncmbriSç das Juntas de Al's-
tamonto o do fjortoio militares são
idênticas ás da Justiça ov devem pèe-
'crir toda» rs outras. E gravo respon-
3abilldnde lhes caberá, eo o praso le-
gal se esgota, como tudo leva a crer,
do maneira que em 31 não se hajam
aprescnt»do á Chefia do Rtvrutamen-
to os funecionarios civis que haverão
de compor as Juntas que a lol deter-
mina fut.ccionarem reunidas no prl-
meiro dia ntll de Janeiro.

# * *
"COTí^O". . . DF OT'"TtDAS NO

TATEO DA CENTRAIi
A coisa é estupenda. Imaginem que

correu a noticia de que, 6. tarde, se
iria realizar hontem um "corso" na
Avenida. Mas ignorava-se ao certo a
que hora. Os telephonos tllintaram pa-
ra os Jornaes, indagando. Não se sa-
bia. Ninguém. Nem nós. Blague, pi-
lheria, ou como se diz — "balão de

ma's uma vez dn Bituatiaa dn borrschn. fa
zenda rulereue as fts cdnferenciaR que tiv-ra
no Ministério dn Pascnd», p-.es',dida pc.o re-
spdftivff mlnistri o nr.B5tid.-is pelos sr». Jus-
to Chermont, Monteiro de Andrade, Hyppj- j
llt" d- Vasconcellos e João Cabral. |

Ess.1 ri-nn no foi motivada pela diversen* ;
ca ilu*) ineoiori.es apresentadas ao presldcn-
te ila ltepu. I ea pelo orador e pelo sr. Mon-
íelro de Andrade. E dia com prazer qn o
p--.-"vr do «r. V.-,aconeellos foi favorável /l
Ãmazqnln, Julsnr.do necessário a inten-ençilo
do -governo e;n soocorro •Sa-iu-?!-.'» rog.fio, I

H-p:!..**":. o «r. Vasconcellos encare (U* ou*
trn forrnn o modo por qne deve s r feito o
auxilio rovcrnnir.cntal fi Amason a, no fundo ;
6 o nifsmo nw o seu, redundara em l>ciu*'i-
c'o ímniedlato para a refer da parte do noo-
so paiz. I

O laudo do sr. Hyppillto repre-enta o
marco ln'cial qu* iin**iç:nali o caminho da
nm.-i nova rra (le prosperidade para a Ama. '

xonlã c Ju!,t« qti-f- líio fosse reservo h * olr.»
gaçilo dc coilocalo no al/ençoado sdlo.

Â carne brasileira no mer-
cado francez

A f-cc^flüdc Nacional de A*»r'ctt1tura, re-
pre onton an ministro da Asricultnra cnntra
o acto da Franca, quo . qu parou ns n-ss^s
enrnes nos nvendo*-. franccies As de Mailn-
pae-caf, a!l cií.fBÍf;catlna rm terceira ciaaae
pela sua n-.inifesta inferioridade.

ÍLg-M para os p.psnos
portos do sul

O sr .Fr<".dor'co Burlamaqui, director do
I.Ky.i I!ii- ,c.:o, attend 1100 ,is rcciiiinnç'ii.*
cont nuas que vi m ntndo Coita.*, contra a onp.
pressão d»s v.a^«us dos navios da empresa 1
paia os pequenos partos do su., resolveu re.
Btntelccel-cs.

Ans.ni, o "Oynp ck", que vae srr cntrcjrite
ao trafego na próxima BeuUnUa fe rs, in.ciurâ
essa» viagens.

'••wvv.vos J^***ana******V<*r^**<a**r**M***a^an**m**»-'

0 pre.nchimsnto das v:|33 de
cfficia.s do Ex.rc.t?, Armada

e Põl.cia Militar
"Oprcj*í:t )é.'no*rp rtuno"

O ministro da Justiça, en respoata 10 offi-
cio expedido p*.*.» Câmara do9 Üv-putadoc, dc*
cia rou, qu&mo ao projecto que regula o pre*
eichimrnto das vagas que sc derem, na Poli»
cia Militar, no quadro da officialidade, que,
ú vi.it» das iníornia-çies e ponderações do com-
mandante daquella- corporação, julua o pruje-
cto inoppjrtuno.

^vw*. vwv*» *f*»'>a^a+»na*l>^a^a^t*a*m****r*aa,*a*****^*******-' •

0 concurso de inglez no
ColleRio Pedro II

a considerar
da cmeiidu

dis
n fitcill-

rtalanwa • mendns.
Ãloin düso. quando a vot;ic;'o In om m.*.o.
chetou li Câmara, vl.ndo do Cattct,., o sr.
Mello Franco, sabendo-se, dentro em pou
co, que o governo tornava
questão foch ida a votacüo
sobre o imposto de trnns.to.

Nessas condições, on ânimos muito
exa t;ií'o8, houve falta de numero Para o
prosegu mento da votncilo, devido li re-
tln.dii dc deputados piui Istas sul r.o-
fjrandenees do r.clnto. Era uma pequena
demonetraíflo de hostlliilado 4 vontade
oíílciai, o que so vcrllteava. |

A VOTAÇÃO HASi BMESIÍAS )
A votnq?o começou pc'a emenda n. 23

— concedendo a sxtracclo de uma .0-
toria, dur.i-.ito as festna 'io Centena.-.o da
Independí-nc a, em 15:';, íi Crus verme-
lha Urael.ulra.

O ur. Vicente Plrag-be pediu oue a
emenda tam deslncada. paru constituir
projtcto ft parte, como pedira, na véspera,
o sr. Veiga Miranda.

O sr. Maiirlc'o de Lacerda combateu
a emenda, dlz.-nd.o-a Irro^u ar por ter
«Ido apresentada na commlsafto de *'-
nanoa.s por um deputado, que o devia ter ,
feito no plen -rio.

O er. llue.no Brandfto leu o res mento,
pnra mostrar que a emonda podia ser.
aceita na commlSEÜo.

Lm scsulda foi a emenda approvada, 1
bom como n do n. 14. de occôrdo com
o parecer da commlFSilo de Finanças.

O sr. Antonio Cario», em seguida, pe- ;
dlu e obteve proferem-la para todar. an '¦
emenda» da commissfto o do plenário, do '
modo a fionr p..ra eer votada cm ulilmo ,
logar a emenda do Imposto de transito. 1

Passaram, entfto, a sor approvadas to- ¦

das as emendais da eotnmlBSüo de Flnan- .
ç«s. ;

Depois do um vivo debate, em que to-

fl noua ZÈÚ2 da fisso*
ciação de ímprEtisa

A concessão cie uni terr pj para
(onstmcâo

O Conselho Municipal approvou em iilfita
diactiMHio, n.t 511,1 scssÃo -l bontem, o pr-j-
Jpcío eonceflcndo fi An-or a«:i.n s r
Imprensa, o uso e e-.so de nina falsa nüo
(¦xcedcRti' d: vinte metros ne ir»htt por t|iu<
r Ia ile funde, lc« t.r etius i|Ui* I"*. 3 mi
IhoraniPntoB renIl*f.ados pola Vnír tura, to-
rem eonqu stadas ao nurr.. do Cnstelti e 9!111 d :i • pi -. n.aiiicnto nn rtia 1' .r-.i.„ i,
S. G-onçalo, logo npíis Ji esquina d,, rua Azc*
vedo 1,111a, ou nesta ultima, p-i imn Vinel-
l.a, afim de servr de eonítrueç.lo ao c.l|.
frio íl stin.ido cjíclusivaiuçiutj u Bóiie di
m snia assoc açflo,

o 1x1 1 cm dinerfl fr conftruMo dentro ili
prnr.u de doíp mcr.os »' ulie-loc-prl rgüroM*
mente n pl-inin approvada pelo prefeito, n.ln
podendo cm li,vputliese algu.na, ser allenailo,
ti.uis.er ilu, h.vp.ith.-ei.lo, cedida, alugado mi...-„., i,,|, c,. j a nni* liljil* fer * 11 .jiicii
quer «pie seja, «oi. pena de re\"ertrr, c-^ni »%
I. . .iv ". ne * ¦-, .... pai i-.iim 111 ti -
nie pai, ind pendentemente de liulcmiii.t.içlo
por p.irte i..'i Mun c paiWadp o rhii ipie aüils
tn •*) A-**r*»*t('i)U'ftn ttnihiim dire tu t*i r.r.;.[iiai;..n
Judicial 011 estra-Juiie ai, outra a raeíum
:.. 1- 'de.

O referido terreno, cotir ss cnnutrtifr/pj
qm- n,- ,- ;„r m ic.t.B, rovertcr.1 egualraintc
í. .Municipal dade, nflo «í* nn capo de extilt*
c*.:\ü uu diB60Ui';iío da Associação, \:v\'.a ain--)¦. Rn (\n ..,. ¦ ii*i,*jfl no iti(*s!i*o lorretio, *nti
no ed ficio a que elle o? d.'»i.n8, fim d *.erso
do UBUüu.do.

o 1 rrene p a confitrueçilo qne nel> fnr
maram parte ou cra. Veiga Miranda. Ju- I 'o.-.a para seueua asBaciiiç.iu.serao, leimpian,
venal I, martir.c, Andnule Bezerra e An- 1 >. ' — «""<' d" m *ma, Isentou ,|. M01
tonlo Cnr.o8. foi retlrrda, por antl-regl- | »> Impaetos, emolttmentoo e contribui*--**
mental, a emenda mnnd.-ndo repartir por
d'verras lnBtltu'v0e9 do car dade daqui e
dos rSitadoa, a ci-u:,lo de SODiOúOS, depo-
r.ltada n0 Thecouro, pe a Companhia do
loterias Nielonos, em virtude da cxtln-

r.l il
|Ur

FOI IR.DEFEÜD) 0 RHCURSO

O ministro da Justiça, despacliar.do o reque-
rimvnto dc Jost Caviáo Gonçalves o Laudelino
mptl-iv recorrendo contra o resultado do

. | concurso de iiifllri effectuado no Collenio Pe-
OilsaiO a Vêr BB rogava, o CnsO O qtie dro ,,_ ncg0„ provim.*nto aoi recursos, para
O bonto correu pela cldadO G fo! aos I considerar d finitiva e l:Ral a classificação, cm
arrabaldes o aos subúrbios mais lon- 

j |™ 
'-w *| cândido Ca^^tar^.^

glnouoo. •
Dahl, osappellos aos telephones;

ninguém queria abalnncar-so a descer
"para o corso", sam ter ao menos a
certeza de que o "corso" se realizaria.

A tal noticia, nue foi a toda parte,
foi tambem á policia da rua dos In-
validos. Penotrnu no gabinete do che-
te. O sr. Geminlano nfio se deu po-
rim ao incommodo de Indagar-lhe da
veracidade. Nem sequer indagou dns
próprias dologncias dos districtos em
que se reallsaria o tal "corso". Lem-
brou-sa apenas que, havendo "corso"
era preciso policiar a Avenida.

E zAa! Mandou telephonar para as
delegacias, para todas as delegacias,
ordennndo que os guardns civis nellas
destacados viessem para a Central, de
ondo se distribuiriam pela Avenida,
quando o "corso" começasse.

Os subúrbios e arrabaldes ficaram ' ãe suspensão por ao dias,'com p;rda doo ven.
de súbito sem policiamento. As dele-1 amemos, ao professor 'oné Acciciv. orof».
gnclas foram abandonadas — e os I 'fio- ° 6''^n" ."-"P*"*^
guarda-clvis so amontoaram de3de as

m.-ado prolcsaor substituto dessa cadiira, nos
lermos do art. 48, do decreto n. 11.53", dc

1 et de março de 1915.
t***»»*-'.**»-!»»***»**-*»»**»»»**^

Incidente lamentável
no Collegio Pedro JI

a

0 pro.jssor Accioly fai suspenso
por 30 dns

O ministro da Justiça recebeu, bontem, do
presidente do Conselho Superior do linsino o
relatório apresentado pelo director do Col..'gio
Pedro II, sobre o incidente oceorrido entre o
professor cath:dratico Josc Cavalcanti dc liar-

! ros Accioly e a banca examinadora de portu-
| gUC2.

ü ministro da Justiça, dc accordo con o re-
gutamento do ensino, approvou a penalidade

cç.ílo do fcu contrato.
Por infringir o regimento, foi egual-

mente rotirada a emenda autorizando o
Roverno n reduz"r a taxa terminal dos
ToeBraphoa a 50 contimor,, desde que os
ompresaa teSog-raphlaaa cutranselras flzes-
sem roduci;ilo equivalente.

Paeaando^e fls emendae do plenário.
houve vários Incidentes, questões dc or-
dem levantadas, sendo, porém, todas ei-
las, approvada» ou rojcltndas, de accordo
com o parecer da commlssao de Finan-
ças. Houve eránde combate, em que so
Írst'mrtilu o «r. .Álvaro Baptista. ft emen-
da elovando aB 

'taxas 
po taes, a começir

daa de oarfas e hlihctos postaes, que pus-
t-am a pnríar |100 mais.

A emenda sobre lucrou liquides do com-
mercio foi approvada com exclu**So da'otra b, diapenEnndo do l.-nposto os lucrou
llquldon que nSo attlni?irem k Im-,x)rtnnc'a
de 6:000í, c com exclusão das palavras
após a approvação desta lei, «fim de quo
possa haver renda immediata.

A emenda, com substitutivo, "prohlbln-
do os despachos sobre água para Inflam-
maveis e corrosivos, do procedência es-
tranptelra", que passarão a ter conferen-
cia nos traplchen alfnndegados, ondo se-
rão depositados, levantou tumulto.

Combateram o substitutivo os srs. Ar-
lindo Ixione, Nicanor do Na>*c'meiiio c
M:iur'cio de Lacerda, dcfendcpdo-o os srs.
Antônio Carloa e Paulo de Frontln. que
achou justo o ponto de vleta do reator.

O sr. ArlImVa Leone terminou reque-
rendo preferercV*, que a Wf-sp. deu como
ri-Joitnde, para a sua emenda, r.a votação.

O sr. Maurício do Lacerda requereu
verificação dc votação, rctlrnndo-.o do re-
cinto, acompanhado por deputados de são
Paulo e do Itlo Grande do Sul,

O resultado, que a chamada confirmou,
foi d? 101 votos contra 1.

K nessa emenda ficou det'da a votação
da Receita, que continuaria na sessão no-
cturnn, convocada para Ao 20 110 horas.

O «r. Antonio Car'03 promettera aos
flumlronscn requerer a retirada da emen-
da Instituindo uma de'e*T.-.cla da Recebo-
dorla do Dlstricto Federal em .Vctherov.
quo, assim,' s-pundo os fluminenses, f-
cava officialmente- tido como subúrbio
desta capital.

O sr. Antonio Carlos, porém, dlstrahl-
ra-se e a emenda foi approv.da. Os flu-
mlnenses reclamrrnm com vehemoncla o
o sr. Anton'o Carlos lançou mão do re-
curso d,-? pedir que fosse a emenda des-

Us rebentes de turmas da
Escola Normal

mun t ptica, nfio pt-Uciiü ptrém, :i ic
As8oc'nçSo alu;.'iir nu arrrnrt-ir soja pru-,,
fim for, ís**i* tr-rreno e o cdlflc 11 nell-
strttldo on parles drltcs, ou ap->l'-a'-í>í a dr»
diverso dos que const.tilc.ti u ol.jetio da sas
Instituição.

imi[to de novos pioiis
íssi±ns:a poi sojü.Iíos

O intendente Manoel Machado, r,p-T"tti.
tou na sessão dc liontem do Conselho Muni-
eipnl, sendo considerado p Ia mesa, olijteio
de deliberação, um projecto ile lei íiuturx.n-
do o prefeito a installar um pasto de Aí-
slstenria 1'ubilca no lar*;o da matr.a de Cu.t,-
po firando e dois out.-oa em Unaroliita s
Iraja. 1

O p-oleeto «utnr'ia o ebefo da Exenitlro
Municipal a abrir os créditos necest-sriwi
n esse fim.

BABANl!
Que será?

16 horas até noite fechada, no pateo
rln Central, a fnz?reni "corso" a pé, de
um lado para outro, de müoa nos boi-
sob o cigarro i bocea, á esrera do ou-
tro, o cíl de frtra, na Avenida, que o
boato Invcr.tnra o nfio se realizou du-
rante a tarde inteira!

Por essa mostra se vê a leviandade
com que é feito e... desfeito o poli-
ciamento da cidade, arrabaldes e sub*
urbios...

E o sr. Geminlano estará mesmo
convencido de que "policia" é Isso?...

0 enterro Je om soldado bra-
ub.ro morlo ni pirra

• —
Excepcionais horn. ag.ns do %>

verm arrrr-c.no

•\ccioly, profe* I
rindo o 8'.'K»-inte despacho: — "Tomando r.a |
devida consideração as informações officiaes |
prestadas p*?lo presidente do Conselho Suprrior |
de ensino e p-*lo director do Colleffio P.dro
II, d'.'tenn:no que sejam os mesmos publícadoa
como fundara.nto ao presente acto e, usando da
attribuiç&o <jue me confere o art. 6, da tei
n. 3.4S4* de 6 de jan-iro de 1018 — resolvo
•suspender por trinta dizs, com perda dos ven-
cimentos, o professor catheiratico do allul do
instituto, Jote Cavalcante de llarrcs Accioly,
que, infringindo o art. at. letra D, do d cr.-
to n. 1.153 c de 18 de março de 1917. faltou,
na expresaÁo do dispositivo citado, com o rr9*
peito devido aos seus collcgss e A própria di*
gnidade do corpo doe nte, pois a tanto eqüivale
entrar num estabelecimento de ensino onde se
procedeu a exames, e, rm altas vez s, chamar
de incomp ten'es aos examinadoras, sob o pre-
texto de pugnar pelos direitos de alumno. de
um collegio que dirige em Petropolis, repro-
vados pia banca examinadora de portuguez.

A infracção previst3 egualmente como crime
no art. 134, paraçrapho ultimo do Codtgo P:*
nal, quando o infraetor é estranho ao magiste-
rio, justifica ainda

O intendente Vieira de Moura, apresentou
na sessão dc hontem do Conselho Municipal,
nm proj cto de lei, d-.terminando que tolos
os professores que durante um nnno lect vo.
regerem turma*! de uma on mais irseiplinnj
da Escola Normal, 6erão considerados do-
centes das mesmas disciplina» na referida
Escola.

- - ¦'¦••W**'*"*'**'*"*""****'!^***"*'*^^

Os compromissos da
Prefeitura para com

o Banco do Brasil
Entre • Prcfcitnra t o Banco do Brasil

foi .afinal, 1 quidado, por escr.ptura publica,
ob compromisso*! contrahdos pela p Ime ra
na ncqu si(,fto do theatro S. Pedro e pro-lios
elrcumvltinho» pela somma dc 2.000:000$,
liquidado, tamhem o dehlto de õ :OnO*.0'JO de
tua conta corrente traranti Ia, inclusive o pa-
gamento de commlssfles e Juros.

Tndoe esses eomprom esos, na !^iportanc'a
de sete mli e tantes eontoa. foram p-.-os em
apólices do emprestlnvo de 1520, alíra da
fracçâo em dinheiro de 78$340.

f De Lamars. Faria]
I 81 lii

Fnr.rm ndlnnínnifnto-i molir-f ro.
nhrr.m-fntoN r nobrr nirrouilortni
dcposltiidn*** rm «ph** nrmn/.fnt.

r.mprri-inin dlnlirlrn |inrn n rr.
ttriula dc mcri-iidorinn dn Alíun-
deva.

ESf IIICTOIIIO

Rüa SãJ Benfo, 1D
TBLKX'I10.NB n. 3.441 NOIITB

AHMAZEN3

Rüa S. Chrisfouão, 500
TELUPIIOM" VILLA 4.314

apw****tm*a*a*m*m*m^a*l*a*a*aT*a^a*a*a^a^M*******V****m*a*i

.... .no caso em espécie a pe-
na disciplinar pela ci itu mst anciã d: ter a Ia*' 
mentavrl Decorrência perturbado a ordm dos

, trabalhos e pr-judieado o espirito de discipü: a /"\„ #-*,r>£»r*] H rOO rlr**4 I I -M#í»l
que os membros do magistério devem ser 09 VO wloUvIOO UU LI jyU
primeiros a manter com severidaic. ¦»

RUQA»? SIB10 ISSO

O sr. Azevedo Manues, ministro d->a
R-iaçoea Exteriores recebeu hoje da em-
baixada do lirusl! em Washington o se-
gulnte teleüramma:"Acaba de renllzar-ae com exccpclonnes
honras mllIlareB enterro Vlrlalo C audlo
d« M*''lo. Comn-recl coti todo pessoal em-
baixada. Presentes tambem ministro Ouer.
rn. -PTesentuntes secretario Estado, altos
funcclo^nrlos. patentes exe-c'to Depnl*-- dc
ter eu lido mensng*im presidente depcltado
coroa, fez tocnnte d'scurfo ministro Qier-•11 qu» termno-i pedindo t-ansmlttlr pre-
slderte e povo Brasil rcconheclmrnto de«te

tõ'àu8 opresente 
"commontarlo" vae ! uovarno palnvraa men.acem collocando

iu quo u i"*-»" •*  assim rotro reoresentante secretar.o Es

...y». -»¦ ^•*0**a»*V*^^Aa^a^i****»*a**a*a*0****r^Ê**a*a***\a*ana*i**m<

1 Lga io tara p. H>
nistirio Ia Fáznda

A ent cgi ds n^ msiDTlal ao
sr. dom n B,'.iita

vâo receber
Foram postos n dlaposlçüo da directoria

do L.oyd Brasileiro 5:001» :»0ti$, pe.o «o-
vmr. para *-ncan':rto aos cre'or s du
empresa, estabelecidos nesta capital.

"-Jata-e» pft^an-jentos strüo IniCinUoa na
próxima segunda-feira, tendo, entretanto,
hontem sido eff ctundo um nn Importai-
cia de 130:0001, a umi flrm* desta, praça,
attendendo o sr, Buriamnqul a solicitação
debsa firma.

NOVA FRIBURGO
Nesta florejernte cidade do I*»tndo di Rie

de Jane'ro, vonde-se timn grande o impir*
tarte CIIACA1ÍA, com bonr, prédios pari
moradia, com Ínt.tallítçfto electrica, nfr"ri o-
prla d- primeira qualidade toda canalizada,
rasa para cmpre*rtxli*>, eoehelra, falllnhe.m,
adesa com a competente prensa par.-, preparar
v.nho, horta, mu tas arvores frutíferas tia-
e nnae« e ourop'-a«, prnnde quantidade d»
parreiras produzindo abunilant rolhe I'. es-
uirra.la eu tura de cravos, Iras paslaxe^s, «1-
cimiiis niattns, macnlfica «ren do terreno
pronrio para diversas eulturns, abrangendo
uma arca fiiperVr a retetita ml n-etro» qui-
Arados e achando se localizada dentro da o-
dade . produzindo uma r-n.la superior.

Vendem-se tamiwrn em eoiijiinlo ou ¦•"*?••
radamento, diversos prédios c terrenos pro-
pri-« para edffaçí.ef».

Motiva a vendn o facto do propr rtar n es-
tar aus nte, não p.ilenlo assim, diipensar
05 irprnuFnriPíi cn'dndos.

Trata-se com os s*8. Vidal & Filhos, p-açe
15 dc Novcml.ro. 41, naquclla clilaJe.

7I»\A1. — O melhor dr«lnfr. ¦
i-mni» «nm Invnerni d» »i-nlin. I
r;i« M M^rftfitindn •• n*I»«»r.nu**n*. ¦

. Iluu «ele de Retrmhro, I»<1^

servir do opportuno avleo A Câmara
Alta.

Tratando-se de uma InfracçSo do
lei que foi regularmente discutida

I nas duas casas legislativas e, afinal,

reoresentante secretario
tado corfins. Ceremonla revestlu-se grande
• oVmnidpdp Corro excepcional mnnlfeB-
tação apreço foi-me entregue bandeira
iiner'oanu cobria ataude, para aer re*
mettlda, nome governo americano, t mãe
d» Vlrlalo Cláudio de Mello*.

No M:ni«erio di Faz nd» i-ttere hontem
vms contra si o d- direct,.res da I.iua do C m-
mercio, a qual apreseninu ao respect vo liluar
um m morial comendo is aug| iiües prup.iMas
pela Mia. Pari iolue>o da actual cr.se du
commercio

O «r. Homero llapti.ta. rKebendo o memo-
ria!, declarou ãqudU commiuio que, tomando
em consideraçlo as propoiot apresentadas, iria
li-inunittil-ai ao prtsidcnte de Republica.

IDEALINA"
PAitA O liUSIü

Lcabj de app-rácr:
Hisforlas e Sonhos

E' mais um livro de LIMA BARRKTO, e«-
clusivamente de contos, onde os asp ctoi di

vida carioca «fo nana-los, cheio» dr pielade,
umas vez-«! outras, uma critica do ma;i vivo
"humour" aos costumea ria socida.le, aei ele-

gamei ir.ir-asos em litera'1 e demais «prJeta*
tas do r.osso meio. Sjo pir'na«. a.n-la, in-

tensas da vida humilde, r.-vr!a.lai • mp-e peta
maneira brilhante deaie escriptor, pr-xM»"
por Antônio Tnrr s: "único romancista *le *••

lor. e que é um .los «ran.lei h„mcni *!»'«

pin. nio lai pane dt Acad mi: « ¦*>"-

Marreto***
L'm grosso volume, impresso em magnífico

pip.l "lluflon", cum retruo do lüior, üdr.,

j$joo, ene, slooo.
A' «end» em in.ln u livrariii « «» LIVRA-

RU SCUKTilNü. RUA SACllüT, li.
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JESUS E A REDEMPÇAO HUMANA
0 christianismo começou vencendo nição do grande e maravilhoso Viel-

pela poosia. Se Isto já foi dito algu- ra, porque 6, realmente — "um como
ma vez- só neste dia incomparavel ô
que podemos sentir, flagrante, esta
verdade. Foi comniovendo, dourando,
ombelleccndo, abalando as almas de
um encanto novo, suggerlndo-lhes
Idéas e esperanças, abrindo-lhes au-
roras súbitas e imprevistas na gran-
de noito — foi aesim quo o Evange-
lho começou a entrar seduetoramente
nos coraoSes,

Esta rsychjlogia da crença é mais
complicada e mais admirável do que
parece. Podem-se-lhe marcar as pha-
ses. como se assignalam as épocas da
vida.

Primeiro, è o Jesus pequenino, qu:'
fala a candura das almas — o pr
sepio, os pastores, a estrella, os ma-
gos. aquelles arredores de Bethlem,
onde a natureza parece ter ficado na
infância — tudo fala à candura daa
almas, o põe-lhes no fundo do instin-
cto um como luar doce, luar sereno
e suggestivo de praia, com todas ns
ânsias absorventes do mar.

Depois, £ o Jesus feito honem, o
Jesus que instrúe, que abre e cia-
reia os caminhos, que evoca e pro-
«lama a éra nova que vem abrir, en-
frenta cem a consciência dominante,
e vonca o mundo. Este Jesus adulto,
bello e augusto, impressiona, e faz
pensar, e logo exalta e transfigura.
Dlr-sa-Ia que ainda hoje, lhe senci-
mos aquelles assomos, aquelles arre-
batamentos do aito de montanha, e
que seu verbo, solemne e temeroso,
nos penetra, como uma fulguração,
toda a nossa vida Interior. E' a unlca
palavra de pregador, segundo a d fl-

trovão c.0 céo, que abala e faz tre-
mer a terra".

Em seguida, e por fim, vem o Je-
sus que nos espanta, o da tragédia
nobrehumana; o Jesus que ficou
eternamente lá no cimo do Golgotha,
como um testemunho e um signal
com que a humanidade desperta e
revive.

Os velhos, Isto é, os aur- têm sof-
frido, ficam na presença do Cruclfl-
cado: os velhos, os martyres, os as-
cetns, todos os que tlvom da contri-
cçíio e da esperança.

Os philosophos — quer dizer — os• i!= na vida buscam a verdade, e cujo' 'to se dilata, em força e visüo.
..jdlda que meditam. eR;r"= param

o pasmam ante Jesus Pr- nador.
Esses tôm certeza que ca;r. ;tnnte
de meditação lhes accrescenla alguma
luz nova & consciência.

Para as almas simples é que so te-
ceram todas as lendas do Jesus me-
nino. E' por ellas que o mysterio da
Redempção vae entrar nas consclen-
cia das naçSes.

Por Isto é que as crianças, os sei-
vagons. todos os simples conhecem
súmonte o Jesus de Bethlem, em-
quanto os grande* espirito; estudam
o Jesus do Thabor, e os padecenteo
emmudccem ante aquelle Jesus da
collim sagrada. Por isso o mlssiona-
ria, iqui na Amerlea, entrava nas"tabas levando comsigo uma multi-
duo de crianças, entoando hosannaa
ao .Jesus menino...

Foi assim que o christianismo co-
meçou: acordando nas almas tudo

H % v&> #¦*> *'¦ ^wSffisStxl-M
H»»**»,»» -íy--»\ ! JL-. * ta. JMt **t £s »ÍS «c!ií?3í isí^S!

o que têm de mais cândido e for-. canto que expressasse toda esta Infl-
moso. Neste dia sagrado é que podo-1 nita saudade, toda esta suave melan-
mos sentil-o profundamente. HaJe i colla com que recordo us castas ale-
ser muito raro o lar — por mais po-1 grras da minha primeira meninice,
bre, por mais humildo, por maia ba. j que a enternecedora bondado de mi-
tido de amarguras — que nào tenha! nha Míle espiritalisa, e quo se foram,
flores, em que náo resdem cantes o j com tumulto e tristeza, para a dob-
risos de crianças, por esta noite, deli-' rosa dispersão das aventuras extin-
ciosamente evocadora do maia riso-i cias...
nho trecho, da mais enflurada estan-
cia da existência humana...

E esta alegria das meigas crean-
ças ó o primeiro testemunho que a i

Oh! noite do Natal! oh! sabbado
da Alloiuia! prlos immorta.es da vida
de Jesus — quo nasce numa estre-
baria; que attrne, humilhados, reis

humanidado daquelle Dous tem na! poderosos; que .-tecendo no céo uma
terra. | estrella; que maravilha os doutores;

que rehablllta a peccadora arrepen-Em torno da arvore tradicional, o
arruido de corações, o perlumo das
flores, a côr dos cyrios, o matiz das '¦
folhagens e das fitas, a meia luz do
ambiente, o cheiro do incenso ou
cera queimada — tudo isto faz de
cada lar um templo, onde, no meio
das alegrias Infantis, ha um como

didn; que expulsa os vendilhões do
templo; que multiplica os pftes; que

perpetuo, queda a humanidade deau-
te dessa cruz veneravel, que é ura
profundo o mysterioso aceno dns col-
sus imponde avela — oli! noite e dia

........ , (igualmente luminosos e dures, contotarfalhar de azas ds anios. num de-1 . .-- ° uiijud, umu uo douraes os corações de esperanças elirlo do resurreiçáo. E é mesmo um
i templo cada lar, e um templo onde,

nesta noite augusta, se celebra, com
uma pompa coieste, o maior facto, o
acontecimento extraordinário e gran-dioso que a historia do todo3 os tem-
pos registra como um hymno de con-
solaçáo suprema.

Ahi, deante do presépio, em volta
da arvore do Natal, o culto náo tem
pontífices, a liturgia e o rosário de
lendas em que andam vibrando oi

as almas de conforto!
Lindo, Inconfundivol Jesus, que

operas a conversão do Magilulona,
que resuscltas o Lázaro, e fazes abrir
para a luz, como uma magnolla pura
o céo, a alma da ardente e morena
samarltana, e que, volvidos séculos
apiis o leu marlyrlo, abalas ns le-
giòeB, formando as cruzadas Impo-
tuosas para a libertação do teu se-
pulcro — com que bronze argamas-

corações. Oh! poesia do pequenino sast0 a lua doutrina que, lia i;uasl
Deus das crianças! — qulzera ter no ! dl>l8 m" annoB de distancia, ella nln.
poito commovido toda a ternura e tla *•*•' CS|A como um oceano sem ba-
innocencia das almas matornaen,' "6ns» coalhado das nãos da Fi, sob
para cantar aos *.«ti» «nlevos um I a hençáo dos astros refulgentes?!...
hymno aue fossa *'»*.. de TI; u.» Lconclo COKKEU.

it ivíu.i. ..iíui* n;.si'i'it (JíitÍmIo. ta I cihiki hv «'ii-runtru Uu\v vnx dln — Km i» iihuu-uriiiiriin itiONtrn u irrutn
nol» n efrrctn th* ltclrni, «Itlo ou tio hv. miiiuiòo une nimcfti (lirlttlo, A cg rejn nulirt eni» gruta foi coiim-
truldn iifl» ImperiKrl/. ll<M«,n:i, in i".*» il> f-üiiNintitlno o firtinilc.

CunIumun Inpc-u-M cobrem an nnrril tv> dn uriiiii. •¦ iln »i>u li-i-n, nt-ndeni In mnndii*. ,lr ouro e praia. O «lllo
do nau olioi-iilo i-MA iniiri-niln com umu CHlri-1 lu dc iirnln

oytaf*»**^t^j*snt*»*mnt**A»*ary»**f>0*m~^***a**^^

fiN.lO iiUVÜ
Boas festas e folhinhas

DIPLOMACIA

Jornstiif-m, ch;ininr.o lllt-roaollirtn ou Sollmn itrlon -cr^co-t e Intfno-t,
foi lheniro <1oh trnniliH iiconlcdni cnlim hlMorloo*. do nnxconle cbrlri-
IIoiiImiio. o nilvriilo «li- Je-ni». o me u -.tinnlIHn r nn nrhmlrn» pri-ill-
tMle» dou ApoNtolux. V.nta vlnia foi ilrniln olhnnilo para ¦ Egreja lim-

«ti. no Jiirilim de ChclHi-muni

9»m)»*A»*Aá%e*m0*Ê^t*4*a*a*»*»***

Os grandes "raias" aéreos
o

Edil Chaves vae tenfrir, novamente, a travessia
Ria-Buenos-Aires

Hearne continua em Sorocaba
A' urde de hontem começaram a circular

neaia ri|iital,lio,itoi de que o nvimior patrício
Edu' Chaves ».• dccMirn n recomeçar o Kriin-
de "raiil" "S, Paiilo-Itio-Il. Alre», por elle
Iniciado em novouil-ro ulllmo e Intrrromp do
por ler o seu apparelho ficado Inutilizado
mim iKlilpnti» oceorrido em r.iiarutlniiiieta,
quando IA procurou aterrar paru dcfend.T-
M de um jirniide temporal.

E*9e.« boiitos foram mais tarde confirma-
doe por despachos teleirrapliii-oe. dc S. 1'nil-
I», i|Ue ilinntirínraiil a piirllda do arlflo pi-
lotado por F.du' Clinves.

O urrojndo aviador, qih leixnii S. Paulo
âl 15 horaj e quinze niliilltos, ch''jroii no
eampo ilo*. Alfonsos ns 17 lioras e 55 mliiu-
toe, nndp nlrrrmi sn'i n* a|tp*ali60i| tlns seiiP
íolle-nn mie ali agunrdavnni a chegada de
Hearne.

ti sr. r*i!n' Chaves tciicion.-i re'nlcinr o
MB "ralil" loiro que o tempo lhe p rmilta.

O arlador psttlieln pnrtHPtnii t»M "i",af»a dos
Piloto*", nn estação Marechal Hermes.

O AI'1'AHEl.llO l)M lli:.\lI.M-i UM
CO-VOUItTO!*

SOROCABA, 21 (A.) — De conformiihile
com o ultimo telcgriiiiunn quo expedimos, o
âppartlho em que o p loto Hearne realiza a
trau-Mla llueno» Aires-Itio de Janeiro, sof-
ireu maiores arnrias do que n principio ee
•uiinunhi.

No entretanto, com 03 auxilias de qne
ponilf Hearne d spor, Jü se acham qunsl con-"lindo-, os reparos, tendo ot traliaihos, quenram Iniciados pela inanhi de hiMitem, si
Prolongado durniile alzumns horas dn noite.
inantlo foram suspensos, parn um llge.ro des-
canso, «p,ido hoje muito c.'do nimla, re'nl
«lanns. Hearne, segundo declarou em pales-tra, espra, qu* antes das 13 horns este-
Jam eonnuolos todos os reparos, 1-ncimian-
¦* aa 15 horaa levantar tAo directaneme A

essn capital, concluindo asaiin a ina travea-
sla.
U AVIAII0K ARGIüXTIXO AINDAsonocAMA

BM

8. PAULO, 24 (A.) — Acabamos de re-
celier urgentes coniniiinicnçflos de Sorocaba,
noticiando que foram terminados todos os
reparos no uppnrelhn do piloto Hearne.

t) mosr-i- devido ao mAo estado do tempo,

-^j. Una estatueta

^^^ onum vaso de
yyy, porcellana ds%^~^" Copenhagae é j

in iTãseate di tíneto e de |bDm gosto. I
A NACIONAL

l /^y^^^SSW$rWÊk\ '

Com votos de proaporldade no anno 110-
vo, a 1'upu.aria tueal, á rua TUcophtlo
Ottonl, 105 offr»rec*iu*n08 um caiunda-
no paia 1UÜ1. ivc.atue ue bcu eãlabu.tiCl-
memo coinintrcial,

O próprio oaieudarlo, que é obra do
suas oít.cliius, attCHta o cuidado por cia
posto nos irabailios QUO lhe não entre-
Kucs, O "Pare ltoyal" enviou-noa duas
pequenas folhinhas, dtilicaüuB proaentea
av Um uu ainiu, pt-ia üuiiti.-.u uu» ciiro*
inou.

Oíferecc-u-nos tainliuiii vários mata-
tiorrôus com paiza^ens interussantus t-

. nus qua es so adiam Impreüsoy oa üez
inuuuaiiit uios uo comprauor.

Üo Para, a droyar.a Ccaar Santos
lemcltc a O JOH.NAL vários exempla-
res de seu almaiiaclt para o próximo
anno. repleto ue cuno3.Uade.-i, versos,

¦ charadas u boa prosa. , 
¦ ,. , .,

I, — ltcccbciiius iiuilsf* Votos do' l)das
I; Ceslas dos srs. Arthur ile Oliveira e

Amei.a de Oliveira, Credit Foncicr du
liròs.l et de rAliierique du aud, padro
Antonio Dallii Via, director no Uollelílo
íáalcslnno Santa Iiosa, S. Commercial
dos Varegistas do beccos e Muiliadus,
João Camuyrano & C., Azainor Gu.ina-
r5es A: Carvalho, Paschoal Vaz Oturo,
Vicente dos tantoa Caneco &. C, sar-
g-ciitos do corpo de serviços auxillares
do corpo militar, The Texas Coiiiputiy,
Antônio da Silva lVnlieiro & C„ José
do Paula Abreu, Sobrinho ot C, Kilii-
¦renberg & C, Wang Vaies.

Os srs. Affonso 1'aptista o Maria
Cirillo enviaram a O JOK.NAl, seu car-
tâo de boas festas e prospcrldades no

I anno novo.
I Idêntica gentileza teve comnosco o

>! sr. Aclilllea Mello. pae.
A Companhia .Nacional de Electrl-

cidade inandou-iios como presente de
Natal uma folhinha com u reclame do
seu estabelecimento.

T.veniin egual procedimento .a The
Texas Conipany o os fabricantes dos
charutos Dunncmnnn.

A Associação Chrlstfl de Moços dc-
seja-nos, em cartão uue nos dirige, Na-
tal feliz e anno novo repleto de f-elici-
dades

O sr. Américo Monteiro deseja-nos
tambem votos do felicidades no anno
novo.

A Escola de Marinha Mercante,
com sede nesta captai e mantendo
vários cursos diurnos e nocturnos, of-
fereceu a este diar.o tres interessantes
folhinhas pura o próximo atino.

Outro cartão de cumprimentos roce-
bldos pclu cnliada do Aimu Num. foi o
dos srs. Leves, Ounçiilvos íi C„ proprleta-
rins da União Cuinincrclal.

Com um cartão do bòas-fesías, re-
neliemns mim folhinha da A S. 1'aulo,
companhia de seguros de vida, com si!-
dc nai-uelle Estado e succursal nesta
capital.

Uma folhinha do "Agriodol" foi o pre-
sente de nnno novo offerecido pelos seus
fabricantes,

Nào haverá expsdients, hoje,
do Lloyd

Sendo linje o ponto faciiltatiro nas repar-
tlçocs piildlcns. o l.loyil Brasileiro, como
eníprcsa s- mi-offlcinl, não liavcrã expediente.

F.ssa resolução foi tomada lioutein, a
tnrde.

A entrega tias cre-
denciaes pelo ininis-

trorlehn

^***^^**^«%^^****-»l'V«-«t>l»>***«tV^a*-**»tV**-^^

a renda dos telegraphos
No mez da Novembro

A renda arrecadada pela Itepnrtlçilo (leral
dos Ti-li-Kraplios.diiriiiite o mez de novembro
ultimo foi a scj-iilnle :

Itvndn totnl arrecadada, 1.5S8:5:t.t|0S2.
Nu nrreeadiiçílo eslã Incluída a renda fi-

ctlc.a (serviço officlill) e não figura a renda
do trafego mui 110.

O chefe do Estado recebeu, hontem, -A ren',:> remunerada attinciu a rola
a tarde, em audiência especial, paru a1 1.001 :4U19-I73. Comparando a arrecadação
entrega das credeilcines, o sr. Georges | irluiil com a de egual ni'7. do anuo de li*10.' 

lehn, primeiro enviado extraordinário | ve'"os Wt tem hnviilo crescimento dc rccel-
11 inlnlsiro plenitiotencinrlo da ltepu-
bllca Alleniü Junto ao governo brasl-
iui.ro.

Conduzido, em automóvel, em com-
panhia do ar. Henriiiue Saules, dlre-
ctor do Protocollo, servindo de Intro-

te|e-»raplilrn.
Itend.i remunerada
lll^O

Rrnd.-i remunerada
1D10

1.091:4**1$473

DSS :5TSÍ00T

Dlffcrpnça
iu-jo .

parn mais em

7

Rim da
ltendn

total em 1020
total em 11)10

10*J;81.t$4OO

1 ..'iSS:.Vt;i*.r,82
l.:i7S:2õ:i*li!5

Ii-iffercnça pnra ma's . . 210 :'-tS0*>517
O aUBinento é eguul a 18 •!•.,

v'~,^"*'>***~**»*+**>é******mr\*h*tt*m1tam

» ur. Pleliti. mliilMirca ila ItepulilUcn nll*»,,.-,. «nliiilo do pulaelo do
Cnl tele

nankwnrt von ISiilow e M. Mershan-sen, respectivamente sonselheiro, 1* e-" secretários da novel m.ssüo pnrina-neme. o reci|,cn-linr:o. foi cumprlmen-tailo n poria principal .Io pnbiclo doCattele. pelo capitão Mnrcolino Pa-Blindes, offlclal do dia no EstadoMaior. (|ue o acompanhou
Amarella.

Voivida uma llrelra espera, o nlrnl-potcnclnrlo nllemSo passou uo salão deHonra, onde teve logar
o sr. Eiiltmiio Pessoa

ao sulão

ceremonia.
aguardava, la-

i Irasladação dos despojos Jo
ex-imperadores

Da Emhnl»tada do Brasil em LlsbOa,
ecebeti o ministro dns lteiiições Exteriores

o s-culiitc tch-irrammn :"Exenulns e trnslndução restos mortaes
D. Pedro II c D. There-.a Chrlstlna re.
vcHiirnm-se grande Imponência, tendo as-
slstido representantes presidento Ilepub I-
ca, privado comparecer por enfermidade,
nltas ntitorldndcs terra r mnr. coriw dl-
plomatico, corpo consular, cnhido, repre-
sentnntes fnmlüa Brapança, colônia e as-
sodnçiTcs brasileiras, imprenso e corres-
pondenles Imprensa brasileira. Corpos infenim entregues pelo ministro Justiça,
mediante auto encerrado cm caixa co'mchaves caixões, quo confiei commandante'S. Paulo", |Kira entregar governo. Foramconduzidos dn egreja para antigos coches
por marinheiros brasileiros que, com fu¦leiros navaes prestaram honras catnfalco.i e acompanharam feretro dns enches
parn lancha tripulada por marinheiros por-rilr-ire-eo. Tlr rum honras chefe Estudo
tambem prestadas pelo "S. Pnulo" Houve¦olerancln 

ponto repnrtlgcVs publicas, quíom t-rande parto commerclo e muitos
particulares tiveram bandeira funcrnl Em-baixada lambem rc-ideu devidas homena-• ns rtpnnsltnndo poria, conservando ban-deira funeral. Couraçado, que locor'. KAiVicente, pm-tlu 6 horns. levando conded Eu, d. Pedro, barão Muritlba • criado".

0 Rio-Commercial
A Olorla do T*rnsll", estabelecimento

A rn.-i dn Cnrlncn. com commerclo dcarmarinho, passou a novos proprleta-r:os. sendo dissolvida a sociedade ACunha. SIH-a & C. com a salda dn soclo
cornmnirdltarlo sr. Francisco Augustoda Cunha.

Os novos proprietários, srs. T.ulz e.Tose Rr-iz d» Silva, con.itltu!ram-se emsnelert-de snb s -«---„ social de Rm» d.hiiva a c. continuando corno Intereso.i-
dos ns .«-.*. ,To*í RnrijH'n» PereiraAristeo Jloraes e Bento Maior.

A Vln TlnloTOMi nn llnn iln Ainnrrn rn cm ,tcrn.nl'm.
que.

Fr.tr t o rnmlnhn
me. «eaninilo n Irndlefln. Chrl-ln iicrenrrcn minniln foi sotírrr n mmnorlr Ignonilnlo.n. (liintnnr **ln cJrfi, riMlgniilniln*; por llllioliln»,eruicii e outro» -.yinliolo» no* mnr na iiinri-.no nu vnrlo*. rulsodlo» quecccorrrrnin durante ¦ min pnnHiisem por uhl

Vae abrir o Museu Na-
cional

O Museu Nncionnl qne esteve fechado du

Bnionne. suh-cbefe.
Effectuada n entrega da carta cre-denr-lnl. firnini'n neln nrosidenlo Eb-rto nhefe do Estado entreteve uma cor-dlal palestra com o reelpenil nrlo aodesdobrar d» nuin-e minutni finda a

qual foi encerrada s ceremonia
A' snlda, o ministro Plehn recebeu,

rntite os últimos (hpzps, por motivo do obrns, novnmí-nto. ni ronUnon^ln^ r|n
aclmse novaincnie frntii|iii'adn no publico do gmatica presfadns neio corno d'i

Oi 
» ltí»*'.il(,',|*,rt lã*L** *»¦¦*. **"*-***«»r*»***»ra**V*la»»*tMa*W»*fc**è-»*w'h#t*aj*. rtn .^cadu pelo ministro Azevedo Marques 1^ ~»~~~- ~vw,wz í:^n^5rr-r« 0 relarí-imenlo ias ^nias iriicncia da Ropubllra; coronel Ilnstlm*

Ü"^n^ í-ss -a Tonfinanan h nliitm

dia 2 de Janeiro próximo futuro.j

Para os pobres do "0

Jornal"
Meia duzla rte vidros dns Cottna Vesctnps,

prppiimtlo do pbanniicptitirn Honorlo M.-ir-
tina Carneiro — foi a «ffertn feita pelo
Menino aos p 't < il li -ItlIt.Vu.

Aí Ooltiis Veeetaes silo nm efficaz remédio
contra a ¦¦phiiij e o rheuuiatismo.

O «vlnilor Rrtn' Chíivra

renolven adiar para amanhH, entre 8 e 0 hi-
raa, a aua pnrtlda dlrecu para ejia cupital.
HAII.M; iínTA* U.HPKIIA.MIO «Ul* O

ri-Jll'11 Mlll.llOni'
flOROCABA, 21 (A.) — Daa quatorze

hora. cin d ante, o tempo anui. modlficou .«
muito, ameaçando ebura, acudo mulo denia
• aeroelra,

A certa dialancla 4a ciilaJe cbare copia-
¦airi-ni--.

B' paaaiTel t;Ue • dia 4a «manha alada st
ms> ive aulia, aaüeiido-ie «]ue em rariot eu-
troa pontoa 4o Matada, tem calda inuiiaa
chuvas, >l .ia meu doa,

Neaaa hjpnihenc, o ariador Hearne nio

O PEIXE FRESCO

Quatro feiras livres

I dn dn palnelo do Cattete. formado emln'»-i desenvolvida & ala esquerda doedifício.

Concurso de dactylo-
graphia

No salilo nobre dn As-nclpoio dos Em-
pregados no Cnmmerelo re,i]i7,i--c' hoje
a" *Â htlra'-,0 ""curso da dactyloKraphla'
da Eacola Royal.

Juramento á bandeira"
Os nnvos reservistas do Tiro de Ouerra 7.

approvados nos eximes ultimamente rea-
llzadn. na 1» re;ISo militar, prcstnrilo o
compromls«o í bandeira, nmnnliü, ,ts 12
horas, no tjunrtel Ceneral do Exercito

*ti*w*a*tO**0»Omt*»fm********************s*»**t*a*»*a*M****a*^

Paracamby vae ter
mais trens

Os pequenas presen-
(Esao"Q30RNnL"

.... , . ,...,.,„„,„„ „., ,„„„ „„, ,0» 
srs. Carlos Th. Dnnnemann ft d,

em abalvo asslpiiailn. dlrtifldo ao engenhei- deP,0Sllnrl,0,a,do» charutos üunnomann,
Ha tempos, a populnçllo de Par.icamhy,

m abalvu assl-rn-ilti, dirlirido ao engenhei-
o Assis nibi-lro, dlreciiir da Central do

llrasll, pleiteou o auirmento de teans para
.quella localidade.

TniiiMulo na devida consldcraçílo esse
pedido que reconheceu razoável, o dlrector

1,1 K -tr.-n.l-. Ja provldenrluii para que seja
ui(r;io'iii.'d(i o numero de trona dlartns pa-
ra aquella astaçuo.

-» w^v »-«vV>r*t»-«VI-V««

0 calçamento da rua D.
¦Ann3 Nery

Ma sessão de hontem do Con-elho Muni-
Ipal, apresenlou o Intentleute Ariliur Me-

ie»e» uma Inilicaçflo, solicitando do prcfol-
o uma providencia no »cntldn de «er me.

ihorado, se nln substituído, o calçimiuito
Ia rua d. Anna Nery, com especiiiblvle nn
recho cnmprehendldo entre a rua Oarnler

• a E»taçao do nnrha.

nesta capital, alüm de uma folhinha dã
parede, envinram-nos uma ca-xa do ex*
cellentea charuloa Urcmcnaes.

^*--»-*-*w"w**'-'*w^»>»>rf-*---> -• -*V-t^w--_-- . •-¦ . .

Funcclonnr&o boje, -nhbado. quatro fei
ras llvrea d? peixe fresco, localizada* na i
praça da Bandeir.i. uo largo de Catumby, |
n.i prnça Saenz Pefla » na praia .le Uo-
Ufouo. Junto ao Pnvllhfio Mourlaco.

A feira da praça da Bandeira .*'rA
franqueada até as 15 horas ,• as outras
ató fia 11 horaa.

A ConfederacSo Gera! dos Pescadores

Um c:i bo leleirnphico
restabelecido

contn fornecer ao púbico dc seis a oito
proieguIrA, até qua mclhurtia u íonüiv»»» tonelada^ da peixe íreaco de varias es
cliaiaturicil. I poclt-a.

Ao director eeral rtni TeVcr.-phos enmmn-
meou n Wratern Telecrnph (¦*, que 1 cou

. re-labelerldo, na ilifl -"-'. 11 ,-jl nir.- Mnra-• nliã-o e Parn ¦ nua ie ichnv» iuterrompldo
1 deade o d.a li do eurreute.

verificaçãa ie óbitos
<•— 

.

Odirectar da S^u^e Púbica solicit;
provid-pciis* —.

O ministro di .lusilçn recetv.u g„ rt(n,.ctor dc Dcn-rtnmnto da S-iude TnbP-ao nfflclo abaixo, a propósito do refrd*-'rnenln dn enterro d» nm» criança. f-iMe-l-da iwhbndo íi nia Visconde de Nicthercvn. Itn, <• n„P devido .1 dc»pora di exp«dl-
c"n da irul-i nelnx autcrldnde? dn U* dia-trlcto pollcl-il. somente na sernnda-feira
ponde ser dada â sepultura o pequeno ca-dav-r.

"Tenho n honra de trazer n v. ex Infor-
ni-»c"-».« relativas Bo 0hH0 d- um-i crlnnçs
oceorrido A rua Visconde de Klftheroy »oiie prmineceu Insepulto durante doía
dlaa Desfe nsíumpto occi-n-r.Tn-w os Jor- I
nnos. nttr'holndo a r sncnsfihllldad» ao
Der»"rtnn-en»o. o que determina as Infor-
moções seguintes:

Hontem. ?n. pela manha, foi trazida a
esta repnrtl-5o n culi ds policia. Ind:»nen-
savel a verlfio-içflo dinu-lle chlto. K hon-
tem meerro foi pissndo o re.«Dectlvo at-
tostado, sem o onal nilo poderia s»r reali-
zfld-i a inhnmnpflo, A demora, portanto, nn
caso. foi d«v!di i dCe-nela de policia,cuias prnvld nelaa se fizeram demorar.
Ei*n occorrencla, rr. ministro, leva a se-
licitar n v. ex. .«e dlrne de reiterar a r*-
comniendacSo constante do aviso n. HJ.
de "7 d novembro ultimo, cuia rnnl*. se
achi loc'uia. dlr'e!do eo er. dr c»i<»fe de
policia, e que »ei;,m to-ad-»H providencias
para que as eulas de*tt-iar1*ia i ver'flca-
çflo de ohlto «efam exned'd*a c»-n urcen-
cia. s-m o 0'ie eiie Imnortante se-viço. af.
fe.-to an *i»n-rtnm»nto. nJo poder» ser
ex Clltado com a neçe»-»uria reRU'arld-»de
K devo ponderar a v. ex. que a autorlda-
de verlflcadora do cbito. nor n»otlvo ri--
oonveníencln Judiciaria, n"o pnder.1 d'S-
¦ n-ti.-ithiir auaa (uncç&es sem a gula da

i policia*. |

MEti LE SH.LE
Preços reduzidos

31-RUUHÍIE

i!

31

Academia dc Commercio
ÚNICA Instltulçílo, no nio de .Tanel-

ro. de enalno superior de commerclo,
que confere diplomas como dc caraciof
otf.c.nl. (Uccr. n. l.'ili, du 9 de Jaaeir*
du 19U5-.

cuiiso dk rr.tiiAs
Aulas diurnas e nocturnas, para am-

bos os sexos, dc dezembro a fevereiro,
Iet'cIonando*ae Portuifuez, Francez, in»
plez, OeoBrnphla, Arlthmctlca e Caill-
Eiapliia. 1'eçatn prospectoa.

l-.Ufio abcttaa as Insci ipçftcs. Praça
15 de Novembro. Teloph. Central ZM.

1'I.I.AS «.HACAS 1)1'. CHRISTO. — Ursa
irnlioia de (dade, doente, itm p.nler traba»
hai. ralando qu.ti cCKa de latarata em amou

*¦ viitai, e itm irr meu»» pari §l* íuiteuiar,
|..si.ndo ai n.aioiri nreeaiiiladei, n-ilc ai pea*•¦¦as laririuaaa, por aima .loa nmioi .|utndo»
parintM e pela í-ajrad 1 1'aiaio e Mmte da•¦oiiü Senhor Jciui Cliniio. uma eantula, quaHiui > toiloi lecoinpeniarA. ltua ile
11, il, uu netia uilacvao, icccuci.i••Mula,

It» nn-t' 't.ip-ru

v iituuuy
'.uaiquíf

< alumb- e Conuntoa.

GRANDE VENDA
¦an mmatm ¦¦¦¦n am la-lia.*»- — 1, ¦ ¦',,¦«. ¦ , mm

de jóias, pedras preciosas, pérolas, iaqueiros, cryitaes, s;rviços
laTatorios, brrnzes. mármores e objectos próprios para prüsentssde festas dnrante esta nrr'

PRffQOS «ARCADOS

"JOALHERIA ADAMO" (Filial)OÜVIDDR - 118
1 a**tTa*a--*Ml*a**M-à*a»-*l —u. 

*"'"""" ¦ m*l

Dr. Raul Pacheco ^7'-^.-"=;^^^^
hérnias, (pp«ndlt|!->, hcinorrhnida«, opera-la""»)Ta Us^VlZT t^ 

VCn "•
do .tio r uieio. Tr.ia-ien o -|cc rlcó f,n.Çeolo,lio! CariocaM 

*i$ÍV-77Tt?c!'lm
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CHRONICA DA CIDADE
Festas interrompidas

MORTO, A TIROS, PELO SEU INIMIGO

NO SENADO FEDERAL
O sr. Octac lio Camará

desfalleceu

José» Alvo* ue Axvve.lo. o "7.* ».*". m» lornl esn aue mia morto

Era fartamente eonhecldo no Mercado annos dg edade, cavado a residente no
Novo. onde negociava mercadoria*, Jos* arraial do Alcântara, no Estado elo R'o.
Alves de Azevedo, solteiro, com 21 nnnos Trajava Anl-slo camlsn ele trlcot e cul-
de edade e morador em Icarany, no logar ça escura e estava ele chnpf-o Panam»
denominado Mansa.

Todo» ehnmnvam-n'o "Zf-zí* e dlspen-
eavnm-lhe certo respeito por gozar da
fnmn de homem decidido e propenso para
• luta.

COLHENDO FESTAS
No denominado botequim do Lopes, ft

rua VII, naquelle mercado, lis primeiras
jioiiis dn tarda, "üez'" multo sntli-felto,
eni companhia do sei. nmlgo Jos* de
Abreu Lopes, mais conhecido por "Canho*

¦.:;->- 
¦:¦:¦¦'

.:¦:¦:¦:¦:¦:::

w .ir- -*

O assassino Anisties HoeíriRiie. de RA

•Ia", bebericava, *m homenagem ft »/e«po-
rn elo Natal, ficando um tanto embrla-
gado.

Ix.' xnndo o botequim, paseon "Z,ttt"
a pedir a« feitas para si e para O seu
amigo, recebendo alguns nbnenxlg, aue Ia
dando oo amigo pnra eunrdur.

,, O CRIME .
Ao enfrentar o deposito de fruta.»,, alto

A mesma rua ns. 52 e 54. *?.vzi" viu
eicostodo a uma porta, próximo a' um

- monto de me'anelns, o vendedor de mer-
cadorlaa Anísio Rodrigues do Sil, eom J5

Deixando "Canhota", asseverou "Zo*.S"
ter de conversar com Anísio e a elle se
dirigiu.

Imme.ilntamente Antelo por-se cm at-
tltudo defensiva e collocoti a mRo dl-
relta no bolso trn-»e'ro ela calça, dando a
entender que arrancaria do revolver no
primeiro momento."Canhota" procurou Intervir afim do
qua "Ze*.í" fosse embora, mas este asse-
vero» ter de convrrí-ar com nque'le» seu
dewiffecto qu« o Intimava a Ir-ee embora.

Abrindo o pnlotot. "Ze-.e" desafiei! Anl-
slo pnra qne o alvejasse e este fazendo
uso e>», arma fez dois disparos contra o
lnlm'1-o."Zezé" «Infla colloeou B mão no bolso
dr. cnlçn, de onde retirou um Brande e».n-
nlvete. mas «em fo-»ns, caiu por terra,
morrendo pouco depois

A PRISÃO DO AS3ASSINO
A jtt-ena foi rápida, mas varias pesroa»

assMtrniTi-n'a, |nc!u»lv» "Canhota", como
acima referimos « de quem se dospc.llu"Zero" ante* de morrer.

Apr»ove'tnndo a confus-flo natural eles-
p*n momentos, Anísio ntlrnu a arma so-
br» nm monte d» me'anc'«» e proni-oit
futrlr. quando foi persermldo pnr poP'tla-
res * preso pelo «cente n. IU, que o
levou para o destacamento do mercado.

A ACCAO DA POLICIA
O*, gritos d» lyncha I lyncha! eram con-

tlnuos * o crlm-lnco para nfio ser ata-
cado foi ro'loenilo no andres flo destnca-
mento, sendo do fact" sclente o eomml'=-
«arlo de efa «o 8" dlstrlcto, qne foi ter
no lornl, nflm d« tomar a« providencias
qu* o cneo exlerlsee.

O cadáver foi removido pnra o neernte-
rie dn poMcla t o assassino enviado para
fi e*»'egacla, onde foi autuado em fia-
gT»nle.

A CONFISSÃO
Reduiildao « termo «t» declnrne»oes« ele

todas »« testemunhas, foi ouvido o erl-
mlno*o, que eonfe.<"oii o de'lcte>. Ju«»»'f|.
evine"o-o eom « nfflrmrettvn de qne receia-
va "Zer.*" que, hn multo o vinha amea-
çanrtn * leso de-fle Nlctherov.

Vendo-o no mercado, munido de um
canivete, •7t"fl" o prontwi" ferir e. em
d*fe>s»n elle fe* uso do revolver qtt» car-
repava, por prtidencln, «Ivetindo n-r duas
vezes o desnffeeto. que caiu morto.
A ARMA NAO POI APPREHENnmA

Encerrando R conflspão, An Mo Rodri-
gues de 91 «denntott ter orremoíssndo o
revólver sobre um monte de melancias,
mas foi procedida e busen no local e a
nrma nBo foi npprehendlda. estando ns
autoridades crentes de qu» popir«rcs a
cncontrnrsm e enrreenram. por wr um
-«volver Smith e de tamanho regular.

Durante. 8 boras permaneças na Assistes-
ela en estido grave

Pouco depois dss 1* horas, no Sena-
do Federal, onde tomava part* nos
trabalhos parlamentares, o senador
Octacillo de Carvalho Câmara, foi sc*
commetlldo de um ataque repentino
quo o prostou desfalleuldo sobrs uma
cadeira.

Collegas seus e empregado! da Ca*
mara Alta, correram em soecorro do
representante do Districto Federal pa-
ra quem foram solicitados, Immedia-
tamente, os soecorros do posto Contrai
du Assistência.

Um auto-ambulancla nfts tardou im
attender ao chamado e o sub-uhefe da
Alllança Republicana foi levado para
o posto, sendo incontlnente cercado pe-
los facultativos do serviço, que passa-
ram a empregar todos os recursos sul*
tiflcos, no sentido de faier voltar a si
o político carioca.

Sem fala a demonstrando estar sen-
tlnelo fones dores permaneceu o ar.
Octae-lllo Camará. até fts 12 horas,
quando voltou a sL, um tanto reanltna-
do e quando Jft a sua cabeceira, o seu
módico assistente, o professor Agenor
1'orto, chamado para medtcal-o.

Até fts 24 horas, o senador carioca
ficou na sala dos medico», no 1'oato
Central e dahl seguiu para a caaa da
Saude Chrlssluma Filho, onde eslft In-
u-rnndo.

Na depr, nela municipal, onde o aa*
naelor Câmara recebeu 'soecorros, du*
rante 8 horas successlvas asseveravam
ter sido elle victima ds um ataque ele
iirimla, outroii porem asseveravam tra*
tar-se de um embaraço gástrico e ns
amigos do enfermo adiantavam estar
sendo o representante do Dlstrlcto Fe*
deral victima de moléstia dos rins, da
qual ha dias vinha se queixando insls-
te-ntemente. •

Innumeros amigos do sub*chefe da
Alllança Republie-ana estiveram na As*
siste-ne-la, colhendo Informes sobre a
sua sltuaçlo e, a todo o momento, pelo
telephone, tamhem pediam pormenores
da marcha da doença.

Por falta de condücção

DESPREZADO
Tentou matar a ex-amante

Durante alguns meies, Maria Josí de 011»
veira, »iuva, com 20 nnno» de edade e mora»
dorn em um np-tn-nto da casa de «lunar
cummodoi existente ft rua üeneral Câmara,
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0 Rio repleto de

Desvios de nnteriaes de bordo
do "Porfis"

MAL IRREMEDIÁVEL

Em um encontro de automóveis saíram feri-
* dos dois officiaes do Exercito

HYGIENE DA CUTIS
Tratamento e embellezamento do rosto

Eliminação rápida ds .ardi», mancas, espinhas, etc. Sci.ntifiea al.m-ntaçâa
da pelle e de$app*r:cim*nt* das rugas

(.nn*; ¥ a tí" -to American Beau'y Academy, 1784,
rUllLüM Meivills Av. N. Y. City ü. S. A.

CUTIS FRIA — ESPINHAS E ERUPÇÕES

Confesso que úcUcl do sair e apparecer a visitas, durante
bastante tempo, polo máo estado de minha cutls — espinhas, eru-
pções, pollo áspera — fizeram meu tormento por multo tempo;
usei tudo que riicomniendaram e tudo Imaginei me fizesse bem,
sem oblur o monor resultado. Roccbendo, ultimamente, seu tolhe*
to AIITE DA 0ELLEZA, comecui a usar o seu admiravol produ-
cto POIíIjAH, o, com extraordinária alegria vi dcsapparocerem,
rapidamente, esptnhus, manchas, erupções; foram tio admiráveis
os resultados e tiquei com a cutls tão bella, que custava acreditar
em resultados tão brilhantes. Posso garantlr-lho, com grande sa-
tisfaçfio, que possuo, hoje, a cutia em estado de primeira Juven-
tude. Autorizo a publicação.

Montevidéo, 4 do Julho de 1918.
MANOELA MONTEIRO.

 ):( 
NA CASA ORASHI.EY & O. — OUVIDOR. 58 e nas princl-

pnea perfumarlas do Brasil. — RemeUeremos gratuitamente o
livrinho ARTE DA HE!.M''M, a quem enviar o "eoupon" abaixo:

 ):( 
(O .TORNATj) — Corto esto eoupon o rcmettn aos Srs. Reps.

da Amorlcau Benuly Acadcnijr — Rua Ia do Mure,*o, 151, sob. —
Klo.
NOME
RUA
CIDADE
ESTADO 

0 enumo rnorrea na raa

O nacional Manoel Mala de Mell-o,
solteiro, carvoelro. de 33 annos de eda-
ele e residente no barracio ele n. I, da
rua Barão ela Gamboa, sentindo-se en-
fermo, atacado de um mal de»sconhecl-
do, solicitou elas autoridnde3 do 8." ells-
trlcto, gula para ser Internado na San-
ta Casa.

Esta foi concedida, tendo sido requl*
sltado transporte ela Asslstencln Coll-
ciai. Isto is 13 horas e 25 minutos.

Mais de duas horas se passaram Sem
quo o carro daquella Institulsj&o com-
parecesse, nilo obstante as provltlen-
cias tomadas a reupelto pelo l.a delega-
elo auxiliar.

Finalmente quanelo, o carro chegou
para fazer o troimporle do enfermo. Já
não fornm nccesBarlos os seus serviços.
O Infeliz Manoel Maria tinha deixado
do existir.

O seu cadáver foi, então, com gula
elas autoridades do S.° dlstrlcto, remo-
vido para o Necrotério Publico.

A delegacia do 25-
anarchisada

Afogou-se uma demente e nada
foi registrado

O crlnilnoiso Ortnvlo Xisvler
Teixeira

ÍOU, teve por am«nte Octarlo Xsvler Tel»
«eirn, r«pai de IU aimo« ds» 'daile * reslden-
te A rua Clnrlinuinlo de Mello, 10'J.

Bra toi corrente que ells- explorava «
iiiiiinlf c 09 úuis após uma altercagfio, íep«»
raram-He.

Despreundo Octavio, Maria o •utiilitiiin
por Munocl ferra», niorailur A rua Seumlor
l'..|ii|M-ii llll, ipie, «eatiudo «s «uas ciiin|ia-
nhcirm, tttinüsitn pa««ou a extorquir-lhe dl-
nhi-iru.

eirtavlo teve «cienclí da preferencie t de»
ciddo, armou-se com ntna f«ca e foi ter A
casa em que vive a Tlura. . .

1.1 a encontrou e, d-pol» de ligeira dlu»
ctissâo. Octavio «necou da faca e inrestiu

De algum «empo « esta parte, verdadeira
anarchia impera na delegacia do 23a distri-
cto policial. .,

0 ileli-iriulo Marcos Cavalcanti, trnniferiilo
do 28a para IA, não (tostou dessa medida slo
cheio de» pol.cln r IA n»o apparecc qusel,
faitndo os coinm'5S»rl"* o que niiillo bem
enteii.lem » i-tit obediência n pnlltlea spalxo»
nada que IA nluorve toiloi os Indlvleluna.

ti sr. (leminiiinn ela Kr«nc« npuriiiilo fal-
gns InfornisçOes prestadas pelo eoiiimltssnrio
l.omln ann .Injí I.clire, solire um homem que
falleceu nn dolefs-ae-ia, achou por liem siispon-
dei-o por de» das, vlslo ficar enmprovnil»
a sua 1'nltn de ciiiiiprlnicnlo de deverei, fl-
condo em sttiaçío l.em ilc*»«radavel o dele»

[ ga.lo que nada soube i'sclnrccer. .
1 Ooinn sc indo ni\o hnidatttto, mnis Utit fa-
i cto vem comprovar o dc.muxelo ds pestoul
I do 23" districto.
i Foi soIie.-iia.la dn 3" delegado auxiliar, Al
1 primeira, horns da tarde, providencia no
I sentido d» ser procedido o exame eadavorlco
| dc uma louca, ejuc «tirou-se eui um p.iço, pe-
i recendo nfocntla.
! Kfte pedido foi feto As 14 horns e Aa 21

horas, quandn nos entendemos eom as nu-
toridados elo 26a districto em nans-u', e com
o p:8to ile Campo (Iranile, onde w vcrifiruU
o caso, dc nada sabiam os funecionarios drs-

, sa» ilepiMiilene as pnlIc.nM, que com a mawr
floiierma atleant.iram tilío estar ainda regls-

, trndn essa oceorrencia.
Certiitiietitc o chefe de policia hs dc eon-

vir que tAo sneceselvns provas de descaso
prin sori-le-n tiAn pnilem permanecer seu ou-
ir.is correcllvns mais •-tiergleos c nesse «en-

I tleso enilerecninos-lhc estns linhas.

O que a policia ignora
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Por oocaslfio da salda do pessoal do
Uoyd Brasileiro, dois Investigadores da |
Policia Marítima. auspelUram de um

carregador que levava nos braços duas j
trouxas de roupa, e qus «ala apres»iado, i
pelo que foi preao.

Na Policia Mnrltlrna. fotnm os volu-'
mes abertos, sendo encontrado dentro dei-
les, alem de roupa servida, as seguintes
pecas das machlnm do vapor "Purus :
um lubrlflcador "Wadsworth" novo, um
brohie de eixo dc nranlvelb, cinco va -
vuhiB de bronze. 1 molla nuebrada e sele
vellas de parafina para bltacas.

O carregador dlseo chamar-se Oeneslo
CJaldns. oer brasileiro e residente a rua
do Camplnho 41, em Oaecadura. e que re-
esebera aquelles volumes do quarto machl-
nlsta do •Purus'1, Jos* dos S-infos. que
combinara mais tsrde vir encontral-o.

A' vista desta declaração o sub-lnspe-
ctor d-e serviço, mandou uma lancha a
bordo do "João Alfredo", btrsc-ir o mncht-
nlsta «ccii-ndo, que JA se transferira pnra
este paquete, a qual regressou pouco de- |

Ns presença do oarretrador, o maçWnls*
ta procurou se lnnocentr.,r, dl»--ndo ser
material Impreetnwl do Uoyd. e que co-
mo era costume leinva para o seu cama»
rote nilo sabendo como viera para terra
com' n sun roupa, arntiando por oonfeasnr
que tlrnrn os oh(ecti» nnra vender.

Ante esaas afflrmntlvas. foram ambos
levados pnra a 3a e»cle<*»elft auxiliar onde
foi Insta tirado o competente prnee-wo. em-
eiunnto Ires cavalheiro*, procuravam o
sub-lm-pector de dia. nflm de se Interessar
pela llberdsdo dol scouaadoa

Mm gatmo preso em D Clan
Na estacBo de D. Clara, quando pre*

tendia vender toalhas a um W**r..íí.i.„«
iittella localidade o Indrllo Mnrtlnlnno
^¦*vp^ foi preso por umn turma a« in-
vontlirndores, nue o levou cora a dele-
irada do 23» d'strlcto, a culo xadrex rol
reseolhlelo. Mnrtlnlnno tem }A estado "n-
volvido em vários rasou de furto e, rou-
Los occorrldos na -onn euburbtxia, deveu-
do agora ser processado por vadlngem.

0 material da Policia
Marítima

Mais uma experiência sem
resultado i
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O estado n qne ficou rerUasl ele» o xeilomovrl ss. ü.nst

Ambos levaram marena velox, quer o
automóvel de prnça n. 1.(91, quer o do
Ministério da Guerra, qimnelo passavam
pelo boulevnrd ile S. f*hrl°tovl».o,

O auto offlclal guindo pelo motorl.-ta
Achllles Vllltir. residente A rua Jockey
Club n 1ÜS. levara romn pna«acelros o
general'.tose Arnujo de Arngao UulcAo e
o coronel Alfredo Mendes Ribeiro, ambos
nwdleos do Exercito.

O Automóvel de n. 1.991 eitlndo pelo
motorista Baldulno dos Santos Junlor.
residente A rua Qulntelo n. 132, nAo le-
vnva pasíflgelros.

Em certa altura, quando sc approxl-
mavam o» vehlculos da ponte elo» Mari*
nheiros, chocar»m-ee, resultando soffre-
rem graves avarias.

O» paesngelros elo auto ministerial re-
ceberam ferimentos, o general BulcSo no

Hontem. o chefe de polloin compareceu
ft Inspectorln de Policia Marítima, afim

I ,!„, em companhia do Ins-KOtor nallly. fa*
I zer experiências na lancha •Elin", que
• foi offerecida a venda para o serviço aa-

quella Inrpectorln.
¦ A experiência lovo Inicio no cAen Pba*

roux, terminando n« prnçn MauA, pois a
pequena cmbarcnçAo em nada agradou so
sr. Oemlnlnno da Franca. nAo. sd por-ser
pequena, cnmo por ntlo tor tolda prole- i
otora dos rolos solares.

A vluvn Mnrtn Sonl- dt» Oliveira

parn Maria que fugiu, clamando por loccorro.
Perseguindo « ex-amnnle Octavio n alcaiv

e-esii e .leüfiTiu-lhe uma lacad» ns regiAo pa
r.etal direita,

Cmi ob gritos acndiram populares e «s
companheiras dn viuva, que prenderam cm
fliigruiile o crlnilnos... que foi nulitado no
carteiro do 4" dislrrlo. miile confessou ter o
propoaito de matar Marli.

üm iaglez desconhecido
¦ i ,.i i mamata, ••»¦¦.- -—— —.

Faleceu na delegacia onde
pousara

Arribado para tomar óleo
st»

Prooedfmte de Tluenos Aires, entrou ar- .
rlbado em nosM porto, o vapor norte-
americano "Waco". com on *7*^m,",l,'L?.e I
irarlos gêneros consignados A W. TOlberl.

Rsle vapor veiu em 6 dias de viagem,
«m boas condlej.Va sanitárias, e ama ves
.,ue, abasteça os roíscrvatorlos de óleo,
levnntarA ferros com destino » Ingla-
terra.
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Vendia leite adultera do
A denuncia foi levada so Departamento Ce-

ral da Saude Public» pelo guarda civil de
"VYeiteria 

«IU A rua UMO*1»-., »•.¦*•'>%
ChrislovSo, ele propneilaile de Alfredo 1 errei
ra foi a causa tia denunci», denunci» que fnt
ratificada por innumeras pemons.. que compa-
rece-ram na ilelettaçia do io» districto.

Na delegacia compareceu fl meelico daqu-lle
nepartnmento. Mario MagalhaM, qne appreheri-
deu grande quantidade de vasilhame, cont-ndo
leite adulterado, que era o vendido na citada

al.-au. I leiteria.
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CAIU DA IlICVCLr.TTA. — N» travessa
das r.irtillins. foi victima ele uma queela ele
bicyclciia n menor Renjamin, de 11 aimoa de
celad», filho (le Alfredo Anjo. residente ft
rua Visconde dc Sapucahy, 14, c««a VII.

Ilenjamin, que recebeu fractura exposta dol
i««o (1a perna eaquenla, fui soccorrido pela
Assistência, e relirou-se em «eauiela.

A policia do 8° districto nio sou!» desse
facto.

OURO PLATINA

JÓIAS
Prntn, brlllinntes, dentes e drntndn-

rni> unndns t» cnulelns de rnsna de pe-
nhnrra. Compram-se, pngnndo-se nse.
lhor qne qiinlinier outrn cnisn. Coneer-
tem gnrnntldoa de Jota» e relógios.

CASA OLIVEIRA
OLIVEIRA & FREIRE

Run dos Andi*'rias il. õl <f T.-L-PHU E N. 4.772
Cm* PÍ»»T L 1.103

IIest^sdeJ^^
2 il.inda 1 lâmpada-- para mesa e ricos ab»l»|ours ] <
8 n'.i "IRRAIUDlRA" , 8
? \ ( Entre Avenida e Rua Gonçalves Dias) Õ
S! Telep. Ci 3 ir, X

Nn no!te de ante-honteni o cotnmissarlo de
serviço nu il" districto foi procurado por
nm indivíduo que falando inglês pediu pou-

i sada.
Estava muito omhrlnerndo e A etiitorld.iele

disse chr.mnr.se John.
Attend lio o eslr.inceiro foi p-rnnlt-ir no

Interior dn elelepnc a para despertar, hontem,
pela mniiliil.

Von.ln .l--hn de pi», o promptidAo offere-
ceulhe eatí, mas n reensn foi formal e,
qiia-il" preltntlli retirnr-se, foi o inslet ac-
comettldo de umo s.vticope que o prostou por
terra,

Cotnniunicndo o facto A Assistência, nm
medler. n"';cnr"it çneenrrer John, que, minu-
tos depois eslava morto.

Com irllia lus rtnt -r elnel 'n do 2a d'5tr'eto
foi o cndeii-er remov'dn para o Necrotério,
nflm de ser examinado e Inhumado.

Dos seus holsos foram arrecadados 1$U0.
O morto que .linda nHo foi rec .nhecido,

possuía uma grande tntit«f*otn no braço es-
queriln, repres ntsndn uni.i mulher e no dl»
relto umn rnt*. e uma ancora, o que fn« crer
tratar-se dc um marítimo.

Excesso de zdo
Espancou o mennr que \hí

furtava os cajus
-am ¦

0 enearrei-ade, da elucarn «Ua A rua Dona
Anna Xert, 414, Bmvindo íbis í-'«ntna, tem
com as ffutns tle seu pomar um cuidado ex»
tremo. Nenhum* outra pessoa aldm dc.le

| tora nn» frutns, pois elle um tal nAo con-

llnntem, A note, o menor Edmundo fcopes
de 1.1 annos de ednde.morsdor A rua Conde de
Porto Alegre, 70, aproveitando-se d' um mo-
mento em que Ilemvlndo ie encontra'» an-
aenle, escalou o muro dn chácara, ne.',la pe-
netrattdo. E, subindo a um dos caju irna,
saboreava Edmundo uma tlns frutas, quando
Bomvlndo, chegando, fel-o descer da arvore
nus tramliolhèle».

JA no sftlo, o menor foi nwrrado pelo cha-
rarelro, que. faienelo uso etc um pio, appll-
r,.ii-Ihe itttii sova, de xando-o ferido --m va-
rht\ partes (les corpo, além de quebrar-lhe a
perna esquerda.

Verd.s n sua victima dessa maneira ferida,
Bomvlndo preparara-so pnra se p'>r em fn a,
quando foi pr fo por um polirsl. que o levou
para a delífroCa do IR" dls'r!eto, onde fui
auitindo e tr.incafido no xndrei.

O mennr Edmundo levado ao Tosto Cen.
trai d« Asili-tcnr'n, ahi recebeu os primei-
tos soecorros. sendo a secnlr internado aa
Santa Casa dc Misericórdia.

O rtesseTnl Jo»*- Aranlo <le Araaflo
Raleflo. uras dns vlcln>n.i

Joelho direito e o coronel Ribeiro, na re*
glAo temporal esquerda.

Kste ultimo, depois de pensado pels Ae-
sistencia, recolheu-se A sua residência, 4
run Diamantina n. 95.

As autoridades do 15a dlstrlcto toma»
rnm conhecimento do deaaftre. reglstran-
elo-o e providenciando a respeito.

•Jm auto-camnhaj loi de encontro
ao automóvel

Em grande velocidade pas?nva pela
praça da Republica o iiuto-cmninhao de
n. 4.441. dirigido pelo motorista IJdlinr-
do Ribeiro Berto o. de 35 anno» d,., ela-
de, Foltclro, brasileiro c residente ft run
do Senado n. 12. Ao se npproxlmnr da
esquina da rua da C^onstltuiq.-io, o .uno-
oamlr.hfto, dcvlío a uma manobra mal
feita do motor Mu, precipltou-re de om-
contro no nu tomo vol rto prnçn dp n, 2.R21,
dirigido polo motorista Manoel tYrelrn.
casado, portuguex e repldente A rua '!e-
nernl Pedra n. 423. e que levava cino
ajudante Jo»e Loureiro, portuitue»-.. «oltei-
ro, com 32 nnnos tU ednde e morador A
run Senador rompeu n, 88.

Com a violência do choque. Joté I/iu-
relro recebeu gravíssimas conturr.ea e es-
corlaqBes pelo cor"o, motivo por que foi
Internado na Snr.ta Casa, der-o'» de ser
pensado pela Asrlstencln Publica.

O auton-ovel de praen rpoehou cr.-iven
avarias, ficando completamente Inutlll-
znelo.

Os dois motorlítas, qne oFe-sparam II-
lepop, fornm prero1* e nutufldos om fa-
Kranto peleus autoridades do 14" districto.

Dois aotns cu? se nhocarirn
Os outomovelii de ns. 4.0(19 e 2.(170,

nmbos em grande velocldnile. pascnviim
pela rua Haelelock I.e.lo. eo-iiliizldosi p,-o.»
ruotorstns, resiMctlviimcnte, Joaquim Al-
ves Teixeira e Jwí- JoAo de Ca'tro.

Em certa nltitra, o ele n. 2.riTO. que
•Alti da ma pnrn pn^^nr ft frentr d*» um
bonde, foi preclpltnr-pe de en>-o-i|io ao
outro, nvnrnn''o-o e -lamr/floa-elo.o.

As autoridades elo 15" dlstrlcto rorrls-
¦Tflrnm r ooív>rronc!n, ""fio registrando,
felizmente, demítre pessoal.

Um cyciits a'rnre'*di
Montado em uma blcvcleta pacsnva

nela run Evarlfto dn Vflca o menor de

í;

BANI
tíCT-tfií.-». F LHA3

Delhi, Sai&rnn, Gullistan, Afs-Iianl. Slioguni,
Yasuiiu, Yasmak e Mingli,

a chegar em brev. do Oriente, desejam, ás GENTIS CARIOCAS
BOAS FESTAS -

S. A. Companhia Constructora INCO
RUA DOS OURIVES 56 e 58

ims n t IT U100
CaiJja Postal 88. Tel. N. 4676
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iposite» süaj unmiw nj
Trapiche Caporanga

o o crcj ro ro-tro o c
TELEPHONS NOHTS SBBt

. lutubu a mm ív.m.1. müüují" ADANIABTOR" ,
D 5CDE tfl LlbBOV Q

i eprtiCOUnlcs ecraes no bissil tBmqiieiroí
flACAs-IlAta S C.

RUA Ia Dc MAKÇO, 51 I
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SUO tlAXORI,"
l»»rmhlrn — «l!t

Ina* f nrntftu-tn*t
plinrsiiniTssilvas» ssarlnntira e ses» '
sreinare-iros. '
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Foram soceorrldas pela A^Henda, as
"-eirnlntefi victima,! de accldontes no tra*
balho: José Martins, residente ft rua
D. Manoel n. 20, co mferlela enrtusa no
pé esquerdo, na rua Santo Antonio; Joa-
quim Marques de Abreu, reselentc A es-
trada do Cabeça, cm Campo Cirande, na
rua Axevedo Lima; Antonio Figueiredo,
residente A rua da C.nmbfta n. 37. com
frncturn da extremidade do rndius cfqiiT-
elo. oontiiífio do punho direito, no Moi-
nho Inglez.

The Leopoldina Railway
Company Ltd.

AGENCIA DOS DESPACHANTES
A Leopoldlna Railway avisa ao pu-

blico que em virtude do fallecimento
do Sr. Porphtrio Oulmnrnen, Conces-
slonarlo da Agencia doa Despachan-
tes, que funcciona á rua Oeneral Ca*
mara n. 110, a referida Agencia pro*
Tlsorlamente deixará de funecionar
como estação offlclal desta Compa.
nhla i partir de Ia de Janeiro proxl*
mo futuro, até novo aviso.

M. C. MH.I.KU.
-r Director Qoionte.

LANTI-OBÉSE
Asnniciscin'air'Commrdi.as
feios Srs. Kidicos e que resol-
?emaobe-id-d3. Vendam-se em
a L'1KCR0YABLE.
10 • Rui Sach t -10 - So.n.1

VEHDS-SB
umn casa renovada ha dois mexes, em
centro de terreno, com Jardim e qiiinial,

I oni duas salas e tres quartéis no pavi-
I mento superior, duas salas e dois quar-

101 ementados no inferior e demais ac»
cninmíislne-fsra. numa daa melhores ruas
do Riaehuelo, laul.urlsiiis). dando ?'•»»
de remia mensal, Tr«la»ae ao escrlpto»
rio deito 'Jult.NAl.-, com o er, Lin*
cola.

Prccuras ter saude e
sereis íelizes

\7ir1aíí.n •*,Ha0 nm •***»w'»o
V lU3sUn cm rtija coni|ii,sl*

cão entram a Qiri.NA, COCA, MAKA*
1'UAMA, NOZ MOSCADA e Afilio
1'HOSI'IIOHICO MEDICINAL, aeu
uso dlarlo e constante lorn.vao Indi*.
Iiensarcl porque evita aa pertnrbn-
cões (llí-catlvaa do* que soffrem do
estômago, robu.ntcco os cnfraquirlilns,
acalma os nervosos, revigora os ena-
tados pelo trabalho IntollFctunl on
phjsico, dá nppetltc aos lulierculnien
e conviilciscentes de qualquer mole*,
tln, evita os enjôos nas senhoras gra»
vidas; i um excellente tônico para
us mães qne aninmentiim seus filhos,
rm sumtni. VIDALON t5 o mnis mer*
l>lro t-estnurndor dn energia vital de-
bllHada.

Milhares de médicos rereltnm VI-
DA LON dlarltimente e mllliôea de
curtidos licmilliciii rcus rffcllo»!.

DEPOSITAMOS PAUA TODO O
IIKASIL: NKIJiON SAMPAIO I» V.

UVA LULülAVANA X llll
IUO DE .IAXI. 11 IO

reslaer.te A rus Bento Gonealve» a JIJoflo fle»oti contundido no hrnqo ejli-elto,
sendo medicado pela Assistência

A policia do 6* dlstrlcto ele nada soube.

Ou ro medico victimado
O medico Phllemon Cordeiro, canelo,

brasileiro, com 43 annesa de rdade e re-
sidente 4 rua Ileal C,rnnde-a, 2tr., «o
atravessar h praqa da Itepublic», esqol-
na da travessa elo Senado, foi «impe-
lado pelo automóvel dn n. J.S,!, con-
eluzldo poln motnrlsta Rmygdlo [tosas.
residente a run Cnrnin Netto n. 2(ü. quolhe produ» u contusões - escorlae-flés nei
faca posterior do heml-thorax esquer-
do.

Pensado pela Assistência Public» a
vlcilma recolhen-se A tua realdeneli.

O motorista foi preso e autuado em
flagrante pelas autoridades do 14a dis-
tneto.

Um rrenino a'ropelado
O menor Lydlo de Oliveira, ao Ira-

vesaor a roa de Cstumby foi atropelado
pelo aiilomovel de n. 2.«32, dirigido
pelo motorista José Pereira d«« Neves,
que foi preso a autuado em flairanto
pelas autoridades do 9" dlstrlcto.

A vctlma foi em estado de coma
transportada por populares para o pos-to central da Assistência, devido t de-
mora com que esta Instituição attemleu
A requisição dn ambulância, que, alias,
nAo ches-ou a vir ao loosl, segundo ln-
forma.Oes da policia.

CARNAVAL
DBMOCnATICOR

Esteve muito animado o baile eom
que os caraplcu's festejaram aa veipe-
ra elo Natal. Hurante a noite, vários
vivas foram erguidos a Marrolg, o ar-
tinta que vae confeccionar o prestltodos Elorlosos Democráticos.

TENENTES
Os denodados "baetas" que hojo es»

tno em festas, amanha, examinarão os"croquls" que o acenographo Jayme
Sllvn, pretende apresentar A commlteillo
do i-nruavnl

A ai-tlvldade é crescente na *Caver-
na** c sd falom os entendidos na ri-
ctoria.

FEfflA-JOII
Mnis um bnlle proporciona o Orupo

dos Embaixadores, aos admiradores dos"sraios". Haverá bandas de musica, ale-
Errando o "polelro" e André Vento IA
estará para receber a mnnlfestriçoo dos
sins amigos que confiam no seu ta-
lento quo serA posto a prdva nt-Ara.

MIKEIIIA II FOME
Um baile terA logar hoje, nos salilcs

elo Miséria e Fome, a sociedade quu
muito suecesso tem alcançado nesteo
ultimeis annos.

nnii.iiA.VTE.q nes. cimitvrovAO
Os nlcRres foliSes componentes do

JA popular Ilrlllianles dc S. Christo-
vfto. hoje, tambom estilo om festas, cm
re-srosijo peln data do nascimento do
Christo.

O rodartor carnavalesco do O JOH-
NAL. vae fa.cr o possível para IA apiia-
recer, attendendo ao multo quo mere»
cem todos os do Urllliantes.

ni:i>Aiio »ar FLOiü-s
A nnlmaçflo no Helnailo elas Florep.

6 lambem um furto observado por
eiuantos conhecem os carnavalescos
11is• • o constituem.

Haverá tambem em sua sede uma
"aolríft- que perdurara ate o clarear do
domingo.

BO' PAI1A MOER
Ks°a lida sociedade e-nrnavalesea ele

Anchicta, nilo pretende, nn próximo
Carnaval, proporcionar ti* fnmlllns da-
quella loralleln.lc suburbano, os dina
ale-itres e- festivos, rom qne hn tlolB an-
nos seçuiilos a vem propnrelonando.

Devido a pequena dcslntelllgenclas
ultimamente, entre seus denodados fo-
lines, esse blfte-o encosto ns armas e
nfio entrarA mnlH na gloriosa lutn rto
Momo: deixando assim, sem seu terrl-
vel competidor, o outro rancho, BUa c-
IrmA, o Sempro Firme.

"MtniME"' e "SAPB'CA SINHA'"

O compositor "tlranqulnho". acaba dê
ptibllenr elols sambas carnavalescos. Ia*
titulados "Murumc" e "Sapeca Slnhí .

OS IIAII.F.S ÍÍO f-AlU.OH «OMES
A Empresa Paschoal Segreto, como

fax todoes os annos, reallra hoje. no
19 nnno. de edade T.ulx Desl-Vrato. em-j r».rlos Gomes, mais um bailo popular,
preirado no rommere-lo e morador A rua, quIà ltr(í lnll.l0 a meia-noite, depois dos
Caetro Alves n. 48.

Ao enfrerttir n rua Trexe de Maio.
titill foi plhado pelo auto n. 8.316. dl-
rltrtdo pelo r»»o'orlsl.i Jul'n Dias, mora-
dor A rua Üruirunvnna n. "129.

Atlrndo fio "(Vo, o ccllpta rechen he-
matoma dn ree-'"o pnrletnl e-ntierdn, chn.
que traumntlro e rofflvel fractura rti
cranen. r>e'0 q"« fo' roeeor-'e1o ro po-U
central d« Assistência, retlrnndo-se, acto
cont'nt'o, ,

O "ehntiffeiir fo' r-reso e auluado no
cartório do 5a dlstrlcto.

Um empregado ds commercio
atropelado

Na Avenida Rio Tlranco, esquina rtn
ma S. José. foi co'h'do por um qifo,
o em*»ret*ado e*o corrsmorclo JoAo Fraero-o.
de 22 annog de edade, casado, brasileiro.

e-spectaculos da companhia "..arsullo.
Como no de hontem, tevnr.io, elo-

rante a noite. Ininterruptamente, tres
bandas militares.

FEPÜJS FACTOS
¦— m» —

Navalhou o ueníre do
companheiro

MORDIDO POIt ÜM CACHORRO —
Foi medicado pela Afslstencta o menor
Msr.oe', de 11 annos de ednde, brasileiro,
filho de José Maria, residente no morro
de S. Roque n. 7. que fira mirdldo por
utti •*,n •"•'•oito. no ro^io.

! QUE'DA — A Assistência -WW-Tet- a»
seguintes vlctlmn. de qufdas: l/o, «'*»

• de .lor/. Va-, residente 1 rua Fonts fl»
I Bnudale »in, com fractura •Q'>-c,!t*aT
I da ro*n eVreltn ; AmaeVr Ferreira d« 8"*

residente A rua K-rSo de Itapagit»
com contusAo no tnora» ei
hraeo direito: Josí Sobral

de Sou7..i. residente A rua Nasclme^nt-,
rom eonturflo ''o n-nho esqtter-o: »!""'•
flltl de Manoel Martins, residente a rns
Frei Caneca, com contusão da articula^»
tlb:o taralcs, esquerda.

n. 140. c. 1
e^oor^n^fVp ro

•fo logar denominado Campo do I.e-ly.. . i

r0s^^ dos trBnsbl
Borses
d.
Floresta a|n., u Ante.n'o de- ta'. ma;s co-1
nhi-ci-clo pelo vulgo de "Caboclo", devi-
do a aua tei bronzeada. |

r.-n dado momento, >«te ultimo, ar-1
mando-sn de umu nav»!ha com ella ko!-i
I.lOu duas veiei o outro, ni ventre ei
no peaeoqo do laelo esquerdo.

Isto fe to. o as-greieor poi-«e em fu-
sra, emquanto a victima, depois de re-
eeber curativos nn Assistência, foi In-
tornada ns Santa Casa.

Aa autor dades de. JI* dlstrlcto re-
(•tstraram a oceorrencia e «obre ella
abr rnm inejiieríto. providenciando ain»
da pnra a capluia do aBiircjfor. j

Uma trulh-rr estragada
No Necrotério di pol'c'« foi n«rop».i«l-

o Corp. de Juseph ni llolrlgues I rrtws »»*
tlils*. viuva, e..in IU anno» .le edade. « min-
dors .1 rui ITouressi, 14, .ni I> '•l,r--.1„

Como e-nusei dn morte, sllestin 0 in"»'-*
le.lils — ennmieimenl.. do pe«rn(-» — «*
unis do que l.oisoii 4 sepultura o ,»«il«ver "
lefrlii, no cainilarla de 8. Kraucico -**
vier.
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As «03. iKniilO TRATADO DE RAPALLO
Na próxima reua â 3 será apresentado

nm rotatório aos pa.zes aliiauos
, i-i.... i —— - »» ii i—,,

As negociações afastiram-se das disto-
síçôjs da tratada de Versalhes

BRUXELLAS, 24 (TJ. P.) — Os jor-
naes nesta capital fazem co;iiiiieiuiu-,o3
a respeito da Conferência Alliuda-Allema
d» Itepnraçòee, a Qual recentemente adiou
M suus cessões.

A opinião geral da Imprensa de Eruxel-
Ias i que, finalmente. adiantou-So alguma
coisa no que diz respeito no soluciona-
mento da questão das reparações que a
Allemanha tem quo panar. Acredita-se que
ant«B do encerramento da Conferência,
no mez próximo vindouro, terft aldo elabo-
rado um programma construetivo para
ser apresentado aos diversos Governos ul-
liado».

oa jornaes nesta capital acreditam que,
pala primeira vez, os delegados allemae»,'oram collocados em condições do egual-
dade com os allladoa. Por fim essas fo-
lhas fttzem vêr que aa negociações nao
foram cundu.ildas estrlctamento na base
do Tratado de Versalhes, c sim, forarn
baitadus nas posses da Allemanha,

Declara-se que o Tratado de Versalhes
íol relegado a um plano Inferior. Diz-se
que um dos delegados britannicos declarou
(juo a Conferência de Reparações conse-
gulu o que n CommlssSo de Reparações
nunca poderia ter conseguido, purquo-a
(-,-•••> fio noha-ae m-esa fts iii:,..oai«i es-
tipulações do Tratado de Versalhes.

a iiu Legava o ai.llyda sieti-
itou-sis

PARIS, 24 <U. P.) — A delegaçilo allla-
da participou A Conferência Technlcu ha-
ver deixado a cidade dv liruxcl.as.
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O enihaixirior japonsz om Lon-
ires

PMA BNTIIEVIST.» DADA A* "UNITED
ritiüss»

LONDRES. 21 (U. P.) — O sr. Ha-
yashl, embaixador japonez na Gr/t
Bretanha voltou a occunnr o seu car-
go nesta capital, apôs o encerramento
da conferência da Assembléa da Liga
das Nações em Genebra.

O ar. Hayashl foi membro da dele-
gaçilo Japoneza na referida Assemblén.

Em uma entrevista que o embaixador
concedeu ft United Press, disse;"A política japoneza foi encaminha-
da para a manutenção de relações
amistosas com os Estados Unidos o a
Chlnn"Nossa alllança com a Gril Bretanhn
tambem 6 motivo de grande satisfação
para o Imperador, o povo o o governo,
pois toda a nnçüo Japoneza sempre as-
pirou aneiosamento em manter Intimas
relações com as nações de língua In-
glcza'."O Japüo nao tem Intenção de tomai
a dianteira na construcção, de arma
mentos nnvnes.

Seu programma naval obedeço única
mente fts necessidades de nossa situa
çilo, que se torna peculiar pelo fact-
de, como a Grll Bretanha, sermos umi
nação Insular, cuja existência dependi
dc nosso commercio marítimo.

Precisamos, entretanto, de uma for
to armada para defender nossas llhn
c manter a ordem em nossas posses
soes, mas nilo desejamos ahsolutamen
te sobrepujar a Gra Rretanha ou o
Estados Unidos no numero de nosso
vasos de guerra.

O governo japonez terfl sempre mu!
ta sutisfaçRo cm tomar parte em <1If
cussões com. outros membros da Lig
das Nações sobre desarmamento na
vai.

Mercado americano
OB CEREAES E O CAMBIO

CHICAGO, 24 (U. P.) — Mercado di
Ce renes:

Trigo — O mercado abriu com as se-
gulntes cotações: março, 166 a 165 1|2:
maio, 162.

Mlllio — Maio, 75 a 75 3|8; Julho.
75 112 a 75 5|8.

NOVA YORK. 24 (U. P.) — Mercado
ie câmbios:

Libras esterlinas, 353; francos, 587:
liras. 339; marcos, 133; florlns, 3.138;
francos belgas, 620.

O CAPE»
NOVA YORK, 24 (U. Pi) — O mer-

cado do café esteve firme hoje.
As cotações fornm: março, 647; maio,

(85, o setembro. 744.

Navegação
LONDRES, 24 (U. P.) — O vapor"Andes", do Brasil o Rio da Prata, znr-

pou de Cherburgo no dia 23 do corrente.
O "Siris", a caminho do Brasil, chegou
a Antuérpia no dia 22 do corrente. O"Sommc", do Brnsll, chegou a Lisboa no
dia 21; do corrente mez.

D ministério le Hirdini?
A ESCOMIA DE TRE8 MEMHROg
CHICAGO. 24 (U. P.) — O correepon-

dente em M.irlon, Ohio, do Jornal "Chlca-
to Tribune", doclara ter recebido Infor-
maçflcs definitivas dizendo que o senador
Hardíng, prosdente eleito, Jíl escolheu
tres membros de seu gabinete.

Áccreeccnta o correspondente que o sr.
Charles Evans Hughes aer/l secretario de
Estado; o sr. CharleB Dawos, ministro
da Fazenda; e o senador Albert Fali,
ministro do Interior,.

I km e a Botaria
ROMPERAM AS RELAÇÕES DIPLO-

MATICAS*
PARTS. 24 (U. P.) — Um rad logram-

ma de Moscou diz que a Yugo-Sliivla
rompeu ns suas relações diplomáticas com
a Bulgária. Accrescenta o despacho que
a Yugo-Slavla allega que n Bulgária nüo
cumpriu aa cstipulações do Tratado de
pai,

O governo quer ainda tentar entrar em accordo
com DMnnunzio

fl proclamaçcTo do prefeito de Fiumc contra' o tratado e d
favor da resistência

(Communicado tclcgraphtco dl Comido
Cisnfarra)

ROMA, '4. (U. P.) — Apezar do grandesigillo mantido a respeito das declarações pre»-tadas pelos srs. Ciolitti e Sfoiza, respectiva-
m nte, presidente do Conselho d: Ministros t
ministro do Enterior, perante 4 Comraiitsão de
Negócios líxtcriurcs da Câmara dos Deputados,
declarações estas* relativas ao caso de Fiurae,—- píkso dar o theor dai declarações dos dois
ministros.

O sr. Ciolitti declarou A CommissSo que,embora o governo mantenha rigorosamente o
blouucio, o Ministério 'fará um» ultima tenla-
tiva de fai-r Gabriel D'Annumio "aceitar ura
facto comummado", e concordar com o Tratado
de Rapalio.

O conde de Sforza estimou aa oonsequencias
diplomáticas que provavelmente resultarSo, nocaso de GnbrijJ rVAnnunzio recusar aceitar oTratado de Rapalio.

O ar. llonomi, ministro da Guerra, explicouos problemas militares relativos ao bloqueio eoutras providencias que o governo, talvez, sejaobrigado a tomar.
O sr. Ciolitti, hontem, conferenciou demo-

nulamente com o almirante Millo. Depois daconferência, o presidente do Conselho de Mi-nistros annuneiou que o senador Zlliotto ti-nlia partido para Zara, com uma commisvodo governo italiano, afim de levar a efíeitouma tentativa de pacificar a populacSo deZara.
Despachos He Trieste, Abhada, e outras ei-dades perto dc I*iume, dizem que Fiunie cnn-tmua mnvimentadisslma. Muitos estrangeirosestão deixando aquella cidade.
Um despacho Op nrigrado. ao "Temps", dzque uma d-legaçao representando a população«lava das ilhas de Vcglia e Arbe ch.-gou ílcapital da Yugo-Slavia, e entregou ao governouma petição, protestando contra a oecupação•laiiurllas ilhas pelas forças d'annunz'anas.Alega a delegação que oa legionarios d- fia.fineiI) Annunzio estão fazendo os yugo-slavosem Vegha e Arbe, padecer muito.

A PROCI.AMAC-IO DO P rtl" FRITOGICANTE CONTRA O TItATADO
ROMA, ,4. <U. P) _ Um despacho dclriciti- du que o sr. Cigante, prefeito de Fiu-me, publicou uma proclamaçâo dirigida ao piivfinm-nse, aconselhando-o, insilonlemcnte. di-continuar a sua resistência ao governo italianoe contra o Tratado de Rapalio.

balou assumindo, cm nome do povo de Piu-me. toda a responsabilidade pela rejeição da-jproposta» do governo da Itália, mesmo no caio•le derramam.-nto dc sangue", declarou o pre-leito dc Fiunte.

, O Comniando Supremo era Flume ordenouao director da Guerra de mandar apromptar as1 defesas da cidade.
O governo da regência de Quarnero publicouum decreto ordenando que sejam tornados semelteito Iodos os "cartõ.-s de pio", concedidosfi estrangeiros, on quaes receberam ordens dedeixarem Fiume dentro do prazo de tres dias.Um outro decreto ord.-na a militarizaçao doaserviços da administração municipal e publica., As casas comm.iciaes foram ordenadas a !?•

I charem as suas portas As 22 boras » os cida-
I daos «3o prohibidos dc andarem nas ruas de-

pois daquella hora, a não ser que estejam mu-¦ nidos de licenças especiaes.
I UMA CATtTA DE D-ANNUNZIO AO

GENERAL C.WIGLIA
ARI5AZIA, 24. (U. P.) - Um despacho

| ae biumc diz que o «rofessor Panteleni, ú:tr.
I ?{?[ <ii" F'nançaa no governo de GabrielD Annunzio, depois de pedir a Gabriel D"An-
| nuntio, em vão, de capitular ao governo italia-
: no, partiu de Piunn.
i i, • > "rí.A." 3'" (U" P> - (Official). - Ga.
I ariellJ Annunzio escreveu uma carta ao gene-; ral Laviglia, protestando contra o "uitimatum"
1 00 governo da Itália.
| O poetasoldado diz que o governo da re-1 gencia de fjuarn-ro não tomara conhec-m-Mo
j das condçõ s estipuladas pelo "uitimatum",

r,,„K ! I " A' V'?V"s * Arbe ,,3° 5CT»0 «»•cuatias pelos meus Imonarins, como v. s. eii-Biu , d clara Gab.-lrl l)"Annunzio, "porque
Jfts estamos oecupando-as como base para a"livre escolha" da parte dos habilant'»."
ailhiri,",»"*0 liberU",t" "5 nav':o« italianos queadlierram .1 nossa causa, obviamente, ser'auma tolice para nds libertar navios, afim dc

Homenagens
O enterro do soldado brasileiro morto

sob a bandeira norte-americana

—- . .m -j m -a->H-a- mm

h Iblia
A AnYSSIlVIA PRERBNTnA O PAPA
„S- 

"* 
/"• P.) - Urna <lcleirac*ioaliynslnia entrerrou, hontem, na sn'a doinrono. na Snntn Sí. eartaa e preaen-'es envlndo* íí sun santidade o pana.•ior s. m. imperial a Impr-ratrla Wal-:eru Zaudltu, da Abyssinin, e peloirlnelne da coroa dn Abysslnla, Itanpnffnrl Mnkonnrn.

Os presentes Imperlaos consistem deima grande cruz de prata, c duas 011-ras cruzes dc ouro mar-lsso, ornarfnnom trahnlhos "Reilemptor'", ffelto poroalhelron abysslnlos.
Nas cartas a família imperial da\hysslnln agrn''ecrn no nanto pa<tr» •¦>

inrta que 8. santidade enviou, por oc-
aslüo da elevacllo da aotual impera-riz, ao throno abysslnlo.

FALI,ECIMENT09
n0^fA, 2t (U. P.) — As negulnte»•ssoas de destaque morreram na Itn-'a esta Hemnnn: Em Nápoles, a mar-

tieza Ciiitla San Fellee: em Como. „
onente Emmanuele Fonsali; cm Tu-•Im, Oiovannl Fornl, procurador geralo Supremo Tribunal.
O PAPA CONTRA A ADOMÇAO DO

CIÜLIBATO
RO^^A. 24 (ü. P.) —o" Supremo

Pontífice declarou-se contrario fi agi-
açio do clero catbollco'pola questãoIa aboliçAo tio cellbato.

UM NOVO CONDE
ROMA, 21 (U. P.) — Sua majestade

o rei Vietor Manuel concedeu o titulo
,io condo no sr. Gluseppe Volpl, reco-
nhecendo assim, os serviços prestado»
polo sr, Volpl fi pátria.

A8 AIWIJAÇA8 DB ROLOONA
ROMA, 24 (V. P.) — AnnunelR-se

que a commlssilo parlamentar italiana,
a qual tem estado Investigando as rc-
centes nrruaças entre ob soclallntas c
nacionalistas, em Bologna, regressara

& esta capital, no dia 28 do corrente,
afim do continuar, aqui, as suas inves-
ligações.

A commlssilo parlamentar vae ouvir
as declarações dos presidentes das
uniões operárias o das associações po-
lltlcas a respeito das arruaças.

Mais tarde outras testemunhas se-
rilo Intimadas ft comparecer neran-
te a Commlssilo Parlamentar.

UM FJNI.ACE PIIIX» ÍPFIHCO
ROMA. 2i" (U. P.) —Sua santidade o

príncipe Conr&do da Bavlera, chegou
nesta cldado e esta actualmente no
Castello de Aglio, como hospedo do
duque dl Gênova.

Sua alteza van casar com a exma.
srta. d. Maria Dona, a dlstlncta filha
do duque di Oenova, em princípios de
janeiro próximo.

O NÚNCIO DO nitASIT.
ROMA, 24 (V. P.) — Sua santlda o

papa Fiento XV, recebeu em audiência,
hontem, o novo núncio apostólico, no
Brasil, o monsenhor Henrique Gaspar-
ri. Consta ser Immlnente a partida,
com destino no Riod e Janeiro, do novo
núncio apostólico junto ao governo
brasileiro.

UM DKnnF.TO PAPAI.
I.ONDRES, !4 (U. P.) — Um despa-

cho de Roma, recebido por uma agen-
cia de noticias, nesta capital, diz que
a Dataria Apostólica de Santa Sé pu-
bllcoii um decreto ordenando a todo*
os bispos de vislarem as organlzções
que nllegam gozar liberdade de opinlRo
nn nue diz respeito aos assumptos rc-
llcloaos. e auo. ao mesmo tempo estilo
disseminando doutrinas falsas entre os
catholicos.

Acha-so Incluída, naa associações a
mie se refere o decreto, a Associação
Chrlstn de Mocos.

Declara-se quo psthollcos estão ap-
polando essa organização sem saberem
ou verdadeiros fins da mesma: corrom-
per a fí dos jovens catholicos.

/\ flos nossos freguezes e amigos

R. FREITAS A O.'*
proprietários do Laboratório do •• Elixir Vital de Marapuama "

e da " Blenostaso "
Cumprimentam desejando-vos BOAS FESTAS e aproveitam

para oommunicar qua sio seus depositários os sr«*.
Campos, Heitor & C. Uruguayana, 35 — Rio, Em São Faulo:

Baruel & C. Em Nictheroy : Drograria Barcellos

Fundição de Typos
STEREOTYPIfl E GrtLVflMOPLflSTIfl
Grande stock de typos de fantasia e communs. Sortlmento completo de

fios de Intuo e chumbo do diversos corpos. Tem em deposito para qualquer
fornecimento caixas para typo e tios, graneis o bolandelras.

J. LUIZ PEREIRA
91. RUA SENHOR DOS PASSOS. 93

TELEP3êIONB, ISIORTB 4701
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Vida porlürfl-za
A NOVA MNHA PAnA O DltAtlL

hoto-S0^ 23" (Ret") ÍA-> ~ l«r«on
.£,iSnne0, °, p,mme "Traz-oí-Montes"
'io 14.000 tone'adnB, com destino n váriosportos americanos. O "Traz-os-Montos",
Zí i1,8uí*"''«" as carreiras da E-npresadoa Transportes Marítimos do Estado, en-
d« n.0.P.MSt,Le íortos os P^ndPaea portosao Brasil e da Ar-jcntlna.

No acto de partir, fo! offereclda umatnça de çhampagno a todos o8 Jornalistas,commerclantes o induslriaes que forimconvidados a asnlstir o acto Inaugural,TOiido-se entre todos 0% pr sente.» os re-presentajites dai» colônias brasileiras o.'inrcntlna, cipeclfllmento os elem aitcaeommerolaes e fnnnoeiron dns duas Ile-publloas aiil-nmcricr-nns.
Foram pronunciados muitos "spcechi"

de snudaçilo pela nova carreira dos Trans-
portes M-rltirros, rondo de notar o docommandnntc srornl dos Tnnsportvs Ma-rltimoíi, que fez uma -nu-dnçfio orpeclnl fiArenela Amorlcsna, rcnresen'n(ln p-li dl-r otorla da surcr^al em Lleboi, a l.-ima-
Hstii d. Vlrrinla Quaresma, que agradeceuexn'condo o notável c patriótico em-re-
h«nd'm»*-ntn. f\WQ mitltn nnnrorrerft pnrfi nupproxln-açito entre Pnrtun--il e os palz n^ul-an-erV-nos. O "Trnr,-o?-Mnnt(v>", 6
nommandado nelo distlncío ofcinl de ma-
rlnhn sr. C'ar'o.1 Pcr-io Arrtldi, cuia enr-
reira 6 das n-a',3 tir,!hante?. tendo mnrii-
do a sin porsonalitdidc no» vnrloi servi-
con prestndns no piiz, durante n sim car-
r In d» ma»|nh»'r") Inteli1-»»"!* c h-bll,

A hordo do "Traz-os-Montes", seRU" o
lormllstn ^io-*T^ílnrl(lrlí,.¦ o r-r^nn *r. f*ir-'o» Cavaco, nue vae Incumbido de re"re-
Rontar n jornallst-n rvortii,rii*í,'i'*. ^ri». d vV'r-
"'nl" Ou-resma, n,,<> pilo pnude aceitar o
eonvlle ';ue lli« foi fito p Ia rt'r"-"'nrln
di I3morp»a dos Tr;'n»pTtc.s Mnrlfmo",
nnrn aronipnnhnr o nirtUPt*? np-.tR irrin-H-
rn vlfippm noq pil7P«i dn A*nnri',:i do Pul,

No momento da pTt'd-1. foram soliadni
muitos viva» de R'i"daí<>s n Portuíral. no.
Rrflaíl p íl ¦npTvVr-ít- Af^Titlnn, tpr^o
"'i|o derois e*"edl(1es toleirr.im-^ns n^rn
^"ferent^ pontos das. duna RwuiWcaB,
pelos representantes 'tííin "uns colônias.
I,M JORNALISTA INCONVKNIKNTH

T,IcTtnA, 24. <V. V.) — O PT. Rour-
^en M«ncz'«i, dJr»ctor do (nrnul "A Noite",
foi preo por hnver pnblloi Co um do-
íHirrténtO. hnrtpm ôMvt»dO ft Mndr'r1 nw
noMncn o rei di P^irvnha em sit'inn*o
me1!n**Trona. Kp^o dopnmento foi ronhido
"o Mlnl»te»(o doi **í«trin"e,rn(i, l"Tinran-
do-B? a pessoa que commetteu o delleto.
O INCIDKNTK AI.VADO DR CASTRO

MPROA. 24. (IT. P.) — T»ndo flo-ido
snnndo o Incidente Álvaro de Castro, o dl-
rec.torlo do Piirtldo PerrOTitlco ratificou a
confiança no governo cnnfl'dornndo "iiiel-
'e repiiblleíino Indefectlv I e pesoa dl-rnn
do toda conoldernelio por parto de seus
correligionários políticos.

O CASO AI.KXANDilK Hn,\OA
USROA, 24. (A.) Hitll s.inndn o con-

'l'cto sherto pe'o sr. Alex»ndre Rraen. no
r*onirre»ro do Pnrtldn Republioino reuni-
do nn cidade do Prrto e o ministro da
Onerm, sr. Alvnrn de Cn^tro. .

O dlrectorlo reunido extr»nrdlmr'amen-
te. e os ministros do nctunl iroverno. fl-
lindos no Partido TVmoeratlco, ratiflcn-
ram todi a confiança nn persomlldndo
pollticn do er. Álvaro d? Castro, sendo que
o directorlo afflrmoti que con"1(*era e-ite
no'ltico como uma r*°""on de tod» a pro-
t>'dade, mornl e política, reiterando ao sr.
Álvaro de Castro, os sou», protetos dc
eo-nslderncilo Em fac- decta nttltude o
das deelarnc*ves ojcarndna pe'o dlrectorlo
o pelos ministro.» derro-raticos t",,,,,„'"Iom,-
nletamento nfipfnda toda n possibilidade
'l" uma cr'»e pov rnnmantal.
OS PRESOS POUTICOS PASSARÃO O

NATAI. NA CADEIA
USROA. 24. ÍA.) — Contra a eepeçtn-

tlvn trernl. o «rowrno Indeferiu o pedido
falto pela poetiza portuc-uesKi sra. d. Brnn-
ca de Gontfl Collaço. que. junto com umn
"ommlasüo de s-ihorns da nossa socleda-
de fora pedir" ao governo o consentimento
para duo todoi os pregos po'ltlcos podes-
í>em passar o dia de Natal em suas casas
c em companhia dc sutis fnmlllns.

A reeuBi do pov-mo baseia-se em que
esse censentlmento c contrario ft lei do
nalz. Esta notlda causou geral descon-
tentamento.

AOnADKCIMP.NTOB AO nnASII,

LISBOA. SS, ÍA.l — O sr. Belford Ra-
mos. cncorrefmdo dos Neexiclos do Brasil,
foi hoje so pataclo de lt-lém. pnra em no-
me do governo brasileiro e dn família dos
ox-lmperndores. agradecer no sr. Antônio
José de Almeida, presidente da Republl-
ca as homenncens e nttenções prestadas
peio iroverno portuenei, por oceaslfio da
irasipd»c*lo dos restos mortaes dos es-
imperadores.

O sr. Belford Ramos, foi recebido p*Io
secretario geral da presidência, em virtu-
de do sr. Antônio José dc Almeida ainda
continuar doente.

OS PRÊMIOS DA LOTERIA
LISBOA. 23. (A.) — Os números pre-

nvlados na loteria do Natal, foram os se-
guintcí: 9.619, com 300 contos; 6.373,
com 100 contos; 3.822. com 20 contos, e
5.969. com 10 contos. Ainda se nüo sabe
como foram distribuídos estes prêmios.
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0 lolchevismo
O PODER DOS VERMELHOS

MOSCOU, 24 (ü. P.) — O primeiro
ministro sr. Lenine declarou no Con-
gresso dos Sovlets que. apezar de tur-
se ganho a guerra, tornava-se neces-
sarlo reforçar o poder doa vermelhos,
para aue os paizes limltronhes saibam

'uma vez por todas, positivamente, que
os bolchevlstas estão mllltnrmente dls-
postos a fazer respeitar seus princípios.
AS RELAÇÕES COMRItCIAES COM O

OCCIDKXTE

MOSCOU. 24 (U. P.) — O sr. Lenlno
Insistiu om tornar publico no Congrcs-
so dos Sovlets sobre o facto dos go-
vernos occldentaes procurarem tratar
de reatar as relações coinuicrclaea com
o governo dos Sovlets.
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Conferências de Barthou
VIRA* A* AMERICA t

PARIS, 24 fl,'. P.l — Nos centros
Hiil-iiiiivrli-iinos fala-se na próxima viu-
gem dn sr. I.ouls llarlhou A America
do Sul, onde renliiart uma séria de
conlerenclas.

& grande provado consiíeraçio disp3n-
sada aa pjio brasileiro

(Communicado telepraphico de A. L,
Bradjord)

WASHINGTON, 114. (U. P.) — Assisti-
ram as exéquias «qul celebradas, hontem de
tarde, cm honra Ua praça, de Mello, do
exercito americano, nlta-i autoridades do
governo e do exercito dos Eatadoí Unidos,
e tambem membros dt embaixada brasllel-
ra, nesta capital. O soldado, de Mello, cl-
dndlio brasileiro, rol morto quando eslava
servindo com as forças americanas na Fran
ca.

Os restos mortaes do soldado brasileiro
foram trasladados do cemitério americano
na França,' e re-enterradoa no cemitério
nacional de Arliwrton, neata capital, com as
devidas honras militares. A urna funerária
estava coberta rom uras bandeira omcrlca
na, i qual foi, logo depois das ceremonias
runebre.i, enviada A mie do sr. oe Mello,

I a qusl reside em Pernambuco.
Juntamente com a bandeira americana

rol enviada A progenltora do sr. de Mello' uma carta offlclal dc pezatnes, pela perda
de seu filho. A carta tambem felicitou a
exma. «ra. de Mello por motivo da coragem

i e comportamento esplendido de teu falle
I cido filho, no exercito americano.
i Os srn. Newton C. Itakcr, c Norman Da-
1 vis, respectivamente, ministro da Ouerra e

secretario d'Estado, interino, e tambem dl-
vpfm er-noraoi do exercito americano as-
sistlram aos actos fúnebres, elogiando a co-
rageni do sr. de Mello.

1 o secretario d'Ksiado, interino, tn um
discurso exprimindo a gratidão dos Esta-
tios Unidos pelos esplondldoa auxílios prós-
lados pelo llrasil na guerra mundial. 0 sr.
Uavls lambera elogiou o exercito e s arma-
da do Hrasll, declarando que a acçao do sr.
de Mello, assentando praça no oxorcllo
americano, demonstrou aa relações de aml-
sado e o amor fraterna! existente entro o
Ilra«l] e oi Kstados Unido"..

O dr. Cochr.inc de Alencar, embaixador
do Rrn»Il nenta capital, acompanhado pelos
mcnibron da embaixada, leu umn mensagem
enviada pelo cr.mo. sr. dr. Kpltclo Pessoa,
M. 11. presidente dos Estados Unidos do
nra»ll, 'exprimindo a gratidão do governo
do rtrasll pelas honras concedidas no fal-
lerido soldado brasileiro. A mensa-em pro-
«Idenrlal referiu-se, multo amlgivrlmento,
ao general 1'crshlng, o commandanto em
chefe das forças e\pediclon«rias amerlea-
nas na França, duranto a guerra.

: trita-io oe Varsaines
A AtLBMANHA nv^WOlV ALGU-

• MAS CLÁUSULAS
BERLIM. 24 (U. P.) — O embaixador

francês enviou uma nota ao M!.nleterlo
do Exterior quclxnndo-se de que a Al'o-
manha nJn pagou certos "ltonn".da lista
dao reparaçCma, Infrlnrindo. assim, olgii-
m-s cotlpulnçôes do Tratado de Versa-
lhes.
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Para os desempregados
DONATIVOS DO MUNICÍPIO DB

COPENHACUB
COPFNIIAf.UIC, «4. (U. P.) — O Con-

aelho Municipal spprovou um» moçío d-sti-
nando a qusntia d- um milhão de coroas par»
auxiliar og deicinpregadoi.

•r-mf^l^^v*á'<ioO>mKsr*m*^à*»m\

Min \wcn
A SITUAC-IO INTERNA

1 PARIS, 24 (U. P.) — O Jornal "Lo
Eclalr" publica um despacho de Buda-
posth, cm que ue dlr, que a situação po-
lltica esta prestes a passar por unia
completa modificação, om face da Im-
possibilidade em que o actual resjrnnn

I st encontra do nüo poder oDfrontar os
| eoonuclmunloa.

i-*mm*0+i**VH*mim*0m*+*l***o*f

h relaçõ3s comniercíaBS ]àn-

AS FERIAS INGLEZAS DO NATAL
A Família real e os membros do governo

deixaram Londres

Foi lida no Parlamento a fala do Throno prorogando
o Parlamento

gxnsrs

(Commtiriiçado teleoropnico de
Percy Barl)

LONDRES, 24 (TJ. P-) O re! Jorço e
a família real, com quasl todos oa mem-
brios do governo e da Câmara dos Com-
muns. deixaram hoje Londres Para o
campo, onde Vao passar as férias do fim
do anno.

Todos oe departamentos officiaes fecha-
ram esta noite o sob o ponto do vista
official a cidado ficou deserta.

O Parlamento encerrou suas sessões a
nolto passada, apfla a passagem do pro-
Jeclo d* lei eobre agricultura, que nssu-
mlu aa feições do um becco sem solda
nos annaes parlamentares, pelo facto de
membros da Casa dos Lords terem Inala-
tido na adopçio de numerosas emendas
a essu medida.

A Câmara dos Communa se manteve
praticamente *m sesaflo permanente desde
quarta-feira passada, até quaai meia noi-
to de hontem.

O debate manteve-sc muito calmo, lia-
vendo íilsuns enthuslastas ar.ricolas Im-
pedido a passagem da medida o combn-
tido os pontos vltaes que consideravam
osscncliics ao projecto de lei.

Oa partidar os do governo exerceram
toda a sua pressão na Câmara dor, Com-
muns, mas o governo nüo consORiitu obter
a maioria dn Câmara dos Lords, até quo
cedeu An exigências da maioria dos pro-
prictarlos ruraes.

ü rei, acompanhado de sua familia. par-
tlu para Sandrlgliam, liontem il 'tarde,
tendo asslgnado, anteo de sua partida, to-
doa oa projectos de lei, Incluindo aa me-
didas niricoiaí;, (1U8 somente ío.-am ap-
provadas as 11,30 p. m. -

O Parlamento rounir-se-H novamciuc a
15 de fevereiro do 1921.

A fala do íhi-ono proror;ando o Parla»
mento foi lida polo lord ohanceilor. a
noite pasBada, e 6 concebida 1103 Beguln»
tes termos:"Conirratu'o-me asm os mombroa do
Parlamento por cont nuarem muito nmls-
tosas iionsas relações com os poderes es-
trangeiroa o com o apaziguamento daa
paixões engendradas pe,a Kuerra.Esta feiia situação encontrou decidido
apoio nas recentes conferências unlvur-
saca e nos acoordos celebrados sobro dl-
vcrgcnolaa com oa nosso» antigos Inlml.
goj.
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0 caso tle Fíühg
AS CO.\DIcr>ES DE D'ANNUNS*IO
ROMA 24 (A.) — O Jornal "LTdiJa

Nailonale" declara 110 seu artigo edito-
rt.il «,n hoje. que o poeta soldado, Regente
do Quarnero, Gabriel D'Annunzio, coiiaon-
to om negociar com o governo Italiano,
sob aa FegTilnte» bnsee:

Postergação lrnmedlnta da, evacuaç.lo
do Suf.ac, até março próximo futuro; e:»-
snçSo do toda e qualquer pressllo quermilitar, quer naval, contra Flume; re-
conhecimento da forma acttin! do governodo Fuir.e, por parte do governo Itailn-io
e tratamento amíatoto para com Gabriel
D'Annunzio; concomitante reconheci-
mento per parto do governo Italiano do
representante do governo do Fiume tni
Roma.

Ne»tíifl con-tlçrion, Oabrlcl D'Annmizlo
cesrarA de ntlralr homens e navios da-s
forças regulareji Italianas porn Flume o
envínrft os sena diplomatas, homens po-
r'to.o no n»su'nnlo. A protima Confercn-
Cn. afim de combinar o i'rntn''o commcr-
ciai entre a ltalln e a VtiRO-SiavIa.

Sogunt?o afí tJetfaríicÓea rio n)p.«tno jor-
nal, o primeiro mln'stro, sr. «Tolltt!. en-
vlarft um reprerentante do governo Ita-
liara a Flume. rara dlscufr o. melon -lc
reJ-o'ver, amistosamente, o actual con-
meto.
MILLO K GIOt.ITTI EM CON FE»

RENCIA

AS DECLARAÇÕES DB LLOYD
flEOIlGH

LONDRES, 24 (U. P.) — O primeiro
ministro britannlco, sr. Lloyd George,
falando, a nolto paBsada. na Casa dos
Communs, disse que o gabinete havia
resolvido que as propostas relativas ao
reatamento das relações commerclaea
da Grâ Bretanha, com a Rússia, e so»
bre os quaes a Casa tinha dauo recen-
temente sua approvaçfio, fossem acel-
tas pelo governo como base para a con-
clusao do um accordo nesse Sentido.

O prlmoiro ministro accrescentou quo
os detalhes flnaes para a conctusfto do
um accordo seriam, provavelmente, ai-
cançados em conferências que deveriam |
ter tosar no final do corrente ann.i,
entre a delegação commerclal ruBsa e
officiaes nomeados pelo governo para
esso fim.
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i occnp çâo ie S. Domin-ros
A PRÓXIMA nETIHADA DAS FORCAS

NOKTE-AMEH1CANAS
WASHINGTON, 24 (U. P.) — O ml»

nlstro dos Negócios Estrangeiro» com»
mu nica que o governo <ios Estados
Unidos esta disposto a retirar suas for-
ças militares qu» estiveram adminis-
trando os nagoaloi da Republica de 9.
Domingos. ... .

O governo militar constituído por of-
flciaes da Armada dos Estados Unidos
tomou pftsse do mando no dia 29 de no-
vembro de 1916, após a Impossibilidade
daquella Republica fazer face fts cxl-
Kcnclas dos seus credores extrangelros.

Ultimamente, porém, tím surgido
muitos protestos contra o domínio ame»
ricano por parte dos dominicanos quo
aceusam as tropas dos Estados Lnl-
dos de Infllnglrem tratamento brutal a
muitos de seus concldad&oa.

Notrs de Hespanha
O ANNIVERSARIO DA RAINHA

MADR1D, 34- (U- P.) - Por o"-*5» jj»
passagem do annivrrsano natahcio da rainha
\'ictorij, tua majestade foi muito felicitada por
todos os uiembroí do governo e ilta» autorias-
dei do nino da Hcspanlu.

IIM I10ATO DESMENTIDO
MADRID, 14. (U. P.) — O sr. Dtvto d-s-

mentiu categoricamente o boato espalhado pelos
jornaes estrangeiros de qüe os representantes
da França e da Itália na Sociedade du Na-
ções haviam Informado ao representam», hesra-
nhol. sr. Quinonei de L-én, que as acçSes das
companhias alIemSes de elcttriciilade na Ame-
rica do Sul, adquiridas por subdito» hespa-
nhoes, estavam sujeita» Aa condições estipula-
das no Tratado de Versailies, visto nio bater
o governo hespanhol recebido qualquer notlfi-
cação rni tal sentido.

BEM MERECERAM DO GOVER-
NADOR

BARCELONA, 14. (U. P.) — O governa-
dor da cidade felicitou calorosamente os corpos
da guarda civil, bem como os da segurança pu-
blica e de vigilância, pelo modo som que sou-
beram cumprir o seu dever, na defesa ds bem
publico,
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D gabinete francez
A RENUNCIA DO MINISTRO DA

OUERRA
PARIS, Í4 (V. P.) — O W. André

Lefevre, antigo ministro da Ouerra, fa-
lando na Câmara dos Deputados, declarou
que demittiu-se porque a commmlss&o de

ROMA, 24 (U. P.
Millo teve ti"1* longa
prlmviro ministro, sr.

A SITUAÇÃO
ROMA. 24 (U. P.

Menrngoro" af firma
Flumo torna-se cada
acredllando que uma
se pm.rc!ndli»í Hon
ger levada a effelto.
predominando a Idéa

) — O nlmlrnnte
ro"fnrencia com o

Glollttl.
DE FIUME
) — O Jornal "II

quo' a situação dn
vez mais dolorosa,

conferência na qual
loglonarlo», poderia
peio facto do ostar
de paz.

; Finanças resolveu diminuir, em tres ml-
lhões de francos, 08 credito* militares que
elle aconselhou.

Accrescentou o sr. Lefevre quo elle ja
tinha consentido em certos eflrtes nos cre-
ditos por elle recommendados e estava
convencido de que nos cortes seriam pi-
rlgosos para a naçüo.

i Foliada na Santa Sé
OS CnBDITOS PARA O REPRESE*.¦

TANTE
HAVA, 34. (U. P.) - A Csmara doa

Deputados approvou uma muclo concedendo os
credilus necrstariui para a manuteneto, junto
A Same Sé, de um reprcacuUnte ptmuntntcdc Hollanda,

Uma cantora brasileira ea
Paris

NAO POURK ACEITAR O CONVITE
PARA A OPERA CÔMICA

PARIS, 23 (Retardado) — (A.) —
A senhorita Marletta Verney Campeio,
primeiro prêmio do canto £0 Instituto
Nnc'ono.1 de Mus'ca do R'o do Janeiro,
parllu para MI'i*o, acompanhada de sua
irmã a professora ura. Isabel Campello
o nua niSe.

Durante a sua permanência nesta ca-
pitai, a wsnhorlta Marlctta Verney Cam-
pello. participou do varies concertos, onde
obteve grandes sueceseos .? rrcou um no-
me multo estimado nos círculos de cnnto.

O »rr. Albert Corre, director dn Opera
Cômica d« Parle, desejava que a lllustre
art"sta braellelrn canta»se nn Onera Co-
mira, tendo pnra lopo feito alrntmns rtl'1-
gencia?, afim do demover a relutância dn
sor-hoHta MarlMta Verney Campello. que
nüo poude aceitar o seu convite, cm vir-
tilde do ter de dlvld'r o« seus estudos
entre a França e a Itália,

Nn oecaoloo da narfda da cantora
brasileira, foi-lho feita uma multo carl-
nho?n e significativa do*>redkln, ven^o-ae
nerso acto muitos ortl«tap francesas o
multaa senhoras da sociiíd.ide parlslenfc,
ni'm das da colônia brasileira aqui re-
«Identes.
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h ffGVsrno le Hiriiutj
JA' PENSA NOS NOVOS DIPLOMATAS

PARA A AMERICA DO SUL
CHICAGO, 24 (U. P.) — O corresnnn-

dente da "Chicago Tribuno", em Mn-
rion, no Ohio, Estado natal do senador
Hardlng, presidente eleito dos Estados
Unidos, diz quo o sr. Hnrdlng estil
dodlcando especial attenção ft escolha
do novos ministros para as Republicas
Sul-Americanas.

Em artigo publicado sobro as prova-
vels nomeaçOes dos novos ministros e
embaixadores, por occaslão do sr. Har-
dlnçr assumir cm março próximo vln-
douro, o poder, esse mesmo correspon-
dente accrescenta:"E" crença geral que o senador Har-
dlng nutre maior desejo cm collocnr
homens proeminentes como enviados
nos pnizeB latino-americanos do quenas varias capltaea europeus."

h sinn-feiners
A DESCOBERTA DB UM ARSENAL

DUBLIN. 24 (U. P.) — Annuncla-se
que as autoridades militares brltannl-
ras capturaram um arsenal de guerra
Slnn Fein. em Fermoy, 25 kllometros
ao nordeste de Cork.

Os soldados britannicos encontraram
33 carablnas, 3.00O cartuchos para ca-
rahtnas, « nm oerto numero de netar-
dos, explosivos o fornecimentos medi-
cos.

PROCURAVAM O AUXILIO ALLEMAO
LONDRES 24 (U. P.) — O sr. Lloyd

Oeorge. falando na Câmara dos Com-
muns. hontem, dc noite, annuneiou que
um certo numero de documentos foram
capturados dos "leadcrs" Slnn-Felners,
demonstrando que a Slnn Fein estava
envolvida nos "complota"* ailemlies em
1918.

Os documcnto3 serão publicados don-
tro de poucos dias.
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Creio í iostria
DEPENDE DOS ESTADOS UNIDOS
VIENNA. 24 (U. P.) - O Jornal"Mittns Post" diz que a Inglaterra e a

França cst&o dispostas a conceder A
Autsrln um credito momentâneo de
lincoenln mlIhOes de dollarta, desde
que os Estados Unidos effectuem em-
prestlmo em caracter .definitivo.

Todavia, ficam ainda multo dlfficels
problemas para resolver. A situação da
Grécia está attrahindo toda a attenção
do governo, que, om conjuncçío com os
aillados, procurara encontrar uma solu-
çâo compatível com os nossas responsa,
bllidadca.

Sinto - me profundamente commovldo
ante o estado de coisas na Irlanda. De-
pioro sinceramente a campanha de ultra-
gos e vio cnclas, por melo da qual um
pequeno grupo de meus subdltos procuram
separar a Irlanda do Império. Ao go-
verno Inspiram sympathla os servidores
da corda qu... procuram restaurar o man-

! ter a puz na Irlanda, rob dlífleuldadea e
perigos sem precedentes.

I B' o meu mala vivo desejo que de todas
as parles da Irlanda o povo procuro In-
sistlr na restauração dos metliodog con-
stitucíonaes, que sao os únicos meios pc-
los quaes se pode pOr um termo aos ter-
rivels acontecimentos que estão ameaçan-
do a ruína do paiz.

Tenho grande esperança de quo o actual
projecto de lei Irlandês venha n congra-
car todos os povos <lo Reino Unido."

Com rvlaçlo fl, Itussltt, ausim aa ex-
prime:"Espero 

quo a Rufsla multo em breve
lia dc realizar o valor da Liga da« Na-
jiílea V de outras daa nossas Instituições
ntornaclonaes, como uma força capaz do

¦ Implantar .1 paz o conclJlar o mundo cm
| uma commuiihüo c'v;liindora."
1 O rei tambem referiu-se A controvérsia

sobro armamentos navaos, nos seguintes
termos:

1 "O governo cst'i tomando na devida con-slderaçilo a questão do nonro poder naval,
com re rçao aos últimos desenvolvimentos
alcançados na arte naval."

ernpção h m vulcão
ALDEZAS SOTERRADAS

TOKIO, 21 (IJ. P.) _ Diz-se quo a
actual erupçilo do vulcllo Asama-Ynma,U'5 Icllomotros ao nordeste d« Toklo, é a
pelor historia daquella montanha \-uk«i-
nloa. A cratera cstft. lançando grandeucl.amnu' 1 do logo e nuvens do fuiniuM,
dalxandc cair e;n toda rcjiao uma ciiuv-ido úin?-n«.

Houve, em diversos dlstrictns prefol-tui-.ii.'!!. ].„rto do vuleiio, diversos cho-
quea scisiiio.sníphlcris, os qu.-ies causaram
grandes prejulzoí. As scontelhas do vulciloIncendlnrtim an florestiis perto do Ka-rulzawa. Consta que diversas aldeias fo-ram enterradas na lava, llocola-so que oa
prejuízos pessoas sorilo enormes,

Soticias dos Esteios üoiJos
UMA "GAFPE" DO MINISTRO DA

GUATEMALA
WASHINGTON. VA (U. P.) _ O Ml-

ninterlo do líxterior aceitou os desculpas
apresentadas pio sr. Julcs Blanohl, o mi-
nlstro da Ountemala nesta capital. O Ml.
nisterlo do Exterior declarou considerar
u cu.o como um "Incidente solucionado".

Conslderavn-Sii que o ministro guatc-nialense oommottnu um erro protocollar(luando visitou o senador Moses, de .Novo
llampshlroí consultnaido-o a respeito da
situação ein Guatemala, O sr. Blanohl do-
clarou quo não comprehendeu quo ostava

1 violando, po consultar o senador i<' o Ei-
l.-'.do do ,\'ovo Ilmnipjhlre, o protocollodiplomático.
OM RADIOORÁMMA8 DA IMPRENSA

WASHINGTON, 24 (U. P.) — O Con-
ercsso adiou as suas providencias rela-
tlv-As ao projecto dc lei visando a licença
para a transmissão tle radlogrammns da
Impronun, por meio doa apparelhos ra-
diographicos nnvnes — atfi o dia 6 do Ja-neiro, próximo futuro.
A FALLISNCIA DE UMA COMPANHIA

DE SEDA

NOVA YORK, 24 (U. P.) — A "Raw
Sllli Tradlng Comuany", de Nova Yorlt,
uma das maiores emprsiis nos Estados
1'nldos emprcgnilns no commercio de se-
da, abriu falioncla. As suas dividas ul-
cnnçam a cifra do: dois mllllúco de dol-
ts e os ocus haverea a do 600.000 dol-

lars.
A recente baixa no preço da sedn, crua,

i dada como nictivo da fallcncla da com-
panliln.

0 serviço militar líelp
A LEI APPROVADA

BRUXELI.AS, 24. (U. V.) — A Cama-
ra dos D pulados finnlmcntc approvou o mui*
to discutido projecto de lei, relativo ao sor-
teio militar. 0 praan do serviço militar, na
infantaria, é dc 10 mcz.-S, na artilharia, u, e
na cavallaria, 13 mez á.

146 deputados votaram il favor, e n con-
tra o projecto de lei.
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Noticias da America

A gratidão allemã
o

A mensagem de Natal do pres:deiile
Ebart aos paizes es.rangairos

Os a|padeciment(J3 pelos tenclicios dis-
pensâuos aos quo soffre;aJi ema toerra

BESRLIM, 24. (U. P.) — O sr. Ebert,
prvsldento da Republica AHomS, na sua
mensagem do Natal, dirigida ao Chanccl-
ler Fehresbach, exprimiu a sua profunda
admiração e gratidAo para com ou paiaca
estrangvlroH que tem auxiliado as possoan
quo pad-cem doa effelto» (U Kiierru.

O presidente da Repub.lai declarou que
as nações sul-americanas, osueoialineiue,
t?m sido multo generosas « liberaes pari
com a Allemanha. 8. ex. oitou o 02.'. .1 ^e
umn commlasilo chilena quo rvif;nc>iTK<iV«
fox ao çovorno ailom.to um rlriivo 10
>>alor de 150.000 marcos, d «t nídop ">
compra de presentes de Nata! pi ¦ ia OJ
phftos na guerra, alleti.-«l<s.

O sr. Ebert, presidente t>.-> ; iviiC
Alletna, tambem r<fcrlu-av
obras de caridade praticadas
nho» da Allemanha no Orlou'
Escandinávia, Hollanda, Sulssa •• ¦
tados Unidos, O sr. Erbert refer. ,
pocialnwnte á muitos donativos rocí', - -»t
da parte da Sociedades du Amlfjos, riiia
Estados Unidos,

de que o secretario de Estado dos Estados
Unidos da America do Norte, sr. 3alnb"í-
dpre Colby, acha-so aoompanhndo, nn ãüu
viagem a America do 8ui, por um corto
numero de J0rua.ilst.1s nortc-iimfrlcaniis,
oata elaborando um programniu do tenM
cm honra do scua eollefitui norto-.imo-.lcii-
nos.

Consta do prog;rnmma uma grando ro.
cepçjo e um "lunch". Os featejus sorilo
levados a effelto na própria sexto do Cr-
culo da Impicnsa.

SAUDACOKS DA IMPRENSA
MONTBVIDE'0, 24 (U. P.) — Toda a

Imprensa da aa boa» vlnilan aoa sra. Kre.
derlco II. Carvajal o M;ix llurcnn, cida-
düoa Dominicanos, os quacs estio via-
Jando pelas Amt.-rlcaa fnaendo unia pro-
pagam!» de confralvrnldado para seu pnlí.

No Chile

do Sul

WM IM'I"..VI)10 O.I'l1 KOI UMA
CATASTROPHE

SANTIAGO, 24 (A.) — Communlcain
<in cidado do Obonio tur havido ali um
formidável Incêndio que destruiu quatro
quarteirões do cisas, nos quaes se encón-
travam quatro rrrnndCB o imturtnnteii ca»
s«« do commercio. Mais iU> vlnla |»rOoáservlnm de dl posltos o adegas, (pin se cn-
coiitnn-am atulhadas do mercadoria.», as
as quaes ficaram completamente perdidascm virtude do pavoroso sinistro.

O Incêndio foi favorecido pelo vento
quo soprava multo forto a pela falta (16
aiTiin. O fogo nttlnglu proiorçües catas»
trophloas amer.çundo onvolviT naa suas
chammas todo o bairro a que pertenotitíuns caias IncendladiiH. Multas pcspoaa li-o-
todas, quo habitavam ob andares altos.
Ianç«rnni-Sa desde o quarto r (|Uinto an-
dar A ruu, na nnsla de se salvarem o no
receio do moi-roram assadas.

Os prejuízos calciilam-so uo mínimo, em
um mlihflo do pesos.

Ha muitos mortos o feridos, tendo fl-
cado multas nnilheres nem fala, pelo ter-
ror que d.-llnB so apossou.

A POSSE DO NOVO GOVERNO
SANTIAGO, 24. (U. P.) — O or. Ar-turo Alessnndrl, novo presidente do Chi e,

tomou solemncmenlo posco esta tarde, do1 aeu alto cargo, r.cobendo, logo cm segui-da, o Juramento doe mlnlntros que oomp.lo
o novo gabinete do «ou governo.

j Na próxima secunda-fclra, o prcaldentoi! cm exercício vae eo occupnr da nomoaçfio
j dos Intcndentes-governadores, do consclb»

de Estado e bem assim da nomeação ik>
vleo-prcsldente, cujo carro suopoe-Ba vlrla recair no sr. lunincl Toconnh

O NOVO GAIliM-lTE ..
SANTIAGO, 21. (U. P.) — O jornal "Ul

Mercúrio" ocoupando-*e da dentcnuçfio do
gabinete, dia que a nomoaçfio do sr. Moto

I para ministro das RelaoOoa Exterior,» foi
uma mt-dida muito ncortada o que vlrfi
garantir a manutençAo das relações u>
pala com ns demalfl nnçSes cstrangolraa.

VISITA DO REI DA HESPANIIA
SANTIAGO. 24. (U. P.) — O "Diário

Illustrado" Informa extra-offlclalmentf,
nue o rol AffonFO da Hespanhn Visitara o
Chile, no próximo mes de Julho,

AGRADECIMENTOS DE UM DIÁRIO
SANTIAGO, 24. (U. P.l — O "Diário

Illustrado", npplnude * agradece a altltu-
de do presidento Al-«sandrl, quando dei-
npprovou energicamente o» desmandou
conimettidos pelo povo que Injuriou <si
seius rednítoreo,

O PEllItiO DOS NOVOS IMPOS'1'03
BUENOS AIRES, 24. (U. P.) 1, ,1,

Confed ração Argentina de •' r-'-vi ¦.', -t
Industria e Producção tdWgi
inara do Cormmerolo Norte..-,
dlndo-lho que enamlne o pi
pres 11 fa a imposlçilo de dlr-
dos sobre o lrlgo, milho, III •
geladas o outroo produetos, »
rojeltada, faiendo notar qu.' ;
pode tomar medidas dc repita
rlmn prejudicar o commerei- .
te-amcrlcnno, Justamento no itir,
que nmboa os paizes B-- esforçam ,
bustecr aa suaa relações oonmiírclaeü,

Na Argentina
HOME.\A«E.\S AOS MARINHEIROS

ITALIANOS
RUENOS AIRES, 24 (U. P.) — Con-tlnuain as demonBtraçocs oom grande en-

thusiasmo pelas sociedades Italianas, pe-Ias autorldndcii argentinas e pe;o povobuoniirense, ein honra do príncipe Almone
e da oftlolalldade do encouraç.ido "Roma".
Alem do banquete offcrecido pelos souios
ao Jocliey Club, e outrao associações d«
gymnastlca e da esgrlma, no ra fto im-
pcrlo do Jookcy Club as nocleclndes italia-
iiub offcreccram «o prlncl|)c Almone e ,1
ofriclalldade do "Roma" um grande baile
no theatro Colyscu e uma funcçilo extra-
ordinária no theatro San Martin.

O PARLAMENTO POUCO FEZ
BUENOS AIRES, 24 (U. P.) — O Jor-nal "Ln Rnzon". occupnndo-eo dos tra-

balhos parlamentares durante o nnno de
H'20, lamenta a sua deficiência e 03 po-brea resultados alcançados durnntc a ses-
n&o legislativa que acaba de findar, fa-
zendo votos para que na nova rouniao do
Parlamento seja enfrentada a lmmensn
obra ainda a realizar em beneficio do btiu
publico.

A GREVE DO PETRÓLEO
BUENOS AIRES. 24 (U. P.) — Con»

tlnua a greve dos refinadores de potroieòcuja escassez provocou sensível dim!-
nulção doB serviços d* automóveis. •

AO ENCONTRO DO "FLORIDA"
BUENOS AIRES, 24 (A.) — O Foder

Executivo considerando que o coura-
çado norte-americano "Florida" nao podeentrar no porto de Buenos Aires devido
ao seu grande oalado, enviará expressa-
mente a Montevldéo um navio de guerraargentino, afim de trazer, para esta ca-
pitai, o sr. Colby, actualmente nessa ei-
dado.

O PRÊMIO DR UM MILHÃO DE
PESOS

BUENOS AIRES, 24 (A.) — O prêmiode um mllhilo do pesbs, da loteria do
Natal, foi tirado pelos empregados da
succursal em Kosarlo, do Banco de Ita»
lia e Rio dei Plata,
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No Uruguay
CM INCIDENTE JORNALÍSTICO COM

OS ITALIANOS
MONTEVIDE'0. 24 (U. P.) — A «•lonla Italiana reuniu-se no Circulo Ita.

Ilano afim de tratnr da altitude n ser
assumida pelos Italianos fto Uruguay em
faro dos dlzeres publicados no Jornal "El
Dia", os quaes os Italianos consideram
offenslvos paru 0 seu palz.
PARA RECEIIP.R OS JORNALISTAS

AMERICANOS
MONTEVIDEO. 24 (U. P.) _ o Clr-culo da lmorcnsa. tendo cm vlata o facto

Em 03i por do sa»
patlnhoa

PAPA' KOEIi delta, presente dobrado.
Vantajosas reduecõea era calcados

para creançaa

ÜlUmos dltvs da GRANDE VEIV»A
ANNl-AL

CASAS

Cm>
Ouvidor. 103.
Cnrloci', ."18.

UruiriNiyniin, 83,

Cnmcrlno, 170.

Estnclo da Sii, 00
V. do Rio nranco
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DIREITO E O FORO

AS FALLENCIAS
REniNDICANTE QUE NAO PEDIU RESERVA DE QUOTA

NíO PO'I)E IMPUGNAR P AGAMENTOS EFFECTUADOS, EM-
BORA FIQUE A MASSA D ESPROVIDA DE NUMERÁRIOS PA-
RA O SEU PAGAMENTO. D ECISAO DA 2* CÂMARA DA CORTE
DE APPELLAÇÃO.

Na rallencia úo César & Duarte, que so que os Impugnantca n"o tinham P^o «-
processou na 2a Vara Cível, John Moore serva de quota e, portanto, se pagamenios
C. apresentaram uma reclamação rclvindl- se eíTeclnaram a culpa lhes Çotiba.
catorla para haver mercadorias que, em O sr. dc-embargador Carvalho J 

Mello,
vésperas da rallencia, os fallldos lhes eom- dando o seu volo. declarou que negavai pro
praram. Como os bens ja tivessem sido an- vlmento ao aggravo n,To srt.pelo ri n «menio
teriormente vendidos, o Juiz. Julgando pro- Invocado pelo desembargador rei»r,m
ceüente a reclamação, condemnou a massa mo tnmbçm porque »:WP«W?\el"e\
ao pagamento do equivalente cm dinheiro, «liados tinham sido perfÇ «»m™e IC%,;

Essa decisão rol confirmada pela 2a Ca- representavam despesas setnias.«"«« »^«
mara da corte de Appellação, estando cm lenda ricarla paraliads, W W""<»»
vias rto julgamento o recurso extraordlna- que se enquadravam no art. 158 oa lei ae
rio interpnsto pclo.llnii.datario^ara o Su- rallencia». 

^^ q ^^ nMnltMinenU.
premo Tribunal, pela allcgaçao deste de re- assim, »•••>>» ",''"-^mvã c conf Ir-

i da justiça legal cm appllcar o nrt. ne-ando provimento »"maí"a^,t°anJ,ll, lr

142 ela lei de rallencia, que e-tnbclece que mnndo a derl-mo ae_prirnMrajnsiancw.cusa da justiça legal cm appllcar o nrt
142 ela lei de rallencia, que estabelece qu.
depois de vendidos os bens nüo se admlt-

Sessão extraordinária
Está convocada para segunda-feira proxl-

ma uma sess&o extraordinária do Supremo
Tribunal Federal.

se conheceu do recurso, unanimemente.
Impedido, o ministro Muniu Barreto.

Appellaçõee clveia — N. 3.385 — Dis-
trlcto Fedral — Relator, o ministro Gul-
nrarRes Natal; Ia nppellante, o Juli fe-
deral da Ia Vara; segundoa appellontes.
Manoel da Sllva Pereira e outros: 3a ap-
pellanto, a Unltlo Fed ral; appellados, on
mesmo» — Dou-oe provimento a appella-
ç.Ro do Manoel da Sllva Pereira e outros,
contra os votos dos ministros Guimarães
Natal, Godofredo Cunha. H. do Barros.
Viveiros dc Castro e Muni» Barreto. Jul-
gada em.virtude de preferencia concedida
na nesaao de Ia do corrente.
,'N. 3.733 — Districto Federal — Rela-
ter, o ministro Guimarães Natal: appel-
lante-, M. J. Gone-nlvoB, liquidatarlo dn
massa fallldn dc Kerman & Groon; appe,-
lado, o Banco Allemao Tranont'antico —
Deu-se provimento a appellação parn
mondar que o .lulz "a quo" Jule-ue a oausi

usou da palavra, em derosa do agjrava-
do perante 

ra 
?a Câmara, o advogado sr.

Pires Domlngues.lem essas reclamações.
Tendo-se rtcstituldo das runcçOos do 11-

tiuldatario o sr. Alexandre Barbosa da Fon- — , _
seca, prestou suas contas que obtiveram conljtmnar a, companhias a Inctemniaaçoea
parecer favorável dos fallldos, do liquida- tRo etovailaa que enrlqnci-am ns famil as aas
tailo e do curador geral das massas, ten- vi,.timnB e com assento no art. l.o37 ao
elu ílelo Impugnadas por John Moore k C, Coaim civil. Julgou a acçSo procedente pnrn
que, reconhecendo embora que o llquidata- c,imicn,nar , Un:ao a pagar noa autores a
Ho tinha effectuado pagamentos legaes com ind(,lnn|.»cSo que Ibcs assegurasse o* mes-
«utorlznoau elo Juiz. Impugnavam-tVos por- ¦ rc:t(iiinCi-to.i nm- p.-rcebiam em vida dc
quo devia guardar-se para pagar o credito ,n|| José &K Motta.
decorrente da sentença prorerlda na rcl- Entendeu o relator da sentença que a lei
VlnúlMcBo. mandava parar ns dcFpesna de tratamento e

Respondendo a osso impugnaçío, allegou enterro da vlçtlrn» parte W'»' « 
JffVvl.

o ex-llquldatarlo, sr. Fonseca, que eram ta mensal equivalente ao que vencia a vi

lemes c Inianiiurnavol* os pagamentos quo' ctima.
tinha relto, portltto se tratava de custas, Em flo de npp(.iiaç"o o Snp'emo Tribu-
aluettols do prcillo oecupado rela mns?» , Il>dl,ra1 conheceu hontem do caso.
durante o perlndo syndical, honorários do Q mln|Blro Guimarães Natal, r lator dn
advogado qne derendm a massa, publlrn- ftito nunifctonse peln confirmação da sen-
çíics, etc. que representam encargos cia ,, n(, c<|ta ,t ajustava n doutrina
rins*, o rlnmals.os rclnvlnrticantes nilo ti- rvt:n(> sm,m proclamada,
nhnm pedido reserva de quota aitloriíada >"0 ^nistro pedro Imensa, rernor, reprodn-

CHRONICA DO FORO
CONCORDATA HOMOLOGADA

Em assembléa de credores hontem rea!!-
zada, foi pelo sr. Auto Forten, Juln da
Ia Vara Cível, homologada a concordata
offereclda por Geraldcs & C„ negociantes
estabelecidos A rua da Uruguayana H2,
para o pagamonto do seus débitos com
SO a|\

ACÇAO ORDINÁRIA
No Amazonas falliu a firma Klernran &

Green. Como llquidatarlo desta, M. J. Gon
calvos propoí na Ia Vara Foderal deste | de mcrltls — Julgada em vlrtune ae pr
districto, uma acção ordinária contra o • ferencla concedida nn sessão de -2 ae.
Banco Allem.to Transatlântico para ser , corrente. ... ,
revogado o endosso feito por um do» so- . N. 53 — Districto Federal (reforma cl"
cios da firma falllda dentro do termo IcgRl autos) — R-lator, o ministro H. de nar-
da fallencia, de diversos tltuloa camblaes roa; nppollante. a Emprese. Edificador,
que estavam em poder do mesmo banco, appellada, a Fazenda Nacional — Preii-
npezar do reiterado» avisos para nüo rea- mlnarmente reso'veu-so annullar o pro-
lizar seiiie.haiite transacçào. Pedia o-autor oofío de fls. 118 em deante, unnntm -

i que foB»o o banco condcrnnado a restltulr mente. _ , ¦ ¦
os títulos ou Indemnliar o valor delles A N. *.92" — Dlntrlcto Federal (embar-
massa. gos de declaração) — Relator, o ministre

O réo conteatou a legitimidade do autor Viveiros de Castro; cmbnrrantVA. Br-<si
para estar em juiio vlato nlo ter apresen- & C. — Foram recitado» os ombir"c>
tado a sentença da fallencia nem o termo por nada haver a declarar, unanimemen
de llquidatnrlo. te — Presidência do ministro André Ca-

O Jul»; da Ia Vara, com assento no ar- vsleante.
tlgo 672 parag. 1« do Regulamento 737 de O ministro Sebnptltlo de I.ncrda. pedln
1860. julgou nullo o processo. do a palavra pela ordem, apresentou a (">

nte emenda oo regimento do Tribunal

pelo nrt. 134 da lei dc follcnctns. o damno moral que os coll gnn mnnda-
Dcspresad» a lmpugnaçfln pelo .lul» ri.l ''" " 

B u n nr í m 1 r." 
~ 

O' Código Cvil 
"restringira

2a Vara Civel, que Julgou Imãs e bem pre- conceito do damno moral, mas n»o
stadas as contas, os Impugnantcs agirrava- « """•,,„„
r»m dessa deMsíln parn a 2a Camtra da
COrte rte Aptiollaç.to, recurso que rol hon-
tem juleado, ,. , .

O rtesemb.irirartnr Francelllno. relator
declarou negar provimento ao aggravo, por-

emnizaçãa por

Sempre qne tem a decidir cas^s de Inde-
mniiardes visa menos a obrisnçao dos re-
spon«ave's que o dreito das victimas.

Acha qne a ind.nin inção devo aer a mnis
ampla possível e nilo pode desprezar n cir-
cii^vstnncla de augmento que teria a vi-
ctima.

Esti era chefe tecelilo da Companhia de
1,'nlin de Rnpopembn.vcncln 300$ pnr me» em

eeeoXoV^lV^Ò^ ÍSSSH !2? ÍJÃ 
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«^^
enr cóòsêqu" nela do choque de dois trens da prer.ar esta cire.im.tanc...
Estrada dc Ferro CiMitriil do Braall, o opo. O ministro Soliastão de Lacerda, neom-
r/r" Carlos José da Motta. panhoU o seu collcca Pedro Lessa, menos

s. Tiuvn e filhei»; menores -propuzeram uma quanto ao damno moral. _
acèilo contra a Onlüo Federal, pleiteando Dcbntldo o nssumpto, foi a dec.sèlo appel-
indemnir.açao de 200:000$. laeln contirmada, negando-oc provimento A

O Juiz negnndo ao mag.Btrado nrhitrlo dc appellação.

Interposta appollaçilo, oftereoeu o autor guln.,. >.. 
appellante a prova de eua Invocada quall- "Art. 218, pnr.iüTnpho unlco — Pub-t
dade. tinm-so na palavras — um relator, qu"

O Tribunal em sua sessão de hontem verificado o ern-o, declarara deserto e re-
deu provinKnto ao recurso para mandar nunciado o recurso — pelis seguintes:
Juiz "a quo" Julgar "de merllls" a luejão. relator, nos casoa do principio deste pi-

REIVINDICAÇÃO PROCEDENTE i 
"^Hfi^do 

pelo relator que os àutr*
Por sentença de hontem o sr. Souza nSo foram preparados em tempo, os apre-

Comes, Juiz da 4a Vara Civel, attendendo ! s ntarn. pnra julgamento da deserção, nn
ú recamaçjío relvlndlcntorla npresontadn primeira sestlo."
por C. Oliveira Vaz na fallencia dc Fran- i Ficou a referida emenda sobre a mesn
CÍ6C0 Lombardi, mandou entregar aquelle i para ser discutida cm uma das proxlmc.r
n contrato de arrendamento do prédio | eesafles.--- - . _ 0 

pPM||icn.0 convocou umn sessão (x-
traordlnarla, para segunda-feira, 26 do
corrente.

APEDIDqs

n. 172 da rua 7 de Setembro.
CO.NDEM.VAÇAO

Pelo ar. Galdino Siqueira, juiz da 4a Va-
ra Criminal, foi liontem c»ndcmnado a ein-
oo annoa de prlsilo e multa de 12 1|2 "l",
iiráo médio do art. 356 combinado com os
r.rts. 3D7 c 383, todos do Código Penal,
o réo José do Nascimento, por ter, cm !3
de Julho ultimo, escalado o prédio n. 270
da rua Barata Ribeiro, e d'all subtraído
um reioglo e corrente de ouro avaliados
em 6001000.

iíXP£DIENTE
SUPREMO TRInilXAI,

de clinica do Hospital de
 Senhcra da» Dores lllospilal.

Sanatório), rx-interno da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro. Clinica de moléstias intemni — especialmente do» pu!
rn6es e coração. Sypliilis. CONSULTOKI O: Ru» da Carioca n. 44. "as segundas, quartai
t n-ztas-Ieiras, fla 16 horas. RliSIllIÍMI A: Avenida Maracanã 11. 7.1> lei. i.l« V.

Dr. Monteiro de Castro ..;,
o-

Camanho Sóbrio & C,"

FEDERAI,
Sessão, em 24 de dezembro de 1320. (8»extraordinária).
Presidência do ministro Herminlo dcEspírito innto.
Procurador geral da R. publica, o mi-nistro A. pires e Albuqtierq»uo.
Secretaria do sub-secretarlo sr. Edmun-do da Veiga.
A's li horas e meia, abrlu-e« a sessão,

achando-se pro» ntes on ministros André
Cavalcanti, Guimarães Natal, Pedro Lee-
sa, Godofrodo Cunha, Leoni Ramos Mu-niz Barreto, Hedro MHihsIU, Sobastiao
de Lacerda, Viveiros de Castro, Hermv-
neglldo de Barros e Pedro dos Santos.

Deixaram de comparecer os ministros
Jollo Mendes, com oausa Justificada, t>
Edmundo Lins, que *e acha em gozo de
licença. .

Foi lida e approvada a acta da soasao
anterior.

O presidente uubmettcu no Tribunal o I rea: b rancellluo
requerimento em que o sr. Alberto Rodrl-1 ilio e Mullo.
guos Chav. s pedia preferencia para o jul-
gamento da revlsio criminal n. 2.147,
sendo concedida a mesma preferenciaunanimemente.

Corte de Appellação
SESSÃO DA 1a CÂMARA — Prcul-

deiue, ueseinbargauur Celso liuuna
raes; sueruiario, sr. Celso Vieira.

Compa receiam os uuseinbaiKiidores
C.cero Seabra, Torquuto elu h iguu.ru
uo u Saraiva Junior.

Julgamentos:
Apiiellaçues eiveis — N. 3.390 — Re-

iaior, uusembartjiioor Torquato de Ki-
„ueireeio; aiípciiaiile, Uaimo elo Crudr
.0 Movul; a,<p. uuuoii, José Joaquim 01
.vssumpçao e sua iiiullier. — i»egou-b.

co vi umn 10.
N. 3.4J2 — Relator, desenibargadoi

eJleero beabra; apijeuiinte, 'ihereíu l''cr-
icira Ijaniazio; appoilauos, lluuein ui
1 asconcellos e outros. — Converiou-s.
.111 (lil.gencia, at.in 110 serem haoilua-

os os ncriit-iros elo autor.
Passagem ue autos — Appcllações cl-

.eis — I\s. 3.D3S e 2.655 ao uoseiubar-
iauor Torquato de Figueireuo. .N.-,.
.1.383, 3.921, 1.513, 3551 au Uosoinbargu-
..ur Saraiva.

Em miisa — Idem, n. 3.908.
Com dia — Idem, n. 3.962, 4.009, 3.410,

:l.528, 3.652, 3.942, 3.966, 3.973, 3,'Jú...
4.160 e 3.776.

Accordios publicados — Idem, ns.
2.992, 3.264, 3,853 e 2.4:0.

SESSÃO UA 2' CÂMARA — Presiden-
tc, dusembargadoi .Mlbuco de Abreu
secretario, sr. C.cero Hrant.

Compareceram os srs, desombartrado-
Guimarães e Curva-

Estrada de Ferro Central do
Brasil ,

MOVIMENTO DE TELEGRA-
PHISTAS

Por acto ele hontem. os praticantes
de tclegraphista Carlos Reis, Hellois
elo Oliveira, Manoel Bastos, Christov&o
Amaral, Eurico Patrocinio e Waldemar
Magno de Carvalho, foram mandados
servir respectivamente para Buarque.
Alfredo Vaseoncellos, Geronymo de
Mesquita, Mathias Barbosa, Cacapava c
Realengo,

CABINEIROS
Os ajudantes de cablnelro Hermann

Cardoso Junior e Horacio Bonessl fo-
ram mandados servir nas estações do
Deodoro o Engenho Novo.

VARIAS NOTICIAS
A estação Central forneceu hontem,

por conta dos Ministérios, 25,5 passa-
gens, na importância de 726(600.

Por m\o haver vaga o director nüo
deu a transferencia pedida, por Mario
José da Silva o Antônio José Junior.

Tambem nao foi concedida a per-
muta pedida pelos empregados Ramlro
Gregorlo c Enrico Francisco dc Lima

Te-ndo José Antônio Machado, pc-
dldo readmissao, o dlrector nilo a con-
cedeu.

Em abaixo nssignado dirigido ao
dlrector da Estrada, os moradores du
Paracamby, pediram nugmento do lo-
comoção,

Esse pedido vae ser satisfeito.
DESPACHOS DA DIRECTORIA

Foram despachados os seguintes rc-
querimentos: Waldemar Fcrnnnili'1
Clareia, Jorge Cândido de Oliveira, Ca-
mlllo da Silva Ferraz, Maria José En-
cobar Telles,, attendidos; Plácido Tei-
xelra, nilo convém; Luiz Alves Cavai-
cante, idem; Villus BOa» & Comp., pc-
dindo restituição de cauçfto — Restl-
ttia-se; Cícero Teixeira, pedindo resti-
tulçflo de cauçílo — Itestltua-sc; Dias
Garcia & Comp., Idem, Idem; Virgílio
Fernandes de Paula Guilherme, lier-
narelino do Oliveira, Mlddletown Car
Company o Eelulte-rio Luiz de Paiva —
Completem o sello.

TRAFEGO
Requerimentos despachados:
Pedro Itacellar ela costa, compareça,

urgente, no Escriptorio Central desta
divlsiio; Theoeiorleo Teixeira Cardoso,
concedo, com o abatimento de. 75 °|a;
Pompeu dos Rola Freire, sim, mediante
recibo; Mario Gonçalves Ferreira, sim,
como extranumerarlo, devendo sujei-
tar-se fts exigências estabelecidas; Jo-
sé Severlno, mio ha o que deferir; Jo-
3é Lulz da Rocha, J0A0 Pereira Dutra
o José Francisco ela Sllva, concedo, na
reirma elo regulamento; Lulz p'ernan-
eles Lima, deferido; Mario Sllva Simões
Corria, permitto 11 ausência do servi-
co iior quinze ellns; jlrlsléo da Sllva
Fonseca, como pede; Alberto da Costa,
dirija-se a directoria, querendo.

No Lloyd Brasileiro
Amanheceu, hontem, pela manhd neste

porto, o "Ruy Barbosa", qu<. voiu do sul.
A sua cargn foi de 18.000 volumes c

a renda de 79 :000|000.
Entrou, hontem, pela manhã, vindo

ele Snntos, o "Avaré".
O "Jofio Alfredo" partira hoje paraI os portos do norte. Indo até o Para.O diroetor, npezar das concesfirtív*

existentes no.» fretes do algodão, rosol-
vou, a que procedeu, fazer nova» conces-¦¦"h».'» pnrn e.-^.Ts moren^oriafl.Na proxima segunda-feira serA cn-
treguc no trafego o paquete "Oyanock",
f"i> ainda se encontra nas offlclna» de
Mocanguê.

^^*^*^>-*^'^'*»^V*V%***>J»*V»«**»iJ»*»»J*

13 obras ia lancha tmtí

JULGAMENTOS
"Habeas-corpuo" — N. 6.622 — Süo

Paulo — R lator o ministro Leoni Ra-
mos; paciente, Jo&o Uaptlata Mineiro —
Copverteu-se o Julgamento em diligencia
para se pedir ao ministro da Justiça a
remessa do original do Inquérito que deu
causa A. expulsão do paolente,: contra os
votos dos ministros" Pedro Mlblelll, Pe-
dro Le9sa e André Cavalcanti, que con-
cediam desde logo o "h-aboas-corpua", e
dos ministros Leoni Ramos e Godofredo
Cunha que negavam a ord-m.

N. 6.629 — S. Paulo — Relator, o ml-

Julgamentos: ,
Aggravo de petição — N. 6.366 — Re-

lator, desembargador Francelllno Gul-
mardes; iggnivnntes: John Moore *.
C.i aKgravaelo, Alexandre Barbosa de.
Fonseca. — Negaram provimento.

N. 6.36S — Relator, desembargador
Carvalho e Mello; aggravante, Altulr
Thaumaturgo du Azevedo; aggravado.
Álvaro Barroso-da Silva, — Idem.

N. 6.369 — Relator, descmburgadoi
Carvalho o Mello; aggravante, Jacqu.;
de Carvalho Bompst; aggravados, 03 II-
quidatarlos da massa falllda du ' A.
Carvalho. — Idem.

N. 6.370 — Relator, desembargador
Francelllno Guimarães; aggravante.
Edgard da S.lva Gonçalves; aggrava-
do, Antônio da Silva Peixoto. — Idem.

nistro André Cavalcanti; pnelente, João '_N' ?L3,7' 
-„.R1«l8l°!;„^S^.'irlÇ"d°1'

Garcia Leal ± NSo se conheceu do nedl- I Carvalho « Mello; aggrayantes, bran
cisco Rodrigues dc Barcellos e outros.

I aggravado, Oliveira do Amaral, tio e
| tutor dos menores Diva, Murlllo c Ho-
! mero. — Deram provimento para que o
1 juiz "a quo", reformando a decisão
l aggravada, autorize o Inventar.ante

•+0*-

IM1ORTADÚRES E EXP.I&TAD0R8S

Estopc

Olcos de linhaça e Lubrificantes, Graxas

)d, Cimento, Hlvaiades, Qesso, Tintas

Chimicas e Mincraes, Collas para Industria

Gazolina, figua-raz, Carbureto, etc.

GELATINA PÁRA CHAPÉUS

Garcia Leal — NSo se conheceu do pedi
do por eer originário, unanimemente.

N. 6.632 — S. Paulo — Relator, o ml-
nistro Godofredo Cunha; r corrente cx-
officlo, o juiz federal; recorrido, o pa-
ciente Mario Maria da Conceição — Ne-
gou-se provimento tio recurso contra o i k;v-ar „ e.fc|t0 a vemIa noa tcrmo3 d
voto do ministro Godofredo Cunha, Ausen- | prumesnd convencionada entre os Ir
tes os mlnlstroB Munir Barreto e Pedro luaoi> do inventariado e José da Sllvie
Mlblelll.

N. 6.634 — 8. Panlo — Relator, o ml-
nistro Muniz Bnrreto; recorrente, o pa-
ciente JoHo Dias Carraquelra; recorrido,
o Tribunal dc Justiça — Negou-se provi-
m-into no recurso, unanimemente.

Agravo de petição — N. 2.835 — S8o
Paulo — (Aggravo do art. 44 do Regi-
mento) — Relator, o ministro Leoni Ra- (

aggravante, Antônio Galvilo —Deu- i

Praça.
N. 6.376 — Relator, deoembargadoi

Francelllno Guimarães; aggravantes
Joilo Evangelista Tavares e outros
aggravadn, Rachel Loureiro da Costa.
— Negaram provimento.

N. 6.3S0 — Relator, desembargadoi
Francelllno Guimarilee; aggruvantes
Costa Pereira, Mala & C.i aggravada.

moa; aggravante, Antônio uaivao -ueu». Companhia,d* Tecidos do Llnho Sapo-
se provimento em parte ao aggravo con- i pcm,^a'," *a?m' „„„„ *. „..i„i,„ Vo
tra os votos dos ministros H. de Barrei e ?,0,^t;1^T8^""^,.mbSo^f.«
Oulmarlle- Natal, Au-^nte, o ministro Pe- «« • 

aMf^ gfr
í. . «». t> .'«* t»«i„.«. „ ~i ao desembargador Carrilho; ns. 6.37S
?• t-»l,..T..Pl?í*. -^t°Ii,L± 6.383. ao desembargador Francelllno

O sr. Ferreira Chaves, ministro da Mari-
nha, solicitou no seu collega da Fazenda o
pagamento da importância de 45:000$, pro-vnlente de obras executadas na lancha".MissOcs".

Caixa Geral (b Famílias
Com grande numero de acclonlutas pre-sentes o representantes da Imprensa, roa-

lizou-so limitem, Aí 13 horas, o habitual
iirtclo semestral-de apólices desta compa-

ntiia.
Furam sorteadas 7 apólices, das quae*

algumas pertencentes a pessoas residentes
nesta capital.

Termlmidn o sorteio, usou da palavra o
sr. Dcnjamln de Magalhães, que, em nome
Ia Imprensa, congratulou-se com 0:t dlre-•tores da Caixa Geral das Famílias, pela
brilhante dlrccçüo que os mesmos vêm
ibinito A relerlda companbla. Agradecendo,
rm nome da companhia, falou o director--ecretarlo Vlllela dos santos.

0 6; Congresso Brasi-
leiro de Esperanfo

233, RUF. BUENOS AIRES, 233
. ;End. Tel. SOBFJCA

Telephone Norte 1831

nistro Sebnstllo de Lacerda: nggravnnte.
a Companhia E. F. S. Paulo-Rio Grande;
aggravado», ar. Fcrenez e sua mulher —
Julgou-se renunciado e nüo seguido o
aggravo por ter sido preparado fora do
prazo legal, unanimemente.

N 2.892 — Districto Federal — Rela-
tor o ministro Viveiros de Castro; aggrn-
vuiite.» José de Figueiredo Bastos Junior
e outros; aggrnveda. d. Chrlstlna Venln-i
de Carvalho — Negou-se provimento ao
appravo, unanimemente.

j» 2.897 — Districto Federal — Rela-
tor, o ministro Gulmarfies Natal; aecT*-
vanto, José Caetano Alves de Oliveira:
nggravndo, Antônio Nlcollno — Neeou-so
provimento ao nffirr.ivo, unanimemente.

yj. 2.898 — Bahia — Relator, o minis.
tro Pedro Leísa; «ergrnvantes, sr. Fran-
cisco Waldemlro Câmara Coelho e Rap-
ponl & C.; nggravados. os mesmos —Deu-
ec provlm-nto ao aggravo de a. Rapponl
ft C, unanimemente.

A Sorfimenío completo de ciganos e charutos de tsiias as marcas t fabricantes oaciacaes e e traogeiios ü
ARTIGOS PRRh PUnftNTBS O INSTl.LLftDA NO DnR DA BRftHrl i i

C. CASTRO
GALERIA CRUZEIRO AV"N!DA CENTRAL I

CASA MEÍM
CflSfl PONDflTfl HEL 1848 Dfl FRrtHÇQlS HENRI flEIH

Successore

J. ARTHUR WRAUBEK

Code
Adresae Telí-grnphlqnc CASA IIEISI — nlo de Janeiro
A. D. C. 4a e 5a Edltlon —— Teleplione, SOO — Central

Grande Importntrlce dl conserve, vlnl, Hquorl, formngBl dl <ntte le Qnnlltá
GRANDE DEPOSITO DI VIM ITALIANI E FRANCESI

Conserve frnncesl, Itnllnnr, am erlrnne, Ingleul e naatonall

FAUDRICA DE SALSICCE, 8A LASII, MOIITADULI.E ECC.

Cbarcatetie Françalse — — llc-«tnnrnnt a Ia earte

Rua da Assembléa, 115 a 119
KIO DE JA.\ElRO

Aggravo do instrumento — N. 406,
desembargador Carrilho.

Em mesa — Aggravos de petlcno —
Ns. 6,384, 8.385, 6.386, 6.388, 6.390 e
6,398.

VARAS
Ia VARA DE ORPHAOS — Juiz, sr.

Eurlco Cruz; escrivio, A. liezerru.
lnvtiitarios — Alzira GuimarAes No-

eueira. — Julgado por senteneja.
Anlonio Goncalvos Pereira da Silva

— Defiro a petição de fls.
Anna Clara Ruptista. — Voltem â C.

de urpnaus.
M^ria Martins Modclros. — Proceda

se A partilha.
Lyd.u Marques de Souza. — Digam

os Interessados.
1'raxedes José de Oliveira. — Na

fôrma da promoi:5o.
Oeorglna de Siqueira. — Digam ou

_.. _. interessados.
Recurros extraordinários - N. 1.435- »">>«' «* Silva Elras. - Julgado

S PauicT- Relator, o ministro Muniz! l>or -enienca.

BarretoT recorrente, P-dro Antônio Sanf „ 
-*"i.»»J 

£?•• 
de Mattoa- ~ Proceda

^/r^^^^^^^^^^g: 
•„,„. _ ao contador.

^'.^TSrt^wiSÍ ™°™o voto! canítd. Caetano Barcellos. - Prosi-

do ministro Pedro Isttn, nue delle conhe-
cia e Ibe negava provimento,

N 1.45S — Pnrahyb* (criminal 1 —
Relator, o ministro Viveiros de Castro;
recorrente, Antonlna do Carmo Pontes;
rooorrldOB, a Juetlça Federal e Frincl.ico
d^> Souza Castro e outros — Preliminar-
mente Julgou-se nio ser cn«o dc recurso
extraordinário, unanimemente.

N l 458 — Serdpe — Relator, o ml-
nistro Guimarães Natal: recorrenr, a Fa-
zenda do Estndo; recorrida, d. Isabel Pln-
to de Campos — Preliminarmente Julgou-
se nilo eer cneo do recurso extraordinário,
unanimemente. _ _

2 886  Pnran& — Relator, o irriniBtro
Pedro Mlblelll; recorrente. Ellas de SI-
queira COrtes; recorrida, d. Eugenia Fer-
reira de Siqueira — Preliminarmente nlo

ga-se.
Heitor de Mello. — Proslga-»s.
Joaquim Uaptlata de Mello. — Defl-

re a petiçüo.
Miguel Duarte Pinto. — Na fôrma

Ja promoção.
Maria l.ulza Luzia Schader ou Júlio

Emll.ii Henrique. — Satlsfaça-ae a
promoção.

Maria Colina Mncma de Souza. — Di-
gani us inlcrcasaetos.

jose dos Santos Oliveira Junior. —
Digam os Intercsandos.

José Francisco Antônio. — Digam
os Interessados.

Maria Verônica Murat. — Deflro n
petlçêo.

D. Gabrtella Targlnl Moss. — Digam
o sinteressados

José de Oliveira Soares. — Proceda-
se a avaliação.

Esperança Maria dos Prazeres. — Es-
peça-se o alvarA.

Álvaro Araujo Porto. — Indique
i-orrector.

Adhcrlram ao fi» Congresso Brasileiro dc
Esperanto, a realizar-se nesta capital, cm
fevereiro de 10-.it, mals as seguintes pes--nas: Dd. Irene Amélia Santos e Sophla
Monteiro de Darros, senhorita Alice Fer-
iludes tlnrrus, srs. dr. Hernani da Mottn

Mendes, Octavio A. do Azevedo Macedo e
Mlhemar naptista Nunes, desta capital; dr.
ilenjamln Coiucci, de Juiz de FOra; sr. Se-
verlno Soares dc Freitas, de Nlctheroy e »s
egulntes assoclaçOc esperantlstas: "Vlrlna

Wubo (Club Feminino), desta capital, e"Nova Samldcanaro", de Fortaleza, Ceant.
^ue scnl representado pelo sr. Oeovanl
l.eonl.

Aceitou tambem o titulo rte patrono do
Congresso o senador marechal José de SI-
queira Menezes, cs-prestdcnte do Estado
lu Sergipe.
AS SUFFKAGISTAS E O ESPERANTO

o s° Congresso da "International Womsn
^urrraRO Alllnnce" (I.lga Feminista Inter-
•.acionai), realizado em Genebra, no cor-
-ente nnno, npprovou n seguinte resoluçüo:
"O Congresso resolve rccommendar o estu-
do da língua nuxlltar F.speranto a todos o«
iclngidn" no rtttnro conirresso e Incitnr ns

a'eoclaçfie« filiadas a Introduzirem nas es-
-olas publicas o ensino do Esperanto como
•im melo erriraz para a concórdia Immedla-
ta entre os povos."

fibrigo do Marinheiro
O Abrliro do Marinheiro festejam » datn

dn I» tnnlvpr^nrlo de «ua Inauguração no
domingo próximo. • _(.. » horns. no Mosteiro de S. tlento, cc-
lebrar-se-6 miss» em acçao de graças, or-
riolimdo rt. nbbnrte.

A's 4 horas haverá retinlllo para rtlstrl-
tinimo de prêmio» rta escola e resenha dos
tr.ib"l"os exccutndos.

Knthrnnlz»í"n ria Imegcm rto snrndo
rnraçUo de Jesus, rom uma oraclo allurlva
•o acto pelo grande orador conego ne-
7ende. seguindo-se um pequeno "lunch"
\flm de que bale a maior assl«tenrln o es-

sés actos, a directorla do Abrigo pede, com
Interesse, o compareclmento de tortos o=
membros do conselho deliberativo, coopc-
radnres, protectores e exmas. famílias, bem
como dos abrigado-

0 CASO DE CRAVINHOS
Voltando ao Infeliz José Leme SanfAnna, nüo podemos deixar de

tranhar que o Tribunal de Justiça de S. Paulo, nom sequer discutisse o 50»"álibi", tão fortemente documentado, como prova literal o testemunhai
Laboraram cm equivoco os ministros, quando afíirruaram ter o mesmo

SanfAnna confirmado suas declarações no summnrío.
Não é uma verdade. Negou, o, alóm disto, aprasontou o seu "allbl**

que, em qualquer terra, teria valor, desde que se nilo falseassem todos os
princípios de direito criminal, o nüo so tlve330 em mira, unicamente, pren»
der alguns homens, porque houvo um crime, o são ignorados os seus auto.
res, até hoje.

Bem dizia Montalgne: Ha condemnaçiics mals criminosas que o pro»
prio crime. Antônio Leme do Sanf Annn, que provou os amargores de todos
os soffrlmentos phyalcoa o moraes, vendo-se preso, assim como sua íamiiia
sem que mesmo se poupasse sua própria mãe, forçado pelas circunstancias
dolorosas de que se viu cercado, confessou o quo qulzeram ns autoridades
energúmenas, cujos processos de violência JA são bem conhecidos. Ainda ha
dias, um integro magistrado d'esta Capital, o Dr. Eurico Cruz, intolllgencl»,
peregrina alllada a um caracter sem Jaca, profllgou processos policlaes, e
disse, alto e bom som, que sompre absolvia a3 victimas de violências, por-
que eram, nisto, useiras o veseiras, as autoridades, j\.o Supremo Tribunal
Federal têm Ido casos tristíssimos, que pntcnteam perfeitamente o dospreso
olympico dos bacharéis da policia do S. Paulo, pólos infelizes que lhes
cahem nas garras, o padecem os effeitos de sua incurável vesania.

Everardo Dias ahl esta para escarmento dos déspotas da Investigação
e Capturas. Elle mesmo se enenrregou, apus a reparação de seu retorno ao
paiz, onde constituiu familla,'de castigar os rcus algozes, em paginas do re-
volta. Manoel Perdigão Saavedra, o Indltoso operário do Santos, foi obri-
gado pelo delegado Ibrahim Nobre a ossignar declarações falsas, api^s pro»
longndos tormentos no cárcere, e o Supremo Tribunal Foderal, reconheceu.
do taes abusos, concedeu "habeas-corpus" 00 mesmo operário, para que re-
gressasse ao seu lar, de ondo fora afastado por uma expulsão clamorosa-
mento injusta.

Onde ha quartel para os pobres, nesta Republica ? Na policia, silo
elles victimas de todas as mortiflcaçSes, sem que se commlsercm delles 01
seus verdugos.

Presos sempre, antes de formada a cttlpn, são sujeitos n todos m ve»
xames, até que so conformem com os seus algozes, na asalgnatura de anda-
rações, de delidos, que multa vez, nunca praticaram. Os trilmnaos, ijuasl
sempre, acham que é um recurso do rhotorlea dos advogados o Invocar a
brutalidade dos delegados. Mas a coisa é tão comesinha quo J;i so arvorou
em principio, nas rodas dos Juristas, custa crôl-o, quo som arbitrariedade
não se faz policia.

Triste época a em que estamos. O arbítrio dns autoridades a ser feste-
Jado por aquelles mesmos que deviam reprimll-o, e que parn Isto tomam ns-
sento nos trlbunaes. Neste debatido cnso de Cravlnhos, as violências foram
tão sublimadas, que chegam a parecer incríveis. Mas os documentos provam'
que foram uma realidade muito dolorosa, para ob nossos foros do povo cl.
vilizado e culto.

Testemunhas foram presas para depflr livremente, e despresados do-
polmentos, para serem aceitos outros, som rr.zão Justificativa. João Men-
des, o notável Jurista, do alma pura, Intelligencla lúcida o coração bondoso,

perdeu o seu tempo em escrever, no seu livro do "Prcicesso Criminal", quo
todos os depoimentos devem sor nNíiljrnnilos peln itutorlilmlo, testemunha e
dollnqucnto, so esto estiver preso. O delinqüente, «o estiver proso, pi'nli> im-
pugnar os depoimentos. Os presos de Ribeirão Preto, não assistiram taco de-

polmentos, não lhes foi facultado Impugnal-os, e ns próprias testetntttibnn,

para deporem livremente, foram encerradas nas prisões.
Aos advogados que requereram ao delegado do Ribeirão Preto cartl»

dão de algumas das provas do inquérito, afim do Instruírem um "habeas»

corpus", em favor de seus constituintes D. Iria o Alexandre Silva, presos
preventivamente, respondeu o mesmo que prosegula om Hojrrcilo do Jusilça,
e que se certificasse, entretanto, o quo constaaso do auto dc exame ctidnve»
rico o das doclarnç<5es prestadas pelos indiciados Praxodeg Jose da Silva
c Jnstlno de Oliveira, visto como essus peças, por ordem do dr. 4° delegado
auxiliar Já haviam sido fornecidas á imprensa".

Como é singular tal despacho. Não fosse a inépcia do qttem o proferiu,
daria margem a uma grande indignação. Infunde piedade, mula do qu» odlo.
Onde descobriu o delegado tal distineção, entre o segredo do Justiça para
uns, e a publicidade para outros. Segredo de Justiça, para 03 réos presos, a

publicidade sem medida para os actos da policia, afim de quo a opinião

publica se convencesse da capacidade extraordinária dos dctcctlre* pan.
listas.

Acaelana descoberta, digna de Acacio Nogueira, que tanto sn irmanou
com o seu collega de Ribeirão Preto, nn grande farça Judiciaria quo nos en-

che do engulho e de vergonha !
Não pararam ahi as clncadas das autoridades, no nían do adaptarem &

scena delictuosa que haviam traçado, tudo o que pudessem, numa lncons-

ciência lamentável. Quando Já aberto o summarlo de culpa, o não obstante

estar tudo afíecto ao juiz summarlante, os trefegos doutores da Ordenação

quinta, continuaram numa verdadeira devassa, a Inquirir o reinqtilrir, a

indagar e a relndagar.
Mesmo aberto o summario, iniciada, como foi, a formação da culpa,

os inefáveis bacharéis, virulentos inquisidores transplantados, como um

phenomeno singular, em plena florescência do soculo XX, não pormittlam a

communlcação de advogados com os presos, para que estes não pudessom
revelar as ignomínias de que haviam sido victimas. Desrespeitaram, con-

tra todas as leis divinas o humanas, o direito de defesa, e estabeleceram o

isolamento dos presos, quando sempre lhes foi assegurado o contacto com

seus patronos.
Fizeram mela volta ás tradições de liberdade do que gosamos, ncjte

ponto, mesmo nas épocas de mals desordenada prepotência, o voltaram aos

tempos colonlaes, com o inaudito sacrifício de um direito, quo repousa na

lei natural, e tem sido o marco bemfozejo do toda a scloncla Jurídica. Fo-

ram os delegados até ao ponto de aconselharem (e Deus sabe com quo con-

solhos) alguns presos a cassar as procurações de seus advogados. E foi,

nesta atmosphera de terror, que se prolongou mesmo até ao summarlo, que

os pobres detentos de Ribeirão Preto, fizeram as celebrei confissões, tão

despidas de veracidade que se foram chocar com o auto do oxnmo cttdave»

rico, e demais provas do processo. Assim intimidados, assim assediados,

assim maltratados, assim ameaçados, alguns delles, muis tímidos, não ou-

saram furtar-se ás insinuações recebidas, o com a pavldez de novas tortu-

rns, balbuclaram no summarlo, uma confirmação, que foi recebida, entra

palmas e festeJOB, pelo Dr. Juiz da 1» Vara e pelo 1° Promotor Publico de

Ribeirão Preto. Sacudiram os dois taes confissões como um lAbaro da com-

bate, e com ellas, os pobreslnhos, mirradas producçíes do martyrlsados ca-

bõclos, sem a mínima base no processo, fizerem n maior prova do quo fo*

ram elles os únicos a acertar, no melo dos bcócioB que não cróm em nada

disto, e ousam, ainda, apontar á execração publica osto processo, singular

mistura de violência e de tolices,
Não é possível que a Justiça de nossa terra padeça do daltonlamo ao

illustrado Juiz da 1* Vara de Ribeirão Preto e do Promotor Publico.

Não ó possivel que ella se deixe levar pelos cantos destas sereias pon-

claes, na mystlflcação que apresentaram, para irnbair os Incautos c leval-os

para as profundas e glaucas águas de seus abysmos, onde vivera, em mance-

bia, a injustiça e a iniqüidade.
JULIUS SCAMíIGER.

~~~~~" Esperança Maria dos Praxcres. — Es- ¦
ADVOGADO — Dr. Juvenal A«cvedn, peça-se o alvarA. ¦

Procuradorias em reral — Rua Chile Álvaro Araujo Porto. — Indique S
n. 6, sobr. Tel. Cent. 43EO. eorroctor. ¦', ¦»*¦****
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A CASA das FLORES ?L
í Vem apresentar aos s: us amigos e freguezes J »
I os melhores votes de °í W

| BOAS FESTAS I™
I FAZEHDAS i gi j Larjo S. Francisco ce Paula, 24e 26 I

fOXAI. — Irlrnl «nr» lollrt
liilln.n *«¦ scntiorsi. — Rn»
ir dr Kftetnbrn. IM.

•ti» t

o '"Necatoricicü Simões" $!$«,
verme intestinal.
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COGTtAC"JIILES ROBINl

FIO PARA MALHARIA
Vendem-se cerca de 800 kllos de fio

de lã e algodão mesclado, artigo in»
glez e superior, n. 16.

Trata-se com o sr. Homero P. Ba»
ratta, Candelária, 80, sobrado.

TIRO DE GUERRA N. 7
A8SEMDLE'A GERAL

De ordem do sr. Vice-presidente.

Conselho Fiscal c seus supplentes, pa-
ra o próximo exercício de 1021.

Secretaria do Tiro de Guerra n. T,
no Quartel General do Exercito, na
Capital Federal, em 2G do Dezembro

em exercício, são convocados todos 03 | de j920_ ORÍjÀNDO FERNANDES
sócios (pela 2a ve»), para a Assem-: VA 8,LyA Secreta'r|0.
bléa Geral Ordinária que se realizará |
no próximo dia 28, ás 20 horas, com
qualquer numero, de accordo com as
I. S. T. I.

Nessa Assembléa 03 sócios tomarão

FALTAM 6 DIAS
As pessoas que desejarem entrar

conhecimento do Relatório annual 1 para a Associação dos Empregados no

apresentado pelo Conselho Dellberatl- Commercio do Rio de Janeiro, devera
vo; será discutido e votado o parecer entregar suas propostas J5, pois •

do Conselho Fiscal sobre as contas e Isenção de Jóia só vigorara até 31 4o

balanço do anno e serão eleitos o Con- corrente.
selho Deliberativo, os membros do;

VIGAS DE AÇO BiLGA I
• iram; fjrpsda. Ruj -io Pedro N, ->*.

ftoia Cardineüa
PESTAURA. 8USTENTA. VIOORI»

SA, TONIFICA E ALIMENTA
Encontra-ae «ra todaa u drogaria*

Dinloma . .
Mensalidade

5*000
3*000

Abrigo Thcreza ile Jesus
A Directorla deste Abrlço participa

quo a sessão commemorativa do Na»
tal de Jesus, terá logar no próximo
snbbado, dia 25, pelas 16 horas, n»

sua sedo social, à rua Ibituruna n. 91.

Oc:

1*
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snrsa librario da la-
lia

B LLAS ARTES

6So ]â em numero ds 78 os etmcor-
Ji".. ao» se!» prêmio» literário» da Aca-
Smln Brasileira de Letras. O prazo da
ElMao termina em 81 do corrente m-js,
ffimVos editas» publicado» no "Diário

ffiSaT. na "Revistaida Academia-.
pus o premi, de "Obra» publicada*-

,.m 1919). ooneorrem o» autore» do» II-
22. 

"Vio 
Nupclal", "Fructos cadlvos".

mis Roceira". «Verso»". "Tonv de Ba-
S« «Criticas e Críticos", -Canas» » La-
íl,'. «Fores de Sombra", "Cidades Mor-
fâ 

'«Trecho» Selectos". "Vida e Morte-,
7 ú * Goniaga le Sã". "Pequena Hl»-
wrlf da Utsiatii» Brasileira' « "Solldüo

*pâra"o'premis «s -Poesia", obra» Ine-
^Spr^ntadn^^m ps^donymo,^.

A ARTE AQUI E NO ESTRANGEIRO
a

DIVERSAS NOTAS

7
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pgpjjjP POBljj fl V^ dos Campos |
A nos*» rrsvura reprodus nma das lnts*ri f Mnls» cerâmicas trabalhadas pela artistaItnllana sra. Olga Modlgllanl, brltante cul-•om d» arte decorativa, ramo Wo abanao-nado no Brasil.
Ileproduilndo esse trabalho, renovamos onosso appello aos artistas e aos Industrias»brasileiros para que, irmanados r.utn pstrlò-

Flavío Selva,.«.ni- riaviu =-v,.« Fernanelo aulma-
2m áitrenlo Darci. Amor & Sol-d-ide,
SLTCoreto. Marco /"Sf"?' »Moth'& Iernotus, Géoa de Plnda, Ange-
«•âSSrís Selo Afro. Gilmar Palmei.
t EraVoí'Pe?o de SÃ. Monna Lisa. Cand
kinvrla, Sevsrlarib Modesto. Jogo RI-
* •-" Marcello Nave, Jorge Bplfnnlo,
K°0 Marlnnno, Noé D-Emlo! Bento Re-

. DvonlBio». nnrrose Luclo Natal.(fi).
íp.«, o de -Romance": Mario Ludo,
Zu de Sa, SãlluetlUB. Dnfea Telles. Ba*
S'Joao Braz ft J. Crave '«)."
*SKi oi «Js "Novcllas": T»to Aurrusto.
. ,,o-in planei, Lnvlron Rose. Marcos
ft£ Pedral Baptl»ta, Bernardo de Ou-
85 nualaríno Vny. laro Joé. Sev rlno,
SjSr-dô Carmo, Renato Flavío • Luclo do
Octrino (13). eatro«; pelaslo flrae**»,

r-"„° ?? J,„. ,,u-1o Pétala. Kall-„',„ qevoln. SHens. Luelo f-etnia. *vmi-
jluclo S«o«. pctronio Joven, Pam-'¦M'An^lm PÓulo Forte»-.. Vlrtato

Frei Aner l'e*o, Peverlno de Bnr-££. 
ADal^lm\"pâu.o"''"FV>rtes.. Vlrlato

P?1, r,i« Fr.l Aner l'e*o. Peverlno
J^gJi;TJacob. Danilo Omar.. Ivah

jffi Archi,%'.a Ama-dor Ortlz

lema <•>•

RECLAMAM
í TAVOI.ÃÕEM NO rNCENHO OR

DENTRO
«¦«-adores da rua Dr. Manoel Vlctorl-M„. estação do Engenho ele Dentro.

•"•1 nl chamemos a attenqão das
•*ÍJ!Jnífl?s pa™ uma casa do tavola-
í'l exístente naquella rua. Os fraques-
f.Tnres permanecem em algazarra alê

u madrugada perturbando o sneego
S. vlíínhanca. sem quo a policia provi- ,
éJníie a respeito, apezar de reiteradas
'consta ainda que o» proprietário» da
«ferida casa pretendem Installar um
Inerna em um barracão de madeira,
eJSSrtò de slnco, Infringindo, portanto.
,b posturas munlelpacB.

TiTinn i T\nn

Advogados
Cõnplldo d» 8»nl'«nna - no-ents de PI

ri-ite. «Ivll da Far do Mretln - t^r.:
General Câmara, ««, 5» andar. Tel. N.
¦ 7i7 _ nes. S. 3.003.

Médicos
Dn. Ursulln» — Espcclalldads — molo-tlm

da« .*nhoras e dn* crianças, cons. — nua
dè ?, José. Bi, das 1» As 9 119. Til. C.
Í8*-. nesldcncla — Rua Miguel de Irias.

trflíènsta Kehl - via nrln • »yp Con»
lemas, qulnl. e sah., í A* 4 nosarlo
174; res.: Carvalho Monteiro «3. tel. 54
6. Ú

«ue un-Na-ítos, boho-i-we-» agud» 8
tLECTRClDftOI IKt*D!GA

0 (.«perlnlWa Sr. Cirlot. Oaudt, trarant»
fner re*«ar qualquer rorrlinentn ure-
«ral srrildo, ein menos ds ft dia», pelo
teu pror. mod.. Mipprlmitirto. ontru-lin -

do ministro ds Jastlcs annnllando e prêmio
que conquistou.

Assim, ê qoe s artista, por sen advogado,
Já protestou em juízo contra o aeto do go-
verno e vae fazer valer o direita com -ral
st julga, perante os trlbunaes.

JWfi„^\jii*\***'*r*f*r*^*<'y*^^'~'~ 
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Brasil-Altonha

Uma festa na vivenda do sr. Jjsé OrlMi»
Monsenhor Fhnqel filoa âs rrlanMnhas t

INCUBADORAS E CRIADORAS
(Respondendo ft uma consulta)

A propósito da apresentação cas
cretkndaes do novo ministro

allemão

Orumlru <ln iirilKin liiillatu» ara.
Olira Blodiulian.

tlm emprehendlmento, olliem rom svmpntb ae carinho para o problema da arte decorathano no.ino paiz.
CXPOSIÇXO NAVARRO DA COSTA

Ante» dn fim do nnnn » no correr etn se-mima, teremos a lnnuen>rne;ío do uma e.tpn*t-
ção do iralnlbos ntpii delx-rdos polo pintorp.itrle-lo sr. Navarro da Costa.Tendo de partir do nin de Janeiro, etnvirtude da sua funce-rlo consular, o pintorNavarro da Costa, nilo pnele, eomo desejava,fazer essa exposlçflo. Amlfros seu» e sem nd-mlrneloros tomaram a Iniciativa de rcnlizal-a.
para quc o ptibllro po«sa avaliar dos pro-irressos desse nrtl«ta na nova phase de sua
vldn depois cie ter v!«ltndo o« principaescentros artístico» dn velha c nilta Kiireipri,

A • expo-lf-Bo rnn^ta de clncoenta Impi-os-
sf.es colhidas nn Brasil, na Italia, em Por-
turrai e no Urtlfrtisy.
DM"**»''»'*! r,nTT,/|«! »NTFr*r-i«i.r"T*-í* _ o

IKOVIRIF.NTO ARTÍSTICO E5TRAWOEIRO
Em Bolonha foi renherto o Museu r.nm-

muniil dc Arte Industrial, com uma rica col-
lerçíto de obtr-ctos d'arte antlfta e moderna.— üm ecnt>cnl'.dnr. na Phllr>r*e|ph|.-i, att-
nutriu por quanlla Inr-lrnirirnnte um ninrtro
e rel-o re-titirar, nttrlhiilnrlo-n a Tlelano.

E«ce trabalho-flfrurs na ernlorln do cnnele
Tniiiley. nepre-entn lima deti-a nu'», e«te>n*
dld-i sobre o leito. Fm frente duas velhas
rlcameníe vestida». Uma segura o espef-n e
a outra ata-lhe uma fita no c->h"lln An fun-
rio verde campo com nm rebanho de carne>(.
ros. O quadro foi avaliado om 150.000 tini-
lares!

Estamos de relsçBes official s pratica-
mente reutadas com a Allcmanha. Já «ie
ha mezes temoB em Berlim o nosuo ml*
nlstro. ar. Guerra Duva!, em plena» fun*
crõea de seu alto cargo, e agori qul te*

I mor o sr. von Plehn, que Junto ao nosso
1 representara o governo de Berlim e o pro-

prlo povo allemão. e que hoje apresentara
suas credenclacs.

E' o momento opportuno « propicio para
o» votos mui sinceros por que as relae-iies
entre os nossos dois palzea. momentânea*
mente interrompidas por mot vo da guer-
ra a que fomos nrrastados, ee restaurem
felizes; dlrinmos — como anteriormente
á guerra, se não preferíssemos dizer nos
novos moldes mais práticos c mnls pro-
veltosos, quer para a Allemanha, quer
para nfls, que o momento aconselha e as
nec-essldndes do momento Impõem.

As questfies commerc'aes e econômicas
sobrclevam hoje a todas as outraa nu»
relaçfles entre o» povos e ob governos.
E' feição dn d p'omncla mnis prosaica do
que » antua, mas por Isso mesmo mal»
utll e mal.? pratica; por Isso mesmo ne-
nhunia duvida temou que nella se oon-
substanclnrã o objectivo principal dn mis*
são que traz o sr. von Pieshn, como deve
objeetlval-a actualmente o nossq ministro
em Berlim.

Ora, actualmente na Allemanha ha um
problema a resolver que extraordlnara-
mente no» Interessa. E' o da coüoc.-ição
de mllharea de homena, c respectiva» fa-
inlllns, que não se podem manter fixados
nn pátria natal e, pois. precisam empre-
liar no entrangolro a sua actlvldade e ob
recursos de suaa aptldôos c de sua Inte'-
isenc.a.

A Argentina, que Be manteve neutra na
Kuerra, e»tA envidando todos os esforço
nor obter nn pnz o proveito dos3a co-
operação allemã para seu .progresso e
lesenvo.vlmento, Agora mesmo, na pri-
meira quinzena deste me», roa.taou-so cm
Ucriim uma grande reunião, visando os
meios práticos de Incentivar a corrente
migratória allemã para o Prata, de pre-
ferencia a porm ttil-a que ee reinicio para
o Bra«U, como tudo leva o crer üe rc-
iniciará brevemente, t* nessa reunião Be
frluou que ã Argentina não convém a im-
mrlgração allemã eomo antea da gitcrr
se verificou, Isto é. não convém immi-
e-ranteo sem recursos. Não slmpiea tr*.-
bnlhatlores — ma.* trabalhadoras o... ca-
pltaeB.

O cônsul argent!no em Berlim, sr.
Schclt, positivou mesmo a questão: oí
dois governos, argentino e allemão, devem
promover « creação de Institutos que en-
taboleçnm uma corrente migratória contl-
nua entre oa dois palces, facilitando «
ida dc a lemãos para a Argentina levando
sou» capitães. Como, porém, actua.mente
não ha d nhelro na Allemanha o, poisrwes capitães são Irroallzaveln em espe-
cie, slvitra o sr. Schelt que os allom-lew
os levem convert/elo* om artigos de Indus-
tria e do commerclo al.cmáes, cie facl
colocação e venda.

Ma» não sô para utilização o consumo
nn própria Argentina. O projecto í mas
prandoso e mnle Intelilgento. Bstubelo-
cldn a corrente citada, com essa immlgra-
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dora» para B0. 100 - 800 pintos e raals.

Ap«s a !neuba<jao, quando esta ss fas lho bem construído, i& provavelmsnt»»
•m Incubadoras mecânicas, vfto os «pln-, bom, espaçoso,
tos para as criadoras. I o tamanho deste» apparelho» esta em

A criadora «. na Incubação artificial. | relae»..ao numero «o^ntM^ha vorta-
um complemento idispenaavel da ln-
eubadora; «6o pi-,,.»» dum apparelha-
mento que se completam.' A primeira choca os ovos durants oa
vinte e um dias da Incubação, a eegun*
da resguarda os pintos e aquece-os na
prime* ra Infância.

As criadoras são apparelho tao Im-
portnnteo como as IncubadoVao e esl-
rjem, tambem, uma conatrucção ade-
qu«da sem o que trazem prejuízos con-
siilernveis ao avicultor em vista da
mortalidade doB pintos.

A criadora pelas vantagens que of-
rerece deva ser adoptsda até pelos que
fazem a rn-uhação natural, quando om
grando escala.

E' maia conveniente e meno3 traba-
lhoso passar os pintos IncubadoB por I
ou 10 galllnha» para a criadora do que
os tratar em companhia das respcctl-
vas gallinhas,

Ha grande numero de typos de cria- jdora» e um S"m numero de fahr'*-:ntes.
1'odcm-se dlv dir cotes apparelhos em

duas classes: j
a) Criadoras para ar livre;
b) Criadoras internas. !
Emquanto as primeiras são colloca-

das em parques, horto», jard.ns, a» se-,
gundas se collocnni num local resguar-
dado, saia, sotão ou arca.

JWii -.*¦•.¦ ...---A^Kr.. ,,;.'. I
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Criaüotii. era nr onente. rara O*
Hiatos

Ha tambem algumas criadoras com-
binadas «om as Incubadoras numa so
a*ça.

»iol. «.uri-loo d» Knlnl iln» erlnnei-a inilirm. nn vtvrnitn rio ar. Jn»«
OrtlaSo — A «rn. Ilii.tnhn onlefto. dlixrlhnlnilo "hou-lion." — Moa-

aeahor Itnnarl fnln ndo Aa erlanrna

An crlh.nclnlm» pobre» que hnhltnm os
•irredor a dn rua Octavlano Hudson, em"op-rcabana, tiveram hontem um dia
•hclo d* rlsonhas nlegrlns. A sra. Rnzinha
Ortii-ao, osposa do sr. José Ortlrrão. dlre-
'tor-eerente do "Pare Royal", nffcrocett-'hes uma fer-tn qu foi um encanto de
-"Teca e de «impUcIdndo.

Dnr alcun. morrentos de prazer ãs
¦rlnnçn» pobres, neetes dlis consa-rrado
•o lar e fi famllln, ê levar um pouco de

Mts e de vida 4 alma dos qu,- nasceram n-
humildade.

A sra. P.oTrfnha Ortlerão 1emb-ou-se, n-
-rendo bondade elo» seus (Ve*icrOsf*i sen!'
¦r<-ntoa. düquel!--, jv-qu^nlneMe .nten q-
-"o wmpro csou-fcldo.i pe'e Papa Noe'"orrrosa a lenda des-e vc'hlrho ntie. p I
l-<3e. ni"o r-A-'e carreCTr br'nqiiedo. prr•odos, a f"st!nha de hontem foi pnra mil

-rir algumas dessa» faltas, eunv'sap.'
"-alm a sua organlK.dora alguma» der

• •rri-cldadee de vldn.
Nas alameda» f.orlden one serpelam

•-irnuc ponduülndo ã encosta da mont--
-ha, chilrenv-.nl oomo pa.-s-redo.a-. vc-e
-•mrle-i dnn cHnnqna. Havla-n. de to.-**-

ob tamanhos e de todo. os mat'-«"". A p*
riMin f-ctn nfln dVÜn-rts/ai (fres n *r

¦rnoionnVdndefi. Pol esse, sem duvid.-i. c
¦*mi mn's pvmpsth'co aspecto. No vas
o "pl-rtenu". do a'to, com vl-ta des-

'umbrante rcbi-* o mr.r lur**o. foi que «*
'<nl'-oit a f «ta. sob a sombra amiga de

*o'-nela «rvore quiml sec'.t'-.ir.
Soprava do rrfr uma vlração amem.

on"S'cndora elo orersr.l-tmo que ali respira
-a', l-r-sa o livremente.

Aoompmhnda de al-rurrflfl nmleras, a
ra. Rozlnha Ortlecao. nlf-trlhi:1!! ils crlan-
vi rríiltos doces, multes vestidos e mui-

Era um regnlo vfa* toda aquella petl-

Piem queremos fazer o calculei de«sa snm-
ma em moeda bra-llelra. A veraclrt-de da no-

«tir romplel.-. primeira» app|lc. P.rtiçOj ; tlçla, corre por. ponla ds uma. revista de arts ç80 de homens e coplíoe» em prod-irto.i r
mndleo tiriiaiiava»"». <3, das 9 1» 4 | Italiana. , , ...... ,^ .. ..mercadorias, a Argentina i so consftuirla

0». *>-ul8 «ffonss rnnte. ssp siipsr M-
nlto-itrlnarin; nancalves nias 18. I*. sa-.
li 3. de I 1|»' 4» 7.

DOENÇAS OS OUV1008, «ARIt B OAR-
•*NT»

tr Ne>«e d» Rooha Mol. dos olh... ns-
rli e ouvidos. Membro ds Acad. de Med.
do mo ds Janeiro-, lontra prat. no paiz »
rm« hosps. estrangí.1 Av. Rio Branco »0.

Of. lópvro Ooulart — Chefa dos íerv. ds
Dermatologia a syphllli-rsphls dj Pol.ve.
de e-rlínçss e do Ambulatório Hlvadavla
Lirao ds Csrlocg 18, de 3 sa ». tol
1.703 C.

Br. ,i. F d. Barro» — Moléstias gerasse ,„.,„,„,,..,-.
Mpeçlalments vlsesrao*. Serviço especialie ^^'^ dol

A Âcsrteml» rtri' Bella» ArlnC-rte". .'P.rW, •„ emporio vaBtiss mo do qual se Irr cií: rln
f-raças a um donativo dn barão Edmnnd no- a expnrtnç&o e commerclo dos produetos
th.ohlld, abriu sm Londres a "Halsnti de E]iemães para os outro» "tialzes sui-aine-
rmnrc", na qual os artistas e os estudiosos r:canoD!
francezes encontrarão um centro ravoravel _„•„.,, .. .
ao dssenvolvlménto de sua actlvldade. | O Brasil, mcluslva, estA olaro.

p.n....e «.m ahrlr outras na Hespanha a i
nnS ratado» Unido*, 0rn' nBo é P°8Slv«I «•"« convenhamos

_ Foram vendidos em Paris: dn|. qua* Jm relegar-no» para essa posição aubal-
dro. ds Onardl — "A estatun cqunstra" e terna, majtlrm* quando lembramo» a po*
«A norta d'arco" por 40.000 francos; um slçSo excellente que antes da guerra ti-
"Chrl-to" attrlhtilrto aBottlcelll. por 1 B.000 nhamo» no Intercâmbio commorcial oom
Trancos: üm trabalho dc Canalleto, por | a Allemanha.
3J.B00 francos, e um "Doge", de Tlntoret- j pc(.cmoS| e aevemoB, garantir ao Br

Jrnda, -i*egre, rlsonha o fella. roceher das
fidalgas mãos femlnlnsp as suaa fe«tas de
Natal. Enonntava o espirito a cordlallda*
de don pequenos nnqtic'1 quadro marnvl-
lhoso descnhndo pe'a natureza.

Quando a festa ia em meio vimos surerir
entre o» pequeninos n figura d* mens •
"hor Rn.ngel, O no°«o esp'rito evofou a
•ihr.ao1- de Joaua: "Sinlte parvuloa venlre

d me".
K ns crlinçnt rodearam n figura do sa-
T-iote. Elle lhes falou ") lln"aia-rem sim-

1"S do be-m e dn verdnde. Rerordou os
nnn o epquorrn rn mrtf-P. nuo devem •**¦*
¦reloadeis. Monuerhevr Itnmr 1 tilo-i no*
-•uenlnos, do sentlrrento da gratidão *

amor ft Deiw, nobre todas as celrns
'•unindo ns crlnntjfts naquella fefta de
üdnrledsd* humnna. o sun or-ranlwidn-

fnrtia Ins ãei beir-rios d Dens e e1'n-
"o faltariam naquelle Inr sereno, dltooo
fella.
As oalaNT-rx do Mcerdoto foram tncnn-

¦i pet.i (-Innllcldnde de que se rev etlram
¦'o acrlrelado nmor nu-* ns Insniron.
p-ra divertir ns crianças houve nume-

i de Intermed'!! por floU er-raçndos pa-
•ia<;o-i. oom n trah-lho d«M qua-a a pet!-
fida rln KO.*to«.m*tito, (

Tnrrbem se fe»". ouvir um exoel ?nt.
iis.rtr-tto. Ao -.pproximar daa nrlmelrar
orrh-as da noite, a festa terminou. E. fl
•ed'da ou* «s crie^ca» d cclnm a encos-

•a dífnh-ni-s* em frente no prwspe *>"r*i
-er e adersr o ro-*-o menino .Tct» de|tt-

lo sobr an pa'hn« elo evn leito h'i*n1'd«
e^en-to. nesi** r-o-^ente. nlTitns delle» pu-
demm ter o espirito IHimVnndn pelas pa-
1-vras do sncerelnte quarrto o mo-io lhe*
fnlou d-i CL-ueJelsde do. pedir s e dos rico-,
dos grnndee. e dos pc"U*nns. per-nt* o
..p-n- fl„ jesu» — o Senhor de todos oe
mun dota!

¦»a*'*-*>>***«***»*<*«^»**>^^

Aqui deixamos, para dar um Idéa, om
do» muitos typo» de criadora».

E' uma erladora para cem pintos,
aquecida a ar quente.

Como eBte assumpto vem dospertan-
Nas duas classes encontram-se typos do muita «twnção doa nossos l«[toi'?J

para oerem aquecidoo a água quente e vamos tratar mal» minuciosamente em
a ar quente. Ineubação artificial e da criação dos

E' dlfficil escolher entre oa dole ty- »mtos, motivo pelo qual não dosemoi
po» o melhor, po-s ambos os processos vemos «st* resposta como n-orooia,
são bons. promettendo voltar ao assumpto com

O que convém ê escolher um appare- as necessárias minúcias. E. S.

Usem era suns Fnzcntlas & "Ameblnn Ribeiro", poderoso especifico
contra o Curso e mal (le Tiiste.*j«. Este reme lli 6 ln llsponsavol, suns
curas são Rarantielos. «.'alxa com 30 «lAr.os, «Tiror*. Dusln, 8i>$099. —

Depositários : Victisf Rurfler * O. — Sio Peelro, 12», Rln ; Wo -—
Heipkins, Cnuser Hnpkini, Municipal, 22. — Uio, Ijnbnrntorio Ao IMo-
IorIh, Tynibira, 2. —- B. Pnulo, DroRarln Americana. — «3«li «le For».

ESTADDS-UN"D')S-BnSTL

partida do Sr. Colby
—-— i

O almoço na Tijuca e a recepção a bordo
do "Florida"

to, por 55.000 francos.
0 sr. nsvlrt Wcltl rtnnn nn Mifsn de von Plehn que não sô a nossa pos'ção

eriirlente de molc-tlas veriereas. Pas
10 l|J a I b. da tarde. n. da Carioca. 34,
1» andar. Tel. C. HIS.

CIRURGIA, DOENÇAS ÜB 8CNHORAS B
VIMS URINARIAS

Dr. R. Chtpot Préveeit —. nirurfrl» da ça*becn do thorax e do abdômen. Consultas ,
dai 9 «s A ri» «srrie. n. Carioca 38. 1*
endar Attend» a chamartos. Tel. S.87S C.

D0IN0AB DO ESTÔMAGO, INTESTINOS,V FÍGADO ¦ NERVOSAS
_ EXAHS'5 E PHOTOORAPHIA8

PELOS RAIOS X

- 2 "• V.,V'. h. pUnc. „rn» enílorrão Beogrn.phlca. mas mesmo a Já considera-
Artes neroratlv-s. dai França, um «••"«JJ1!»; Víl população de origem germânica queno dfts.nhns ele rtnls valente" neroranein > eiu _„„„,_,.. „. n^ooii ...„mi,.,_ _ ....¦..,.

Dr. Renato do Souza Lapso - 
ÇP**™*» J ^BnrA ^Is elo que .1mpíes acio de Jus

Professor da Fac. dc Med.; 8. José •*»; Vw rwonhsMr o Inestimável servio
de ! as 5, diariamente, res.: Volunt. da ''^J,?™"",aUcRr.a0 artística 4o nesse

rtc lls«ewoj ae "'S^S;™,'^,;, possulmo» no Brasil facilitam o estabele-peeuln XV1I1: Jean Charles Doinrosse e mm» dmento pafa c0mn0E(.o de uma ^m^Fe'11 FmParl's%oram vendlrtos. da collecção Intellteente q„e em Berlim «o
fahên $Kvl™i: uma esculptura em cranito; I»r estabelecer com a Argentina.
por 1.550 liras; um (luareü, por nn.noo II*  _.. _. .. .,._„ „_
r.s; e um tríptico, tis Borgapione, por 1.S80 e tado», não gerou odtos entre ob noBsos
liras.
A "OAIBRIA JOT-r.R" BrTCminOfJ A

«ECCAO »A AVENIDA RIO IUtA*.-
C0
Está encerrada a sceç5o que a "Oa-

lerla Jorge", por algum tempo, mante-
na avenida Rio Rranco. Não se pra-

"- 
Em'pari«*'f0Mm vendidos. da_coll_err;ão j jntellteentc 

que em Berlim »e trabalha

nor I 5S0 ura»: um huiimii. i»" •>¦.  • ¦ - | O facto da guerra, a que fomos arras-
n um trltulco, úe Bergairnone, por 1..8801 ' ..

dois paizes, c multo menos entre os nosao»
dois povos. Nenhuma occaslão melhor quea actual para demon3tral-o. E attendendo
aos desejo» que nesse sentido manifestara
o or. von Plehn, trabalhará utllmento
para o próprio Brasil o nosso governo.

Patri», 39, Ml. 1.793 S,

Corretores
krtkur Auflusto"S»"AÍm«"da, eprretor ds

fund publa. — 1* de Março 86. sob. Tel.
T6 N.

Não nos deixemos vencer pelo» vizinhos
Inteligentes e habillssimos...
•—¦-¦-¦*-¦¦¦¦¦'"-'**¦"*"* ****'**'***^,*^rr*a**w*-wv*»*T*i*vu*«yxnjuw.

NOSSA IMPRENSA

Moveis e tapeçarias
eÍüirdí-"»ofel»~----«on_õ pat. do Ind. Le»n-

dro Martins. Ouarria e con.-erva Muveli,
Tapee.-.Mlas o outtos objectos d» uso,
Dep. Campo 8. f.hrlslovão • Chata: uu-
rlves 41. tel. 1.000 K".

Dl lll l TMCC infalliv-1 n»
DliClld I llíe — Em todas aa Pliarma-
cita e Droiariao. — D-p. Urauuajana, J5

c rm Sfio Paulo — BAKIJF.I. * C.

prestado ft educação ariisnca ao nosso
meio pelo sr. Jorge de Souza Freitas,
com as exposições que, permanentes-
mente, se realizaram nessa secçtlo. du-
rante a existência da mesma. O eneer-
ramento foi motivado por terminação
Se contrato. Na Impossibilidade de ob-
ter uma loja em condlqãoB na ayen.da
nio nraneo, resolveu o proprietário
da "Gnlerla Jorge" centralizar a sua
acção na antiga aeccSo da rua do Ro-
Barlo ate* poder dar-lhe o desdobramen-
to que tem em vista e com o qual vlri
dotar » cidade com um salão Çonoigno ,B hl Illustroda". luxtíoaa publicaçãoe de facll accesso para exposição de ^^ cujo e8cflp()' 6 L . -™
pintura.
O PRÊMIO OE VIAGEM E O PROTES

o Casa fündcda /y.»*> \^.yy^Vk hrn "ama* ,4 ¦• •"•«¦«.o1
em // ^. tm /y Representante para os E»ado».de jj

2 1849 yy ,? yy rEDBRAu J5

1 
~°° 

// yy "^ nirg; i si - j 
• 

jjj jjj sh |
¦. .'_.__^-_^^^..».^»»-..»-»-»-^--t*--a--M»--^4

.---B--B*»j»*B»jaBjBj(f*a»s

CELLDRuS PMK0S MLEMAES

feit:M:i!í uwi ii u» t h'j iilii trfe IiiairnnL 57 iei:i ft exito tcmplelo no Brasil

CASA DI8DER1CHS
Kua Sete dc Setembro n, 141

"Bahia Ilíosfrada"
Sob a direcção dos srs. Anatollo Valia-

dnres e Lemos de Brltto, reappareceu a
i mciiEKti vmjv vnwiru <c honr&T A Bflillã, (31*

i gnlflca,l-a e engrandecel-a.
A conhecida revista, cuja leitura é das

mais ootndas pelo »eu esmero. Insere nro-)
te numero coplosa matéria de Interesso a

O eseitlptor Fronelseo de Andrade, a quem nítida» gravura» reproduzindo vistas e~
foi conferido o prêmio de viairem do s«lão p rfl» de peraonalldades do Estado nor*

TO UO ESCIÜ.PTOII FKANCISCO
UK ANDIIADIS

i deste »nno, não ic conformou eom a decaio tlsta.
«MM»»»a»aia**»a*a**aa»a**a»a*a**»aaa»i»aaiBaaaaai

Precioso svcreáanco tio e.co íe ffafo i'e htalrao. t'as rmuisfles e ias preparações iodadas.
0 melhor icnico pra criançcS e jtssôas antuiicas. Fortalece e engorda era poacos dias.
Receitado íiariEinente [cr rotaveis clínicos, quo altesUm o seu alto valor tberapeuuc).

 X_1IA.:&<X OS ATTESTADOS 

RECLAMAM

Füotball na rua

Na roa Professor Gablio. perímetro da
Junquelr» Freire ate! i de Maria e Bar-
ros. ( Impossível o transito depois da»
lí hor»s — assevera um missivista ao
O JORNAL, pois »e pratica com vloien-
C^a, ali, o Jogo dc foolbull. São vidros
quebrados, Jardins Invadidos, canteiros pi*
e*,ilos, aem que os moradores possam re*
agir efflcazmente.

Nossas e-ondle-oes. solicita o missivista
a Intervenção po.lclal pura que cesse eu*
•atado de coisas.

FESTAS ESCOLARES
ATIIEKCU DA PENHA

EnM-Tind. i» in» aalai, • Athentn di
pMb. »tf ctuoti na »sí Klde um» festt, I
•tua») coniítree-e-r.m tados o» alumnoa, acom-
Nxktdoi dn ann família».

Dur»m« . (cita, (erira dlatrlbuidoi vario»
irimiu. »o> «luntnoo mali eitudlnin»,
IMtalts s fi»-ia«at*d»re>» da» talat.

' Grande anemia - Curada
Flores brancas

Soffrl muitos e muitos mezes de Brande fraqueza, estive mal-
to magra, a minha côr do tão palllda era esverdeada, parecia não
ter sangue. Nao tinha forças para erguor-me, caminhava curva-
da. tinhn flores brancas e tosse; tossia tanto de noite que penaei
estar tuberculosa.

DepolB de iiinumeroe remédios, encontrei a minha salvação
no IODOLINO DE ORH. Usando unicamente este poderosíssimo
fortifleante, fui recobrando rapidamente minhas forças, flc-iudo
animada, tendo fome, alimentando-rhe bem: cessaram aa flores
bruncas e pouco tempo depois estava completamente dlfferente
da defunta em pé que eu parecia sor fluindo comecei a us-.r tste
remédio. Agradecida de todo o coraçiio ao grande fortlficmte
IODOLINO DE OltH. espero que Deus me ajudará a recoinman-
dal-o a todos os que soffrem de anemia e suas conseqüências.

ADAM2IHA IMIUK) VIDAL.

/áSkWaWiÊÊtá ^~~ TH i ;f-.'. - '-'ilX

TV^mffiHBaaaa.^ ^\»-Ã*-fc 1 »»¦¦¦¦»»¦ m^àmmmmíl*'^^" \aHnR.^TrtSGH kU&^mmmWm\mm\L' À 1W
WSH Saam": &«¦¦ BBBBlflK' ^mmmmaWãftíVmmmmtltMBMÍXi FÉrm rFÚ wÈamMlaj mi: JmWTmt aaklt-WL^B m%M IAM <

Wm*-- WMWtmíi- .--*.<¦ Vaa». Bp. . ' aal BflHLal ¦iMil *m 1 WmK * lirf| _L •«¦B^»'i*:- il M I. ¦Hf/-'''r lui PÜl
I rn %' mmWÊÉL WÊ sta! m

'ja- M .ÍIIIII.JEII Wa|Ri*PJ»?sa*a»»«*»»aj^^ s
ALTA NOViüAüc

EM
Folhinhas e cartões de feI'citaT5:s

PAPELARIA QUEIRÓS
QUITANun. 68-Te.ep). O. 3416

DIO DE JANEIRO

r>gt9mm»mpaf%tt»)+^at*ja*p»tJ*lMl*jf*jW |

IfGVEIS « PRESTAÇÕES
O O O ARTI t LUXO O O O

Cenol ò»i insRualavals

sô na casa í-ELLA AURORA
CUTETE, 108 -W Uira-Mar S6JJ

CASA LEIVAS ||
CHAPÉUS Fli.Oi

tfTETSON» HAT-o chapéu mundial

9-.Rnn «los Ourives—D

A SOCIEDADE ELEGANTB
i eonvldaeta a visitar a
GU*N Baaa n. .ua

nova • lunuosa In.ul-
li-çáo para vir como,
•em p»|.r *>«|.ros,

lh» 4 potslv»! «aitlr-t*
com ss rnwmos

flolHimo» Uodss •
cem • m.sma dmincçlsj

das cais» ds luas.
n. Carioca, 54-Canua 92

4
«rimo apanhado ao "hall" doMIoi .-I Ilamnrntr. amra a» »nBo\-«», vi-

frrrt-lno pelo ar eft-lia ao ar. tolb»

O sr. Colby s sua comitiva deixaram, | xandrs Messeder, officiaes as ordens.
_ .._. „.iini.> , àmat.m.Am. MimrwlmaH tsH-i a nnrla n*r I n f* n > Thontem, és 22 hora», a capital brasileira

viajando a bordo do "Florida", que a essa
hora levantou ferros para o sul.

NctiBCS dias, em que esteve entre nís,
o mlnl.tro de Estado norte-americano re-
cebeu manlfostnçae» de sympathia» que »e
reflectlrão certamente tambem na Repu-
blica do Norte

O ALMOÇO OPPEHF.GIDO PELO
PREFEITO

Teve logar hontem. no Hotel Itama-

sendo cumprimentado A porta prlnc'pa
pe'o capitão MarcoMno Fajjundes, official
de dia no Eatado-Malor. que o acompa-
nhou ao salão de Honra, onde o er. Epl-
tnclo Pessoa o aguardava, ladeado pelos
sr». Agenor de Roure, «ccretarlo d» pre*
sidencia d» RepubMca; coronel Hantim-
phllo de Moura, chefe da cana militar e
capitão de mar s guerra Rafael Brueque,
eub-chefe.

Troca'o., os cumm-lmenton, o preslden-
te da Republica entreteve uma longa pa

Sr?Aif?y. SE. v ita) o almoço of e- I«"tra com o sr. !>lnbrldg, Co'by, tes-
ree'io^e%%eU^!ltlòs^^^ I temnnhando-lhe o.prnrer com qu. o povo

Ao neto. alím do «r, Colby e do «r.
Cnrloa Sampaio, compnreceram: o addido
iiii.ltar americano, os officiaes brasileiros
e o director de Obras da Prefeitura

e o governo brasileiros, receberam a sua
ho-r-ora vl/"'ta.

Em «egulda, o secretario fle E.tndo
nrrer'cano. deixou o ex-ro'ar do. Nova-
Frlburgos, com a» me-imas bo-rn. que

lio cardap'0 sô constavam pratos da prentadn» ã .ua chernda.
r-.irnarla bras leira: ostras, peixe A bra-, ..„„.„.»,„. „„
s'lelra tutu de feijão, couve ã mineira, OS JOIlJíALIST»«i ,*-*EniCANOg NO
lombo e lingüiças frita», peru ã brasi-1 CATTF.TB
'eira e, por sobremesa, laranja», mangas,
abacaxi»; gelado», café e charuto».

On excursionistas, apôs deixarem o pa
laelo Guanabara, visitaram o tunnel João
Ricardo, tomando o rumo da Tljuea vi-
.Itando o Bxcels'or, Pau'o e Virgínia, es
Furna» e a Vista Ch!.ne=a.

Apda o passeio, o ministro americano, o
prefeito e comitiva dlrlglram-ae para o
Hotel Itnmaraty. ,

Quando os excursionistas ali rhegaram

O presidente d» R-*>iihllca recebem,
hontem. ã tarde, e-n a»d'ene*'a n.rtlcu'rir.
o. .r«. Lo->'« S»lhnld, do -V.w-*"or'< He-
rnld", e Willlam H. Crawfor-i. do "New-
Tork T'n*M", jnm-U»te« nor»«-amer'i»-
ro- «fidtdoa A ernhhWnda Co!bv, mie o
vli^Mram e apresentaram «o sua» despe*
dldas.

i o EMiiAnauE no sr, coi.rt
No Ar/*enn1 de Marl-h» renllzou-se

t'vêram uma Interessante recepção por hontem, ãs 17 hor*»» e 40 •*••'*>"•*>« o .»m-
narte das menina» Clpmentlna, nizo e hs**-«*ite do -lecretar1© da K«t*ido Raln-
Yo'anda Vlscont'. que cantaram o Hvmno hr'di?e Cn^hv, fe"do com^nr^r-do mi-1».
Nac'onal e offreceram ramulhetea de fio-
res co sr. Co'by.

i

):(
Em todas as drogarias v pharmaeias. — Agentes: SILVA

OOMES AO.*— Rua 1* de Março, tel. — RIO.

Ao chpmtimj-ne o sr. CMr'on Snmpnio
brlrdou lli*elramente so sr. Co'bv re*
FPo*-d~n'lo-'he em bre-reo palavra» o ml-
nMro nmer'caro.

Term'n do o n'rroco, ãs 14 112 honre.
o. s**ç!iír.'onlPts. ren'1-nrnm n vn'tn di
r.-vp.-i pe'n T jrica. regressando em se-

au m^prr-i"*" »*o ciii-ife nn
ESTADO

i'0-tem. té tarde, em audienc'a .o'.m-ie
nn t.e» n B«Tp**f.'*»pí»*0 '*'¦ '•»»*»(• i fl* t> "
.. •-..¦'.., í-^-*..- -„o-n,..-'n ,*,, r-to'0
do governo norte-americano, em missão

A'» 15 horas, approxlnisdis, o no«"0
hospede cheirou, em anlomovel, »o p»'»*
cio do Cnttete, em companhia do» sra
Ipanema Moreira, con«e'helro dn emhal-
x*da do Pranll, em Washlntrton: coronel
Willlam Kelly, assistente mWtar: coron»!
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])£ THACAllIO

Cura o Vinho lcdo-Janntoo
hhosphatado l ittencourt

lepcEito ii 1LM1GU UTiUCOÜRT
Ivii-i l mtv y. n>, 111 «K i

Q} mm y)
PERFEITAECOMPLETA

SeCCÍO DE EYFODERHU

Prisãpflevoniíij
•nlu hálito, reteiam m4 condição
t»„ ««tomago. O rtmedio V»" «••

celtencia s&o au
PASTILHAS e ss LAXOCOtiPBlfOSdo OR. BICHAPPS

blo:hsparaFjLHinhas
Vendem-as em grtndt quantidade, i rus

General Citrcra n. 108, sobrado, escrlpto-
rio. Preto excepcional.

*' r'l
r1'-'» «nblir^íl^-Vii no1 f1'

O ***1
e« Pb».

A fe**ctfl í*ftf***i »i»T*rtnpi» ft•^'mn^^,. nrttfttl»
flc.**** p nr»»'»*"*») *m m*'1**» fnmi'I;i.*> *}

A partida no "FI.OnmA"
Hontem. A» !I horas, deixou o porto

dee-ta capital com destino ao de Monte-
vldío. o couraçado "Florida", oonduslndo

1 j Aüplc Oama • capi tio ds fragata Alt- a ssu bordo a missão Colby,

JbíJ.s
ELECTJUCÜS

AEG
E\L\ Üill

Casa omle cne-ontrnrã lodo» o» artl-
troa iirt-clBO» r aue melhore» vantagem.
offerece aon Hr». vlalanles.

EDUARDO VAíQUEi & 1RMÀ3
lncumbem-se ds todos s quaesquerconcerto» dt malas

B Carioca. «1 m. Tel. C. l.tWO

Rm DO 5EN/1D0
46-45

«OS SNRS.
ME0IC0S E PHARMACEUTICOS,

OUE PEDIREM, ENVIAREMOS
CATAIOSO COMPLETO

CASA MATRIZ
R.I?DEMARÇ0;i:4,
i RÍO A

a»**f*t*m#0*0*tymf*a*\*A0ltl$

Tendes íl a de memória? Tom.c
CuX.R .ir.BAFUftfÍR

Em edai as pharmacia i edrc.t*srlas
Dtp:..: Urua ajíinaije tm S. Paulo

¦ . uâL A t.
- m.mm. m m. m »WM^<«M**»*S»»*4»»,»|»*^#MMMM,»^MMVMM*«»*»1*WMW

Ar. vttho-. emitet ixirt munruAna
Esi tdti as : harmaclas e Drocaria*.

Vt}..: L)ri.|tii)'ena ir e em b. Paulo
fc U L * .
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Il I V lll ,1 U V ~ tbr " P*>0 a°
estômago — vo-

mltoa. prlsAo dt ventrt, azla, otc, tra-
ta-»t com Elixlr Euptptlco do dr. Bt-
alcle dt Abreu — 1 callx no fim dt cada
refeição. A' venda tm todas at phar-macias e no deposito Alfrtdo Carvalha
t C — Rua 1* dt Maré* a. 10.
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O JORNAL — Sabbado, 25 de Dezembro de 19.-0

l»e TELEGRAMMAS E CARTAS DOS ESTADOS »«|
Notícias dos Estados
De S. Paulo

HOJR SAO HAVBRV JOHSABS
S. PAULO, 31 (A.) — Os jornaes

aioats capital, commemorando o dl» d»,
Katal, retrolveram nio tirar edlçio ama-
nha.

PARA A CONSTntTCÇXO DE VH
SANATOIUO

8. PAULO. 24 (A.) — A Câmara do»
Deputado/i Batadunea, deatn capital, «n-
Viou ao Senado, • projecto autorizando
• governo do Rstudo, ¦ contribuir com n
Importância de 300 contos, para a con-
«trucçllo do Sanatório para Tubercultwo*,
ata S. José dos Campos.

De Minas Geraes
O TVATAIi no» POBRES

BELLO HORIZONTE, 24 tO .IOR-
NAL) — As senhora» da alta nocledn,-
Oo desta cidade promoveram liara "ra».
nha. um festival para aa crianças po-
bree.

A commis9ilo d presida nolau senho-
ras Arthur liornardca o Affonso I en-
Oa Junlor.

— A União Espirita Mineira, dlatri-
bvirA *»n:anli£", crando quantidade do
Kenoros aos pobres.

MANIFESTAÇÃO POLÍTICA
• BELLO HORIZONTE, 24 (O JOR-

NAL) — A Câmara de Araguary o ¦>
respectivo dlrectorio político telepra-
f-haram adlicrlndo â manifestação quu
mie ser prestada em Conquista ao tle-
pulado Fidelis Rela.

VIAJANTES
BELLO HORIZONTE, 24 (O JOR-

NAL) — 6efjruiram para o Rio, polo no-
cturno os srs. Waldlr André, Nilo Ro-
•emburar, Antonio de Olivolra, Fran-
cisco do Taula, Flavlo Ro.o, Kilofrenlo
Soares, Lauro Miranda, e capitão L.
Hunt.

De Santa Catharina
EXPORTAÇÃO OARDOMFERA DE

AIIAIIANGUA'
FLORIANÓPOLIS, 14 (A.; • .. Com-

liaahia Brasileira Carbsnlfera, de Ara-
ranguâ, exportou este anno 26.722 tone-
ladas de carvão, ou sejam, mais 15.000
do que no anno anterior,

Do Ceará

Cartas dos Estados
Bom Jardim (E. do Rio)

Anproxlmn-se o Carnaval, c fi caso.
Dois. do se Interrocar 11 "Marreta", se
éllftft sairflo em fevereiro."Marreta" A uma Hocledade carnava-,
lesca. fundada em 21 do abril do anno
onsxado e Que conta em seu selo bons
elementos, principalmente pelo lado pe-
cuniarto.

SerA possível uue a "Marreta" mor-
reu no neanedouro?

Tem a palavra o sj-. Reabra.
A Pharmacla Popular, já bastan-

to conhecida neste município o oue
tom na sua direcctlo techniea o Intelll-
nente mocrj sr. Fellx Fellclano Pinto,
sou proprietário, vae passar por uma
completa reforma.

Assim 6 oue aquelle pharmaceutiec.
vae modificar por completo n sua
actual armacílo que a„ora serft apoia-
da por pequenas columnas, tendo pela
parto inferior espelhos reflectores.

O seu Laboratório, noffrerl lambem
uma peauena modificação c isto dc nn-
cdrdo com as existências da Inspecto-
ria dn Hvarlame.

O capitão Jofio Fellclano Pinto,
co-pronrletario do Hotel Pinto íi Pin-
to. desta vllla. viu passar cm meio das
a!e_ria3 dn família c folloitacõo» du
uens muitos amicos o (10.• nnnlver-
cario de sua preciosa existência, a .6
do meu findo. I

Quarenta annon viveu o estlmavcl ,
cavalheiro em Bom Jardim, logar
aiin Idolatra como se fira seu berço
natal e ondo pelas suas qualidades con- |
qulstou um vasto circulo do amizades. ;_ rieoois de uma estadia db alcuns
meies cm Portucat. sua terra natal. I
anui se acha dn novo entre os seus;
i..iror.hinnos. nuo o estimam, o padro
Carlos Sobreira, vigário desta froi-uo-
nia. ....

A Casa Colosso, dc propriedade do
sr. Antonio Foares do Mello oue por
aliruns mezes esteve fechada, vae re-
abrir ns suas portas em 1." de janei-
ro próximo.

Ao oiio nos disse o sr. Mello, (me
acaba de adquirir na praça do Rio
um escolhido sortlmento de vários ar-
ticos, a sua casa vae revolucionar o
commercio local, vendendo por preços
nunca vistos om nossa vllla.

(Jto corrcjpondenf•).

HOMENAGEM DOS APRENDIZES MA-
RINHEIIIOS A PEDRO II

FORTALEZA, 24 (A., •- A ..sco.f. de
Aprendizes Marinhe.ron desta capital
prestara uma carinhosa honien-vun .1
memória dos ex-lmperadorcu du Brasil,
por oceasião da chegada dos seus res-
tos mortaes a capital da Republica. A
Escola, nesse dia, fará Inaugurar uma
bibllotheca para off ciaea, a qual JA Be
•cha bem organizada e preparada, e
tomará, o nom* de "Pedro II", sendo es-
criptos nas paredes phrases alluslvas,
que tambem serão lidas na ordem do
dia do commando.

De Pernambuco
CONTRA O IMPOSTO DO TRANSITO

RECIFE, 33 (O JORNAL) — A "Pro-
vinda" numa nota quo tem nldo multo
apreciada mostra como o presidente da
Republica anda errado querendo o lm-
posto do transito e acerescenta que a
banoada pernambucana tem o dever de
attender As solicitações daa classes
conservadoras votando contra.

NAO VOLTARÃO A* CÂMARA
RECIFE, 23 (O JORNAL) — Consta

que na organização da chapa arovernis-
ta para deputados, serão sacrificados
os srs. Antonio Vicente, Arlstarco Lo-
j>es, Luis Gomaga, Arnaldo Bastos o
Pedro Corrêa.

lil.NAMOUE.MOL — Gerador da
forcn — Uu Sele ala* Helenibro.
¦ .ISO.

Porto Alegre (Rio Grande
tio Sul)

flao odes os termos do t -stamento
corr, aue falleceu o capitalista Pedro
Chaves Harcellos:"Km í.ome do Deus. Amen.

| F.u Fedrc Chaves Barcellos. achan-
do-me no aroio (e saude. resolvi fazer
o meu testamento o disposições do ul-
tima vontade, nos termos quo so so-

Declaro que sou catholico. apostoll-
co. romano, em cuja fe tenho vivido o
dcselo morrer. Sou natural desta cl-
dade e filho legitimo do Antonio Cha-
ves Barcellos e d. Manoela Gonçalves
Barcellos. JA fallecldos, o aos quaes
multo amei e respeitei.

Sou caBado com d. Ilza Bastlan Pin-
to, de cujo matrimônio não houve fl-
lhos. Cabendo-me nor lei a metado dos
bens do meu casal, porque a outra me-
tado pertence A minha estimada espo-
sa. dlsponho dc minha parte dlsponl-
vel da maneira seguinte:

Lego A Santa Casa desta capital a
quantia de 100:000f, sendo metado para
as obras do projectado pavilhão do lu-
bereulosos, e metade para melhora-
mentos o obras no referido estabeleci-
mento pio; A Sociedade Humanitária
Padre Cacique a quantia de 26:000$; no
Pão dos Pobres de Santo Antonio, ...
10:000»; ao Asvlo do N. S. da Piedade.
«:000l; aos asylos S. Raphael. S. He-
ncdlcto e Sociedade S. Vicente de Pau-
lo, 1:0001 para cada um; A Santa Casa
de Pelotas. 2:000); A Santa Casa do Ja-
atuarão. 1:000$: A minha sobrinha e
afilhada Ida Chaves Barcellos, filha do
meu fallecldo Irmão Marcilio, deixo 120
apólices federaes, do valor nominal de
um conto de reis cada uma. em pro-
prledade limitada. Inalienáveis e in-
communlcavels, passando depois para
bcus filhos, nas .mesmas condlc-ões acl-
ma.

Dolxo para os meus sobrinhos Po-

dro. Plínio c Isabel, filhos de minha
fallecida irmã Ida, quo tol casada com
o dr. Francisco Freire dc Figueiredo,
duas terças partes que tenho nos pre-
dios ã rua Voluntários da Pátria, ns.
72, 74, 76 e 78, esquina da praça Pinto
Bandeira, onde tem os ns. 1 a 37. Del-
so estu em propriedade limitada, In-
comniunia-aveis e inalienáveis, devendo
por falleclmento de qualquer delles,
sem filhos leiiitlmos, passar aos Ir-
mãos sobreviventes, nas mesmas con-
dlcOcs acima.

Deixo mais: para cada um dos meus
sobrinhos acima referidos a quantia de
50:000$, em dinheiro, acçOes ou apoll-
ces em plena propriedade.

Deixo a cada um dos meus afilhados
de baptismo a quantia dc 1:0008000.

Doa remanescentes dos meus bens
e nus respectivas espécies, deixo & ml-
nha Irmã Manoela, casada com o sr.
Urbano Garcia, uma quarta parte, ou
25 "j" em propriedade limitada, que,
por seu falleclmento, passara a seus
filhos, desembaraçados de qualquerônus.

Farão parte deste legado as partes
que tenho nos prédios a praça Senador
Floreneio de Abreu n. 10 e rua dos
Andradas ns. 162, 164 e 166, e rua Ge-
neral Câmara ns. 17 e 19, que passa-rão a seus filhos em propriedade llmi-
tada, inalienável e incommunlcavel.
Os outros bens que forem separados
para completar este lepado, de quarta
parte, poderão os seus tilhrn, depois de
seu falleclmento, os alienar após com-
pletar a edade de 36 annos os homens
e 25 as mulheres.

Deixo mais, A minha referida Irmã a
quantia de 50:0005, em dinheiro, acçõesou apólices, em plena propriedade.Aos meus irmãos Paulino, Antonio e
Ismael Chaves Barcellos, deixo a cada
um uma quarta parte ou 25 "|° do re-manescente de meus bens, em plenapropriedade, podendo para maior com-
modldade delles serem estas deixas
preenchidas do preferencia nos capi-taes, que ao tempo do meu falloci-mento possa tor nas firmas Chaves &Almeida ° Chaves, Irmão & Comp., as
quaes desejo longa duração e crescen-te prosperidade em perenne áttestadode capacidade commercial de seus di-rlgentes e para maior realço do nomede seus fundadores.

Nomeio meus testamentelros, conjun-ctamente, os meus Irmãos Paulino, An-tonio e Ismael Chavei Barcellos, aos
quaes dou dois annos sem juros paraliquidarem os meus negócios c peçodarem cumprimento a estas disposiçõesde ultima vontade. E, por este modo,tenho concluído este meu testamento,
que de minha vontade escrevi e assi-gnol do meu próprio punho. Porto Ale-
gre, 21 de abril do 1920 — Pedro «an-ves Barcellos."

A EMENDA 25
A crticaseveraejusta do

sr. Sampaio Correia

Por qualquer circumstancia que não nos
é dado apreciar, o rormldavel discurso do
sr. Sampaio correia, atacando o Imposto
creado pelo "leader "ad-hoc" e relator da
Cominissão dc Finanças, sobre a circulação
de productos c mercadorias. Os argumentos
adiluzldos pelo deputado carioca roram de
unia rude evidencia para o sr. Antonio Car-
los p inrerlu, poderosamente, para forma-
ção da resistência que o governo ora en-
contra no Parlamento. Interessante é que
o próprio sr. Antônio Carlos foi quem ar-
rastou ft tribuna o deputado carioca, o que
lhe valeu a opportunidade dc ouvir argu-
mentos peremptórios, irrefrag-avcls, Irres-
pondlvels contra o novo Imposto, as Ideas

Is festas de Natal
r

Como se commonio-
rara o dia cie hoje

Entre as diversas festas de Natal, de-
signada» para csseB dias, ha a que ae
ruallia em beneficio dos pobres da pa-
roehia do Espirito Santo, no Ir-*ltut
Laíayette, A rua Haddock Lobo.

O programma e constituído pela re-
preaentacfio de quadros vivos por mo-
ças, entre os quaes: a Annunclaç-o,
.Nascimento. Uma tarde em T-ii-K*'*- O
sonho do esculptor. Pierrot e colomoma,
Dansa no lago, Dansa mysteriosa do»
anjos e As flores. .

Um» grande arvore de Natal, dobrada
de brinquedos, serã o encanto da festa,

... _A_ à*urtA A.

Festa. Veneziana
Reallza-se hoje. na enseada de Bota-

fogo, a annunciada festa Veneainna, de-
vendo ficar profusamente lllumlnada toda
a extensa-» da pral». com cerca de 6.000
lampa-""s electrlcas, assim como i Pa-
vllhao de Regatis, Pavilhão Mourleco,
Club d« Regatas Bnti-fogo, c edlflc'o da
City Improvements, e r pn„ de Aesucar.
pela Companhia Af-a Pão de Assucar.

Os fabaihos das Rll^gorlas- « ornamen-
toções das embarcações acham-se quasiconcluídos, estando em g-ande aaafama
os artistas r op»r'irlos.

Os clubs de regatas, assim como oaeubs náuticos, liga de veleiros, clubs car-

A eleição ia noTa directoria
para o Club Militar

O marechal Hermes foi
indicado para pr sidente

Jã se acha organiinda n chapa para teleição da nova d rectorla do c!ub.
Acompanhada da chapa que publicamos

abaixo, recebemos a seguinte nota:"A oandldatura do marechal Hermes f.
presidência do Club Militar, nio vira fli

puimiveis conira o novo imposio. ns lua-sa i *-« -....--.--., _:.„-. -onfecclo-
do deputado carioca merecem ser divulga-! que terá ainda um presepe J»n»°«'°das, po risso aqui deixamos um resumo de
sua critica superior, que merece ser contie-
cida de todo o paiz.

As razOes sobre a constitucionalIdndc da

nado pelo sr. Fluía Guimarães, cinema
ao ar livre e, finalmente, uma parte
theatral cujo programma e o seguinte:
"O poeta do sertão"', "Margarida (co-

emenda Antônio Carlos roram «pendidas i ro),""Borboletas" (coro), "As hespanho-
Ias", "As creadlnhas de servir , os

Cananéa (E. de S.Paulo)
Acham-se bem adeantadoa os trabalhosdn construcção do Pavilhão dc Isolnmcn-

to pertencente ã Santa Casa da Mlserl.cordla "S. João Baptista", de Cananêa,cujos serviços estão a cargo dc thesou-reiro da mesma, sr. Antonio Paulino deAlmeida, que multo tem contribuído parno adeantamento do serviço- a seu cargo.
(Do correspondente)

BIOLÓGICAS E SCEPTICflS

PRIVILEGIADAS

Approvadas pela Directoria Ge-
ral de Saude Publica e construi-
das de cimento armado. Installa-
das no Hospital Paula Cândido e
Quartel da Primeira Companhia
Ferro-Viaria, em Deodoro. Mais
de 800 installações já feitas em
pouco tempo, em Ipanema, su-
burbios da Central e Leopoldina
e nos Estados. Condições vanta-
josas. enviamos prospectos para
todo o Brasil. £2 SS S2

BOEIROS
Tubos de cimento armado, feitio
de manilha, de todos os diame-
tros. Para Estradas de rodagem,
Estradas de Ferro e canaliza-
ções d'agua. Sã SS ¦ SS

HENRIQUE & C.
RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 43

(SOBRADO)

Rio de Janeiro * Telephone 65 N.

Providencia (Minas)
O acreditado estabelcoimento d« ensino"Atheneu ,rictor Hugo", dirigido pelo con.

sagrado educador professor Carlos Ribeiro
Franco, desta localidade, apresentou ob
seus alumnos r exames, nos dias 14 c 15
do vigente

Foram esanilnndores os distlnctos cida-
duos Carlos Maulãz, director de lmportan-
to Gymnasio na cidade do Carmo; Fran-
cisco Nelson Monteiro de Castro, director
da Escola Normal de S. Pnulo do Mu-
riahe; Jorge Jnbour, distlncto alumno do
curso superior do Gymnasio Leopoldinense,
Ocacyr Martins, segundo amnista do curso
do pharmacla e o reverendo Hermogcnes
de Oliveira Carmo, digno o illustrado vi-
gario da freguezia.

O.s alumnos, revelaram grande aprovei-
tamento. obtendo a maioria delles o gríio
10, o c de Justiça destacar-se que os oxa-
mlmidores íoram bastantes exigentes.

Valo a puna dn.siucnr.o nome de Lean-
dra Ciimnra da Uocha, menina do 10 an-
nos de edade, residente na Penha, que em
desc mezes apenas, conseguiu um bello
triumpho, obtendo grão 10 em todas as
matérias do primeiro e algumas do se-
gundo anno, produzindo ainda um magni-
fico discurso, em nomo dos paes dos me-
nlnos agradecidos

Apôs os exames, usaram da palavra os
srs. Nelson Monteiro de Castro, padre
Hermogenes, Carlos Maulãz, Carlos Franca
e Jorge Jabour, sendo todos delirantemen-
to applaudldos.

Seguiram-se com a palavra, os alumnos
Ibrnhlm Silami, Antônio do Abreu Cam-
panarlo, Lcandra Câmara da Rocha, Car-
men Mala, Amalia Maia o Dulce Maia,
iccitnndo as duna ultimas versos do nosso
coilega H. Ledonlo, da "Gazeta de Cor-
delro".

A' mesa dos doces, novos c lindos dls-
cursos foram pronunciados pelos examina,
dores, cada qual o mais Inspirado, falando
ainda a menina Rosaiino Mnssud e a se-
nhorlta Senirn Franco, filha do director.
A menina Resallna produziu e-plendldo
discurso, sendo applaudldlsslma e Senlra
B'rnnco fez o brinde dc honra em um bri-
lhante Improviso, agradecendo a todos por
seu digno pae, terminando por dividir com
seus coileiias, ns giorlas a elle attribuldas.

Foi a chave de ouro da solemnldado dos
exames do "Athcneu Victor Hugo".

(Do correspondente).

S. Francisco Xavier (Minas)

com dlaphaná clareza e flioram o nr. Sam
paio Correia preferir uma taxa addicional
sobre Tretes ao Imposto aconselhado pelo
relator. Assim explica o sr. Sampaio
Correia:"Por isso me-'mo que conhecia a dlspo«l-
çHo constitucional, pois quo sabia prohlblr
Impostos de transito sobre mercadorias, é
que não propuz no projecto se ereasso umi
tributação com todos os característicos do
Imposto sobre mercadorias tranlportadas
por viação férrea, n-iveiraçfio de cabotagem
ou em qualquer embarcação fluvial. Veja-
mos se mo assistia razílo.

De facto, que é frete dc estrada rte 'erro
senüo uma taxa, cousa muito diversa do
Imposto? o rrete em uma estrada de ferro
e o pagamento, é a retribuição tle um ser-
viço prestado. E é por Isso mesmo que o
frete nilo oscllla, tilo somente em funcçftn
do peso da mercadoria transportada; é porisso me-mo que a nxiçílo do frete attende
a multas nutras clrrumstnnrias: no volume
das merondorlas, a nere«s|dide de elTectinr
n tr-fii*'porte rie determinadas merrndorhs
dentro de v.ifriles fechados ou de poderir^n^portal-a» em vagOcs aberto»; Ar con-
dlcíles rte rraglllrtnrtc da '.iorcndorl*i e de
sogurança do transporte; a circumstancia
relatlv-, a distancia do trinsporte. elemen-
tos todos estes essencialmente variáveis,
nlém de outros que serh lontro enumerar.
Km qualquer caso, porém, para attender a
taes elementos ns fretes silo fixados, de
modo que osrillem sempre entre dois llml-
tes: um superior, outro Inrcrlor. 0 limite
superior 0 representado pelo valor ou utl-
lldade que a operação do transporte cm-
presta no obtecto removido; o inferior é
determinado pelo custo múdlo do transpor-
te efrectuado.

Entre esses dois llimites, o Inferior e ocuperlof, attendendo as rlrcumstanclas ou-
trás a que alliull ha pouco, nôs, meros fa-
zedores de trtfas, costumamos orgonlzar as
tabellas de preços de transporte cm estra-
das de ferro.

Assim, o frete representa «ompro o valor
do serviço a mercndorla pelo Tacto do trans
porte. E, pois, um addicional sobre o fre-
te, 6 sempre, como o freto, uma taxa e nüo
um Imposto."

A taxa creada desse modo Incidiria de
oceordo cnm a distancia, o valor vcnnl
e a utilidade da mercadoria, além de ser
transitória. Praticando o Imposm Antonio
Carlos, uma sacca de sal, destinada a tlhe-
ratn f procedento de qualquer dos Estados
sallneiros. tendo o valor venal dc 08000,
pairara M.in dc "lmna«to de vlaçflo".

\ Iniqüidade da tributação esta neste pon-
to capital para o qual conclta a attençdo
da Câmara:"Chamo a attenrln dos nobres deputados
do Estado do nio e de outras zonis sall-
nnlras para este pnnto: o sal pamra, no
mínimo para Uberaba, centro rio ronsumo,
MO r4ls por sacco, emquanto o seu valor,
na praça rio nio tle .Isnelro, nüo excedo a
usnnn, approxlmadnmente.

Emquanto Isto. uma sacra de cafí trans-
portaria, desde uma estaçfio da Paulista até
Santos, do valor egual a mt, apenas, pa-
gara nn réis!!"

Uma fabrica de manteiga, situaria a mar-
gem du Oeste rie Minas, por exemplo, paranrepnrar um kilo desse produeto. exige 25•••lios dc leite; devora pairar um real por
kilo de leite e do envnlucro, desde a fn-
zonrta donde elle provém até a fabrica:
mais um real por kilo sobre a lata destina-
da a receber a mantelira; mais um real porkilo sobre o sal, etc. E sd depois começnril
o Estado a cobrar o imposto snbrn a mun-
leiga, uma, duas, tres, quatro vezes, etc,
até que ella chegue ao consumidor própria-
mente dito!

E' realmente de pasmar!
Peitos - os cálculos, para a hypotliese de

dois transportes apdnas, vé-se que a min-
triga, nesse caso, o do menor tributação,
vlrn a pagar mais de I »j» do seu vnlor. ao
passo que o café, parn os mesmos dois
transportes, sem tributado em menos de
qintrn dcrlmos por cento! Vale mils ser
cultivador de caré, üo que fabrlcanto dc
manteiga!"

No mesma ordem de considerações, o sr.Sampaio correia, pro«eguo razendo rcsaltar
a Iniqüidade dn emenda as."Ora, o sacco de milho riograndensc, porexemplo, mercadoria d» baixo preço, n=iasu leito a uma taxactlo sttjicrlnr aquelarom que se vae tributar o cnfé, de muitomais alto valor. Agora, se se tratasse deotitrn Mniií que nílo resultasse em Impôs-to, que fosse tnxa, taes Inliistiças ndo se-riam rommettldas. E por quo? Porque naorirnnlznçíln dn tarira de transportes, hasempre cuidado de distribuir os preços detransporte rnnforme as dlstnnclns ,a natu-reza das mercadorias, o valor da mercado-ria, etc. Ninguém transporta uma toneladade ouro ou uma tonelada de soda, pelomesmo preço por que transporta umn tone-lado dc minério de manganez, nu umn to-nelada dc milho ou de felino. O tmpnslo, narrtrmii proposta Importa cm tnx.içün egual,
c, portanto, Inlqulo parn a tonelada de nq.
ro. para a tonelada de soda, parn a tonela-da de morim. prn n tonelada de mll'*o, pn-ra a de fcilílo. pnrn n de farinha do trigo,
necessária a alimentarão das classes pobresdo Interior. Em se tntando da nddlclnnnlsobre freto. sr. presidente, o fneto é nutro.
O» nobres deputados de Minas, os reprosen-
tantos rt S. Paulo, os meus pntrMos do Es

* --ra— —«- •-¦*.•¦««. -aiaur -_e»t - i p* vb'mi ¦•v.iu UV v*'«V i-iiiiii,, IlilO VISA T\^navaiescos, entre el|M os Democráticos, políticos o tdm uma homenasem do _?.Tenenf... . r..o»..-«„ erc,.0 
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O marechal Hermes, com aquella. frsn.
queza de soldado, declarou qtie desejav»
terminar os seus ulftres dias no «elo de
sua casse. O Club Miütnr. orgflo d«stl-
nado 1 defrvsa dos Intoressps do Exercito
precisa coüocnr na sua presidência uni
general simples e bom. mfie que, nos mo.
mentos preciíos, tenha altivez o Indepen-
dencia.

tado dn nio de Janeiro, nilo Ignoram que 

plntlnhos", "Os campeões", "Manél e
Maria", "O tango argentino , "Bons

professores" (comedia), "O casamento
da boneca", "O gatinho", "Pobre ma-
mile", "A quadrilha encrencada", "Apo-

theose & bandeira" o "O fado da crian-
ça".

Figura tambem no programma o ar-
tlsta sr. Edmundo André.

Os vários números da festa serio des-
empenhados pelaB senhoras Alexandre
de Azevedo, João P*dro de Albuquerque,
Carvalho de Araújo, e Manoel Dorserth,
e pelas senlioritas M«ria Sabina e üea-
tr.z Rocha e conunendador Rosário e
Senhora.
AS CHIANÇAS CECaAS TERÃO TAM-

«KM O SKU NATAL
Na residência do prof. Mauro Mon-

tagna, a rua Kcal Grandes» 142, serio
d.smbuidos no dia de Natal, ao meio
d;a, brinquedos, bom-bons, balas etc.
&s criancuB cegas que ahi (orem para
etiiiu fim.

lista festa esta sendo ejp.*rada cor»
grande nns.cdaiie pelas criancinhas cé-
tas, que poderão passar assim um ho.r.
Natal.
AilIUGO SANTA THEHKZA DE JESUS

A sessão commemorativ» do Natal de
JenuK, do Abr.Ro, real.zti-se hoje pm". 10
horaa, lu sua sede social, á rua Iimiiruuu.
uuiueru 1)1.

FESTAS DA ASSISTÊNCIA A* IN-
r ANCIÃ

Realizam, hoje, tu Vi bons, as 'Damos
da Ansibiencia A lumncia, uma tlstribuiçàu
de fN-coorroB.

Esse acto real.zar-se-A no edificio d-> In
st.iuiu de frottecao e Ass.stencia a Infan-
cia, A rua Visconde do Ho lirnuco. -2 l*.
brudo).

fará as "festas das criança» pobre»", fo-
ram recebidos mais cs «eguuites donativo»,
lista SUU, dos srs. Pacheco Moreira 4 C,
!i0$; lista 4.3, tio ir. Alberto Corte Keal.
20$; lista 83, de d. Muria Uvortt n» l«!tao
da Cunha, lli|; lista 143, dos sr«. Mareei-
1.110 da Silva A C, 10); em memom ile
Maria Deus, 1UI; e em intenç&o de um pa-
reme, 1'-?. Quantia Ja puulicad», J:H-3l.
Uuuntla até boje recebida, 2:7oa|000.

Pornm tambem enviados: por d. Dulce
Botelho, dou., vestidinhos; pela meuln» Car-
lota Maria Tnr/lor, 14 peças de roup.uha» «
por d. Lila Caracas, duas bonecas.

Qualquer donativo para i "festn da crian-
ça pobre ', pode ser enviado a série da anso-
ciaçito das "Damas da Ass.stencia á Infan-
cia" ,a rua Visconde do Itio ürauco, 22 (so-
brado).

NA 3IATH1Z DA GLORIA
Itenllu-se hoje, lis 13 horas na matr-t da

Gloria, no largo do Machado n festa ds arvo-
re do Natal, organiiadu pelo lirupo d* Ksco-
teiros, que fuiiccona annexo á mesma.

Ua grande euthusiasuio entre as crianças
da fregueü a para esta testa, durante a qual
haverá leilão de part" da» prenda» offereci-
dus pelo» parocblanos, sendo o seu piga
mento effectuado cum os bous pontos obtidos
durante o anno nas aulas de catecismo.

NO LYKICO
O festival Infantil a reullsar-ue hoje âs

14 1|2 horas no theatro Lynoo, tem um
programma que com os novos números in-
cluldOB ficou interessantíssimo. Obedecerá
<i seguinte distribuição"Os dois bebês", hilariante fttrça pela
Companhia Característica A. Corrêa;"Uma conferência caipira", por Bricson,
um dewmpenndo gury de 10 anno»; Acio
variado: Edmundo André — Miss Pltt (In-
gloza maluca) e "Os Lusíadas em via-
gem". Les Demos — Dois bailados mo-
ilvrnos a» um duetto. Conchlta. Saneies Dell
e Hestler Junlor — Duettoa caipiras. The-
da e Vajra Mayerensky — Danúbio Atine,
d« Strauss o Mlnuetto de Bocherlnnl. Mau.
rlcio e Annibal — Interessantes acro-
bacia de saiüo. Zarft Soares — Canções
ivglonaes: Cocô — Palhaço cantor ao vio-
líio. Lldla Falchlnl — Canções Interna-
clonaes. Interessante numero de oaricatu-
ras do Perdigão o Roberto Ribeiro.

Distribuição do brinquedos, bonbons,
etc, etc.
EGItKJA EVANGÉLICA FLUMINENSE

Reallza-so hoje a í°«ta das crianças,
promovida pela Escola Dominical da Egre.
ja Evnng-eJIcn Fluminense, fts 19 horas.

O programma deesa commemorsçilo é
organizado dc modo a tornal-a sobrema-
nelra ntuacntc.
NA ASSOCIAÇÃO CHSIISTA FEMININA

Commrrnorando n data- a AnsociaçÜo
Chr.sta Feminina, realV.a uma festa, em eua
Béile, no largo da Carioca, 11.

O progrnmmn consta de Cbristmas Carola
(Cnnt.ens do Natal), musica e um drama
Ideado por mr. L. VT. Hackett e dcaempe-
nhado pelas aras. Alclra Kocb.i, stnboritas
Octmia I*ige. Lulr.n Swinerd, poetisa Laura
da Fonseca e Silva, Orlta Lage, Zoé Uoar-
dman e Sarnh Guimarães.

Ornamentada com flore», a casa ficara
aberta durante o dia o a noite, para receber
as visitas.

•* Vll-k vu l/tlllULienentes e Fenlanos, emprestarão oooncureo & festa,
IMSTnUCÇOES PARA O 8ERWICO OEVEHICUL08

.-..f.31^ a J103 ors"5nl"çao do trarego devehiculos durante a Festa Veneilana, quete rã Inicio ás S0 1|3 horas, sorí observa-do o í-egulnte:'
Das 18 horas em deante, os vehiculosque da cidade demandorem üotofogo e Co-pacabana e vice-versa, e nüo se destina-rem il enseada, deixarão livres as alamedasrespectivas, fazendo o trafego pelas ruas daPassagem, Praia de Botsfuiru e Avenida LI-ração.
os automóveis que da cidade demanda-rem a enseada de notarofro, entrarão pelaAvenida Ligação, estacionando na alamedaInterior, em duas filas, oté o Pavilhão Mou-risco, a primeira com a frente p-tra esse

pavilhão e a segunda para Avenida Ligação.
Na alameda exterior cstaclonorao em umasô fila, com a frente para o morro da Viu-vo, respeitados os pontos de estaclonamen-

to Junto ao pavilhão, para os vehiculos quotransportarem altos autoridades e pessoas
portadoras de Ingresso no Pavilhão de Ue
gata 9.

Na alameda exterior, Junto A amuradn.

Os offlclae« que compõem a chapa ila
futura admlnatraçao do club tírn tr».
dlções de «ttlveas e lnda>pendene:a, Sio
penhores seguros para aía«tar do' Club
Multar qualquer Idén de egoísmo."

A chapa é a seguinte:
Presidente, marechal Hermes Rodrlput»

da Fonseca; 1" vlec-prosich.nte, capit&o
de mor e guerra Aristldes Mascarenha»;
2a vce-presidente, general Francisco
Flarys; dlrcctor-seeretarlo, capitão José
Comes Carneiro; .mb-dlrector secretario,
!• tenente JoRo Pereira de Oliveira; nubJ
dlroetor thesóurelro, 2» tenente Alfredo
Lima; director blbllothecarlo, capitão MU
gueI de Castro Ayres; sub-dlrector btbllo-
thecarlo, Ia tenente Intendente Adalberto
Martins Ferreira; director dos serviços

... geraes, sr. Jollc do Rego Darros; sub-nüo estorlonara vehlrulo algum, ricando director dos servlcon geraes, 2» tonenteesse local destinado nos pedestres. joao pessoa Cavalcant ; director da as-Dnrílu tambem necesso As alamedas os l gistcncln, coronel Tlclano Correglo n«t,automóveis que a ellas se destinarem pelas | mon. aub-dlrector Becretario da asslsten-ruas perpendlrulnres a Pmla de Dotafofro. cl(1| capitno Francisco de Mello; sub-él.O' automóveis que demandarem a en- l rector thei?ourelro du aselstencin capitão»eadí noas nias s. Clemente o voluntários, Freder,c de S(lUe|ra; tJirector da alfaii.ria Patrlra, ob-ervarílo as Indicações dos ,.., maJor intendente Adolpho Lu, Si'Iscbcs destarndos naquelle local. Carvalho; stib-dlrector da alfaiataria :"nas m ti0r3, em rteanto nilo « permlttl- , tt.n(,„t jeronynio Ferreira rtomarlt,'dn o enrso, devendo os automóveis que."(induziam passageiros tomnr rnllneac.lr. • Conselho fiscal — Coronel .loilo de Deu»
"staclonar lunto ao melo fio rias alamedas. Menna Barreto, tenente-coronel José Ui\»

As rua.) Senador Vergueiro e Marques rte | Pereira de Vasconcellos, teninteA*oronfl
'tirantes nilo dnr.lo passagem pnra aittomn-i .Iodo Muniz Barreto do Aguiar, coronel
<"ls que «e destinem ou nflo A enseada, fl- j Isidoro Dias Lopes, major José Osório,"•mtn reservada no transito exclusivo dos t cap'tfio Jofio Pnulo de Miranda .Vuna»,
bondes, I n.ajrr Olyntho de Mesquita Vasconeellos

Completo o estarlonomcnto nas duas aln-U- maior Francisco Si-verlano Ribeiro,
medas da en«e»d<i. rto arcôrrto com o qn» ; <„„_..„.«- _ Maior iiinw» r,i,„„-«

obedecendo á mfio, nn praia da Snudnrte > '¦¦ •."•?;„.„(. 
Herculano Jullo ,1 . nl

XZrJo STio\?tnZms^ >•'- càSM^^nrHoracS d "c?m

.*»e» o Pavilhão Mntirlsco. ! Pt erp fle Mello o cap tfio Antonio d0 Cas.
Os vehiculos estartonarflo om rtln sin-

"ela, encostados ao passeio dn amurart»,
-(-"rto o edifício do Club de P.c-»tns até o
Povltbilo Central, e os quo condttilrem ron-
vldndos ostarlnnnr.ln na nlsmeds exterior,
.¦ncostarios a plsm rie cavallclros, defronto
rto 1'nvllhno Central, rom A lesta Junto A
-mbocArtura da rua Voluntários rta Pátria.

— O escoamento de vehiculos para a cl-
rtnrte será relto pela Avenida l.lgaçflo, larto
Impor, e outros pontos, dn praia de nntnfo-
tro, pelas runs perpendiculares A praia, a
lulzo ria fiscalização.

Os bondes terno seu trafego Interromnl-
do na Pmla de notarogn entre ns mas Vo-
tuntartos da Pátria a> Senador Vergueiro A
nora que for aconselhada poli necessidade
do transito.

tro Pinto.

Revistas .Ilustradas
Multo Interessante o numero do tio.

Je do "O Malho", com uma capa multo
Mi.a-estlv-i. e um texto variado o bri-
lhante.

—Tambem estA multo Interessante o
numero de hole do "Pnra Todos", nue 6
um verdadeiro numero de Natal. A ca-
pa é uma pagina nrtlstlca e o texto es-
ta multo aiigmentado e multo molho-
rado.

PEQUENOS ANNUNCI0S
ADVOGADO. 

— Dr. Raymundo Moreira.
— S. José n. 33 li* andar). — Td. C.

AOS 
DOENTES DO F.DTO.MAGO, que no»

mandarem o seu endereço, aeompnnha-
do de um sello de 200 ré'.s, pura « resposta,
indicaremos gratuitamente o único meio
pura obterem uma cura verdadeira e radi-
cal. Cartas a redacçào da "A Abelha", Villa
N.pomueeno — M.nas.

VLUÜAM-SE 
a rapazes solteiros ou a

casal duas esplendidas salas de fren-
te, em cusa do familia, com pensão, &
rua Bento Lisboa, 52. Pede-se rofe-
rencias. • '

4 DM1SSAO- ft Escola Normal. O Cur-'/»so 
Normal e Propedêutico prepara

candidatos. Largo do Estado, 79. Tel.
V. 3.247 — Taxa 40*000.

4 annos um
A grande terreno para deposito, etc.
Rua Silveira Martins, 164.

I i ONSULTOH10 MEDICO — Optimamen-
*-' te inBtollndo em tres «nia», porá clinica
medica on cirúrgica, com excellente appare.
Ibugem. Informações pelo» telephone» 031
II. M„ ou 2.0S9 C.

LYCEl-rco. — ALFAIATAItIA CIVII. lt Ul.
l.ITAIt — Associação Xlil tar áo flroiil —
Uu» da Carioca, .6, 2a. T. C. 8.073.

LICOES 
DE MUSICA, canto, cultura

phynlolog.ca da voz, diverso» Instru-
mentos. — Rua Dr. Barbosa da Silva
n. 21 — ninchuelo.

MI.LB 
BOFK1H.11. prnfe»a*ur At lrM>

çai«. d'histolre. de littératu» et it l-
etlon. S'tdrt8ser. 10, ruo Sachet. ao l«r.
étage en «2, Desembargador Itidro, Fabrira.
10,10 V

XATURAI.IZAÇOKS e easamentos de <*
J-' irnngeiros no lliasil, de accôrdo ram a lei.
Dr. K. Moreira. S. José, 33 ti* andao.

/\S VIAJANTES!...

Rcallzaram-so nesta prospera locall
dado a 5 6, 1 e 8 do fluente, Imponon
les e hrilhantes festejos para eolemni

quatro annos. ' '
Representa a construcção desto ma-

gnifico templo, um dos mais bollos
desta zona, um notável emprohcndl-
mento para o logar, poiB 6. Francisco
Xavier é um districto novo, quo ape-
uas começa a so formar.

As despezas com 'esta obra attlnpi-
ram a cerca de cem contos do réis, ob-
tidos por meio de donativos e esmolas.

Pertence, ecclcsiasticamente.cBte dis

Estrada rte Ferro Central, por exemplo, tem ' OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*.as tarifas especlacs pnrn o transporte de I
. ecrenes. tarifas em que esse transporto ó!

sto. i
peln frtrma por que rol stig- I

gerido. de«nresn, ntlrn para o Indo tortas n« |rnn'ldcrnçflcs. vae proteger a mercadoria \de maior prnducçílo do Estado de S. Paulo. |deixa de protesrer n mercadoria de maior
proriurçiin do Estado do nio Orande do Sul,
IrA arfertar de multo ns productos dn pe-
qticna lavoura e dn pequena pecuária do
Estado dc Minas Oornos, vae alcançar fun-
damente a mlncraçíin dn mesmo Estado;
vae scr um Imnnsto Iníquo em relação aos
E=ta.rtns produetores do s»l. como será ini-

trfctô"ao rircebispado de Marianna, o ê n»n em relnçüo aos produetores de algo-
seu vigário o revmo. padre Antonio dilo..."
Cario» Rodrigues, o qual, pelo zelo o Dennis dessas considerações dc nrrtem
dedicação ao seu sagrado ministério, rrnnnmlra. o representante rtn nistrlcto
Intelligencia e vlrtudcs.cspirlto empre- Federal aborda a parte sclcntlflci. que. no
hendedor e progressista, é um dos caso. foi nhllteradn pelo sr. Antônio Carlos,
mais bellos ornamentos do clero ma- ocorri ««nerlor techniea, demonstra o erro
riannonse. j „nc ou(r.0 ]nfl0 _0 rnncMPr,r a ,„_„.

S. Francisco Xavier multo deve a es- t\,0-r. de um |mnn«tn arldi-Monil sobre os
te Insigne Bucerdoto, que tem sido um fretes, ndo =p prtrte deixar do levar em con-
propmíii<<.dor mcansa\el do seu pro- tn n (llfferenclacflo das tarifas; um dns
gresso c cujo nornu j& se acha ligado. grandes problemas da tcr'*nlca de organi-
a oulp.s nielhoraiiicntos locaes. I z.icün das tarir^. (i de cnllnrar em e-inl-

A Installaçao de energia e luz electrl- dade de cnndlçfles mercadorias que tém dn. fazer percursos dlfrerentcs até os centros1 de consumo.
Dahi organizarmos ns tarifas differen-

rlaes. em que o preço do transporte ris
unlrtirle de ferro A unidade de distancia,
dorrespe A medida que cresce n distancia
do trnnspnrte. Ora, o Imposto n"io tendo a
menor rclnç.lo mm n distancia, devendo sPr
cobrado em varias c-tndis dc ferro, des-
via-se de tndos os prlnclnlos e vae collocar
em poslçílo extremamente desfavorável...
le Agora comnrehenrtn por que os srs. pau-
listas sflo contra o Imposto: é nue elle cnn-
traria n orientarão que conduziu os "liin-
fleirantes" na conquista rte povos terrlto-
rins para a civilização) vae cnllnrar em pn-
slçflo extremamente desfavorável, renltn,
as' zonas longínquas, vae. pnr assim dizer.
Impedir que a civilizado attinlA A es«as
?otia=. r,ra chegar As quaes ha nccpssida-
de de utilizar ns serviços de varias empre-
«as rte trnnspnrte. Declarei a v. ex. que não
pretendia roubar tempo A Câmara, tratando
deste a=siimmo, Até porque reconheço, e
«nu o prim"tro a assltmalnr. n minha nhso-
luta Inrnmpce-nrln. 'Nflo npnhrtns geraes).
Entrei no debate, nüo cnm o |n'til»n de dls-
rn'|r ma= tan srtmente rte esclarecer o ns-
sumpto. deste pnnto rte vista em que ("tou,
esperando, convencido, mie o nobre rclitnr
dn receita, se bem ren-etlr na re**»*"*n"Sn
formidável dessa mnrt^tw-irte d» trltitltirln,
«nhre os destinos ernnnmlco* do nosso mlz,
«erí n primeiro a vir declarar que rntlnr-i.
acima de tortos os Interesses, o interesse
geral rto Brasil. Esse acto eu o espero de
sr. ex." ,

Ess» memorável peçA oratória, que nao
foi PUbllcAdn nn "ninrln Offlrlar, poz em
rheque « vntnçfln dn emenda 95. ns defesa
mais vibrante da economia nacional.

JÓIAS E ARTIGOS
PARA PRESENTES
Pés nencres pws, :í oa

JOALHERIA MORALES
'00, Raa Senidor Euz:bi% I0D

««oooooooowwoooooooooooooõ

i ONCKKTAM-BE jóia» t relógios na Pen-
-* dula Araer.cina. Uua do» Inválidos, 10.

tiOMPRAM-SE 
o vendem-no moveis

' o planos uzados: paga-so bem; at-
tende-se a chamados pelo tel. «.,
1,305; r. Vlscondo de Itnuna. 170.

¦ ik, BONIFÁCIO IIOUEIKEUO. Medico. Con-
A "su! 

as : Lu - a 1.1|_ Hun IJ de Mub A Tel,
Kl Cen ml.

Mentor do I *>«a Ne-
DK. 

EMÍLIO SA' — ««u.or uu ¦
cker, de Pari». Inst. olect., pt

— 8. B. T. Aos
doentes — EntAs docn'e7 JiiIm iwurs-

vel o seu m»17 Mnndo lieje nicMiio i im
consulta, Juntando um sello (le 100 réis. fili-
de, proflsslo e rítadn.RerelirrAs n meio cottj
do rfstalwlecitnento. Caixa postal 333 — Eis
de Janeiro.

1> ERDEU-SE uma bolsa de couro, do
ponto do bnndê de Fabrica .1 rua

Uruguayana, contendo 100$, quem en-
centrou fará o obséquio de entregar A
rua nardo de S. Fellx, (avenida Curti-
so). casa n. 4. é de pessoa necessitada.

1 HíKDIOS E TliRW:NO*í. AiiiRuel. compra ren-
A da e hypo hecn in otma J. 1 in.o. tua da ijul*
ando 1., loja, ei. Nor e il* 9.

SKLLOS rota collccçao; compram-se e vendem
se lo.es t collecçOcs. "i dc lie.dobro üi. -Casa

Gomes»,

sos da espec. Cons. : Rodrigo
res.: Av. Atlântica. 1.034. Tel il'

I .LNTIbTA bt. Aldo Cunh», h. Mtl, l .-i'l«. I
"no, li. Tiatamen o gornn ido, lapido c u..:
dor Ttchnlcn nor r-ameiicana.

.">".,. i iji ypOGll A PU IA — Vendem-»» ni irliini»
¦:—¦- I A nat,'inrs imprimir, cortar, pleutAr.coser, dou-

r c ortras cungenereB d,' toihis os .-yste-
i:v, (¦ í>.rmatos; na cjso Jacob KornsKl, nt
Vrt;:i-' f*n_fl05, n, 40.

ca deste logar, Prados e Rezende C03-
ta, prjstes a concluir-so, deve-se tam-
bem, em ginnda parte, â sua acçào In-
toligento c bem orientada.

No dia da inauguração da nova ma-
triz, que foi para esta localidade de
grande gala, jft devido A grande af-
fluencia de pessoas dos logares cir-
cumvlzinhos que deram a este arraial
um movimento nunca attingido, Ja de-
vido ao enthusiasmo e regosljo do po-
vo, foi prestada ao noso estimado o
virtuoso vigário expressiva o tocanto
homenagem, que consistiu na offerta
que o povo deste logar lhe fez do seu
retrato em artístico quadro e com af-
fectuesa dedicatória gravada em letraB
douradas, para ser collocado na sa-
christla do templo.

O povo, acompanhado da banda mu-
sica! c ao caT.ruglr de gyiandolas, ten-
do ft frente o referido quadro, carrega-
do por um grupo de gentis senlioritas,
foi em dcmandi d.i matriz, onde se
achava o revmo. vigário om compa-
nhla de outros distlnctos sacerdotes
que vieram tomar parte nos festejos.

Ahi, Interpretando o sentimento dos
manlfestnnus, orou brilhantemente o
Intelligente xsvlerense sr. José Anto-
nino Chaves, o qual om bellas phrases
fez o offereclmento do retrato, traçan-
do em períodos burilados a apologia
dos méritos do nosso pastor espirl-
tual.

Respondendo, o revmo. vigário ma-
nlfcstou a sua gratidão em bellas pala-
vras repassadas do sinceridade.

JCiA-AHiL-TÀiOE. líMkíl
com -Irelto • ?. 3 t C sorteios por semim
;cias, a rrireltius de Isvnlorio e de chi, de
ii ciai ftatcfdo. lemos de cuetnira sob

. cdidi i muitos outros «rti.cn.

BARBOSA & MELLO
154. Rua Lncnos Aires-154

r\U JAVME AllICI.llA, medico esp-:cla.is- .
Du- m-le-iiii interna, e syphills. M ;'..-'lMSE «"••¦'"«».wft-*"ffi2

03. «ob.. dns 3 As 0 horas, j * de terreno, ultimamente «novaUA,
___ com Jardim, quintal, i salas. .^"í",,

11 neriore», 3 quartos cimentados iníe-
riores, outras acommodaçoes, em uma
ila.-. melhorei, runs da oiitaçao do Itia-

|{. Ilrtignnyan»,

ii OENCAS DA VONTADE.
ai 

" 
I

O Dr
fjunhã Cruz. com 80 annos de pra-

tica de psychotherapie (suggcatao).
trata de perturbações nervosas e de
hábitos prejudiciais. principalmente,
do habito das bebidas alcoólicas, sem
prejuízo para o doente. Rua da Cario-
ca n. 31. Das 8 As 5.

D do» olhos. Consultório: praça Gonçal
res I>as. 15.

E•.I.VIUA TEIXIiiHA — Viuvs. pohr». a

para se manter e regreMar ao «en Kstado —
l'»rJ, solleiu de «eu» conterrâneo» e dM
i.ons eoraçêes um auxilio par» »e m«nter «
seus filho» e P«r» regreas«r íquell» Estada
r.ir.l.l Jlallft. 30.

/ i_l.Al>KlKAS de todo» o» modelo», nre-
VA ços modlfos. Vendts a pre«nçí... Fn*
i.ricAdns por L. Ruffier. Ru« Vasco d» O».
mt b. 180. próximo i rua M»rech«l Vio-
nine».

CUTEX
b maravilhosa preparação Ae Nor-
tbam Warren Corpor. de Nora York
quem, cem poucas appllcaçfles, remo-
ve a cutlcula eem ter necessidade d*
corial-a. O ürrinho "O tratamento daa
unhas" será enviado gratuitamente »
qnem pedir a Betellle & Küssner. Cai-
ta do Correio n. 1107, Rio.

ci.-.ielnV 
"rendo 

250Í0OO. Trata-se no es-
crlptorlo deste Jornal, do meio-dl» A
m(d:;-nolt*, Lincoln.

7; •-'¦TIDOS por SOÍOOO; fa»-ss qu»*
<*c*itro de 30 dias. por ma!l

Ü. PACHB DB FAIlIA — Moléstias\ eMü quo sejam, pagamento ad»»»1'J*
'do*. 

Senhor» Josephln», r. Theophllo Otte*
nl. 24, -• andar.

\T BNDr.-SE, pafs casal, mobiliário comple-
V t'n pn-n sala de visita», de Jn,nl"r„"'
eriptnrln e dorm torio, em jacarand.i, carva*
lho «ntige, v.nlutlco, Juntos ou HJ»»««|
. outros moreis de arte e estylo. si li o
dia 30. Ilim General Canalnrro, 00 tb»o
ChrlBtor.o).

VENDBÍE 
nm automóvel partleolsr mar-

cs -Overlnnd'. com cinco metes de uso.
aa rua Menn« Barreto, 41.

NATAL E ANNO NOVO
A' PARREIRA DO MINHO

_»„ fnietsii H-alo .orUmento ala* Bonh.-a-. '»•»"" fl***"™"WEST níralhAo
am «amanha». Ca-fn-ha». Xota-, AmaailM». Avrltl-, „rn»5n"* ''*°"* J,_,r(.iui.
Sô Porto" r«o de Lot dt* Mfinc-rld. Qarllaaalln-**. ftoello d» BTrn da Kaatrelia.

redimo» aoas domo. _ml_o» Frrau»«a-« rUIttirrm no«»a cnn».

5, RUA URUGUAYANA, 5 Telaihons 1674 C*

niIEÜIIATIUHO—Ata idre. «*.
aanppnrrrrra (Dl cl«ca» nlaatoa,
LIMAIfiNTO MAIIIMIO — Bu
Bete de Setembro. 180. u ¦ÍO-SR — Corai ranld* rom

lioncnia rnlherna d* PRITOIIAL
IIAIIIVHO. — Bna T é* Betei
bro. 1RS.

nm I
AL I" I

DROGARIA SUL - AMERICANA
FUNDADA EM 1835

 SILVA, GOMES & COMP. ===
Armazéns de drogas e productos chimicos, especialidades pharmaceüticas e

periümarias nacionaes e esírangçiras e accessorios de cirurgia e pharmaçia

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇA3 E.V. ALTA LSCALA

VENDAS A VAREJO
Eua 1? de Março, 149 e 151 * Deposito: Beeco do Bragnnç», 12

que



Notas Mundanas!

0 JORNAL — Sabbado, 25 de Dezembro de 1920 9

A.' MARGEM DO TEMPO...
Lembrança do Natal

Querida — Jo que minha bolsa de Job,
nio nermltte que te otferte nm lindo e
t__to_o mimo — desse» que fazem a ruína
io comprador e a fortuna dos Joalhelros —
«rtlt* estas reminlsccncias do Natal provin-
Jlir.o dc um Natal too longe da minha vista
ouSo'perto da minha saudade!

iceita-ns, amor, e, p.-lus nataes vindouros,
M'os vaeevcns da vida me exilarem ln-
«neradamente para distante das tuas p'edo-
us puplllas de esperança, deixa que teus
«Ihirei* «Inriosos errem sobre estas palavras
Bcntlincntaes, como um raio de ouro do sol
-ue lirinea pelas folhas outonlças de anta
irvorc .-iiitiün... .....

.Na minha terra como o Nntnl se afasta
j-sjV Noel triste dos europeus, desse Noel
de barbas brancas e negro burcl a escorrer
«.vc desse Noel de «rando cajado dc ex*
tl.r.idor alpino e dc anceoln de men.l.ant"
a,, bombrol Quanto « diferente desse Noel
nue sú delxn presentes nos sapatos dos pc*
aueno» mimados e nas minúsculas sandálias
__8 Borr.-.lhelr,-,s de cosa rica' Quanto é dif-
f.rt'.". ••

Na terra onde nasci, naquella terra qne
slnibi zeln vestlpios da época colonial, o Na*
tal é uma flüura máscula e Joven, carroçada
dc flores e frutos — tantaii flores e tantos
jYm,,. — que dlriels um enviado de Flora e
Ores, um d:us Irmilo-menor de Pan... Jul-
ral-o-eis um divino emigrado da Hcllenia,
uai retnrdatirlo emissário de Júpiter...

Por toda a parte, a terra abre-se em «nm*
pos férteis e mesoes carregadas J IA, a época
di festa dc Jesus iinnuncin um outomno do
fopo dulrnilo do sol e da Immaculada tur-
"ii»Ja do flrmamento lavado de nuvens...
Se n çleba 6 um prodígio de fartura, se toda
a Nntur zn é como ura prende altar onde se
brindasse Dyonisos, o lar de cadn homem —
d_ mlllionnrló ao Pedro-sem.. ¦ — é uma
capellinba, com preBi-p or armados pela dona
da easa e onde, nn santa noite do Natal, a j
fatnlla 6» entrega a uma Ingênua vlgilia reli-
glosa.

Ilaro é o templo onde não haja a mlss.i do
Oillo... Pela hora misterioso da melanoi-
le. ns ruas Juneamse de romeiros que nprts
enebem as ecrcjns caiadas em busca de In-
dulíeneiaR ao sagrado offieo... E' uma le*
frilin de crentes, desde os anciãos que desfiam
•terços" de saudade, até moços enamorados
do Presente e crianças inconscientes do Fu*
turo...

E as succtllentns celas trad'clonnes em
tmlis as casas? Parentes c nmlc-os cm volta
da grande mesa pejada de frutas, vinhos o
boles expandem alegrias, emquanto as vflvflB
falam dn nascimento do Kabbi aos nctlnhos
(jormiolf-ritos...

No recôncavo, o scenario varia numa nota
b'*arra: os "bailes dns pastorinhas". Na
prac» principal do locnrejo, ergue-se ds pres-
sas um vasto tablado coberto de palmas ver-
des de coqueiro, com cortinas de ganga car-
1-es'n, «calho polvllhado de areia branca e
folhas dos ptangaes. Em volta, n phllnr*
tnenlcn dn localidade — a "Lyra dl Prata",
ou os "Filhos de Apollo" — cortam o ar de
notas de mns'cn agreste e, pelo Natol e
Btis, bandos de moçollas rudes nas palavras ,
e -estos, bellas na maravilhosa Blmplicidsde
de trajes c adornos, r.-snm cnnfeos sagrados
em louvor do Deu»Menino... Pela ncri.c em '
fora. sob um mnravllhoso luar de dezemhro
que prateia o topo dns arvores e transfigura
o telhado informe da casaria agrupada a es-
mo. "as pastorinhas" balam, bailam... em*
qmnto os músicos ameaçam enrouquecer o
Instrumental, sob a generosa Insplraçílo de
amlnrlndoo copinhns dc licor de genlpapo...

Até depois do Ile's, emquanto oSn surge a
barulhenta Festa do Romfltn, a Bahia é o
mnls" lindo, o mais florido, o mais doce tor-
rio do Brasil... Hn uma como eonfrater-
D'*nclln collectiva, — nlco de pas que pensa-
rlels de tim mundo melhor...

Mas, todos esses motivos qne dariam omn
a-nnrella encantadora » que aqui ficam mal
íosqnelndos, estilo num tempo tfto remoto
sara mim!

Ha tunto vivo sfl... Ob meus, tllo longe!
Relembrar-sp-flo de mim? Daquella edade?—Agora o meu Natal é um frio monge
Carregado de magua e de saudade...

Lindo Natal da minha torrai Lindo Na-tal em que

...todos os homens têm mnis nlma
Toda mulher possue mnls coraçlo...

Eduardo. TOIIIUMIO.
ANNI VERSA RIOS

Fazem annos hojo: ..• ->_,.
O marechal João José da Ijtii*, vote-

rano da gnierra do Pai-iq-uay e um"doasobreviventes da Retirada da Lacuna;
O ooronel Arls:ldes Guaraná;
O sr. Olegario Bernardes;
O ma.ior Alfredo Carneiro, da Admi-

ftlstraçüo do Corpo d*- Bombeiros;Faz annos amanha o sr. Jullo da
Silveira ! nto, dlrector do Instituto For-
relra Vianna, e candidato a deputado
pelo 2" dlDtrlct.o dcBtn. capital.

A manifestação do apreço quo os seus
ara gos políticos pretendiam fazor-Ihe
foi adiada por «o achar enferma a cs-
posa do manifestado.

Fazem nnno» hoje:
., ~n, ?, "r- T"-vares de Lyra, ministroao Tribunal de ContaH.Faz annos hoje, o tenente AbrahftoTerelra Mendes, político em S. Chris-tovao.

K-.LLECIMENTOS
Falleceu hontem om sua res'donoia,

á rua Marque» do Abrantes, n. 38, emBotafogo, o general reformado Joaquim
Cardoso de Mello Reis, ox-chefe do ser-viço medico da Policia Militar do Rio
do Janeiro.

O general Mello Reis nasceu na Bahiaa Jl di setembro de 1848, e era casadocom d. Senhorlnha Angra Mello Re.s,de cujo consórcio deixou tres filhas.
Seu enterramonto, realizou-se & tar-do, no cemitério de S. Joilo BaptlBta,

eaindo o feretro da casa acima.
KUPCIAS

Rcallza-eo hoje o enlaço matrlmona/t
dn senhorlta Elvlra de Andrade Neves*filha do general Andrade Neves, chefedo Departamento da Guerra, com o te-nente medico do Exercito, BonifácioBorba, filho do coronel Antônio Borba,commandante dc um regimento de ca-vallarla, no Paraná.

0 acto clv-.l effcctuar-se-a em casa«ob pais da nolvn, ás 14 horas, â ruaGeneral Canabnrro 260, sendo padri-nhos o capitalista sr. Moreira Barbosao sr. Oscar de Carvalho.
O religioso será as 16 lioras, 'na ma-"lz de S. José, sendo padrnhos porparte da noiva o Br. Valente Ribeiro,capltilo medico do Exercito c sua espo-'/' 

£_.nor parte a° noivo, o sr. Aramlsa.'Brito, advogado, o d. Maria do Ma-ffalhtes.
Os noivos seguirão hoje A no-Ite paraPetropolls, ondo vfto residir.No .ni uo ,ia 7.. |-relor.,,._ cível, fre-

f í» <• _ »raJA o JacarépaguA. cstAo se
58«.i.?.nd,°, r,a,í» caj,ar: Hermenearlldo
ffl '_-. Yalladao com Hcrmelinda do
couto Coelho Lisboa; Alfredo da Costa«ladeira com fivlvlna de Souza; RaulWlto Bastos com Maria rnlderaro
. ~rr Consorcinram-se cm Quatls, Estado«o ltlo, o reservista do Exercito Nacionale empregado do commercio He.tor Coelho e

PR. JAYME C. L. DE VABCONCEM.08
Pa-ssa hoje o anniversario natalicio

do dr. Jaymo C. L. de Vasconcellos, co-
jhecldo advogado do nosso fero o actual

^ RELIGIÃO H
NATAL
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O ar, _fn_r,me C. I,. de VnncnncPlIoa

director presidente do estabelecimento
do credito — Banco do Rio de Janeiro,
que tem tomado um asslgnalado lmpul-
so sob a sua dlreeção.

a senhorlta Maria de Lourdes, pnpllla de
d. Maria ltosa.

Foram testemunhas de ambos os cônjuges,
no civil e no religioso, os srs. Pedro Mnr.ns
dc Castro, Rnul Ribeiro, Afro Pimenta e a
ara. Arllnda Leite.
NASCIMENTO»

O lar da professora d. Orletto Vlan-
na e do sr. Octavio Vianna. clinico
nesta capital e assistente do conhecido
cirurgião sr. Abel Guimarães Porto,
encontra-se desde hontem em festa com
o nascimento de uma galante menina,
aue se chnmnrn Rachel.
CHA'» DANSANTES

O commandante o a offlclalldado do"Plorda" vão offerecer hojo um chi
dansante A sociedade carioca, a bordo
daquelle navio.

Dita reunião promette revestir-so de
Brando brilhantismo.
FESTAS

O sr. Euclydes dc Azevedo o sua
esposa, d. Alzira da Motta Azevedo,
festejando Beu anniversario de casa-
mento reúnem, em sua residência, A
rua Conde de Bomflm. ns pensons de
suas ralações, offereccndo-lhes uma
nhavena do chA.
FOIIM ATURAS

Defendeu thesc nnto-hontem, peranto n
Congregação da Faculdade de Jlcd.clns, o sr.
Bniesto de Toledo Arruda,

Os seus amigos c collegas da 0* enferma-
ria da Sapln Cusn de Misericórdia offerc-
ceui-lhe ,por isso, na próxima quarta-feira,
um almoço na lirahmn.

Em nome dos presentes, saudara o novo
med co, o seu collcgn J. Pontes de OU-
veira.
HOSPEDES P. VIAJANTES

De Montevldéo e escalas, chegaram a
bordo do "Ruy llarbosa", os seguintes pas
sagelros:

Eameraldlna França, Alcides Xavier dn
Silva, Amei a da S.lvn, Alcides Junior, Sil-
vlno Cunha, Ernesto Dorasapf, Lui* Valente,
Maria Valente, Itichard Melh, Adolpho Del
Veechlo e família, Mario Pepe, Maria .for-
dan. Lueiano Ollvelrn Ávila e senhora, Car-
los Freitas Lima e senhora, üraeilda Maria,
\V''ii'r V, till e senhora, Oui.henn.na. Castro

.e Elvlra Stéjar.:, ...-.- ;..3 h?.h\< •
A bordo do "Avoré", chegaram de San-:

tos, os' seguintes passageiros: José Soares•Cóstn e-Silva,' Heatrlí' Mirahdae Augusto
Pereira Brandão e família.A bor.lu do "Itnpema", chegaram do
Porto Alegre e escalas os seguintes passa-
gciros: Olga Corrêa de SS c filhas, José
Portinho, llonorio Corroa da Costa e fanil*
lia, Anna da Conceição, Albino Conceoão,
Franc ovo 1'lnto Lnpn, Antônio Henrique
Cnsnes e senhora. Pere.v Findlay, Astroglldo
de Mello e familia. Aura Chaves, Affonso
Esteies. .Muro 1'ipchlo, Ernesto Gnldi e se-uhora, Arthur Marques Mendes, Alberto l,r>
pes, Nalr Maia, Antonla Percz e Raul Bre-mnnd.
COLLAÇAO DE GRA'0

O conde de Affonso Celso, dlrector dn Fa-
enldade de Direito, conferiu bontem, R larde,no edifício da praça da R publica, o grão debacharel em scienclas Juridicaa e sociaeB nosalumnos eegulntcs, que terminaram agora oecu curso:

César Damnnccno Ferreira, Raulino Brit*
CINCO CEHEAES

Mistura ideal para crianças, velhos o
fracos. Faz engordar c fortifica. Toda
criança, mesmo alimentada ao solo, do-ve UBar uma boa farinha depois do 6*mez,

Peçam "Cremo Infantil» cm p6 dex-trlnizado. Unlco alimento com basesclentiflca ao alcance das crianças man-mo pobres. — A' vendn nas bom comia.

Arthur Lobato Bouíhos

t 

Pedro Pereira Boulhoa, se-
nhora e filhos; Dr. Frederico
Lobato, senhora o filhos; Dr.
Leonardo Antônio Lobato, Ho-

raclo Lobato e Lauro Lobato, partici-
pam a seus parentes e amigos o fal-
lecimento de seu filho, Irmão, sobrl-
nho e primo ARTHUK LOBATO IiOU-
LHOS e convidam para acompanha-
rem seu enterro, que sairá hojo áa li
horas, do Hospital S. Sebastião, para
o cemitério de S. Francisco Xavier.

Anna Marques
FALLECIDA EM ERMELLO

PORTUGAL

t 

Adolpho Ribeiro Marques,
sua senhora e filhos participam
o fallecimento de sua idolatra-
da mâe, sogra e avó, D. ANNA

MARQUES, e convidam os parentes e
pessoas de sua amizade a assistirem
á missa de sétimo dia de seu fallecl-
mento, que será celebrada no altar-
múr e demais altares da egreja da
V. O. Terceira do Senhor Bom Jesus
do Calvário da Vla-Sacra, hoje, sab-
bado, 25 do corrente, ás 9 horas. Des-
de já se confessam sumn.an.ente gra-
tos por este acto de religião. »0"-

_______HH|M |-|„.|_,|, I B

Sarah Cabral
Maria Angusta Cabral Saa-

vedra, Zézé Cabral, Deollnda
Cabral Falcão, Olyaipia Martins
Cabral e Maria Isabel Cabral

Tello, mãe e irmãs, convidam as pes-
soas de sua amizade para assistirem
á missa de sétimo dia, que será rexa-
da nu egreja de S. Francisco de Pau*
la, segunda-feira, 27 do corrente, ás
9 horas. Desdo Já se confessam éter-
namente gratos por este acto de pie-
dado e religião. •*•

Dc toda a radiosidado magnífica que
o chrlstlanismo eapargo sobre a huma-
nldn.de, o que mais deslumbra os olhos
do homem é, nem duvida nenhuma, a
slmpleza do nascimento dc Jesus.

As descripçôes, que atravessaram
todaa an épocas e chegaram ate nôs,
sobre esse. facto de auspícios extraor-
dinarlos para n moral humana, tdn,
todas ellan o cunho de uma verdade
perfeita, tal a sua singeleza e unifor-
mldade, sem nenhuma modificação
atrsvez as diversas etapas do evoluir
chr.stüo.

Oa mesmos sábios escrlptoros que,
estudando o chrlstlanismo desdo as
Buua origens, tentaram negar a dlvln-
dade de Jesus, nada mala fizeram, com
o seu trabalho, do quo realçar, na bel-
lesa dos seus cstylos, a personalidade
Inconfund.vel e unlca daquelle que,

[ pela suavidade da sua palavra e emo-
tlvldade daa auas acções, creou para
o coração humano um refugio lnexhau-' ilvel du consolações, tal a cundldez e
o tom de verdade de que sabia lmpre-
gnar os eeus enslnnmcntos.

A consolação dos fracos e oppriml-
dos, o terror dos ricos c poderosos, tu-
do tem, como unlco orientador, o evento
extraordinário da vida de Jesus, que

! foi o Lalsamo reeonfortante para n
tristeza dos que soffrlam, e o açoute
tremendo que castigou u iniqüidade
dus que se Julgavam em tudo superlo-
res aos desliordados da fortuna.

A approximaçio do reino de Deus
ora a maior ansiedade dos que acompa-
nhavam o tumultuar das paixões e o

i confusão cada vez mala crescente em
I matéria de orthodoxia daquellis que,

aferrados íls posições, transformavam
ns próprias doutrinas do moysalnmo,
que crum ainda a única fonte estabe-
loclda e donde promnnava a orlentaçtto
religiosa do povo israelita.

A nfflnnuçfio desse povo, de que a
sua relijílüo um dia havia de Ber a re-
ligillo do gen.iro humano, falhara ml-
seravelmi-nte, nada mais era do que
uma mentira; como todos os outros
cultos da antigüidade, convertera-se
em culto do familia, de uma tr bu, &
qual era necessário, a todo o transe,
conservar as honras e as posições.

A corrupção, porém, dc que se lm-
pregnara o povo tirado A terra do
Egypto com mao tuo forte, vinha sof-
frendo os grandes golpes do combate
cfflcaz.

Jodo Bnptista, o precursor clarlssi-
mo, JA dcr.nuda.ra o glndlo formoBO do
seu verbo e a si mesmo chamou-ao: a
voz do quo clama no deBerto.

Pregava a doutrina de um novo ba-
ptlsmo, o baptlsmo da rcdcmpçao e
provava assim que era o ultimo pro-
pheta que havia de predizer a Instai-
lncHo do reino de Deus, que com elle
começava.

Voz do que clama no deserto, vos
do progoelro da nova luz, que alguna
nnnos mais se Irradiaria por sobro
toda a humanidade!

A necessidade de cumprir um edito
sobre recenseumento levara José e Ma-
ria, — a piedosa o slmplinslma familia,
— ate a cidade predita para o nasci-
mento do Messias.

No nlluvilío da peregrinos que se
acotovellavam, tambem elles, destina-
dos a exercer papel extraordinário na
nova organlzaçilo moral e religiosa do
universo, procuravam um pouso ondo
a bemdita creatura, que trazia no ven-
tre toda a promessa da rcdcmpçao,
pudesse doscançadamente reconfortnr-
se da faillposa viagem que, cumprido-
res ca lei, haviam encetado.

Nenhum palácio, que a nua pobresa
ruo permlttla; nenhuma modesta hos-
pedaria mais os podia caber!

Era comtudo neeessnna uma boIuçUo
ao neu cnso. E' nhi que a lenda tom»
torto o seu esplendor!

O Messins, que todo o povo esperava.
e nue havia de transformar a face do
mundo, teria de nascer, nflo num recln-
to humilde, mas quasi Ignomlnloso de
uma i'Srrebnrln, onde os unlmaes res-
fot"íravnm ppôn o trabalho do dia.

E foi esse recinto o primeiro ralo rtn
Itiz vivida que Jorrou nobre ob homens.

Jchus. o Filho de Deus. ali nasceu,
num halo maravilhoso, recebendo como
premissas da sua realcKa. o cântico

.mystiro dns pastores, o ourp, o incenso,
a myrrlin dos poderosos.¦ O-filio dos gnlllleua.liumliaes, to-
endo dessa hynostA3is divlhn, o verbo
(-ranrtioso do Deus, ern entro os ho*
mens.

— Hosunnas ao que vem em nome
de Deus e traz nos homens do boa von-
tade a paz sobro a terra...

One-lmo COELHO.

CATHOLICISMO
O SANTO DO DIA

No Anno da creacflo do mundo, quan-
db no principio creou Deus o Cio e a
Terra, cinco mil o oento o noventa e
nove annos. Do dilúvio, dois mil e no-
vecentos e clr-coenta c sete. Do nasclmen*
to do Abrahfto, dois mil e qulnzo. De
Moysês e da naldo dos fllhoe de Israel
do Eç-ymo. mil quinhentos o dez. De
qunndo Davld foi ungido Hei, mil e trinta
e dois. Na sexasvalma quinta Hebdomada.
segundo a proph-Mla de Daniel. Nn 0'ym-
piada, oento e noventa, c quatro. Dn fun-
daçllo de Roma, getencentos c cincoenta e
dois. Aos quarenta e dois annos do Im-
pcrlo do Octiivlano Augusto. Na sexta
edado do mundo, cstsndo todo o mundo
posto cm paz, Jesus Christo Eterno Deus.
filho do Eterno Pae querendo com sua
vinda cheia de piedade e mealricordln san-
tlflcar o mundo, nove m-ezes depois de
ser concebido pelo Espirito Santo, nasce
om Bolem, cldndo do Judi da Virgem Ma-
ria. feito Homem.

O nascimento do Nosso Senhor Jemia
Christo tiogundo a carne. No mesmo d!a.
do Santa Arastnsin, a qual em tempo do
Imperador Dlocloclnno eoffreu primeira-
mente de seu marido Publlo uma cruel e
deshumnna prisflo, ondo foi multo <-o'iso.
Indu e animada pelo Confessor de Christo
_J. Chrysogono. depois sendo por multo
tempo maltratada na cadeira por Floro
prefeito do Illyrico, finalmente osten-
dldnii nn mãos e pes. foi ligada a una
pilos, „ junto dílla ae accendeu grande
fogo, no qual consumou o seu martyrio
na Ilha Palmaria, paru onde. tinha Bldo

| desterrada com duzentos homens e se-
tonta mulheres, os quaes com variedade,
do mortes alcançaram a corOa do 'mart)--
rio. Em Roma. no Adro de Aproniano. do
Santa Kits.-nia Vlrt-om, a qual. em tempo
do Imperador Gnllieno, depois de obrar
muitos mil.iBTcs e de af-preg-ar multas
Vlroens i»ra Chriato, atormentada por
multo tempo por mandiado de Nlcado
Prefeito din cidade, finalmente foi degol-
lnd.T. Em Nlcomcdla, de muitos miharea
dc Mnrtyr&i, os quaoa estando na K.vroja,
para celebrarem ob snffrados mysterlos do
Nascimento df Christo, mandnndo o im-
perador Díocleclano fechar aa portas e

manas
¦ Jl.\ ll.VIOI. — l>t!muli.!ilr ri* |
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VIAS UR1HARIAS. bbSHM
tuas complicações. DR, JOIO auuki:
6. Pedro (., de l ás 8 da noite. TeL
li. 11-11..

to, Sadl Cnstn V'eira, Josü Animsto dn Silva,
Vicente Rlzcla, J-yrne Cardoso, Walltyrlo
Ramos dn Sllra, FyMo Moi:sIh5es. Mirtins
Coetn, Josí dc Oliveira I-opes, Newton da
Silva Lima. Milton Cnrvnlho, Pio Roehn, Os-
waldo Rndr'cnes l.ima, Josí P, da Silva
Costa, Amadeu de Olveira Campos e Belmi.
ro 1'ere'ra de Ollvelrn.

. O er. Affonso Celso, encerrando a sole-
mnidade, desejou aos novos collocaa muitas
felirldadcs.

Tambem r*eeben o çrno na mesma ocea-
sllo^ o sr. Sadi Vieirn, paranymphandoo o
peu irmRo stj Ary Vieira} araboí üosbob cora-
panhblros.
MISSAS

Ccli-hrnm-se hoje as secuintes mis-
sas funobron:

Na mnlrlz do Eneenho Novo, As S
e meia horas;

na cereja de SanfAnna. por alma
de Itodrlto de Souza Pinto, úa 8 1|2 ho-
ras; '

na eíreja da V. O. Terceira do Sc-
nhor r—n Jesus do Calvário, por Anna
.-.l.irciu"» As M horas.
m-rri ons

Transcorre hoje a data do anniversario
nnta c:o do sr. Olernrlo da Silva Ber-
nardts. auditor do Tribunal de Contas.

A' noite o c-.isal Silva Uernarde. offe.
rrcerft uma recepção As pessoas de su.is
relaçftce.
HOMENAGENS

O i-t. Eu*en!o Jnnf«enp, dlrector da
AKcncla do Lioyd Rra! Belg-.i. nesta ca-
pitai, foi eonOecorado por 8. m. o rei dos
Belgas, com u cruz de Cavxilheiro da Or*
dem da Coroa, por serviços releva uteo
proAtudoB & «ua pátria.

O ar. Eugênio Janssens. J4 foi pular*
doado eom v_urlaa outras condecorações,
por seus leitos na ultima p-.ierra, em qmi
ee (listinpulii duram*, os cinco annos da
mi., duraçio.

dispor fogo ao redor, e põr uma mesa as
Portas com ineenao o apregoar em alta voz,
que os que nilo quisessem sor queimados,
aalasem e offerecessem Incenso a Júpiter,
respondendo todos a uma voz, que antes |queriam morrer por Christo, dado fogo o
abrazodos, mereceram nascer no Céo no jtneiimo dia, em Que Chriato so dignou
nascer na terra pela salvação do mundo.
Em Barcelona, cldado de Hespanha, o tran-
alto de S. Podro Nolasco. confessor e fun-
dndor da Ordem dc Nossa Senhora das
Mercís da Redempçao de Captlvos, escla*
recldo em virtudes o milagres, cuja festa
se celebra por mando do Papa Alo-
rondre Sétimo aos trinta « um dc janeiro.
O SANTO NATAL DE JESUS CHRISTO

HaverA hoje, em todo8 os templos desta
archldioccse, cetoa solemnes cm louvor
ao Santo Natai de Jesus Christo.

CÂMARA ECCLESIASTICA
Começaram hontem, na Câmara Ecele-

slastlca o na Vlguraria Geral do Arcebls-
pado, aa ferina religiosas, aa quaes tor-
mlnftn.0 no dia 7 de janeiro próximo.

MISSAS DO GALLO
Celebraram-so hontem, da 24 horas, com

n;uito concorrência de fieis c devotos, mis-
fits .do sallo em varlos templos, destacan-
do-se os da Ca.hedral, com solumne Pon-
tiflcal de monsenhor « com assistência do
Cabido e cânticos pela Escola Santa Ce.
ollla; no Mosttlro d<s S. Bento, matris de
SanfAnna, Convento do Carmo, Ecrejn do
Parto, matriz da. Luz, Capella do Hospital
do S. Francisco de Paula, matriz de To- I
doa oa Santos, matriz de Lourdes, matriz !
de Inhaúma, matriz da Piedade, egreja do !
Divino Salvador, egreja de JacarêpaguA e jmatriz de N. S.da Ajuda.
MATRIZ DE S. FRANCISCO XAVIER

Celebrar-so-A hoje, âs 8 horas neata
matriz, a ceromonia da Primeira Com-
munhao das nlumnas doa aulas de cate- jcismo da mesma matriz.

Amanha, com todo o esplendor seríl ce-'
lebinda n festa da Santo Padroeiro, ha- '
VMido missa solemne as 10 horas, pro-
Rando ao Evangelho um orador sacro. A's
1» horas aer.1 cantado "Te-Deum". |

A's 8 horas, missa com communlião ge- ;
rui.

No dia 31, como nos annos anteriores
estará em exposição daa 21 horas em
dlanie, o Santíssimo Sacramento, quo serA
velado pelos Vicentlnos.

No dia 1 de janeiro apôs a benção, será
oelebrada mlsaa com communhào ireral.
EGREJA DA LAPA DOS MERCADORES

A administração do Irmandade de N. S.
da Lapa dos Mercadores, fará celebrar
hoje, fis 10 hora*, a missa compromissal
acompanhada de orgüo. violino e cânticos
sacros, em commemoraçllo do Nasclmonto
de N. S. Jesus Christo.

A Imatrem do Mfnlno JeBUS estarA ex-
postn fl adoração dos fieis.

A's 10 1|2, serfi celebrada uma mlsaa
votlva pelo regresso da Europa, da Irmii
vice-provedora d. Carolina Pinto da SU-
va.

1 EGREJA DE N. S. DAS NEVES, EM
PAULA MATTOS

Celebrar-se-fl. hoje fts 10 '-orns, na oprre.
ja do N. S. das N«v"s, em Paula Mattos,
uma missa acompanhada de orgao.

EGREJA DE SANTO ELESBAO E
SANTA EPHIGENIA

Nesta egreja oclebra-se hoje, com toda
pompa, a festa dos seus gloriosos padro*
clros.

A missa solemne com sermão será ce-
kbrada as 11 horas.

A' noite haverft solomno "Te-Deum".

PRESEPES
Acham-ae em exposição lindos presopes

nou seguintea templos: Egreja de Santo
Christo dos Milagres; matrizes de Inhau-
ma, Piedade, Lourdes. Engenho de Dentro
e Jaoarépnguft. no Mosteiro de S. Bento e••as esrejaa do Parto e do Divino Salvador.

DEVOÇÃO PARTICULAR DE SANTO
ANTÔNIO DE PADUA DO LARGO DO

VIANNA
A Administração desta Devoção, fiel ao

seu compromisso farft celebrar este anno
a festa do seu menino Jesus, noa dias
25 do dezembro a 20 de janeiro, com ex-
poslçüo do Presepe, lellllo de prendas, bar-
raqiilnhas e outros divertimentos.

Durante os festejas tocarft no coreto ar*
mado no adro da Capella uma excellente
banda de musica. ...

EVANGrELISMO
EORE.TA EVANGÉLICA PRESBTTE*

RIANA DO RIACHUELO

A BfMsfio desta egreja convoca todos oa
scua membros commungantes para a As-
semblfn Geral ordinária que se reallzarft
no templo fl rim Diamantina n. 40, no
próximo dia 5 de janeiro, fls 20 1|2 horas.
EORE.JA EVANGÉLICA FLUMINENSE

Hoje, fis 19 horas, nesta egrejn ft run
Camerlno 102. conforme o progrnmmn que
n seguir pnhMcnmns haverft uma nttrnhen.
te festa do Nntnl com cântico e recltatlvo
etc, pe'as crlnnçns.

A festa obedecerá ao programma s«-
gulnte:

Oração, entrada do Depart. Primário —
hymno "A Je-stis crianças vinham". Lei.
tura, Lucas Z: 1-20 — Rev. F. de Souza.
COro Juvenil — "V«m Jesus aqui". N.. por
sr E. Percy Ellis. Quartctto. "Perto". Re-
cltn.tlvos (1), A, pe'o representante do
erupo 4 — sr. Anislo Pereira de Lyra. COro
da Egreja Evangélica Fluminense — "A
Belém celesbe". T. por Francisco de Snu-
za Junior. Recltotlvos f2). Disnensnrlo.
COro Juvenil — "E' somente crer". A, pe*
In senhorlta I/r-onor Barbosa de 0'lvelra.
COro da Conirregnçflo do Andarahy —
"Onde tudo é fc-llx". Recltntlvos (3). Coro
da Egreja Fluminense — "Mnl s-innõe
nqnella gente". L, pelo. rev. F. de Souza.
Doces. Hvmno — Todos: 608-111 — Ben.
çOo. Recltntlvos íl): Nelson Almeida —
"O Nascimento de Christo". Lioyd de
Oliveira — "As flõrea". Ollna dn SHva —
'•LIcçSo aos píTilosoB". Isabel e Eunlce de
Orwirci — "Dialogo doe pastores". Re-
cltatlvoB (2): Ligo Juvenil — Hymno"Nntnl". Antônio Almeida — Poesia "Na-
tal". Ruth de Oliveira — "Christo valerft".
Grupo do alumnos do Dcp. Prlm. — "A
Corrente, o Poder e o Templo". Recita-
tlvos (3): Belmiro Vieira e Moucatte
Almeida — "O Protector dos Anlmaea".
Departamento Prlninr'o — Hymno "Nas-
ce Jesus". Grupo dc alumnos do Dcp. Pri-
piario — O Collhrl e as flõrea".

ESPIRITISMO
SESSÕES COMMEMORATIVA8

Haverá, _*ssftes commemorativaa nas
srgnlnten aesool-icf.ee:

Na Unlfto Es-plritn Suburbana, A nia
Archlae Cordeiro, 31S, Meyer, âs 19.30,
de hoje;

No Gremio Nazareno, em nova «ido que
sorft hoje innngurada em prédio próprio
A rua Luiz Carneiro, 2), Encantado, as
20 horns;

Na Tenda de Caridade, * rua do Ria-
chuelo, 152, fls 20 horas, de hoje;

No Centro Thereza de Je^us, fl rua Ba-
rfto de Ibituninn 91, Vllla Isabel, domingo
próximo, fls 16 horas.

DlSTRIBUIÇiO AOS POBRES
Com o desejado exito correram hontem,

os trshnlhos d» dWrlbuiçfio de gêneros
Oe primeira necessidade, pequenas quan-
tina em dinheiro, etc, na Unlfto Espirita
Suburbana. Foi attendlda uma multidão
superior a 300 posons. A irmfl Saturnina
dc Carvalho, usou da palavra confortando
a legião de soffr dores ali presentes.

 O Gremio Nazareno, no Encantado,
tambem fez n distribuição dc natal con-
forme o seu programma de caridade.

 O Dispensario Francisco do AssIb.
fundado, ha pouco, no Meyer. sob a presi-
d-ncln do almirante Palm Pnmplon.-i, co-
meçou a desempentvr brilhantemente o
ecu programma carldoco.

Commlssõe» dc confrades percorreram a
M>nn suburbana eoceorrendo. na medida
do possível, a d-zennn de famílias pobres,
mas que se envergonhariam cm estender
ft miio A cnrldade publica.

UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA
Na 

"sede 
da Unloo Esnlrlta Suburbana,

com o concurso de vnrios professores que
e-entllnr-nte acolheram o pedido que lhes
foi feito, reaüzn-se, hoje. (ia 21 horas,
uma hora muslcsl em beneficio da cons-
trucção do edifício social, em cnn=trucçüo
nn trflvewa Ht-rmemninla. no Meyer.

Obed «vrft no seguinte nrotinimma:
•  v7|o<-«>nlicd de Schubert, pelo con-

junto de vlolirc-s e pli>no.
II  Snuvennnce — A. SChmol, peln

nrofessor Grnca * Gustavo Macedo F'!ho.
Ul  Mndrical de Slmonettl — Profes*

sor Vianna 4* Carvalho e professora Syl-
vln d« Freitas.

jy  Rlvorlo do Facanes. pelo conjun-
to de Violinos e piano. 

'

— Nuit etollí, de Guido Pnplnl. pelo
professor Vlannâ de Carvalho e professo-
rs uylvlo de Freitas.

VI — Lutlor, d> Cremons. pelo profes-
nor Graça e senhorlta I^eonor Graça,

VU — Symphonla, de Ch. Donoia.
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NATAL DE JESUS
Foi numa humMde mangedoura do Be-

lem que no dia quo esta data recorda,
nasceu aquella. loura e torna criancinha
quo havia do se tornar o luzeiro das ai-
mas, o protector nato dos fracos, dos op-
prlm-dos, dos humildes, a estrella-guia da
humanidade de cntAo, como da hodlerna,
chele de vidos e de fraquezas, atolada no
lodaçal dos desregramentoa mundanos,
vlctlmada pela pre] olencia o algemada
pela Ignorância das leis divlna3, servida
por faísca prophetns. mal encaminhada
por deeculdcdoa pastores.

O annunclndo evento tinha de ser con-
firmado, pola que a vontndo de Deus
Omnlpotent*. havia de ser cumprida e a
sua misericórdia infinita, viria assbn

abraçar todas as creaturas.
Mytho ou ficção, como o querem apre-

Bentar alguns historiadores c phlloaophos
afastados da verdadeira essência da phl*
losophia, quo 6 Deus, Jesus fstft acima
dessas falsos, o Irreverentes opiniões que
não se podem basear em sólidos nlloercis,
e a nõs espiritas nenhum abalo vem cau-
sar.

Habituados ao estudo que nos propor-
crlonnm on bons amigos do espaço, com*
nosco confabulando. nõs bem percebemos
que emen fr-lsos escrlbas nndam a par doa
prophetns da sua mesma tempera, e nos
alentamos sobremaneira com as lições dos
nossos guias e com os factos que a expe-
rlenoin, a todo momento, nns nossas pes-
qulwis, anont.a como verdades inev-ncusaas.

Selamos. po's. quanto o permittirem as
nossas Imperfeições e as provnções por
que houvermos de paisar na Terra, os
arautos do ehrlatlanismo. os nmieos dexll-
endoa e ottentos dloctpulo9 do Divino
Moftr», que, entre sábios e Inconfundíveis
enslnnrnentni, tnnta Paz trouxe soe nossos
corações, deixando do. sua benoflm pas-
sarrem pelo ortie rerranueo, obras do lm-
monvrtonra mat-rnifiívncia, o eysn for im-
mumbí-civel que perfumava a sua nlma
do Eleito — a Corldnde. entre os huma-
nos ser*?s — o verbo revelador daa multl-
pias existências — quo taes süo ns grada-
ÇÕPfl do espírito que nos avlventa."Gloria a Deus nns alturas. Paz na
Terra noa homens de boa vontade, tal o
lema que de co-la prisma da estrella n"e
guiou os Rela Micros n TV-thlem. lllumina-
va os quntrn pontoi cardoies! —«Toria.
pim! rlorli qtio tndm graqa-a no Senbor.
por essa Sua prnndf- manlfostscno do
nmnr. enviando ao Mundo, a este plin*ta
dc provações, r melco Naznr'no. Rahbl da
Judr-a. qne r-lnda iwra exemnVflcnr os
PTandoa da Tcrn tev« pir berço as pa- í
lh*s de umn mnncordnuri s por gloria os |
louvores Incesmnfs dn maior parto d-i \
humanldido atravís dos séculos, através |
da vlda !

Slgntrol-o sempre!...
Nos iromentos d»- nniriistla, qunndo n |

nossa nlma se pontp combnHda, cò a tma-
c-em espiritual do iTvIno M<*stre vem tra-
zr-nos o conforto, vem siivlsar-nos ns
dores, vem errvhal.snmar 03 ferimentos que
a oer/uelra dor nue arremessam contra nõs
os seus dardos impiedosos.

Bemdlto o seu nome Ivimdlto a sua pre*
sençn. bemdita o sua caridade, filha do
nmor de Pn*> CCeste. quo n'Ello conocn-
trou n Sua Misericórdia.

Gr*r-ai*. lhe r ndem todos os rnrncões
reconhecldoa, todas as almas nlllvlfl.rt.ia
def*Je que para Elle se t6m voltnrto. Que
r-r-ssn sompre e sempre no constnnte evo-
lulr dos s-ciiloa n scentelhn dn Rua hnn-
dade lllumln-ir a estrada no vlainr nlquç-
brado de forçns mos forte de fê, do humll-
d?de, de crença!

Louvado sejn sempre Jesus, o poirurciro
da Paz e dn Amor. entre os homens, en-
tre os ímpios, os Infelizes que demandam
como o naufrntro entregue as furlaa do
ocoaro. uma tnhoa de salvação!

Natal de Jesus!... RelemhremoB com
constnnnln esta date f-llz. cs?e marco da
maior epopéa que ns nossas olmos enlaça
como nurrn exitasilante nnra de esnerin-
ças e de venturas, encera-ando-nos para a
grande luta que nos nbrlrn. sem mvst--
rios. nn portas da Eternlrt^de. c ncompa-
nhemos confiantes esse "Pharo! dns lm-
mortaes phnlnnges", no dizer de Ismael,
e-o-> oue "nflo veiu destruir • t*l » «lm
tirar de aohre n braza do amor eterno, o
cinza da Ignorância que a cobria, nbafnn-
do o aeu suavíssimo calor, os reverberos
da luz que avlventa.

Gl0rla a 
Albér.co 

LOBO.

THE0SOPHIA
O homem nfto é a mnls perfeita entidade

do Universo; ê um dos muitos termoBda
Infinita escala evolutiva. O espirito quo
anima o homem, passa neste Instante pela
phase humana, como mais depois de uma
longa evoluçSo nHInglaa outrna phases
esplrltuaea mais elevadas, animando cor-
pos alnd» mala perfeitos quo o actual
corpo Que possulmofl.

A razflo de ser da vlda nfto é. como
muitos Buppõem. o prazer, • gozo dos
sentidos, a snttsfaçBo 'mmoderada daa
nossas necessidades physlcns.

A razfio do ser da vida é o aperfel-
çoamento daa nossas qua'ldades, a acqul-
slçflo das experiências terrenas que, pou-
co a pouco, vfl.o ao transformando om
virtudes.

Ha, em todas as almaa, grilos infinitos
de desenvolvimento. Ao lado de um ser
lnteli'gente verno» um Imbecil, vemos um
criminoso. O typo perfeitamento esplrl-
tual homhrea-se, lado a lado, com o ser
mais objecto; e assim podemos observar
que todos nfla estamos em degrflos dlffe-
rentes da escala da perfeição. Como, pois,
poderemos explicar estas desegualdadoa
Innumeraveis que separam as almas?

Admlttloido a theoria da re'ncarnaçfto.
O espirito que habita o corpo, o ho-

mem Interior e verdadeiro, forma-se de
vido em vlda, Incorporando virtudes, aprl-
morando suas qualidades. E, A medida
que se adeanta o aeu aperfeiçoamento, ro-
quer corpoa mtlia perfeitos Para poderem
corresponder lis novaa necessidades do es-
pirito.

No selvagem, a evolução humana 6
mais Inferior, as preoecupações lntolle*
ctuaes « moraes silo limitadíssimas,

O sou apparelho pensante ê deficiente.
6 Incapaz de grandes surtos de pensamen-
tos. Os seus Ideaes sfto quasi nuüon.

A caça, a pesca, a luta das trllinn. as
reacções volentus formam o patrimônio
das experiências diárias que elle Incorpo-
ra pouco a pouco ao seu espirito.

Ahi Intervém a grande lei do Karma,
a lei da acçflo e reacçilo. Se procedou
bem, aB reacções sfto benéficas, se pro-
cedeu mal. ne reacções sfto maléficas,
porque o Boffrlmento t conseqüência do
mal, e o mal è resultado da ignorância."E a alma ignorante, levada por seus
Impulsos, por seus desejos, pelas paixões
bruloes, commette o mal constnntemente,
atí que ft força de soffrimentos pungen-
tes, vendo sempre a dõr seguir a acçfto
m.á, começa a raciocinar, tirando dedu-
cções das suas experiências e procurando
evitar o mal.

E' assim que principia o raciocínio •
surgem os primeiros germens da con-
sciencia moral.

E. NICOLL.
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COM LEALDADE
Compram-se o Tendem-se jolas de

todos os valores, na "Joalhena Va.
lentim", rua Gonçalves Dias, 37, te-
lepbone 094 Central.

Estômago c IntestinosI... SoHrcis?. .
Usai sem rerca de tempo o digestivo e
regulador phy.iologlco —

<,UCH10|.eptjne" Medicamentally

"A CEnEVITA"
... é um produeto que deva ser co

nhecldo por todos; excellente caldo dei
ecrenes. Em toda a parte.

Os vertidos simples, nestes tempos
do rida cara, constituem a geral as-
plraçâo do toda gente. Entende-se
por vestidos simples, um destes sym-
pathlcos veetidinhos práticos e ele-
gantes, sem grando apparato nem
ostentação de querer ter muita "toi-
lette", cnmmodos de vestir por conse-
gulnte, e, naturalmente, bastante
chies para servirem a uma ida á cl-
dade ou a uma visita monos ceremo-
niosa. Sâo os vestidos ideaes para as
tardes de verão. De feitlos despreten-
cioeos, sem quasi enfeites, podem ser
aproveitados de dois outros aposen-
tados, ou talhados nalgum tecido de
seda misturado com soda ou crôpe
da China, a saia rodada o ainda ln-
tacta, p.or exemplo, de um vestido de
baile transformando-se era vestido-
camisa. Os vestidos simples sfio o
trlumpho da economia domestica.

Nossa gravura de hojo fornecorá a
nossas leitoras uma idéa assás exacta
do que podem ser estes vestidos. Nüo
se lhes pôde negar chie nem graça o
na sua proposital slmpleza tem um
quê de deenvolto e de commodo.
eminentemente convidativo. Vejam as
leitoras o numero 3: uma deliciosa"toüette" de foulard preto ou azul
escuro de largos quadrados brancos
estampados. O corpete é um bufante

kimono, Inteiramente destituído do
mangas o orlado de bicos do organ-
dl branco. Estea mesmos bicos gmir-
necem o cinto feito do próprio fou-
lard e a du',)la túnica superposta da' estreita sair.. Quem tiver umn sai;i
um ferreau de setim aaul marinho

1 ainda om uso realiza facilmente o
I gracioso modelo numero 1, basta
| para isto comprar uns doiB metros da
I setim côr do ferrugem. Com este so-
I tlm corta-se a longa blusa do modelo,

com as abas golpeadas dos dois lados.
Estas abas, sfio unidas uma á outra
por pequeninas barrottes do setim
azul, cosidas em annel por um ponto
do fio de ouro. Essas barretos for-
mara uma ospeclo de gradoado. quo
vem a comple-tar na parte do cima da
saia os pequenos lísoréa do próprio
6etlm de que esta è dos ladoa guar-
necida. Vlezes de sotlm azul dobruam
a barra, o decote, e as curtas mangas
da blusa.

Sala de crêpe da China branco o
numero 2, completada por uma com-
prlda blusa do crèpo da China côr do
laranja recortada em baixo om gran-
des bicos arredondados. Esta blusa ó
toda bordada de contas de crystal
formando um lindo desenho do effoi-
to multo decorativo. Cinto do pro-
prlo crôpe da China.

CHIFFON.
' "t

fl Casa 1edesco
deseja boas festas a todos os seus

íreguezes e agradece a boa
preferencia que lhe têm dispensado /

Rua Gonçalves Dias 9

A
K Gloria do Brasil,

á rua Carioca 3

Deseja que todos os seus íreguezes ie-
nhàm Natal Feliz e que 1921 seja
repleto de Faz, Saúde e Dinheiro.

REABERTURA DAS AULAS 1" UE FEVEREIRO
Gymnaisio Pio Americano

RI'A TE.XKIRA JUMOU, 43 — Tel. V. _Olt

È

..''.¦¦

g*«j
AVENARIUS CARBOUNEUM

Unlco lfg!timo cue conserva MADEIRAS DE
TODAS AS QUALIDADES contra o CLP Men PODRIDÃO

Depos.tarios geraes para o Brasil:

KL Hílpe*t &C
RIO DE JANEIRO, Fna da AlfanCe.a R. 99 • Caixa 2025

SaO PAULO, Roa d) Ouvidor N. 2 - Caixa 1817

*-

msà

'.HA POLL
CASA IÍIJOU

ALFAIATARIA
Especialidade em roupas sob ma*

dida. Importaçlo directa. Tornos aob
medida.

COSTA & PRAÇA
178, Rua Beto de Setembro, 178
Tel. C. 4.150 — Rio de Janeiro

(amêndoas)

PARA LAVAR 0 ROSTO
Amaela a pelle o evita as rugas e aspereras produzidas pe-los sabonetes, cujo uso é prejudicial. Muitos estragos produzidosna cutis sao causados pelos alcalls • jorduras, matérias primasde qualquer sabonete.
A "Farinha Pollah" da America-*. Beauty Academy encon-

tra-se na cusa Crashley & C. — Ouvidor, 58 e nas boas por.u-marlas.
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NO CONGRESSO
Senado

O G.\1'1"L>!!*".\TE — tm discur-
SO DO Sll. 1HIM'U MACHADO
— A ÜUIMJM DO UIA — O SUU*-

81UIU
Com a presença fle 39 senadorc» e sob

a presidência «lo sr. Buono de Paiva, íol
hontem uberla. a eí-heío do Senado.

A acta da eessâo anterior Xol appro-
vada sem debute.

O expediente lido constou de uma pra-
posição da Câmara abrindo um credito
para pagamento d» diárias a Hermellndo
Ferreira de Lima; do ministro da üuerru,
prestando Informações contrarliiti ao rí-
<liK>rimento om que o ter.enW-coronei, Joào
Phl.adclpho Roclia solicita revore&o ao
serviço actlvo do Exercito.

Requerimentos de Davld Lennon de
Saxe e sua mulher, pedindo que seja o Bo-
verno autorizado a entrar em accordo com
elle, sobre a questão cm que contendem
com a União, relativamente A concessão
de burgos agrícolas; e de João Antonlo
Soares, l* sargento reformado do Exer-
cito, solicitando nomeação no posto de
Intendente, ficando sem effeito a reforma
que lhe concedeu o governo.

Foram lido» • a Imprimir os pareceres
assignados pela Commissão de Finunças
e as redacções finaes das emendas do
Seimdo ao orçamento do Ministério do In-
terior e de outros projectos.

O sr. Irlnvu Machado pc-dlu a palavra
para justificar um projecto relativo aos
fiscaes de policia do D.stricto Federal,
concebido noi seguintes termos:"O Congresso Nuciunal decreta:

Art. 1" — ílcu o Poder Executivo au-
torizado a conceder aposentadoria aos fls.
ca-os de policia, com todos os vencimentos,
quando contarem 25 unnos de serviço.

Art. 2o — Para o effoiio desta lei, po
será contado o tempo de serviço prestado
cm* qualquer dependência da policia civil,
lias fileiras do Exercito e da A-niada.

Art 3o — O commissario de policia
que con'ar*do maln dc 25 annos do servido,
na ttrma do ártico precedente, continuar
a prestal-o, perceberá uma gratificação
«ddlclonal da 25 °|°, sobre os seus res-
p divos vencimentos emquanto estiver na
offectlvldadí do carao.

Art. ¦i" — Ficam Isentos da Inspccç&o
de saude os commlsasrlos que, provando
terem 25 annos ou mais ãe serviços pres-
tados peln forma do art. 2°, requererem
aposentadoria.

Parag. Io — Nos demais casos, serão
Bujeltos â inspecção de saude.

P-irnc:. !» — Aos funcclonarlos da Po-
llcla Civil que nfio, goss rem das vantagens
desta lei, terfi concedida n aposentadoria
pe'n fíirrna estatuída naa leia em vigor.

Art 6*» — Ao commissario do Po icla.
que soffrer em serviço lesões que o Impôs-
sibllltem de trabalahr, serft concedida uma
pensão correspondente a 2|3 do ordenado,
se ainda não tiver o tiempo de serviço
preciso do conformidade com o art. Io.

Art 6o — Ficam revogadas as dispo-
Bicões em contrario".

Passando-se a ordem do dia, foi apoiada
a emenda offercclda pelo sr. Irlneu Ma-
chado ft proposição da Câmara dos De-
putados quo provid-encla sobre a erecçâo
de monumentos a Deodoro da Fonseca,
Benjamin Constant o Rodrigues Alves.
A emenda manda erigir uma estatua a
Quintino Bocnyuva.

Bm seguida, foi annunciada a continua-
çfin da terceira discussão da proposição da
Câmara doa Deputados, fixando a desp-sn
do Ministério da Marinha, para o anno
vindouro.

O sr. Irlneu Mnchndo pe-dtu a palavra
e proferiu um longo discurso, analysando
diversas emendas o fazendo a defesa da

ATAOUHS — Tara rnpliln roía
DY.NAM.HiF.NOL — Ilua Mete da
ferlrnihro. JRfl.

IIIIMIIIWIIP lllllll I ¦!

que providencia sobre o pessoal da Patro-
morla e do Arsenal de Marinha.

O sr. Fellppe Schmldt respondeu a s. ex..
defendendo o parecer da Commissão de
Finanças, da qual foi relator.

Encerrada a discussão do orçamento da
Marinha, foram tambem encerradas, visto
nflo haver numero para as votações:

a segunda dlscuse&o da proposição da
Câmara fixando as forcai.de terra para
o exercício de 1921;

a secunda discussão da proposição da
Câmara, fixando aa forças navaes para o
exnrcclo •*« 1921.

Annunciada a continuação das sepfunda
discussão da proposição da Câmara quo
autoriza a creação de zona» francas, o
sr. Irlneu Machado inquiriu da .Mesa »-
podia npresentar um requerimento, para
qua voltasse A Commissão.

O presldonte Informou que sim, de accor-
d" com o Regulamento, mas depois da vo-
tação.

i-ol depois annunciada a segunda dis-
cussüo da proposição, da Câmara autorl-
zando o governo a suspender de suas
funeções o funecionario publico que fôr
mandado a Inspecção de sáudí o a ella
não oe mibmetter.

A proposição voltou â Commissão d«
Justiça « Legislação, em virtude de uma
•mencla apresentada pelo sr. Mendes de
Almeida.

Em seguida, fbi encerrada a terceira
discussão da proposição da Câmara
abrindo um credito de 873:5971873 para
restituição no Estado do Maranhão de
ou* ntla correspondente cobrada pela Al-
fandega nos annos de 1909 a 191(1.

Ann' nciiida a terceira discussão da
proposição da Câmara, regulando o aer-
viço de aviação naval e militar, o ir.
Irlneu Machado pediu a palavra. S. ex.
discutiu o assumpto largamente, fazendo
um discurso humorístico a respeito da
t«M i>'p(io desse projecto. |

Devido ao adoantado da hora, a sessão
foi (•¦•spensa,' continuando o. ex. com a
palavra para discutir a proposição na
vcsHio de hojo.

O AUGMENTO HO SUBSIDIO NO
SENADO

O sr. Octacilio ("uiurfl que havia snll-
citado vista do parecer dn sr. Adolpho
Cordo sobre a proposição que fixa o sub-
sidlo para a nova legislatura, entregou
hontem ft Comirhsão o eeu voto em se-
parado sobre o caso.

O trabalho de s. ex. t bastante longo,
estudando o assumpto desde os tempos
mais remotos, para concluir que a firma
proposta pela Câmara don D" putados não
í Inconstitucional segundo a'legan. oo qu"
o» oppõem ao justo augment" do sub.
sldlo.

Cita s. «x. os dispositivos onstltuclonaes
dn tempo do Império, art. 39 c da Repu-
b'lca art. 22, nos quaes sempre se fa'ou
cm subsidio duranto a sessão e no cm-
tanto ello foi pago em alguns annos du-
rante todo o ex*rclclo, em prestações men.
sãos como determina agora o projecto da
Câmara.

O representante do Distrlcto Federal
mostrou com o apoio de commcntadores
das duas constituições que o Senado deve
ter uma acção mais restricta no exame
do caso, porque dois terços dos senado-
rea são directamente Interessados no as-
sumpto, visto continuarem nos exercidos
dos seus mnndotos.

Entre outros autores qua defendem a
fixação anmial do subsidio, como uma ve-
lha aspiração, o relator do voto em se-
parado. c'tou o er Carlos Maxlmlllono.

•Tratando do augmento de despesa, pro-
va com algarismos, qipe o aiiRmento ver-
ílndelro 6 npenaj de 119 :000J000 annuaes,
para o exercício vindouro, porque a nova
Câmara e o terço senatorial «6 perceberão
rubsldlo d-epois de reconhecidos e <*mii03-
sados. Ha ainda a diminuição de 275:00f>{
d* nju-dns de custo que não serão mais
pagaa em virtude da nova lei e m?ls qua-
tro d.as 31 que na raião de lOOJono a
cada congressista sommam 110:000$080.

O parecer foi asslgnado e será lido no
cxredlente da sessão de hoje.

Segundo parecer será mantido o actual
subsidio pelo Senado que approvar;* uma
emenda dando a todos os representantes
da Nação uma representação de 5on$onO
mensaes, sendo abolida a ajuda de custo.

Câmara
O POVOAMEXTO DOS CAMPOS
— IIAIHTAÇOES PAHA O FUNC-
CIOXALISMO DA OE'STE DB
MINAS — AINDA NAO POUDB
8ER TERMINADA A VOTAÇÃO
DA REI BITA — OS TRIBUNAES

REGIONAES COMBATIDOS
Presentes 68 deputados. A hora regi-

mental, o sr. Bueno Brandão declarou
a sessão aberta. Foram secrntarlo-s os
srs. Andrade Bezerra e Juvenal Limar-
tino. Approvada, som observações, a
acta. da sessão nocturna da véspera,
passou a ser lido o expediente, que con-
stou apenas de um officio, do Mlnla-
terio da Fazenda, enviando um proces-
so ds montepio.

ESTENDENDO FAVORES
O sr. Odilon fia Andrade apresentou

projecto estendendo os favoreB do de-
creio n. 1.687, de 13 dc agoBto de 1907,
ao cidadão Domingos Rothéa, que ser-
Viu como enfermeiro-mõr do Corpo do
Saude da Armada, durante a guerra do
Paraguay.
O POVOAMENTO E A TOLONISAÇflO

DOS CAMPOS
O nr. Matta Machado justificou, lon-

gamento, da trlbnna, o seguinte proje-
cto de lei:"O Congresso Nacional decreta:

Art. 1." — O governo da União, de
accordo com on dos Estados, Iniciara a
grande colonização nacional c entran-
celra, para realizar de modo nystema-
tloo o povoamento o agrlculturamento
do solo pátrio.

Art. 2.° — Em todos os Eotadon cm
que os renpeetlvon p-ovomos entrega-
rem terras aravela e Irrigavfln, oerão
estabelecidas colônias de nacionaes c
estrangeiros, fornecendo-lhes o gover-
no da União terrenos Bufficlentea â Ia-
vourn e nenuena creação, casas, mnchl-
nas agrícolas, animaes de custeio, fls-
mentes e alimentação por doze mezes.

Art. 3." — Os lotes agrários, casas,
animaes e aeeensorloo constituirão des-
do logo propriedade das famillas que
nellcs residirem e trabalharem.

Paragrapho unlco — O membro da
família que se mudar para cidades ou
povoados perdera o aeu direito o não
poderá rccuperal-o.

Art. 4.* — O governo nppllrarft nos
serviços da grando colonização:

a) o produulo Integral da venda dos
navios do Lioyd e dos quo receber da
França, para o que fica expressamente
autorizado;

b) a Importância total do Imposto de
clncoentn por cento, que fica estabele-
r|-io sobre oa lucros líquidos dao Indus-
trlas fabrlB, que Importarem matéria
prima.

Art. B." — O governo cessara a In-
torvenção e auxilio para a construcçao
de casas nas cidades o porá e-s lotes
agrícolas, na fôrma estabelecida nesta
lei ft disposição dos operários urbanos.

Art. fl.*» — Nas escolas das colônias
sfl serão admlttidas as creanqas que
empregarem duas terças partes das
horas uteln do dia nos trabalhos Rfrrl-
celas e nellas não se farão exames nom
se darão diplomas.

Art. 7." — O governo reformnrft o
Ministério da Acrieultura. deixando
nesta capital a directorla ministerial e
esrnlharft sua aeção, eom caracter emi-
nentemente pratico, por todo o Hrasll,
por Intermédio de dlrec.torlfis contraes.
cri-adas na capital dou Estados, e do
rtoleparlas em todoa oa munlclplou ser-
vidos por estradas de ferro.

ParaRTapho unlco. Sendo Intuito da
reforma postar junto no produetor um
orgí-o de instrueçilo e protecção ao seu
trabalho, as dlroetorlan fornecerão pe-
lo custo no? lavradores c criadores —
machinas agrícolas, arames para cer-
can r os Instrumentos o matéria*:-» ne-
ressarlos aos trabalhos pecuários o
agrícolas, e nn delegacias munlclpaes
requisitarão das dlrec-torlas os mestres
de agricultura e veterinária para oa
serviços das fazendas.

Art. 8." Os paen de família de oito
filhos ou maln, que com elles residirem
nas fazendas e so dedicarem aos traba-
lhos pastoris o agrícolas, ficam iaen-
tos das contribuições direetao do lm-

posto de consumo, tcr£o passe HfJ***
nas estradas de ferro c navios da União
e a deduccfto de 20 >|í nos frites ter-
restres, marítimos a fluviaen para a
exportação dos produetos de ouao fa-
zondan e Importação dos objectos de
ouaa fasendas e Importação dos objo-
ctos de sou uso e trabalhos ajrro-pe-
cuarlos.

Hêririei òiisò rerde' a v. ex., prello ia sln- i Sergipe, bem como o funecionario d« "chinellinhos**, evitando as admoesta.

que ouiorlia — —• - ..
tnrlas e a construcçao de outtas — Aiire-
dn Chaves."
Acsílancia aoa oongrees(«ta«

O presidente da Republica reoebou. hon-
tem, á hora dísünotls aos ,*^<«^f*'S*i.S.

Araújo Pinto para ir.sneccionar oo ser-
vlços da Delegacia Fiscal naquelle Es-
tado, especialmente na parte relativa
ft- Caixa Econômica annexa ft mesma
•deieBracla.

— O or. Homero Baptista, dctornVnou

e outras tantas vantagens, facilmente
apontaveis, com a desvantagem única
de um pequeno necrescimo de despa.
sa, que poderia desupparecer com me-
didaa opportunoe.

E' uma "eimples idéa" qua aventa-"/rt"9« 
O iroverno não intervira em rteriífs, ns coitumoirá audiência .«¦N*giJJi qu» pela Alfândega desta capital fos-. ^ „,„„ Blulvlm mea qua aventa.

fisnlonal. quo honre, elevo e dlBnlflque j Mira Brandi"". Hç «or de sou», frou „ér9»
o trabalho. Bor-jos. TUomí* t!»S*SÇ?*?--iníito ¦Armahdo 

Aivlrade Bciurra, S.|lles I tlivo. .•""J"'.".
Durlamaqul, Arlindo Leoni, Antonlo canosEW I1ENEFICIO DOS FfNCCIONAi

RIOS DA OirSTE DE MINAS e Alranlo de Mello Franco.

No Miniiterio da Fazenda

com o o'.

ArSújo Franco, pre3.dentc da Associa-
Cio commeicial do R.o de ¦>?™'t°-^
8 L o miniairo por actoa d-c hontom,
nomeou Lauro fcbarnie para o cargo ae
escr.vfto «a collectoria federal om Ana-

Jfta no ÜBtado do i"arft; MarM.» no da
iiêitao Arruda, para o caigo dc 2" of-

No Ministério da Marinha
SIMPLES TDE"A...

A uns tantos espíritos de nosso melo

analyser e opinar.
VÁRIAS NOTICIAS

Apres<:i!s.-Rm-fii homem no Estado Maiorda Ai-inadi o» médicos lluracliio sampato «Hüpü.-ia Gallard, por turein *>'.dij gijüui.do», respectivamente, cm cuullSo de trjnaue capitão de curveta.— Koram cMiiieradOE: o capItío-loiHUltê
Octavio Dias Carnolro, de auxiliar ils KU.

Falou, depois, o «r. Augusto de Li-
ma. O representante de Minas começou
dizendo que, se muito pouco tempo tem :o Congresso para resolver sobre a ma-1 .,.„,.„ -vnTirlAS
teria orçamentaria, de menos ainda »AKIA» .luiitu»
diap*Je para tratar de asuumptos reio-1 conferenclaram hoíitem
vantes, de outra natureza que, entre- *' -- "'""
tanto, lhe solicitam os cuidados. Entre'
esses assumptos, catava a autorl: «.ção,!
conotante de um projecto, para que o j
governo emprestasse determinada quan
tia aoo funcclonarlos da E. F. Oeste
de Minas, para cc-nstrucção de casas d*
rcuidenclR.

O orador explica então, que & refe-
rida listrada tinha sua aflde em São
Joào d'El-Rcy, cidade onde as casas
eram baratas e em abundância. lie-
pentlnamonte, o governo resolve trans- r»*»-*.*»» ?•••---• 'a',"" AiíanJeita do Hio' ina, moro o incommuuu uriiuuicuw, u Cn<t. ._ v...,.,{1(, (1„ ,....„. „,..„,.„ -

fe «Sn i ar.d:á?w ss i^m^s^^k^^; ienço p^ • o modo jMtow.; ob goTc,r^ ws- derTrdTe„^
qunnto aqui e onde a carência de ha- para luent.co ,oSar na A.tanou h do SBI,nt0B- f'rma e qualidade, se do lo- rente."-"*•- '"" " '-'•'tt *"-' I TERMO APPU0VAD0 — o mlnutro 4»r|0r. Marinha approvou o '.ermo lavrado ns Es-
. v i-.uji^w mu <i«»- »í*iwu mc^i-.i.i.o -...» c-UiijaM -.«.www...  - —, . .,„_«- co?a iie Avláeílo Navnl. no dia -.'i1 ile novem.
fcommlssão de Finanças, quo ainda lho gar do !• oflic.al aduane.ro da mesma, tanto, nrpsnr do apparonto desinteres- 1)ro „i,|mo ,,ilrít lv.nIar , rosponiabllldad»

naval multo preoecupa a questü-i dos. cnlliaçâo an Dopariameiitçi .\á*.ji ae,i3 cr.
uniformes das pragas, nao s6mente 

j g{^ní,°W^TaÃSS.''4? S
quanto áe*tactldao do pagamento, mns,-... --.- -— ¦>•¦ lr
nn quantidade tRmhem na qunlida-
do do panno, e eapoclen fornecidas.

Ainda hojo é matéria controversa
tudo quanto se refere ao vestuário d"*s
praças: o bonet, com ou sem "barbi-
cacho"; eom fita, tendo o nomo do
navio, ou um dístico gernl, ou mesmo
sem letrelro algum: o fiel da nava-

sido nomeado escttvSo de •!» oniraiicla da<¦• clrcuinscrlpi-llo j;:i*lc".lca militar, 1:3 ju.rlsdlci;flo da Arainrtii.— O ministro mandou eloirlar o cinltle.tenente Galdlno Pimentel Duarte pelos bomsorvlços que proatou cumo membro dtcomniIssAo cncarreíiidn dc organizar o pro-Jeclò de r^Iorma dn Justiça Militar
COLLOCAÇÃO NA ESCALA — Do primei-ro tenento onp*cnlirlro nucliinlsta JoSo doNascimento Flrmtno, Immcttlatamrnte abai.

dó" RÍo lha, moro e incommodo ornamento; o «,£ ™x^J™}y™ .ÜW» *

qunnto aqui e onde a carência de ha- para luent.co iosar na /»ii*i.«^.o» ¦»- sapatos, rrffia e quauaaae, sa uo
bitações é extraordinária, attlnglndo ae 1'arft, e o 2» oífic* ai aduaneiro aekta ui couro, etc, etc.c&stts altoB alUKueres. tuna repartição Jose joaauim ua con- - ...„..•«. a„ Pnlcndo á bem im>
^O projecto do que falou dependia da ce.cfto Vasconcellos Júnior para cio- A ques.no do cniçnoo 0 nem im

'müiB 
DICI05 IE ART1GSS WDB1

3T
SccçaoeTeii(1íi8(leporcollanass6 p:>r atacaslo,-brlnqnoflos, loques, escovas, g

botões, sedas o outros artigos do armarinho o ferragous

HACHIYA
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f Secção de representações de diversas fibricas do Japão foni enormes sorti- g
mentos do amostras do diversos ramos. Pedidos pura U

RUA THEOPHILO OTTONI, 85--RÍ0 1
Telephône 2709 Norte Caixa postal 18

itemmmmmmmmtmtwmttm mwtmttmmmwmmmtó

não dera parecer
O orador terminou pedindo a atten-

cão da Commissão de Finanças, afim
do que resolva o raso que vira tirar do
uma situação affllctlva ob funeciona-
rios da E. F. Oeste de Minas.

ORDEM DO DIA
A?slm quo o sr. Augusto de Lima,

dou por flndaa as ouas considerações,
a Mooa annunclou a ordom do dia, com
a presença de 128 deputados.

Koram Julgados objocto de delibera-
Cio oa projectos novos e approvados
varias rodacçSes flnaca.

VOTAWO DA IlECEITA
A Beiulr, proscsulu a votação do pa-

recer sobre o projecto de orçamento da
Ileceita, votação que, na véspera, fflra
detida na votação da emenda de n. 23,
ua commlssuo.

A Câmara, hontem, votou as restan-
tes emendas da Commissão, excepto a
aua dlopfle sobre a taxa de vlacão e
maln na do plenário, ats a dc n. 22.
quando, a um requerimento de verlfl-
eaclo de votação, a Mesa constatou
não mala haver numero.

DISCUSSÕES ENCEIIRADAS
Sem debate, foram, depois, encerra-

das as discudsSes seguintes:
unira do parecer da Commissão de

Plnancaa sobre ao emendae offerccldas
na 8.» discussão do Código âe Contahl-
lidado Publica; com parecer das Com-
missões Eepeclal de Contabilidade Pu-
bllca e da de Finanças nobre as emen-
daa: das emendas do Senado, ao proje-
cto da Câmara, n. 110 C, de 1915, re-
oraraniar.ndo o quadro de funcclonarlos
civis do Arsenal de Marinha; com pa-
rocer favorável da Commissão do Fl-
nançns &t> referidas emendas; do pare-
cer da Commissão de Flnnncn» sobre
as emendas offerecldas, na 3.' discussão
do projecto, autorlsitmlo a construcçao
de um edifício para os Telegraphos,
Correios e Collectoria Federnl de Bar-
baocna; com parecer da Commissão de
Finanças dobre as emendas apresonta-
das; 2." divi projectos, abrindo o cre-
dito especial de 3:2368567, para pa.-ra-
m-cnlo de vencimentos ao sr. Cario.»
Affonso Chagas; abrindo o credito es-
peclal de 27:653»138, para pagamento n
Ramlro Telr.clra da Rocha; ahrlndo o
credito de 101:885$200 para pagamento
de gratificação aos auxiliares ile escri-
pta da Imprensa Nacional; anrlndo o
credito de 62:016»-i!7, p-ara pagamento
aoo herdeiros d» Severo de 8onsa Coe-
lho; "1." rios projectos, providenciando
sobre o modo do paramento dao consl-
snacdcs dos luncolo.narlos . publico»;
com «menda da Commlasão de Flnan-
ças; concedendo* â viuva e filhos me-
nor-v-i de JUymimdo de Farias Mrlto a
pensão de 30PÍ mensaes, com Búbstltu-
tivo da Commissão de Finanças: o uni-
ca do parecer, rejeitando a Indicação
n. 7, de 1920, com voto em separado do
sr. Prudente de Moraes, concluindo
por um projecto.

TninrüAts hecio-vai*»
O sr. Elpldto de Mesquita pediu a

volta ã Commissão da emenda mnntl-
da pelo Senado ao projecto n. 611, da
1919, da Câmara, fixando a alçada dos
Juliee federaes; com parecer da Oom-
missão de Constituição e Justiça con-
trr.rlo â emenda do Penado n. 25, que
esta Casa do Congresso manteve por
dois terços de votou: votoo em sepa-
rado doB srs. Josí Bonifácio e Arlindo
Leoni; e parecer da Commissão do Fl-
nanças favorável i mesma emenda
n. 25.

Essa emenda, que trata da creação
doa tribunaes regionaes, foi combattl-
do, até ãs 18 horae, quando a sessão
ficou levantada, pelo sr. Manoel villa-
bolm.

Presidência da Republica
RO CATTETE

O sr. Slmües Lopes, titular da AgTleul-
tura, er-tove hontem, A tarde, em conreren-
cia com o pre/ildnnt* ds Republica, sofcre os
detalhes das reformas planejadas para o
aeu ministério.
Telegramrnaa recebido*

O presidente da ncpublld recebeu, hon-
tem, o sefulnle teleirramma:«mo _ interpretando os sentimento» do«
moradores da VIIIi Proletária Marechal

a.ianuega.— Ue accordo com o parecer ao in so da matéria. I do cnpItAo tenente commlssr.rlo oihrla-d(

bunel d-? C
rucusar a Isenção

^sC°om ^^rTsoiTeâ ! Ass'm ha officiaes, desde o com-1 
^fa™»» «^.«U.0 

«oechi,
¦íeiicAo dc d reito» pretendi- mandante ao simples official, que jui- ] _ No „,a 5jt d0 P„rri,n,l,i ft, ,? „

da por Germano K.Vioiro de cusu-o, gam mn\s conveniente estar o marl
proprietário da Usina Santo Ant o n.o,, h , quando a bordo, ou nns em-

£S\r:^Vo.^r««?^'d.0VrrrV,barca^«.. com os pés inteinmen.e
por nao estar o mesmo mater.al com- flpFcfllcos: outros, polo contrario,
p*ohou<lido no paraRiapho 2i, do arti- ac^am m(1|B próprio, deconte o hyRln-

Sao AitatdcBM." 
Co',,u'lu's110 **" U'B nico, os pés calçados; e outros, íin-1-

-— A Dneeioria da Despesa Publica mente, que nio tomam nartido, prefe-
concedeu hontem ft Delegacia Fiscai. rjnd0 inteira neutralidade,
do Thesouro, no Estado do 1'arã, o cre- . .- — .^»*„ -. ,.,-,.v*..u,.,. .... .*,,,*,*,*„ ,,.*,u,.
duo <So 20:000t00o, para attender aa Ha, ainda, a clrcumstancia ae se rna0 qu0 o cnpitfln tenentn Eduardo nu-iru
desuesas com o custe.o das eslsçõea gastarom rapidamente os sapatos na- da Silva Junlor exerceu, p»r e-paço df dois
Jiioíitc de fioure e Cachoeira, crendo _ ._ „racag quando nfio surge uma "mm -0 í;om,mnI"!,? °? torxtíata de Santi
íu-ooot a cada uma. c. tambem, úv ré* o f"8 as I"r"'«1*''' Munuuu » «>¦» CPU,„ em santa Catliarlnn, rol o nome dess»
20:oüu» V Delegacia Flfloal om Santa ldón nova, como a que se deu com o: orflcla, „clmrt0 0„ r,,nçí0 ?e n,le tr„, ,

- horas,
o Conselho de Ouerrn ,i que re^omlo o n1*)capltno tenento commissario Pedro ,Nuníi
Corroa de Si, do qual i\ pre-ldcnte o rnpl-
llio de corveta .Mvnro Ilortrlituos de Vaseon-
celloi e capitães tenente' M.irlii de QiielroíMurlís, Odcnnto de Moura, 0«car l.uli doiSantos Dias e Pencülrio F. Goularl o com-
pareçam or, lnlxcs.

Foi considerado aii'cnto o primeiro
tenente llhadnmcnte de Cnmpns y Amiwdo,

Tendo a Inspectoria de Mirlnha vcrtfi-

£0:01,11"), li Dclegac
Catharina, para despesas com os estu-
dos • uragauuns <1ob portos no mosmo
Estado.

O ministro, do accordo com o Trl-
bunal de Contas, auloriiou o despacho
livre d-e direitos pnra sete touros o nete
cavallos, importados por Wllliam Mar-
t.m Maddocl'..

Tenuo a Procuradora Geral da Fa-
aenda Publica necessidade do omlttlr
parecer em

"sapato de lona branca", obrigando as letra 1, dn ordem do dia n oi, de«ie nnno.
praças a se conservarem descalças por 

': 
^^^B^nflo pospulrem mais do ouo um par, i q,lnrtr0> 8t(s quo hajo vap para sua eólia-

que se reservam para as licenças. | cação.
O mio temtio, a chuva, a água do _ o ehefe fio E**trto M-iinr di Arnnd»,

mar, muito concorrem para a mais i em ordem do dia de hontem, baixou a ta-
rápida deterioração do calcado, lm-! ^L^sT^TminSiites de d.vi,0e, n«.
pondo so marinheiro, ou a despesa ex- j vnfti riotiiha», navios somos, corpos ¦* •><.

um processo referonte á * tra 0„ •*,§.,*, ter 0 qlI8 calçar, ás veiws , tabelerlmentos de Marinha, pnra qu» r.iram"- "  -•-  •'¦ '-'— Na-transferencia para a Un.ão daa respon-; rfi.nrrenfl0 a „m camarada, como de- ! **omparecer ao Corpo de Marinheiros
anbllidadi*o do empréstimo de vinte o' recorrenao a um caniarju», «.umu uo fiome%t „*, pr!lt.|(, que requerer-m exl
cinco milhOca dc francos eontrahidos saperto, para poder Roy.ar sua lolga. | pnrn ndmissfio _nn rerçlln tU- auxiliara»
pela Estrada d» Ferro Goyan, o pro- i Ha, ainda, os Inveterndos no n«r "" " ¦ ¦"—-
curador scral da Fazenda Púbica soll- I <'rhinelllnhOB*", sobretudo OS fogul3*

^ucão2dorp-:r XXT^el' »"• nue por poupança o pela nnture-

exami
es.

Ha, ainda, os Inveterndos no n«o pcrin!i*.tii«, afim de tirestnreni o mnipro.
hi*nnitin>,n«.'' r.fthmH,dn os fnüuls- ml"o de que trsta o ar:, i?.", dn reiriila.

mento do Corpo de Marinheiros M|r|nn*ie«."
De nerrtrdo com a ronuminloaello fci-

za do local onde trabalham, aprovei
tam sapatos velhos e "cambados", pn-
rn uso a bordo, uso geralmente com-
batido com pertinácia por officiaes,

oumpto.— Tomando cm consideração o que
requereu o Banco Allemão Tranpatlan-
tico, o ministro autorisou o levantamcn-
to do seqüestro feito sobre o saque dc
25.000 poootaB, correspondentes a ríis quo s^ o admlttem nas caldeiras o ma
23:30o»ooo. í chinas. ''—- O procurador Rcral da Fazenda, ,, bvelens nün dnve ter vor,
Publica pediu o parecer do Inspector de | Mas a n«piene nao -nave ler vor,

seguroo acerca do puAdo dc do.s credo- activa ? Qual mnls conveniente: sem
res do Lioyd Americano, no sentido da , r,apatO OU com sapato ? Em nnaso cll-
lhes Bort-m entregues an restantes qua- fl t,nr(j0i gnhre chanas metilücas,
renta apólice» do deposito Inicial feito
pela alludida sociedade.

O miniotro remetteu & Câmara doa
DeputndoB a mensagem em quo o prcrl-
dente da Hepublca solicita nittoriz.-.çfto
para a abortura do credito de rÉlo
03:12O|778, para oceorrer ao pagamento
do que ê devido a d. Irene Ferreira,
em virtude íí sentença judiciaria.

Foi remettlda ao Tribunal de Con-
tas, para o devido registro, uma copa
do decreto n. 14.557, de 18 do corren te,
que abro ao Ministério da Fnucnda o
cr*d!to especial de 20:8391060, para pa-

não 6 um mal tor oa .pés em contacto
directo? E nüo serA aconselharei,
tambem, conservar ob pôr, banhados
de ar ?

tn pelo vlr.o-almlrnnle dlrector rtn E»roli
Naval, nchn-se aberta nc;sr estabnlerlmcnto
a InserlpçBo paru o preenchimento iln mr-
pn do tnstruetnr de torpedos, niliin». ml-
unirem, conirn-mlnagcm, navios einiref».
dos n,>-te fcrvlço,

— o chere dn Estado Maior dn Armirti,
rm ordem dn dis de hontom, baixou a st-
frnlrip dctcrmlnnçflo:"Nn Interesse da .tustira Mllltnr, rf-ctim-
mendn .-in" srs. prcsi-icmcs do- Concelhos
d-* lnvr«tliraçllo o dl pinto no art, vss nn
Ileirul-imento Prorossual criminal, qus
nisníli que as íessdoa do Conselho de In-
vop'1t(r.*irf!o l*fi í"f*irr. f*m ílií*" sH(*(*ofi«|vo%
devendo n formaçfln de culpa lerm-nr rtrn-
tro rto M dtas. ...livn n cisr, de nrtlsmenlf

raeiiltnrtas peloparn «rtlucfin rt*" íin*ft?t(i*p<
rersrldo rceiilamniilo, ou (orça maior rom-

São questões nue ttm varias solu- provada.
«SM. ou as podem ter. conforme o oiii*, 

^m= ^ffim
ponto de vista de quem as nnaijsn. , 0 e ml!, nlni1, n!ln acmm intcin «ns

No omtanto, so o ptoverno resolves-! «ou-i trabalhos, nu, n''i" tnndn dado aludi
so adoptar nm^typo âe «alpercatas^ ,njo torm.parnm 

^Xw^V?^ou."alnacartfls,", secundo alpruns, da-! «JF™ 
?nr% ro„.r,r „,,,, ,, im m nhriroti.

¦ramento de Juros de mora devmos ao ria uma BOIUÇIIO satlsraiona a quaai i FALLECIMENTO —• no marinni-iro n».
sr. Antonlo Angra de Oliveira t dona! loda8,,sehfto *n todas as qnestaes. rlntí**». U-.-valIrto. WftM«-^«*t- n-^ptl'ta í»
Franclp*:.-. C-orgcB Monteiro o fn hos, lu' OT,i„.iTn 

« hnrdn ou nns Nascimento, nn dln 17 dn corrente, no Ss-
èm-virtude da liquidação forcada da De fso exclusivo a borcio, ou nns na,or)o N„vnl em Novn Frlfttirw.

I pmharcacfies. quando em serviço or- _ o mlnl«tro da Mirlnha despachou bon-Estrada de Ferro Oeste de Minas,
Foi Indeferido o requerimento om

que Oawaldo da Cruz nnrgel e Eurlco
Serzedallo Machado. sei?;ur.dos offlelacn
aduaneiros da Alfândega desta cap tal,
pediram n eua Inscripçiio no concurso
de segunda entrancla para empregos
de Fazenda, que ora ae esta realizando
nentn oapltal.

—•* Foi remettlda ao Ministério da
Guerra o laudo n. 3.749, da Casa da
Moeda, re'tit vo & analyso de duas cap-
sulaB metn^lícaa (gndete) para fabrica-
Qão de balan de Infantaria.

O mlnietro resolveu tornar Mm
effeito a portaria pela qual designou
o i° escrlpturario da Alfândega de Uru-
(tuayana Paulo da Rocha Te xelra para
flscaliear collectorlas no Estado de

ís^w^^h^t^ as. w«ffa«^,fflalpercatas" permltttrlam
a) — a poupança do calcndo:
b) — o resguardo dos pés do con-

tacto das chapas quentes;
c) — tra?er os nés arejados;
d) — uniformidade para todos oa

navios

rielin, pedindo nniriimmtri ds çratltlrnçno-
Comnteie o **r!!r'.

CnpItAo tenente rnmmlssnrlo p^rtro rrn-
ne« Corria de Rã. pedindo n rid-ide por mr-
nn-rem — A' vl*to da InfnrmnrSo, tnrtsfii-

Escrovcnta de i> etnstf. pnrofiKh .M'"dfi
dn rn*.in poiilnno pprmls«llo pirn reilrsr
dn Depn«lto Naval a mr.endi neee'««fw j-- - ..-"«¦¦ *- vciiirflno) —fncilidndo de acqn!sl"!io pelas conrcccno dc «eus unlfonnec,

prnens, por ser de nreço mala baixo; -.oluçnó do ofriein n. P«5 de MJ» março
í) - nue os fogulstas podessem, I do ma.joj^ta aa^moiMm.^ m

nas horas do trabalho, ou nos pcrlo-
dos de folga, ap-**s as refeições, flcnr
livres da preoccupaíilo do tirar os

jnio n. Fei*r*>n, pedindo Inserlpçlo n»
prnxlmi concorrência Deferido.

(Continua nn iV psRlnn)
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FUNCAD'j EM 3 DE OUTUBRO DE 1392

RUA HADDOCK V BO N. 345
TEIiEHIONE 358 VTLIiA

INTERNATO-SEMI-INTERNÀTO-EXTERNATO
J ANJIO

CURSO DE ADAPTAÇÃO DEM^ABO
ANAM'liABET09

CÚESO PRIMÁRIO dom akhos

(COM 

tMlOOtlAMMAS ESPECIATÍSv
AFIM DB HAIIIMTAR O ALUMNO 1
— PARA A VIDA PRATICA — /

CURSO PROPEDÊUTICO 1 Al-sKO

(
DB TRANBICÇÍO PARA O CURSO *l

SECUNDÁRIO i

CURSO SECUNDÁRIO «iuatro anso»

(PREPARATÓRIO!— A'S ESCOLAS

CURSO COMMERCIAL

PREPARATÓRIOS E ADMISSÃO-*
SUPERIORES —)
I PARA AMDOS \
VOS SEXOS/

ESTUDO PRATICO DE I.f!»Ot*AS,
AH1TIIMETICA E ESCRIPTURAÇAO
MERCANTIL. GF.ORRAPIIIA ECONO.
M1CA, DACTYI.ORnAPIlIA E TACIIY-

GRAPIIIA

Regimem:
i"Anio de »am* Mijjwni 

mKSm

SUFFICIEN-

niA-
RIO. MÉDIAS B  /:'"' 

".,-„,..,

SAKS. EXAMES PAHÍ1AI.S E tONTA
DF. ÁNNO aiE INFLI1E NO JULGA.
UENTO DO EXAME l>E

CIA OU FISAli

(FACULTATIVO)

CORPO DOCENTE K*S9I""'
AULAS pspprino». do SMT»KMATCA

PARA ADMISSÃO A'S ESCOLAS

Naval, Guerra e Polytechni-
ca e Aulas praticas de Phy-
sica e Chimica e Historia Na-
tural, nos gabinetes e labora-
torios do Collegio.

REABERTURA DAS AULâS i W M»*»
Rio, 25 dc Dezembro, dc 1920. ° DIREC Ton

M. Pauh Freitas.

INSTRUCÇÃO PHISICA E MILITAR

INSTRUCÇÃO MORAL E CIVICA

ENSINO DA RELI6Ã0 CATHOLICA

MATRÍCULAS C0EEÇ-4R DE jA-
MEIRO

ms^I*!

MATERIAES ELECTRICO
9 O TRANSFORMADORES. OARVÔES PARA CINEMA. TELEPHONES. FIOS. LÂMPADAS ETC. O O

Peçam orçamentos para installações electricas

45-RUA DA QUITANDA-45-COMPANHIA NACIONAL DE ELECTRICIDADE-TelephonB Central 1160-Caixa Postal 1268-RIO DB JANEIRO

Wr Ml)
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PASTA PARA IMPERMEABILIZAR CONCRETO
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DESNATADEIRAS "DOJIO"
ANILINAS
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SODA CÁUSTICA "CAVEIRA"
SODA CÁUSTICA "CORAÇÃO"
BETA NAPIITOL
ÓLEOS LUBRIFICANTES
ÓLEOS PARA TECIDOS
GRAXAS
SAIHO PIRO DF. OLIVA
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(D ntinunção da 10* papina^.

No Ministério da Guerra
DO PIAUHY

Lá daquelle Estado, onde existe j
tuna unidade do Exercito, recebemos

carta de um official, tratando de as-

tàumpto que muito deve Interessar ao

ministro da Guerra.
Como deve saber o ministro, o bs-

talhão aquartelado em Theresina eo*-

fre as tristes conseqüências da talta

absoluta de officiaes. o oue, natural-

mente, ílfflculta a Instrúcção.
Poucos que são os olUciues alt ar-

reglmentados, arcando com todo o

trabalho que competiria a muitos,

ainda por cima não lhes <* pcrmlttldo

pensar em matricula na Escola de

Aperfeiçoamento.
Da carta recebida resalta a *ym-

pathla pelos trabalhos da missão, de

cujos effeltos os officiaes de There-

lina nao podem compartilhar.
Nao que deixem de ivatistiizer to-

dos oa requisitos: única e exclusiva-
mente porque os eom mandantes sô

podem apresentar candidatos, quando
no corpo haja officiaes suíficientes

para eubslitulrem os propostos em

euas funeções.
E desde que em Therezlnn n3o ha

officiaes suffictentoi, dahi decorre a

Impossibilidade de que os que lá

servem possam se matricular na Es-
cola de Aperfeiçoamento.

Como Tô o ministro, além do tra-

balho, oe officiaes arregimentados
em Theresina, como eni todo o Norte,
nio tem o direito de aspirar o aper-
feiçoamenio.

E se o Sol nasce para todos, soltei-

tamos ao ministro suas providencias
para que. de todos os cantos do Mra-
sil, venham os officiaes que se que-
rem aperfeiçoar.

E é preciso notar qne nas provln-
cias, embora esquecidos, possuímos
officiaes dedicados e dos quaes mulo
ee deve esperar.

Ainda agora, na Escola de Aper-
íelçoamonlo, officiaes vindos do Sul
deram provas de que por toda parte
ha trabalho e ha ardor profissional.

O ministro, no anno que vem, po-
deria mandar matricular os officiaes
arregimentados no Norte, mesmo

porque * Indispensável que as Idáas
novas Irradiem em todas us direc-

ções.
E quando chega a hora do aperto,

o pessoal nortista mostra que sabe
honrar o Brasil.

Desde que, para o merecimento,
deve Influir o preparo technico, por
conseguinte os cursos novos, ninguém
deve ser sacrificado pelo simples fa-
cto de nfto so ter dodiüo matricular
por motivos alheios á sua vontade.

Esperamos que o ministro lem-
brar-se-a dos officiaes arregimenta-
dos no Norte, na próxima matricula.

AS KUTUlIAS PRUMOÇAKü
Rounlu-Se hontem. «ob a presidência

do chefe do Eotiulo-Malor do l-lxerclto a
coiumlstao d« promoções do Kxereito, que
apresentou a eeiíulnle pro|*oma para o
preenchimento dns vagas «xlntenies nu
arma de artilharia:

As vagas d« coronel e tenente-coronel
abertas com a reforma do coronel Ivo do
Prado Monte Pires d» Franca, por decre-

, to de 16 do corrente, competem, reepe-
ctlvarnento, por nntlculdailo, ao coronel"(graduado Heitor Coelho llurr-es. « ao te-
nente-coronel graduado Krnuulsco Olyin
pi» Corri!», visto as ultimas lerem
preenchida» por merecimento

Barbo**. Lima, po* decreto de 2 do cor-
reme. compelem, esta por amigu.dnJe,
úo major Krit.ju.ido Anivioal Dulrayer de
uiiveua e auue.,«, i.or uierecinieuio, apre-
uentanuo a com.iiia^avi a seguinte, lista:

oap.uua Tuo Keg« de A.encusu-0, Ber-
tho.i.o K.inger a Joáo Plell.

Os üo.t» nr.iuoiioo vem da lista anterior.
A* vagai*, ue cupltio reauiiautes, cum-

,ietein, reòpectivumeiite, ao capitão i,ru-au»uo ocuvio Suiuanha ilaitíu e ao 1*
leneuie Luis Hantiago.

Aa vai,us oc 1' e i" tenentes deixam
de »er preenchida» por nüo existirem no-
guiiuos-iene.).«£ e aspirante» a otricial
loiii o interstício legal.

urauuuc.uLa — Lu aucordo com o artl-
go 1" ua lei n. l.ülü, de 11 de agosto
ae 1904, a commiseao propõe que sejam
„rauuaaog r.oa postou imiiieulataiuente su-
perioreí, os sogulutes oínciues:

Artilharia — Tenente-coronel Joio Ba-
ptlsia .Niart.no Pereira, major Oscar Jode
de Carra,ho, capitão Freuenco Cuva.can-
li Carneiro Montei,o • 1* tenente Luiz de
Araújo Corrêa Lima,
VARIAS AUXILIAS

Está tendo inutaiiado no antigo quar-
lei ua rua lo Área. a Polycliiiic* Multar,
.iupremo Tribunal Militar.

— Assumiu a cnelm ua 4* secçio do
que saíra uo eJiilc.o ern que funce una o

ime-se no Quartel-General, a eommlss&o
examinadora dos candidatos 4 prova de
capacidade de commando da qual fazem
parte o coronel Raymundo Pinto Seldl e
tenentes-coroneli Emílio Sarmento, Liriz
Furtado e Aristóteles Telte» de Menezes.

O exame escripto ter! losrar no dia 28.
as 13 horas, no salto da Bibliotheca do

i Exercito.
— Ao ireneral Andrade Neves, chefe oo

Departamento do Pe$*oal da Guerra,
apresenta ram-se oi «eirulntea officiaes:

Majores Martins Deseuznrt. por ter vln-
do com permsyío do ministro; A'v.iro
Cernir da Cunha Lima. por ter sl^o des-
Mirado e ter de eegnlr ao seu dctlno;
cap't"es: medico .Tu.MInlnno da Rocha
Marinho, por ter sido deslrrnado para uma
eommlssSo Junto ao E«tadr-Malor p.ira
exame de medico» de 2* 'Inha do Exer-
cito: ftraduado Car'os Odorlco Antunes,
por ter "'Co g-radimrto; prlmelrop-tenent""
Calo Lnftofa de Lemo«, por tor f'i*o pos-
fo ft dUpordcSo do director dn Collede
Militar desta capital: Felinto Abaeté Ca-
valcantl, por ter entrado em pos-o de fé-
••Ins; veterinário Permlnlo JntoM Ju-
nlor. por *• achar no po*o dc fôrlas: In-
tende*"» Telon íe Cnrvn'ho, nor ter vindo
a serviço do quartel-general da "• r*>-
rrldo militar Ji-r.to ft C-intnhlMdade da
Guerra: *ef*u*"V--tet»"*V*« Hurleo Mo-
raes Mello, prr ter entrado no roro de

.., ,. j,.,.._,„.,..« „ n mala aue ÍOr i classe, aposentado, da Repartição Ge-
Vleos ja determinados e o mais que xor , 

^ jM Te|0graprios. — Apresente as
certidões do 1* casamento do funcclopedido.

O regimento de cavallarla —- Forne-
ee: 10 praças para a promptldüo per-
manente, 1 Inferior para ronda, a guar-
da do Quartel General, o policiamento,
os demais serviços Ja determinados e
o mais que for pedido.

A companhia de metralhadoras

. nnrlo. de oblto de sua primeira mulher.
| dos consórcios de Lydla, Marli e Ibran-

tina e do nascimento de Rita de Cas-
sla e Semlramts, bem como nova pro-

| ruraçfto em que a viuva delegue ao si-
„. .„„. „.„„,.. .... ...» I irnatario da petlçfto poderes para re-

Fo7necT:''oTíorvlços Jft determinados e querer a parte da pens&o que compete
o mais quo for pedido. !a0» f»hos menores.

O corpo de serviços auxlllares ( porreio
Fornece: 1 bombeiro e 1 mecânico, os
demais serviços Jft determinados e o for acto de hontem, o director tor-
mais que for pedido. n°u «em effeito a nomeação de João

A secçllo de electricidade — Forne- Domlnintea dos Santos, para o logar
•e: 1 elPi-trlcista de dia. de auxiliar de servente.

Rondam:8 os srs. 1." tenente Meira — Foi nsndado anriota* na cnassl-
Lima e 2.* tenente Pasntiallno. I ficacfto de Cândido José da Rocha

Promptidõc-s — No Quartel General: l.efto, candidato approvado no ultimo
l.* tenente Coelho e no regimento de i-uncurso a aua finalidade de reservls-

ta do Exercito.

i« discussão do projecto n. 4'<5> de iojo.
autoriiando o prefeito a mandar contar, para
ot «ílciloa da iubilacSo, ft proín»ur» adium»
de f dasae do Jardim de Infância Mare-
chal llerme», d. VioleU de Sayão Damas, o
periodo de tempo qae mnciona.

i* diacusaão do projccio n. 417, de iojo,
aoloriaando o prrfrilo a manilar contar, para
1*1 eífdios da juliilaçâo, ft professora adjunta
ile j* classe do lardim de Infância Marctlial
Hermes, d. Marietta Monteiro, o periodo Ue
tempo que menciona.

3* discussão do projreto n. H", de «**o.
mandando, contar, para os cffeitos dc aposen-
taçio. ao amanuense do Laboralono Municipal, ». DriãfaSfiim
de Analxsc», Kduanlo de Castro, o trmp-i d- 1 l\& rrcTCllUra
serviço prestado cocio auxiliar extratiumcra. ... «.«mmin
rio da nireeioria Ctral dc Hygiene e Assis- IAKIAS NOTICIAS
tencia Publica, durante os períodos que men-

O PROJECTO DE ORÇAMENTO

Annnnciada a discussão do orçamento, p»Jjaa palavra o sr. Aicvcdo Lima, qne duranu
iiuasi duas horaa ac demorou na tribuna. ob<.
iruiti'!o-o.

Esgotada a hora rt-jimcntal, o prestdenls
suspiüdcu a palavra do sr. At-redo Limt, ,convocou uma nova sessão parn a noite, rrctit*
rendu. enláo, ao.uclle intrndcntt que lhe fica».
ir conservada a palavra paia, na nora rruniio
prus.guir as suas apreciações cão tomo dá
questão.

iLsiauo-MaroV.Vniãjor^Canr^beYtc^^rmãi *>,rla*. e ph«'rrr-.ceutlco ^SoJtr^Cn--tro Cnrva'ho, cor ter pldo transferlao
para o forte Marechal Lux.

— Serviço narn hole:

LOaia,
— Em aviso n. 165, o sr. Calogeras

declarou que o cominaiidante da t,s.oi,i
ds lieiado-Maíor tica autorizado a ad-
iiuirir guzouua, lubr.ticume e o que mais
.ireci^ar para 03 exercic.04 de dirtcçilo de
autoii.ove.s uos respectivos alumnos, de-
,-er.i.o correr ai oes-pesas por conta ua
suppiementucfto da veroa .de transporte,
já Mi.icitaua do Congreaso Nacional. l'u-
iroblin, ueularou quo autorizou a Pire- .
v-tor.a (Jurai uc Co., labi.ldaue da Guerra
a inuemnizar a meenia Efeco,a do* uespe-
sas que por Isso fizer,

- — O chefe uo l-.3iado-.\lalor tez pubil- i
car em bo.etim, o seguinte: 1"Ao desligar uceta repartiQfto o coro- ;
nel .vo do frado, cumpro o grato dever i
ile agradecer-lhe os inestlmave.s servití-n
prestados a este Estado-.Malor, com ue- |
.lic.içio e lealdade, durante uni longo
tempo, demonstrando em todas as oc-
i-asiüe», a par de primorosa Ihnneza de
irato. a austeridade de um caracter in- :
flexível. !

Separando-nos de tão dlstincto <ama-
rada que em mais de 40 annos de vida 1
inllaar prestou relevaniea serviços ao ]
Exercite e ao seu paiz, em varia*' com- I
inlssües e commandos, em todas e.las dei-
sando traço» de geu honesto labor e com-
pelencl», faço-lhe Inteira Justiça, 'onian- |
lo publica a alta consideração que sem- ;

pia ft r«*e?l*o. I* tenente Henrique JosS
dn Posta Culirnrae*.

TVa no P. M. V. M., 2* tenente me-
dleo A'oebtnn>s P-honolder.

A"rl'ler 5o of''c'al de dia, amanuense
Al^p^o T*> A. Psr**"o".

A n hpi^n-^n fl» Infantaria dar*, tnmr-
daq rio MI*i,c*|Br,o rf.T rín»rra, T*-tí»*-f!<-*-í*,*-i
-*a niierrn, Poonltnl Tcntra' p E*cola Ml-
illnr: patrulhas pnra o novo Ar.enal e
"1 (ile-ioel^fln ffí o"Ír,'.1 ''í» (l-fl : (»Or'"'*t"*l-
ro" PflfO O CnpPf-o M""flP e rt rtlv-^Po.

A 2* hrliraiin de infaninrli darA cinr-
^a pnra *5 pn-fl^o ^n CnitM**, #> refnrrjo
,. ..n--i rpr» n ^n|nc'o flMnn"**an«.

O 1" regimento de cavallarla dlvlslo-
r'|rl-*n

t*""orrne. *•

"To Min^t.ftío ria. Justiça
e«r»Tfl8 no-síiTo-css

O mlnNrn ris Ju«tli*a devolveu: An Juiz
da |" vara do niMrlrtn Federal, a carta rn-
iratnt-li expedir)»- por e*«e Juízo «« lu*l|ca«
rie PnrIUWl, nara rllíiç/ln di Companhia
Arrrlrol.i i> rommerrhl rtn» vinho» rtn Pnr-
to. a renujrlcrmtn rie Nnllly Priui * C: «o
"nvernndi"" do \mainnn». a expctllda pelaa

ora nn «mereceu i 
'U'11""' doifc RsIfldO A* (le LMlOS, » re-

"VzêndTToios- 
pela felicidade r^oal I nuerimonjn rtc l n rte Araulo psra rllsrtr,

,lo coronel Ivo do Prado, ao doepedlrmo-1 <"* -¦"nulm rte Paula Antunes a qual fiel-
nos, anima-me a con\-!cçao de que na 1*
Inha dn reserva do Excreto a que possa

a, pertencer, ainda contlr.uarS a prestar
(•ervlços Inestimáveis A sua c'asse"

A prova oral dos candidato? a offl-
e!al da 2* linha terft logar no dia 28 do
-¦orrente, fls 12 horaa.

O major Francisco .Torce Pinheiro,
fol Julgado aPto para matrlcular-se no
•urso dc revlrao.

Teve alta do Hospital Central do
'.Cxerclto, o «ub-offlclal da Mlssfto MUI-
ar Franceza. Mcsplcr Lulzl.

 Para fazer parte da Junta medica
ro quartel-r-eneral d" 1* re*r'no. foi de-
;stj'o o 1" tenente medico Joüo Daptls-

ta Braga de Araújo.
 Foi marcado para o dia 20 de feve-

relro de 1Ü21 ou o primeiro dia utll que
•s lhe seguir, para apresentacfto ft Esco-
'a Militar dos alumno- do Collegio Ml-
Itar do Rio de Janero que desejarem

•ran-fcrencla para a mesma Eeeola. nos
lermoa do art. ti «o Regulamenlo desse
estabelecimento.

 Pelo ministro, foram concedidas as

rou de «er rumnrlrti em vlrltirte de rte=l<
tenrla rio -enuerlmenln-, a expediria pelo
iiilz da 3" vara Cível rteMa capital, devi-
(limonte rumnrlrla e pa««nd» a requerl-
mento ri» Jnnqnlm Fernanrte* ft C„ dlrl-
p-lrln pelo me-rnn llilzo ft' lu«tl»n da M-
rinrte rte Pirl*. para oltarfio de Jn«é Pe-
relri rta flrnça Aranha » sua mulher.

cavallarla, 1.* tenente Bellerophontc.
Guardas — da Amortização, 1.* te-

nente Teles; na Moeda, 2.° tenente Pai-
va, e no Thezouro. 2.° tenente Porto-
earrero.

IDas nos corpos — no í." batalhão:
capltfto Barrüo; no 2.". 1.» tenente Pa-
ranhos; no 3.", capltfto Álvaro- no <¦*.
capitão Dantns; no regimento de ca-
vallaria, capltfto Martlnl; no quarte da
Saúde, 2.» tenente Confuclo, e no quar-
tel do Andarahy, o 2.» tenente 1'lquet.

Uniforme, 4.".

No Ministério da Agricultura
VARIAS NOTICIAS

O syndico da Junta dos Corretores sub-
mrtteu ft approvacâo du ministro da Agricultu-
ra is resoluções luma.las. uliimaimnte. pel«
mesma Junta, no scnlidu de cuhiliir abusos t
irreBuIarül.iiles no m rcatiu do café.

O direcior da liscula de Minas de Ouro
Prelo, encaminhou au ni.nisiru da Agricultura,
eom informação lavuravel, um renuerimento do

- siudante U.mustlienes Pereira, pedindo ma-
iricula no i* ar.no do curso luudamenial da
mesma escola.

Embora requerida fora da época regulamen-
lar, pensa o director da escla que a mairicu a
em questão deve ser concedida, vislo comu,
pur motivo de força maiur, sónutile a to ues*
ie mei, realizaram-se os cursus daquelle esti-
titltfim.nto.

O lytulico da Junta de Corretores enviou
hontem. ao ministro da Agricultura o Hole-
lim du» preços cumntes oflieiací rcfcrcnlcs ft
scituna de 13 a 18 tl.sie m z.

Pelo director du Povoamento fu» etiçami*
nliado ao ministro um rc-|uenmento do inter
prete da Hospedaria de lmmigrantes da Ilha
,las Flores, pedindo rclevaçao da (iena de su?-
pensão por 15 dias, que lhe (01 imposta prl-.
iiu-siiio director,

O inspi-ctor agrícola de Matto Grosso pro-
pót ao diretor du Serviço dc Inspecção e-I'o
me nin Agrii-ulas, a transferencia du séde d
^ua Inspeciuria, de Cuyabft para Corumbfl.
lias ando a sua proposta na nccessnlad** de c*-
taliçKccr um cuntacto n*iis esticito entTe o-
agricultores r criadores du Ksiado. liem cnm
lacilitar as conintuiiicacocs do inspector com
ns seus ajudantes.

O director do Fomento encaminhou ao mi-
idstro a proposta cm questão, assim como o**
ilocuni.niua qur a intruem.

Hoje, o ponto será facnltatlvo em to.
das as repartições da Munlcl|«Hdado

— Hontem, fts li horas, o «r. Carlos

IM na (irnça .aranha » sua muiner. ; -<T_ •»«*•_•. • j tt*cFnTin\o PE oniTn — nemeiteu«ei ano ministério da Viação
llllzn dn I" pretnrh cível rteeia r-nptl.il.;¦"' VARIAS NOTICIAS ,

ao
crtpla rio teniin rte nblln ecrorrldo em lí
tle <elembrn iililmn, a bordo rtn paquete
"rtln de Janeiro", n'""ldn snrnmrtn nn nnr
to rin N*>fnl e rerprenle an pa««ap,e|rn rtr* I*
cla««e Alfrerln l.ul*. natural rtcsts capital.

¦*eu.intes passagens: uma em 1- cm-"---
>or via terreslro. desta cnp'tnl ftSKPt An-

na do Livramento, ao cap'tno da K*colí
ile Aperfeiçoamento de Officiaes, Prnn-

dentro
Ida e

As vagas de mtilor abertas com a •{•-
•rregaçao do major Joio Buarque dt

,:lsco de I.orenzo, para desconto
,lo Merclclo e uma de *¦ 

,rí*'s(!.^.^
vottn. deste capital ao ™*fo«*£*Wfm
ho «n-pecada .Tonq.tlm A'v-S da S-lva

Barro*, narn deccocto na f.rma da lei
B 

I Reúne-se no dia 27 do corrente, na
«ata 

"o 
Serviço de .tustlçn da f rec-fto,

n conselho de tnierra a que responde o
1S.V1A TnSn do Sul Urar., que deverl

Smprecr* bem como .. testemunhas 2*
SHento Tesulno Cavalcanti do NofcI-

—- mèrftc? enboHa*é Cali-sn» de Souza.
íldo ?;.npei:'.co?'7õ^í-tro .^«J^S

-Ia Macoel Costa • soldado Raul ^el?on

NOMEAÇÕES
Por portaria, de hontem. o director

nomeou afronte postal de Casa llran-
a, no Estado de S. Paulo. J0R0 de

Syllos e mandou admlttlr como auxl-
•lar do praticante, Ary Godlnho e. co-
mo auxiliar de servente, Eduardo de
Souza Martins.

DISPENSA
O director dispensou hontem, a pedi-

do, Jose da Cunha Teixeira, do logar
i le auxiliar de servente.
I REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Lemos & Monteiro, neitoclantes, esta-
helecldos ft rua dn Constituição n. 34.
— Indeferido. Oastfto Torres Teixeira,
estafeta distribuidor da Administração
le S. Paulo. — Indeferido. Waldemar
\mnrnl. estafeta Interno rta Dlrcctoria
loral. — Peferlrio, ft vista das Infor-
nações. Nelson da Silveira Sampaio. —
\iru-trrie opportunidade. Euclydes Lula
le Araujo. — Compareça na 2* Secçfto
i» Sub-DIrectorla do Expediente. Ju-
Io Carneiro Fernandes. — C-imparccn
ia 2" 8ecçAo da Sub-DIrectorla do Ex-
>od'ente. Manoel Oomes Brito. — Rc-
meira ao administrador, querendo.
MSPECTOm* rCDEML OE OBRAS CON-

TRA AS SECCAS
Foi remettldo ao Ministério da Vlacfto.

'i projeclo do nçude particular EPery.
coir.onnhado do respectivo orçamento. n«
mportancia de 87:15?$IS7.

O ?eude Ellery flon «Itunde no munlci-
do de Psontuba, no FXado do Cearft.

Estnndo a Soclednde Alftodoelra, en-
•irreeada da construccllo de varias estra-
la« de rodarrem no Nnrd Fte, o Inspector
ollcltoti no Ministério da Vlaçao franquia
cleirraphlca em diversa» estações do te-
wnho na Parahyba do Norte, e na de
tecifo, pira as communlooço« urircnte».
'e serviço com o escrlptorio da Inspecto-
ld.

Sollelrou exonomç.lo o engenheiro
\uinisto Moreira Caldas, tendo sido aceito

seu pedido.
O Inin-ctor recebeu eommunlcaç"©

> terem sido concluídos os trr-halhos de
onstrucçilo do açude Pé de Serra, no
Cstado do Phiuhv. Rose mehornmento
eve Inicio em 7 de Junho do corrente in-
•o » ficou pelo preço total de 35:7l3*n00.
rtErARTicAo m*. aoiias e ourai•¦uiimoas

ciona.

j* discosaio do projecto n. 35*. dc iç-m, .,,_,
concedendo jubilaçao, ctrni todos os yeceunen- Sampaio recebeu os agentes, que
tus. il professora catliedratica. d. bina Au- cumprimentaram pelas (estai do rirn
gusta da Silveira Cairão. | do anno e dos quaes agradeceu o pre-•• discussão do projecto n. joS, de mio.. fe|to 0> serviços que t*m prastado na
tornando obrigalorio o assentamento de eacaiiaa j arrecndncfto daa renda.*..

Rcquereram aposenttaderios sn.
de salvação na» construcçôcs de mait de tres
pavimente», e dando oulras provid.ncias.

3* discussão do projccio n. 406. de i»»o,
concedendo ft Associação Ilrasileira -e Impr n-
sa, o uso e goso de uma faixa de jo metros
de frente por 40 metros de fundo do terreno,
que menciona, no morro do Castello, e dando
outras providencias.

Em 3» discussão a projecto n. j96. de 10*0,
autorizando o prefeito a conee-l-r um anni - e
licença, com todos os vencimentos, A adlunt»
dc -•" classe, d. livatigeliua terreira dc Lussio
Sciblitz.

Em j* discussão o projecto n. jM. de lOJ»,
autorizando o prefeito a abrir o credito extra >r-
•tinario de 4?'í-°34. para pagamento A d. Ma-
ria líulalia Xavier Haraista. viuva do I* offl-
ciai da Escola Normal, Hcllarmino Fraiiklm
llaptisla, dn gratificação de scrvi{o nuelurno
prestado pelo mesmo.

Em 3" discussão o projecto n. 11S, de 1020,
autorizando o prefeito a mandar contar, para
o effeilo da juhilacio. A professora cathc-l-a-
lica primaria, d Kmilia Hraca Comes da Cruz,
o periwlo dr tempo dc serviço que menciona.

Em 3* discussão, o projecto ". 3*3. dr '9J0>
esta^eleccndo cnndicòes para n aliiKiicl das ca-
ias para operários, construídas pela Hrelei-
tara.

UMA rVESOLUÇAO REJEITADA
Foi rcjeilado em 1" discussão o prn.iecfi que

mandava rnluzir a 3 °|">a ipiola da arrecada-
ção dos impostos sobre theatrns.

UM DISCUSSÃO ADIADA
Apés prolongados debaies em torno do as-

sumplo, ficou adiada a discussão do p. tjccio
autorizando o prefeito a melhorar os actuaes
serviços do abastt-citmiito de carne do Districto .
Federal, por liaver o «r. Airvedo Lima apre-
Minado ao mesma uo substiiutivo.

Flrmlno Foustino Gonçalves, onbrailõr
da Prefeitura e Jo&o Josí Vieira, con-
tlnuo da directoria de Obres.

Esteve liontem na Prefeitura, e
director do Instituto La Fayetlo, que
foi agradecer ao sr. Cario» Sampaio
ter-se feito representar na festa dt
enncrramento do anno lertlvo levada t,
effeito naquelle estabelecimento.

O sr. Manoel Duarte, secretario
do prefeito, dirigiu hontem aoa agentes,
a seguinte circular:

•No Intuito de nto prejudicar a ar-
recndaçíio dn renda municipal o nao
creor embaraços aos contribuintes, com
munica o prefeito, em Kdditanit-nio 1
circular n. 63, dc 27 de novembro fin-
do, que Iodas as licenças, quer novas
quer renovadas, serfto cobradas sem
audiência da autoridade sanitária rei-
p-ectiva; fazendo-se annotar so verte
do alvará que a licença ê concedida a
titulo precário, ficando o estabeleci,
mento sujeito A Inspecç&o do Ueparta-
mento Nacional da Saudc Publica."

INSTRUCCAO PUBLICA

O sr. Nascimento Silva, assignou
hontem os seguintes «ctos:

Designando: Armênia Augusta Me-
rena .ueuuia, pruivubora caihedratlca,
para a 1." escola masculina do 9.» dia-
tricto. previamente: Maria Josí Mel»,
iiruiessor.i catbedratlca. para a 12.' es-
cola mlxta do 6.* districto, provisória-
mente

Transferindo: Florlpca Angla Lucas,
iirolV-ssora calhedralU-a. para a 4.1 es-
cola mixta do 1.° dlstricto escolar.

Drummond.
 No próximo dia 26, fts 13,30, re-

_._ 

j Banco da Provincia
do i Grande do Su!

1 Séde em Farto Alegre I
ásV ma

I FUNDADO EM 1858 I

I Banco de depósitos e descontos I
( Capifal 40.000:0005000 f
I Fundo de reserva Z0.0BL93ZSQ00 I

I FILIAES E AGENCIAS EM TODAS j
I AS PRAÇAS DO ESTADO DO RIO I

GRANDE DO SUL I

] CORRESPONDENTES nas princi-1
% pze> do Paiz e do Estrangeiro I
| Faz toda a espécie de transaeções I

bancarias. I
I FILIAL nesta praça á Roa da Al-1

| fandega, esquina de I* de Março* I

1 CAIXA POSTAL N. 963 j

CORPO DB BOMBEIBOS
Serviço para hoje:
orrirlsl de dia. I* tenente Baptista.
Auxiliar, •!• Icnente Mrautln.
I» .decorro, I* lenenle r.cte,
5« 5nrcorro. f tenente F.lnv.
Mnnnnras, 1* lenenle Arfnnso.
Monda, 5* lenenle Monteiro.
Medico de dia. niajnr Oraca.
Medico de ememeiirln. rapHAn THo.
pia A ptiarmacla, raidiilo llermlnln.
Fidira, o conunandniie dt «staçfto dn

Catlcie.
Uniforme, d».

rOLICIA

Kalft de rlla na Central de Policia, o
1.» deleenrto nnxMIar

Por faltn de cumprimento rte de-
veres. rol suanensn nor 1(1 dias. o com-
mlssarlo de 2.* classe, do 35.* dlstricto
Oemlnlano Jo*» Latira.

GUATtDA CIVIL
r»la ft aírto central, fiscal Napolefio e

ajudante Lincoln.
Ronda kctoI flscaes. Qulntlllano,

Cunha. Madurelra, Veiga, Carvalho,
Calmon. Netto, Muniz. Marlano e
Freitas. . ...

Ronda aos theatros. fiscal Nicanor.
Uniforme. *.• , I

Na netlcllo do ajudante Macedo ;
foi exarado o seguinte despacho-aijuar- |
de onporlnnlilaile.

Os iriiarilas de í.« W» e de *.* 1fiâ
150 apresentaram-se promptos para

o serviço. «
Devem comparecer hoje, fts 1* ho-

ras, na Central, os fls-nes: Carvalho,
Oliveira, Calmon. Acelyno, Ávila o
Freitas.

Foram transferidos: da í.« para a
*lft.« secc&o o ajudante Amorlm e vice-
versa o dito Interino José Martins.

O rruarda de 1.' USO deve compare-
cer. hojp. fts 12 horas, na Central.

Devem comparecer depois de ama-
nhft: 4 secretaria, As II horas, os guar-
ilas de 2.* "SI*, de *..• 31 fi e de 3.« 611;
o, fts 13 horas, no gabinete do Inspe-
ctor, o fiscal Oliveira e o guarda do
l.* 139.

O sr. Pires do Itlo, por offlclo clr-
cuIíu dc homem, mandou subuieiter i
upri't'iac.úo do inspcL-ior feucral da.
Ka ir ad às e uos d-rectorus uas Estra
das de i-'erro Central do Brasil, (Jeut,
¦ ie Minas e Nordeste do Urasil, as in-
íoriiiugues reicrviiles A exteu^fto du.
ilispnsigües do decreto kgislallvo n.
4.ÜUI, de 1* do corrente, que proliil»
nus estradas de ferro, quer sejam par-
limiares, quer pi-ru-nceiaes b Unifto
o einpreiio de locomotivas desprovida
ue rí-le-i protectorus (iienelras), capa-
acs de nniKid.r o incuiiuio |ior fagulliu
u que iiinii.la -onslrulr e manter fecho
um ainl-is ns lanus das linhas, cm to-
dl a r-iu CNicnsüo.

—* ''» ministro itullcltou ao seu colle-
ra rta t iii-i i-i o iniiíiiint-iuo da quan

114 A Companhia Carbo
."ingo. empreiteira d;
• ¦amai de L-russanga'•:r-o 

provlsor.a dos tra-
¦lei, durante o muz di'¦ n» trecho coiuprehen
Hllometroa 0 e 3U.2U0 do

->*nte ao pedido dc rc-
i'i'iense dos Correios do
"lino ltodngues da Sil--n iraiiainluiu ao dire-

',s. autor zaimo-o a ro-
n -*om o mesmo, sobre

• l« parecer uo ,-unsimu.
i. sierio: "Direito nfto

* a exigir remoção.
•"-to dc que se quelxu
j augmento de venc-
de praticante a uma

INSPECTOItlA DB VEHICULOS

Dia ft Inspectoria, auxiliar Reis e
ajudante» Rwlrlgues e Vicente.

Ronda geral, flscaes: Eloy. Bernar-
dlno e Cardim.

Ronda aos theatrot, fiscal Synesio.
Uniforme 2.°.

EXAME DB MOTORISTAS:

Chamada para depois de amanha, fts
15 horas, na Inspectoria: Thlago Jos*
Esteves, José Pereira da Bllva, Anto-
nio Alves de Oliveira. Manoel de Souza
Pinto. Carlos de Mattos Laranjeira,
José da Costa, Antônio do Lima Netto,
Joaquim Ferreira de Freitas, Frederl-
co Lins da Crua • Ary Ernesto de
Abreu. _ .,

Turma supplementar — Fellx Nas-
cente Pinto, Jnyme do Souza Vlcozo,
Américo Cândido de Oliveira. JoBé
Francisco Duarte, Accaclo Rodrigues
da Silva. Guilherme Voods Soares, e
Antônio Macedo Monteiro.

Prova pratica — Antonlo do Nasci-
mento.

Resultado dos exames effectuados,
em 17-l°-20 e 21 do corrente:

Motoristas approvados — John Ml-
ron Strontr, Manoel Ferreira Gulma-
rftcs. Francisco Santiago Urandfto, Af-
tenso Ruflno de Siqueira, Eustaqulo
Leite Bittencourt Snmpalo, Jayme For-
mun Garcia Redondo, Henrique de Aze-
vedo, Joilo Gomes, Alberto Ravache,
Haraltl Brlx, Antonlo Pinto, Oscar Ma-
rio de Aievedo, Antonlo Mala • Joe-
quim Carneiro de Lucena.

Inhabllltados e reprovados — José
¦le Azevedo Carvalho Junlor, José Po-
lycarpo Garcia, José da Silva Mala,
Antonlo Caetano dos Santos, Benedicto
Silva. Antonlo Rodrigues Pereira, Olln-
do Semeraro, Antonlo Lopes, José An-
lonlo de Almeida e Manoel de Souza
Gomes.

Motoeycllstas approvados — Henry
Blalioneg e Armando Cabral Pltta.

rOLICIA MILITAR

Runerlor Ae dia. capltfto Ahillo.
Offlclal de dia ao quartel general, 1.*

tenente Crm.
Offlclal de dia ao Corpo Auxiliar. 1.*

tenente Madurelra.
Medico de dia, 34 horas, capltfto gra-

duado Macedo.
Medico de dia, XI horas. 2.* tenente

Leite.
Pharmaceutlco de dia, 2.* tenente

Aguiar.
Interno de dia, 2.* tenente honorário

Melrellea.
Dentista de dia, o 3.* tenente honora-

rio Castro.
Auxiliar do offlclal do dia ao Quar-

tel General, snrgento Hermlllo.
Musica de promplldfto. das t fts 11

horas, a fanfarra do regimento de ca-
vallaria e das 11 fts 23 horas, a banda
do 3.* batalhfto.

A conducçfto de presos, sara forneci-
da pelos corpos de accordo com o pe-
dido çue fOr feito.

O 1.* batalhfto — Fornece 1 corne-
telro para ordens ft Assistência do
Pessoal, a promptldüo dc Incêndio; 10
praças para prevenção, o policiamento,
os demais serviços 14 determinados e o
mais que fflr pedido.

O 3.* batalhfto — Fornece: 10 praças
para prevenção, o policiamento, os de-
mais serviços Jft determrnados e o
mais que for pedido.

O 3.* batalhfto — Fornece: 10 praças
para prevençfto. o policiamento, oa de-
mnis serviços Jft determinados e o -nals

que for pedido.
O t.° batalhfto — Fornece: 3 Inferlo-

res para ronda, as promptldoes perma-
nente, a de soecoro, 10 praças para pre-
vençfto, o policiamento, os demais ser-

l:i de íiiliil
| nifcrí rie l.'i

| rvlauva ft * '

1 setembro ttI*
. dl-lo entro i
I referido rrnr- *

ili-luii- i
1 moção do •¦'
, Amazonas, A-

veira, o nh <•
I ctor dos Cor-.'. solvcr de ni",«
I o caso, o sec-

Jurídico do !.
tem o requere-i

1 uma vez que o
lhe deu accesso
mentos: passou
nui-iisc c. dos ,1:CO(i}iiu0 que percebia,
unnualmcntc, toriiuu-se o seu venci-
mento annual de 4:2(1(1*000.

Sc lhe é preferível servir em admi-
nlstraçfto divi-rsa da do Amazonas.
nfto havendo Inconveniente para o ser-
viço publico, poderft ser attendido."

O sr. Pires do Itio .ndefcrlu o
requerimento de Laurlndo Ferreira
.Moraes, agente do correio dc Amparo,
recorrendo do aclo da Dlrcctoria Go-
ral dos Corre,os. que o responsabilizou
pelo extravio do registrados no valor
dc 531340.

No requerimento cm que Ladlslau
A. l.e.vas propunha o fornecimento de
carvão "locnhontas", o ministro exa-
rou o seguinte despacho: "Apresente
se nas repartições competentes. Este
Ministério nflo recebe proposta para
compra de materlaes."

Requerimentos despnch-irtos:
Luis Cardoso de 0'lvelra — Pasio-ee a

• via da ca rtn requerida. Mnnnel Ttonl-
aclo — Deferido. O mesmo — CertlfHue-

¦ qu* constar. Jeronymo Corrêa da Silva
Deferido. Antonlo Josí da Sllvn Cnl-

•ínrfte» — Idem. O mwnw — Certlfl"tie-
e o que constar. José de Freltns — Defe-

-Ido. O mesmo — C rllf!que-«e o qu?
nnstnr. Paullno Sampaio — Deferido. O
-eflmo — Certlflnue-ee o que constar. TI-
•erlo Sllvn — Abonem-w olio falt-is com
13. e ne demais com 113. Victor Bloy —

V vista do Informado, dê-se bnlxa no me-
Idor. e B-' o substitua nor uma penna de
"tin. f.-isTido-se a devida annotaç.lo. In-

Mo de R-rro- Souzn e Melln — Abonem-
com ?I3. O mesmo — Idem. idem. JO"é

\lves Dias — Deferido. ¦ Sebastião Antonlo
Mv „ _ Idem. Samuel Pestana de A-u'ar.

Idem. ArUndn Chrlstla*>o da Silveira—
•l^titua-**. mediante recibo. Scott & Ur-
nW — Indeferido, fl vista d" .Informado,
toiqnlm Alvos Ahrantes — Prove eer pro-
•rlenrlo do pred'o. B-llsnrlo Vieira Ra-
t,,,. _ Conrpareo-i no esrrlntorlo dn 2"
T«tr!cto, para expllcac>s. Dermevnl Snn-
¦*. nrnga — Idem, Idem. Idem. Attnoel
¦eellppe dn Game — Idem. na 1* d!v"flo.
'dem. Uilz de Moraes Mnocdo — Idem.
dem. Idem. A«*"*c!açl!o de R»rl.*=tencla tio»

cnchclros e Cl-nfee Annexn" — rert'.'-
,up.«e de accordo com o Ir-fcrrrado pejo

>• dlvlsfto. José Mnrla de OI'vc'r>— Certi- 1
flnuc-se o que constar. J. P. Barros—Idem
dèm Comn-nhla Fornecedora cl» Mate-

-In*. _ Deferl-'o. De«pesns por conta do
requerente. Med Iros Snntos ft P. —A"*
,.nUe. pasra pr vlnmente n devida U>xa.
'-.rios Conte\*llle * C. — Aflram-se. Idem.
¦rVm. Joaquim T.ula da Costa Junlor —

Prove st proprietário do prédio Henrl*
•M Tocclo e outro - A' vista do Infor-

-rnrto. cancellem-ae as Intl-naçoe*. Oln-eJ-

* p — Prove rer proprietário <lo lm-
•rovel.'ou ter pedeçe- rnrn w»"**' *m

-orne do mesmo Visconde de Moraes —

IVferldo, de accordo cnm o Informada
ríanclsco Storlno - Deferido Souza b
.._,«.  Aflr"-*e. pnern pr Vnmene s

^Idat7x«AJo^Mertln«ur-Mem.Él(lem.
lem. JcRc Tn\-nres &. C.

N-aTM!! HATALÜ
Castanhas, Nozes, Amêndoas

FKUTAS VERDES E SEO-JAS
Avelãs, Bacalhau do Torto

Artigos para o NATAL

Casa fERREIR-A
Rua da Assembléa n. 95 - E:qjina da Avenida

Tclupli. Central, 3787

Especifico da Crippe
EÜCEIM WERNECK

rü iiDRTàR i uruiiu
f ata co fiâo acompanhada

Uo, lebre

 TV*ferl''o. ft

OFF1CIOS
Foram expedidos os seguintes:
N. 6U3 — Ao director du Despesa Pu-

blica no Thesouro Nacional, rouiettun-
do os títulos de pensão conTeridos a
d, Isolina Isaura Carneiro Welss e ou-
tros, viuva e fillips do sr. Leopoldo
Ignacio Welss. sub-dlrector teclir.ico
uu It. G. dos Tclt-graplios.

.**.'. 694 — Ao delegado fiscal em Per-
namhuco. remettendo devidamente após-
lillado o titulo de pensão de d. Maria
Annunclada Uarbosa.

N. C06 — Ao director da Repartl^an
de Aquas e Obras Publicas, devolvendo
a declaração de fum.lia, apresentada
por Jofto Mar-essi dc Castro Pereira.

N. 607 — Ao director dn Estrada d»
Ferro Central do Urasll, solicitando
uma certldfto necessária ao processo
da montepio pretendido pelos herdei-
ros de Jose Carlos Cabral.

PAGAMENTOS
Ao Ministério da Fazenda foram so-

llc.tados os seguintes pagamentos:
A Antonlo Affonso Cardoso. r,n*,nnn;

Antônio Teixeira dà Costa, 30J000; An-
tonio Pimenta da Silva Pinto, 31)3000;
Carlos José do Nascimento, 30*000:
Joaquim de Menezes Câmara, 35$nOO:
Manoel Luiz Machado Junior, 30*000;
e Octavio de Souza Moura 25*000. (Avl-
so n. 4.S62).

A Arnaldo Braga & C. US$000 e
2971900. (Avisos ns. 4.563 e 4.564).

A Alberto d'Almelda &. C, 300JOOO
(Aviso n. 4.565).

A Villas üoas & C„ 45*000. (Avlao
n. 4.567).

A Arnaldo Tlrnga & C. .121$non; e
Paulo J. Chrlstophe, 1:210*000. (Aviso
n. 4.563).

A A. Bittencourt & C, 1:800»000.
(Aviso n. 4.560).

A Antonlo Affonso Cardoso, 1301000.
(Aviso n. 4.570).

A Fonseca Almeida & C, 2:305*500;
Alberto d'AImelda & C, 234*150; Borli-
do Mala & Cn 56*,350; Mendes & Pinto,
1021300; e Jose du Silva te C, 1:987(600.
(Aviso n. 4.571).

A Whitn Martins & C, 134S000. (Avl-
so n. 4.572).

A Jo&o Vianna, 1:275*000. (Aviso n.
4.673).

A Eme Costa & C, 9OJO00 e Oscar
Taves & C. 20OJ0OO. (Aviso n. 4.675).

A Rocha Vianna & C, 294*000. (Avl-
so n. 4.576).

A' Comnanhia Locativa e Cor.stru-
ctora, 32:50i!!000. (Aviso n. 4.5771.

A Mayrlnk Veiga & C, 2:2001000.
(Aviso n. 4.580).

A Jonqulm Moreira da Silva, 1*041)}.
(Aviso n. 4.582).

A M. Lopes da Silva & C, 8:2071740 e
F. Passos & C, 4:799*206. (Aviso ti.
4.584).

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
D. Alexandrina Oomes Pereira, viu-

va de Francisco Gomes Pereira, offl-
dal, aposentado, das offleinat da Ue-
partlçflo Geral dos Teles raph um. — De-
ferido. DD. Maria e Marietta Rraret
dos Santos Moreira. Irmãs de Álvaro
Ilracet dos Santos Moreira, amanuense
da* Directoria Oeral dos Correios. —
Deferido. Francisco Antonlo do Nasci-
n-.ento, por seu procurador Carlos For-
(ps. — Restltua-sc apenas a procura-
çtto. D. Ollvla Lourdes Ladeira Pinho o
outros, viuva e filhos de Seglsmundo
de Pinho, conferente de 3" i lasse da
Kstnida de Ferro Central do Urasll. —
Complete o solio da certldfto de obllo
apresentada. D. Aunn de Mesquita Uan-
delra e outros, viuva e f.lhos de Josí
Fellx Bandeira, telegruphlna dc 3*

v, ,a do informado pela 1* dlvdeao Com-
1-1,1- Mineira de l,net c'n'oi — Cnmpi-

ee"» no èscrí «rio dr, I- dlvlsflo. para ex-

X(M Anna Oliveira dei Andrade -

Deferido. Compsnhl, Buhnrhan i dl-Tn

reno- e Cnnstruccilee — '"•¦"'/! n'« local
partíçfto nfto possue canalização no local.

N0C0KSE1.I1 vMUMCIPM.
novImf.ntf. AIJMDA - A on-

ÂIf.VEDO tIMA - A CONVOCA-
ria DB «MA SB88AO NO-

wm, no Conselho Municipal.

EXPEDIENTE
MF.NSACEM

Tln nrefeito do P-i.tricto Fdlerat, snlicitando

. Scllficaçiò de «ra par.gr.plio do orçamento.

RI-QUr.RlMF.NTOS
, Nacional Flonano Pçixoto, PC-
..ii!„. _ A' Commissão de ur-

ROZORAL
ktfrWWSl •

DhSINFEi TANTE DA BOCCA
E GAkGANTA

CURA: Gengivas Inflam-
MADAS, ^PHTAS, ROUQUíDCES,

Nevralgias
ROZORAL

ENCORTttA-SE NiS B0\S PHAR.-ÍACIAS E
PERíUMARIAS

Do Grêmio
dindo um auxilio: — A

Çat).n,Commiido K.ecutiva do. I* 
Ç?"«r*»«

nraalieira de Prot-ccüo ft Infand*. ptdlnJu am

invilio- — A' Commiialo de Orçamento.
íi Oliveira. Irmão., faiendo conndcraçoe;

lohre o projecto de n. 333, d«te anno: - A

C^,mÍ"^onioJRÒ:írig«. Monteiro e oatrov

Krvtnte. de escola, nocturna», r-*dh>*ki o rei-
l.helccimento de gratificação: - A Commu.

tio de Orçam-ntn.
ORDEM DO DIA

TaMando-íe ft Ordrm do Uia, foram appro-
vadns, .uccessivamente:

Di.ca.iJlo única do parecer n. 79. de iojo,
concedendo apo.rntaçio na. condiefie» q^e e.-
labelere an official da Secr-lana do Con.c
Ibo Municipal, Oscar Thomat de Oliveira.

I* discuMâo do projecto n. i»í, de 1919.
autori.ando o prefeito a mandar contar, para
todo. o. efíeitoe, ao praticante da Directoria
Oeral da Faienda Municipal, llalann de Avd- ,
lar Calvet, o tempo de .erviço municipal, que 1
menciona. !

i« discu.fio do projecto n. J71. de 19*0, '
isentando do pagamento de todoa oa imposto,
municiiac. durante o prazo de quin.e anno.
a. empresas que «r organizarem para eonstru- !
c-Jo dc ca», hygicnica» para as clajK. popu-1
lares e lunecionario. municipaea e federae» e f
dando outra, providencia..

I» discussão do —ojecto n. JM, oe 19J0,
autorirzando o prefeito a mandar contar, para
todo. os effeito. de aposentaçSo, ao engenhei-
ro municipal Coriolano do. Rei. Araujo Ç,oe»,
o. perido. de tempo de .erviço que menciona.

i» diacuxao do projecto n. 410, dc 1910, .
autorizando o prefeito a mandar contar, para -
todo. o. cfffitorn ft adjunta de 1* claiie, d. !
Coema Hemeterio do. Santo» Pacheco, o pe-1
riodo dc lempo de serviço que mtnciona. 1

i« discussio do projecto n. 4'4. de 1910, !
isentando de todo. o. imposto, municipae. o.
immovris, obra» e vehiculu. ptnenc«ntes «o |
Lyceu Popular de Inhaúma. '

i* di.cu.sio do projecto n. 4U, dt I9«.
autorizando o prefeito a mandar contar, para
os eífeiio. da jubilaçio, ft profewora a-ljunta
de i* claue do Jardim da Infância "Marechal

Herme»", d. Lydia Mortaux da Coaa, o pe-
riodo de trmpo que m-nciona. |

I* diKUufto do projecto n. 415, **• .*.••?'I
autorizando o prefeito a conceder uma diária j
de jjooo ft» cKriprurariM-almosarifei, rou-1
tra.. contra-me»traa. porteira, t in.peetoras de
aluanas cio Insliluto Profissional Orsina da I
Fonseca e da. escolas profission.es Rivaiiavia |
Cnrré». Paulo íe Frnnlin e Ilen-.o Ribeiro e
dando outras providencias. |

j" discussio .do projecto n. 1*8, de 1917,,
cquipamndn. para todos os effeitos. .s escri- !
pturariss-almoxarifrs das escolas prufissinrass 1
Ilento Rib -im e Rivulavio Corria, ao. lunc- ,
cionarios de egual catcvnria das drma.s escoli.
protissionics: — (límenda destacada do proje-
cio n. ;;, de 1917),

EPiiiMS de mm
Especialidade em B^nha

do Rio Grande do ul

e Folhas de Flandres

Rim DE S. PEDRO, 11
CAIXA DO CORREIO 87

Telephone N. 2218 : End. Telgr. Cachoeira

RIO DE JANEIRO

mmmmmwmmmwmmmmÊmmmmmmmmmímmMmmmmmm^mmmmmmmmmwmmmmwmm^-mwmmmmmBmmmmMmmm^^^"
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Saldos e mais «íilclos.
ISAPATABI.RA\HLes.á |ja:di tu gnnJi EHKa-Ji dsSJIUO de ta'ti.1 Coodtrr

luia Mnirclial Floriano l'ciX(»to,
juuvwwi-yi-ei* -,......-......> »»^<^w^<«^^^^^<»»^-»>^»-^^»*^**»*»>»»*»
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ft O Movimento dos Negócios S 1
fi/O, £5 r F DEZEMBRO DE ICZO

MERCADOS estrangeiros

Po nnnco da Inslaterra .,•>.«¦?.
Do Brinco do França ..,••»••
Do Hanco da ttalln
Do Ilanco da Allemanha ..,...»
Do Itenc» de Hespanha

. Em Nov» York. 5 mozes. ......
Era Londres. S meses ....,»».

CAMBIO:
Llebon sILondres. A vista (tlvenda) por $
Lisboa sILondres, ft vista itcompra» por I
Gênova elLonelrcs, A vista, por £ . . . •
íludnd sILondres, A vista, por £ ... ¦
Purls sILondres, & vista, por 
Paris e Ualla. A vista, por 100 tr. . . .
Par.s rllicspanhn. fi vim», por 108 P. .
Nova York s|Londre», & vista, por £ . •
Kova York í'Londres, t. tel, por £. . .
Nova York slParis. tol. bancário, por V.
Nova York sIGenova, tol, bancário, por I».
Nova York «JSulssa, tel. bancário, por F. S.
Kovit Yorlt slllerilm, por marco . . . •
Londres s| Bruxellas. & vista £..,..

TÍTULOS BltABlLUlilüS.
Federas»:

Funding, t> ..,..»*.
Neva Kundlnü, 191 ».»,
Conversão, 1010, 4%. ......
1908. 6 

Est .ditttca:
Dlrtrlcio Federal. B %....., .
Bello Horlsonto, 1900. • 
Estado de tt. 1'aulo, 1913. S % ... .
Estudo do Rio, Bônus ouro 5 % . . .
Estado da Bahia, Emp. ouro, 1913, ( %

TÍTULOS D1V1ÍRBOS!
Brasil Kalway Common Stock . . . .
Braalllgn T. l.lprht & l»ower C. Ltd. Ord
8. IJnulo Rallway Comp. Ltd.. Ord . .
Leopoldina Hailway c. Ltd. Ord .Diimoiit Corte» C. Ltd. 7 i(. cum Prof
Et. John d'K1-Rey Mining. Ord
Kio Klour Mills ft Uranarles. Ltd. . .London * Brazlllan Bank Ltd . .Mala Real Ingleza, Ord. . I .TÍTULOS ESTRANGEIROS:
Emp. de Guerra Bntannlco, 6 % 192(147Consols, 2 1/2%.,.
Rente Francnlse. a % (na feoiíadè farli)
gen e tranga se, 4 % tna Bolsa de Paris)Rente Kança!se. D % (na Bolsa de Pari»)Btnte íraiiçalue. 1918 (na Bolsa da Pa-rli) Integrallzado

Descontos, Câmbios e Cotações
LONDRES 24 LE DEZuMURr» !):•: 1921
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LONDRES, 24 de dezembro.

honJi!LXa„B roarT«^rt2^„.vl!or^am nMíe mer^do, por oeeaslfto do feeShamonto fl»íoatem. e correspondentes no dia anterior eobre Ra seguintes pragas:

SIGenova, a «sta. por t, L. . . 102 7KSlsiadnd, & vista, por ^ SlParis, & vista, por i, k."'. 
* '. ' 

\ ! \a'*k
bIxoví, York..a vista, por £. J. .'..... \ \ \ 

'. 
\ 

f[)\
•••« n|coL

• * • •• ».. 265

Hontem Anterior
100.75

£|Llntioa, a vlata, por I, d. .
BIBerlim, a vista, por i. Al.

27.ao
69.60
6
n|cot

265

Mercado dos principaes
produetos

CAFE'
IVOVA YORK, 24 de dezembro.
O meircadu do cafó a teruiei, nesta praça,

ÉS 10 limas c SO luliiiilos, manifestava ae
esuvcl, com tm.xu de 4 a 8 puutua, cutundo-
ae ns uimraçõe-a em ceuts. por libra:

Hoje Ant. A. pon.Pare mnrço .... 0.48 0.52 14.88
Paru maio .... 0.83 0.00 14.80
Para Jullio .... 7.15 7.23 15.00
Para setembro, . . 7.43 7.48 14.08

NOVA iOKK, 24 do dezembro.
O mercado do enfe a termo, nesta praça,

is 13 horas c 80 minutos, munidntava-se
«tavel, cum ba.xa de 1 a 4 puutos, cotando-
se por libra:

Hoje Ant. A. pas.
Para marco . . . u.40 0.52 14.82
Para nia.o .... - G.dO 0.00 14.84
Para Julho .... 7.22 7.23 14.80
Para setembto. •,•»•"." 7.44 7.48 10.00,

NOVA 1UUK, 24 de dezembro.
O mercado do caiei a termo, nesta praça,

fechou, limitem, estável, com alia de 15 a
18 pontos, cotaudo-ae em ceuts. por libra:

Hontem Ant. A. pas,
Para março .... 0.52 0.35 —
Para mulo .... 6.00 6.75 —
Para Julho .... 7.23 7.05 —
Para set.inliro. . . 7.48 7.30 —

KOVA VOUK, 24 do dezembro.
O merendo du café a lernio, nesta prnça,fechou, hoje, .naltcrudo, tanto para o cafo

procedente de Santoa como paia o proceJen-te do Kio, vigorando, por parle dos compra»
dotre, as cotações ecgu*ntcs;

Do Rio:
Hoje Ant. A.pas,

g'  0 % 6 % 15 «Ji
N.  0 ü 0 'A 15 ViDe Santos:
S».  »H 8 % 28 HN.  7 % 7 % 23 r-í

LONDRES, 24 de dezembro.
O mercado do cato a termo, nesta praça,kontem, As 11 horas e 80 m.mitos, manlfes-

tava-50 estável, registrando a baixa parcialde C n 0 d., cotundo-se em sh. e pence por
112 libras:

ffo/e Ant. A. pae.Para março .... 45.0 46.0 112.0
Para maio .... 45.9 4(1.0 114.0
Para Julho .... 40.0 40.9 110.0
Para setembro. . . 47.0 47.0 112.0

HAVIiK, 24 de dezembro.
O mercado do enfé a termo, fechou, hon»

tem, estável, registrando a bnlxn de frs.
S,00 a 0,25, sobre o fechamento anterior, co-taudo?-se em francos por 50 kilos:

Hontem Ant. A. pas.Para março. . . . 180.50 135.75 —
Para muio .... 125.00 120.00 —
Para Julho .... 122.75 125.75 —
Parn setembro. . . 121.00 124.00 —
_, Vendas Saccas
Durante o dia 4.000 ISANTOS, 21 de dezembro.

O merendo do café disponível, manifesta-
va-se calmo, cotando-se o disponível, por 10kilos:

J7o/e Ant. A.pa».
FPo 7$200 7*200 11 $500"íPo 4  9*000 8|000 13Í500

Entradas ati As 14 horas:
¦».... Sacras«o dia de hoje 45.110
Ko dia anterior 47.307
Ern pgunl dnta de 1919 . . 12.501

DECLARAÇÕES
Sociedade Beneficente
Auxiliadora das Artes
Mecânicas e Libcracs
01, RUA DO LAVRADIO, 91

(Edifício próprio)
Assembléia geral ordinária segunda-

feira, 27 do corrente, ás 19 Vá horas,
P»ra elelç&o do terço do Conselho
Administrativo (art. 68, § 1", alínea
«. dos Estatutos).

Secretaria, 25 de Dezembro de
1920.

THEOPHILO BETHENCOURT.
1" Secretario.

Eifstcncia:
No dia de boje ....... 8.130.240
rio dia anterior 3.175.707
Em egual data de 1919 . . . 1.045.219

tixpui tação:
Vara a Europa 68.574

SANTOB, 24 de desembre.
Entradas de café durante a semana e asaíra cm saccas de CO kilos:

r. m ... SaoeooDesde o dia 1°  024 011Desde o dia 1" de Julho . . . 8.174.505
SANTOS, 24 de dezembro.
O mercado do eufé a termo, parn nova ba»se, nesta praça, fechou, hoje, calmo, cotau»do-se o typo 4, por 10 kilos, por parte doscompradores:

Boft Ant. A.pa».Pnra dezembro . . . 8$l)75 01075 —
Para Janeiro .... 9Í125 9$rJ5 —
Para fevereiro. . , . 0$,i00 OflOO —
Parn março .... 0Í57O 9. 25 —

Vendas cljectuada» 'r Kncom
No dia dc hoje . . . •.'..(:;'••;.,:• 10.000No dia anterior j,« 000
Em egual data dc 1019' .-.' ",'

SANTOS, 24 de deiembro.
O merendo do café a termo, para liquida-

çao, nesta praça, fechou inalterado, cotando-se o typo 4, por 10 kilos, por parte dos com-
pradores:

tiofe Ant. A. pat.Para deiembro. . . . 8*300 8$350 —
Para março .... 9*000 9*000 —
Para nia.o .... 0$000 9?000 —

Vendas eljcetuadas Saccas
No dia dc hoje _
No dia anterior
Em egual data de 1919 ... _S. PAULO, 24 de deiembro.

Entraram, hoje, nesta capital e cm Jun-tllaby, 40.000 saccas de café, contra 41.000no dia anterior e 11.000 uo anuo passado.Em B. Paulo:
, „ #<>/<• AM. A. pae.Pela Sorocabana, etc. 8.000 10.000 8.000Em Jundltthp:

*«!.,¦• 1'anllsta . . 32.000 31.000 8.000.1UNDIAI1Y, 24 de dezembro.
As passagens de café com destino a S5oPaulo e Santos, foram de 9.000 sacras cou-trn 8.000 no dia anterior e 10.000 uo anno

passado.
„ _ Rojo Ant. A. pas,K. Paulo 1.000 2.000 1.000oantos 8.000 6.000 9.000

ALGODÃO

LIVERPOOL, 24 de dezembro.
O mercado do algodão fechou hontem cb-tavel, com baixa de 1 e alta de 15 pontosparn o "American Futures", oue era cotadocm ceuts. por libra:

„. . Hontem Ant. A. pas.Parn deiembro. . . 9.98 9.84 —.
Para março .... 10.11 10.12 _

NOVA YOItK, 24 dc dezembro.
O mercado do algodão, fechou, hontem,estável, com alta dc 47 a 50 ponto», tendoo American Futures" cotado em pence porlibra:

. líoníem .411*. A. pas.Parn Janeiro . . . 14.03 14.13 _
Para mulo .... 14.05 njg _

PERNAMBUCO, 24 de deiembro.
O mercado do algodão, ao meio dia, mani»festava-se inalterado.
Knírodflí Fardos

IVsde hontem . _
No dia anterior .... 
Em egual dnta de 1919 ... _

Desde Io de setembro de 1919:No dia de hoje 33-20()
No dia anterior 33 200Em egual dnta de 1919 ... _

Existência:
No dia dc boje jj j0oNo dia anterior 11'inn
Em egual data de 1919 . . _Primeiras íorte»;

Boi* Ant. A.pns.Comprndorcs . . . 27*000 27*000 retrahVcudcdorcs. . . . 28*000 28*000 40*000
ASSUCAR

PERNAMBUCO, 24 de deien*ro.
O mercado do assucar, ao melo dia, manl»rcstnva-so firme.
Entradas Sacras

D.jdc hontem 3.000
No dia anterior 10! 800Em egual data de 1919 ... _

Drsele 1» de dezembro de 1919:
No dia de boje 1.222.400
No dia anterior 1.218 800Em egual data de 1919 ...

Existência:
No dia de hoje ...... 491.300
No dia anterior  487.700

Em egual data de 1919 ... _

COTAÇÕES
Usina snperler e l«:

Hoje 11*000 a 11*000
Dia anterior 11*000 a 11*000
Em egual data de 1919 — 13*300

(Tryetaeg:
Hoje 9*100 a 9*300
Dia anterior 8*900 a 9*300
Km egum data de 1019 — 13*U00

denreraras:
Hoje — n cot.
Dia anterior — n cot.
Em egual data de 1919 — n cot,

Terceira sorte:
Hoje R$200 a 8*600
Dia anterior 8*200 a 8*1100
Em egual dnta de 1919 — 11*000

Somenou:
Hoje 7*000 a 7*000
Din anterior 7*000 a 7SC0n
Bm egual data de 1919 — C$300

"rutOB SCCCOS:
Hoje W00 s 4*500
Dia anterior  4*000 a 4*500
Em egual data de 1919 — 7*000

TRIGO
P.tTENOS AIItES, 24 ele deiembro.
O mercado do trigo n termo, nesta enp!-

tal, mantinhase Inalterado, cotando-se por
1O0 kilos, postos nas docas, cm pesos papel:

Hoje Ant.
Para fevereiro  17.13 17.15
Para março 17.06 17.Ou

BOLETIM METEOnOLOQICO DB
S. PAULO

Em 24 de dezembro.
Campinas Chuva
S. Carlos Bom
Itiliclrflo Preto "
8. Manoel "
Casa Branca ....... "
Jahu' "
Jnliofcalial "
Itlo Claro "
8. Rita elo Pnssa Quatro "
8. J0A0 rta Boa Vista "
Araraquara "
Botucatu' "
Bragança "
Taiiluité Chuva
Piracicaba "

rrtAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCTAEB

CARTEIRA DE REDESCONTOS
A noticia dada. hontem, a publlcletado

dc que. o governo hnvin resolvido Iniciar,
de prompto, os operações da Cartelj-a do
Redescontos, causou, por oceasião da sua
leitura, n melhor Impressão nos meloa
commerclaes e fnancolros.

A realidade, porém, n5o correspondeu
& veracidade do que foi publicado.

Durante o dia n Carteira foi procurada
por aigunB Interessados, quo, pouco de-
pois, com as suas Informações, tlaeram
renascer o desanimo que, at6 entflo, avas-
salluva os centros coinmerciacB.

Em virtude do confllcto entre a nota
e os factos, procurámos verlfoar o que
havia de verdade em tudo Isso, podendo,
agora, fornecer ãs classes interessadas a
seguinte Informação:

Deante do clamor que so levantou con-
trn a demora do funecionamento da Car-
telra, o governo autorizou o Banco do
Brasil a fazer, elle próprio, as operuções
de redesconto sob as buses e com as ga-
rantlas que o sou dlrector achasse con-
venlentes.

Entretanto, o governo trnbalhn para
qne até 31 do corrente fique ultimado o
roKuiamento da Carteira e g sua Instai-
lação, afim de que esse apparelho con-
trlbun para restabelecer o equilíbrio eco-
nomlco, facilitando o aproveitamento do
recursos, até agora paralysados, de ma-
nelra a revigorar, tanto quanto possível,
o credito, que as cipcumstanclas especla-
üsslmas em que nos encontramos tanto
abalaram.

Instnllada a Cnrtolra, esperamos seja
ndoptado critério diverso do externaelo,
hontem, pelo sr. Dunlel de Mendonça,
que deixou transparecer das escusas ãs
negociações para que foi procuraelo. quo
a Carteira, quando em funecionamento sõ
operaria, entro o commerclo, com os tl-
tulos dns grandes firmas, abandonando
os pequenos oommerclantes aos azares de
umn situação para a qual, em absoluto,
não contribtrrnm, soffrendo ulnda mais
as suns conseqüências devido no contacto
directo oom o publico e ft precariedade
das suas relações com os fornecedores.

CAMBIO
O merendo cambial funccionou, hontem,

calmo c conservou-se estabilizado.
Na abertura, os bancos agiram com ai-

guma llberalidade, situação essa que, en-
tretanto, foi observada durante pouco
tempo, pois, em curto periodo, voltaram
ao systema de restr'cçõos, optando entre
os negócios propostos de maneira pouco
llsonjelra para os pretendentes.

A' tarde, os próprios Interessados na
tomada de saques rotrahlmm-se, caindo
o mercaelo em uma phnse de calmaria.

Ob snques a 00 dias foram negocia-
dos ãs taxas de 9 13|10 a 10 d.

A de 10 d. foi afflxada pelo Banco do
Brnsll.

A de 9 7|8 foi mantida pelo Banco Hol-
landez.

A de 9 13|16 foi observada pela maio-
rin dos bancos, figurando nas tabellas dos
seguintes: City, FYancez, Yokohama,
Kraneez-Itnllnno, Ultramarino, Rlver Pia-
te e Portuguez.

Para as operações A vista vigora-
rum as taxas de 9 1|2 a 9 11|16.

A de 9 11|16 foi mantida pelo Banco
elo ISrasl.

A de b 9|16 foi afflxada pelos bancos:
Franee-z-ItaHnrio, Rlver Pinte, Portuguez,
Brltish e Hollandez.

A de 9 17132 foi adoptada pelo City
Bank.

A de 9 1|2 foi observada pelo Banco
Francez, pelo Yokohama o pelo Ultrama-
rino.

Os papeis particulares foram nego-
ciados ãs taxas de 9 15116 .1 10 1|32,

O mercado fechou calmo.
BOLSA DE TÍTULOS

O mercado de títulos esteve, hontem,
pouco movimentado.

O total das negociações foi limitado ao
numero de 80S títulos d'versos. na lm-
portancia total de 170 :B54*000.

Foram vendidos: apólices federnes 97,
por 81:9SB*000;

apólices estaduacs 5, por 4:400*000;
apólices municlpacs, miúdas, 15, por

3:000*000;
Acções 601, por 65:332*000, e por ai-

vara 13, no total do 717*000.

CAFE'
O mercado do café disponível funecio-

nou, hontem, um tanto fraco, mas com
os preços algo majorados.

A altitude assumida pelos vendedores,
por occaslão do encerramento do mercado,
na véspera, produziu, hontem, logo na
abertura, os resultados pelos mesmos de-
sejadoo, Isto 6, forçaram, com a ncção
contrara, desenvolvida no sentido de que
os compradores empolgassem o mercado,
a alta dos preços do produeto e passaram
a sustental-a com apreciável cnergln.

Os compradores, com varias ordens a
liquidar, vlram-se forçados a transigir
com a situação creada pelos possuidores;
procurando, entretanto, do momento a
momento, fazer com que fosso rostabele-
clda a condição anterior, porem, sem o
menor resultado.

A" ultima hora retrahlram-so,- mas, no-
vãmente, sem resultados práticos.

Durante o dia foram embarcadas ape-
nas 2.672 saccas.

As vendas foram calculadas em 5.362
saccas, sendo o café typo 7, catylo ame-
r'cano, negociado a 11*300 pela arroba,
correspondente a 7*693 por 10 kilos.

O mercado fechou estável.
O mercado do café a termo abriu

firme, fechando, porém, com es preços
sustentados, mas calmo.

Os negócios de hontem foram bastante
restrlctos, procurando os compradores ad-
qulrlr somente as quantidades relativas
ás liquidações, cujo adiamento não foi
possível efíectivar.

O total das negociações foi de 7.009
saccas,

O café typo 7, padrão norte-americano,
foi vendido aos preços de:

11*450 a 11*660 pela arroba, correspon-
dentes de 7*793 a 7*932 por 10 kilos. para
o café a entregar neste mez;

11*600 a 12*500 pela arroba, equiva-
lentes de 7*897 a 8(610 per 10 kllo», para
Ab entregas de Janeiro a maio.

O mercado fechou sustentado.Eni aanton, o mereauo do café
disponível funccionou calmo, conser»
vando Inalterados os preços que vigo-
rarum na véspera.

O mercado do café a termo funecio-
nou calmo registrando uma pequenabaixa.

Durante o dia foram negociada*
19.000 saccas, contra 16.000 no dia an.
terior.

O café typo 4, foi vendido aos pre*
ços abaixo mencionados:

Para entregar neste mez, a 8*975 por10 kilos, coarespondente a 63*350 por«faeca, e as entregas para Janeiro a
março, ds 9*126 a 9*575 por 10 kilos,
equivalente» de 64*760 a 67*460 porsacca de café.Em Nova Tork, o mercado do ca»
fé disponível manteve-se Inalterado,
tanto para o café procedente do Rio
como tambem para o procedente d*
Santos.

O enfé recebido do Rio, typo 6, foi
negociado a cents, S 3|4 por libra, o o
typu 7, a cents. i 1|4.

O café i]e Santos, typo 4, foi vendido
a cents. 9 1|S por libra, e o typo 7, a
ceiits. 7 3|4.

O mercado do café a termo fechou
ro dia anterior com a alta de 15 a 18
pontos, c, abriu hontem, estável, regls-
trando a baixa de 4 a 6 ponlos, con»
aervanelo-ae por occaslão daa segundas
negociações, ainda em baixa, lendo ee-
tu attingldo a de 1 a 4 ponto*.

As entregas para março foram ne-
Rociadas a cents, 6.48 por libra, e as
entregas para maio a setembro, de
centa. 6.83 a 7.43 por libra.

Em Londres, o mercado do café
esteve variável, registrando a baixa
parcial do 6 a 9 d., eatablllxando-se
apfis essa osclllação.

As entregas para março foram cota-
das a 45 sh. e 6 d., por 112 libras, e
as entregas para maio a setembro, de
45 sh. e 9 d. a 47 sh., pela mesma uni-
dade do peso.No Havre, o mercado do café a
tormo fechou no dia anterior estável,
iieicusando a baixa de 3,00 a 6,35 fran-
cos.

As entregas para março foram ven-
rtldas n francos 130,50 pot 50 Ritos, e
ns entregas para maio a setembro, elo
francos 135,00 a 121,00, pela mesma
untdado do peso.

ALGODAO
O mercado do algodão nesta praça

esteve hontem, frouxo, com os preços
inalterados, mas em attitude de bnlxn.

As entradas verificadas foram de
2.334 farelos. Não houve saldas.

13m Pernnmhnco, o mercado do ai-
gorião continua Inalterado.

Em Liverpool, o mercado do ai-
Kuitíi. u termo fechou estável, oscll-
lando entro a baixa de 1 e a alta de
15 pontos.

As entregas pnra dezembro o março,
foram cotadas, respectivamente, a pen-
cc 9.99 e 10.11 por libra.

Em Nova York, o mercado do ai»
goelão funccionou estável, fochando
com h alta de 47 a BO pontos,

As entregas para Janeiro c maio, fo»
ram vendidas, a cents. 14.65 e 14.63 por
libra.

ASSUCAR
O mercado do assucar nesta praça

funccionou hontem, mais firmo, po-
rém, nfto nccusanelo animação alguma
no seu movimento, por Isbo que a sua
procura para exportação era nulla.

As entradas verlflcndas foram do
3.293 saccos, e as saldas dc 3.000, fl-
cando 0 stock reduzido a 316.653 ditos.

Em Temambuco, 0 mercado. ,do
nssucar continua firme e oom os pro-
ços em attltude! de alta.

Entraram 3.600 saccos, contra 10.800
no itla anterior.

Esse merendo fechou bastanto anl»
mado e com os preços firmes.

FERIADO NA PRAÇA
Os bancos o a Câmara Syndlcal elo

Corretores, acompanhado? pelo alto
commerclo, resolveram fazer forlado
no dia de hoje, reabrindo sô na segun-
da-teira próxima.

Dollar.
Pcseta.
Marco.

*900

CAMBIO
MOVIMENTO DO DIA 2*

A 90 dias:
Londres  9 13/16 a

1098 a
1028 a
{427 a

34*700 a
*418 a

Paris *-16 a
A' vista:

Londres 9 1/2 a
Paris 1420 a
Itália K45 a.
Belslca H43 a
Hespanha .... SÜ25 a
Nova York. . . 7*090 a
Portugal (esc.) . *740 a
Bv AlreB (papel) 2J440 a
B. Aires (ouro). C$450 a
Beyrouth *140 e,
Suissa 1*085 a
Suécia 1$4!0 a
Noruega —
Hollanda (florlm). 2*210 a
Japão 5S530 a
Montevldéo .... 6*100 a
Antuerp'a ...»
Rumnnla. ...»
Hamburgo ....
Áustria (coroa). .
Syria

Sohereinos:
Vendedores ....
Compradores . . .
Libra (papel) . .
Vales café ....
Vales ouro, por 1$
GAMARA SYNDICAL DOS CORRE-

TORES
Curso officlal do cambio e moedas me-

talMcas:
Prnçn» 00 d/v A' vista

Cobre Londres . 9 23/32 9 25/32
Sobre Paris . . 1422 S423
Sobre Itália ... — »250
Sobre Hamburgo. — 5105
Sobre Portugal . — $768
Sobre Bélgica. . — $419
Sobre Hespanha. »• — $933
Sobre Suissa... — 1*098
Sobre Suécia ... — 1*428
Sobre Noruega . — 1Í0S8
Slbre Dinamarca — 1*099
Sobre Syrla . . .. — »427
Sobre Palestina . — $417
Sobre Nova York — 7*117
Sobre Montevldéo —, 6*518
Sobre Buenos Aires

(peso papel) . — • 2*490
Sobre Buenos Aires

(peso ouro). . — 5*530
Sobre Hollanda

(florlm) .... — 2*245
Sobro Japão (yen) — 3*522
Sobro Áustria, . — —

Extremas:
Bancário 9 13/16 a

Movimento da Bolsa
Títulos negociados rio dia 21:

APÓLICES
Federaes:

T>. Emissões 1917 port. 97 a 845*000
.Wiinfciuiicí:

Emp. 1904, port. ... 5 a 240*000
Emp. 1906. port. ... 10 a 180*000

Esíneitiaej:
Emp. Nlctheroy, 1" 6. 6 a 88*000

ACÇ0ES
Banco:

Commercial 77 a 184*000
Coírtjmnfilítj:

Mlnns S. Jconymo . 100 a 79*000
Minas S, Jeronymo . 200 a 79*500
Mlnas S. Jeronymo v|o

Í0 dias. ..... 200 a 81*500
Docas de Rintos, port. 24 n. 461*000

DEBENTURES
Docas de Santos ... 35 a 200*000
Merendo 40 n 206*000

ALVARÁ*
Banco Portuguez. . 13 a 239*000

ULTIMAS OFFERTAS
ATOWCBS

Federaes:
Vend. Compr.

Obris do Porto ... — —
Dlv. Emissões. ... — —
Dlv. Emissões 1917,
I«rt 952*000 850*000

Dlv. Emissões 1820 — 844*000
Div. Emissões (euu-

tella) ...... 841*000 —
Uniformizadas. ... — 810*000
Thesouro. . . — — 1
fi.iteidiiae»: 1

E. Rio 500*, port. — 475*000Estado do Rto . . 98*000 97*000
E. Rio 600*, nom. .. — 460*000 ,

Munlclpaes:
De 1914, nom. . . 190*000
De 1914, port. . . 177*000
f !0, port __
£ 20, nom —.
Do 1906, nom. ... _
Do lp.06, port. . . 180*000
De 1917, port. ... _
De Campos 200*000
De l'etropo!l9 ....
De Bello Horizonte'. —De Nlothoroy, l> em. 88*000
De Nlctheroy, 2» cm. —

ACÇOKH

Bnticos:
Braall 260*000
Lavoura —
Commerolal ..... 156*000
Commerclo .....
Mercantil —
Nacional —

C. Rural Internacional —
Portuguez do Kr.isll —

CompmiMas diversas:
Docas da Bahia. , ,
Docas.de Santos, nom,
Docas de Santos, port.
LotorLaa
Terras 15*000
Naolònal Moagem . 14*000
Melhor, do Maranhão 75*000
Melhor, rernnmbueo 60*000

Companhias d» K. dc Ferro:
Minas R. Jeronymo. 80*000
BOde Sul M nelra 60*000
Vistoria a Minas. 90*000
J. Botânico, Int. , —

Companhias Ac Tecidos:
Petropolltann .... 280(000
TaubatC- Industrial . 350*000
Alliança ...... 240*000
Conf. Industrial . ,
Amerlcn Fabril . . 300*000
Manuf. Fluminense, 200*000
Magéens.! —
Corcovado 172*000
Brasil Industrial ... —
Prog. InduBtrlal . . 207*000
Industrial Campista. 220*000
Laniflclo Petropolis. 190*000''Companhias dc Seguro»:
Qarnntla —
Confiança —
Previdente —
Argos —
Minerva. ...... —
Brasil ' —

do o sr. Elpidio da Bôa Morte, aub-director da
Rccebcileiria do Districto Federal, recentemen»
te nomeado conferente da Alfândega, o qual
tomou posse nnquell.1 oceasião.

DECISÕES DA COMMISSÃO DB
. TARIFAS

Companhia Cotvstruclora do Cimento j
Armado — A mercadoria em questão foi i
cassifleada como — "Ferro Iam.nado" —
da classo 25, art. 705, sujeito ã taxa de 1
100 réis por kilo. 1

Juan Ganzo Fernandez — As nmostras '
apresentauas fórum assim ciuss.fica.auí
como: a n. 1 — "Baldes de madeira" —
elo art. 392, sujeito ft taxa de 400 réis
por Kl.o; a n. 2, como — -Obras de fer-
ro batido esmaltado" — do arl. 757, su-
Jeito ft taxa de 1*200 por kllo, o a n, 3,
como — "Obras do ferro ostanhudo" —
Ua classe 25", art. 757, sujeita ã taxa oe
600 réU por kllo.

A Casa Publlcadóra Baptista — A mer-
cadoria em causa foi classificada eomo—"Papel liso branco para Impressão ou ty-
pographla" — da classo 19', artigo 612,
sujeito ft taxtt do 200 réis por kllo.

Sociedade Ealiy Limitada — A merca-
dorla om causa foi classificada oomo —
"Sapatos de lona do algodão com s»ola do
borracha de maio de 22 centímetros elo
comprimento no pé" — do art. 30, su-
Jelta ti ihxs de 3*200 cada par, deaccor-
do com a circular do Ministério da Fazen-
da, n, 16, de 31 dc maio do 1920.

FuJlNiky & C. — A amoBtra. aprosen-
tada foi classificada como — "Mercadoria
omissa" — sujeita ft dlreltoa "ad-va!o-
i-crn". na razão de 60 »|#.

Costa Pereira & C. — A mercadoria
em questão foi classificada como — "Fllô

de »eda com omatca Imitando o Lord a-
do" — da classe 18», do art 671. sujeito
ã taxn eic 6'0* por kllo.

Representação eio conferente dr. A.
Veiga — A mercadoria em oausn tol elas»
slfloada oomo —- "Papel Uso branco para
Impressão" — d» classe 19», art. 612. su-
jeito ft tflXa d* 200 réis por kllo.

Jltan Oanzo Fernandes — A mercalo-
ria em consulta foi classificada como —
"Obra» de ferro batido esmaltadas" —
da elasrc Í6», art. 757, sujeita a taxa de
1*200 por kllo.

F Cabral &. — A mercadoria que mo-
tlvou n questão foi classificada como —
"Tapetes de lã avelludado de pello ourto
maoo sem avesso de tecido groeso"—ela
classe 16», art. 487, sujeito 4 taxa do
6*400 por kllo.

Krauee & C. ¦— Os objecto» aprewnta-
dou foram c'nss1flcodos como — "Mer-
cadoria omissa" — sujeita a direitos "ad-
valorem", tra rnsfto de 66 «j»;

Frederico Petorscn — As nmostras
apresentados foram assim clawlflcadas:
a n. 1 — "Obrns do flo de ferro não eB-
pcclficadns" — do nrt. 740, sujeita a taxa
ío 21 por kllo e a amostra n. í, como —
"Obras do feror batido, pintado" — «a
classe 25». nrt, 757, sujeito k taxa a»
600 réis por kllo.

Cnr'os F, Danncmsrm * C. — Ficou
decidido que o* trlcveles em causa devem
pagar direitos "ad-valoretn" na rarão da
2fi «I», não pagando menos dc 60* oada
um. . ,

Juan G. Fernandes — A mercnelorla
em consulta foi cineelflcada como ~-
"Obrns ele ferro batido esmaltado" — da
classe !ó». art. 740, sujeita ã taxa de 600
réis por kllo.

(Conclue nn 14' pnRlnn).

AO PUBLICO

80*000 —

14*000

176*500 m ^llJBUJIl^^—. <^n|BanBk ^Bb, B

15*000
I

78*000 |

61*000

— 212*000 |

150*000 |
150*000 1
165*000

200*000

DBBSNÍUWSS

10
$425

9 11/16
(430
1270
*ir.o
tons

7*200 .
*820|

2*540'!
5*600 I

Ç143
1*130
1*500
1*080
2Í2S0
3*540
5*490

J455
*1!3
• 110
(030
$428

31*000
30*500
26*000

(423
3(484

DDcas da Bahia . .
Docaa de SantOB. .
Casa Vivaldl . . .
Alliança . . . . .
Prog. Industrial . .
Manuf. Fluminense'.
Mercado
Corcovado
Magêense
T. Carruagens. , .
Bom Pastor. . . .
Ind. CamPsta. . .
Santo Aleixo . . .
Usinas Nacionaes, .
Llnho Sapopemba. ,
Tec. Confiança . .
America Fabril . .
Brasil Industrial . .
Esperança
Brahma
Antarctlca
Melh. Pernambuco ,

140*100 130*000
200*000 199*000

198*000
200*000

2071000
198*000

195*000 —

205*000
18C*000

206*000

150*000

00*000

200*000 _
2025000 —

202*000 —
208*000 —

200*500
150*000 —

C. Matriz
Moedas:

Libro esterlina . ,
Libra (papel) . .
Escudo (papel) . .
Lira (papel). . .
Franco (papel) . .
Franco (ouro) . .
PeBo uruguayo (pa-
pel)

9 7/8 a 9
10
15/16

91*000
25(000

5790
(250
*420

ALFÂNDEGA
KT.STITU1ÇO.ES

Por acto de hontem, o inspector autorizou a
íeatituiçfio dal quantias de .míJoS, i,ut/>;íi e
425(635, paias a maia ã firma Costa Pereira
& C, desta praça.
um of:--:cio ao dikf.ctou da e. r.

CENTRAL DO ÍIKASII,
Esta Inspectoria officio», hontem, no dire-

ctor da ICstraiia dc Ferro Central do Brasil,
ci.mtttutticando que tia rrf.içfio dc consumo
n. ío, Ho armnttm 10 do Cfles do Porto, con»
ita um rolo encapado com a marca "E. V, C.
11.", n. 736, comendo correias, conforme o
manifesto do vapor inglez "Glcnorchy", de NV
va York, naufragado no parto da Victoria e
cujoí salvados íoram transportados pelo vapor
nacional **Itapcrunft", entrado neste porto no
dia 16 dc abril próximo findo.

Pelo prato ddaiado do deposito ali, ifi se
,icha sujeito ao processo de consumo, todavia,
foi mandado ansiar a sua venda, .-.guardando
providencias daquclle director.

O LEILÃO NA ALFÂNDEGA
Tendo o ministro da Fazenda determinado,

por portaria n. ai, de 20 do corrente m?í,
que arja suspenso o leilão das mercadoria? re*
l.irdad.1.1, o inspector solicita ao director da
Imprensa Nacional, providencias no sentido de
nâo sef feita a 5B publicação do .edital nu»
mero ias, jft publicado no "Diário Offieial"
dn dia seguinte, por solicitação da mesa de
leilões.

O DESCONfiESTIONAMENTO DOS AR-
MAZF.NS DO CÃES

O inspector ,ein um officio que enviou .ton»
tem, ao director chefe do galiincte do Ministe-
rin da Fazenda, sobre os pedidos de providen-
cias feito pelo commercio importador, por in-
termedio da Associação Coir.merciai c dn Cen-
tro do Commercio e Industria, para a descarga
rápida e desembaraço das mercadorias importa-
das, desta fôrma se expressou:"Comquanto sejam por demais conhecidas as
difficuldades com que luía esta Alfândega pa»
ra a descarga rápida dc mercadorias no nosto
porto, todavia quando se trata de produetos ali.
menticios e gêneros de fácil deterioração, este
serviço tem sido attendido com a possível bre*
vidade, de modo a evitar prejuízos.

As poucas reclamações apresentadas a esta
Inspectoria tem sido promptamrnte attendidas
dt modo a satisfazer os reclamantes, e rc as.
Sim não fora, por qualquer motivo, Icval-os-ia
ao conhecimento de s. ex. o ar. mini «trn da
Fazenda, quando se Julgasse habilitado a atten»
elel-aa."

POSSE DE UM CONFERENTE
Esteve hontna. no gabinete desta Inspecto-

ria, uma commissáo de funecionarios do The-

DE DESCONTO NÃO E» NEGOCIO

Comprem na CASA YORK, qu
cfferece mais vantagens na
GRANDE LIQUIDAÇÃO POR
MOTIVO DE QBRAS.:====-

Camisaria e roupas de cama e mesa

22e24 RUA ASSEMBLÊA
Esquina da Rua do Carmo

Lloyd Brasileiro

1

«.«viça geral do navegação bnu-llelra — Prag» Servulo Dourada i.om
Ouvidor « KomtIo) •*-> TiUphon» 3.491 Norto

Linha do Norte
O rAQUISTB

joio Alfredo
Su.'.rü hoje, 25 do corrento, para Mn-

nfios, Í13 10 horns, escalando om:

Victoria .
U:iliia . ,
MnceiO .
Reolfei .
Cabcdcllo
Natal . .
Oara . ,
Tutoyn .
Mnranhüo
Para . .
Santarém
Olilfio» .
pfirlntln-i
Itaoofara
Mandos .

AVJSÜ

26 Dcaembro
28 "
29
«0 "
31 •

Janeiro
2
3
4
6
7
I
D

10
11

Linha Norfç-Sü»

O PAQUETE

Saíra dentro do poucos dias, para San»

toa, Paranacud, 8. Francisco, Rio Gran.

de, Montcvldfo • Buonoa Aires.

Rio Grande, tl do Deumbro.

Montevldéo, 24 dc Deiembro.
„....» A* rargai vara m paqoetM aa panaveirot *. m-rao rtc«M«

daa por mar, ou por terra, até a anto-veapera do dia da partida a oi vai».
teu ate a véspera. Ordem to embarquei, eneommeodaa, valorea, fretei, pai.
fsKeiis e uiaia íUiom^íOaa. do Mcrlptorto, 1'raça Hervulo Uouraiio uiatri
Ouvidor r> Itnanrl"! «

tmmmatma, ma ¦¦ ¦ mu ¦» i ¦¦ *mm*»amamÊmm*ÊmÊmmmm*mmm*mim^m^mammm**maiÊt*m*mmmÈÈafmmm, ¦ ¦ ¦¦ «^

^OOCOCOOCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXIOOCOOOOOOOOCCOOOOOO
EM CALÇADO!» 1 AUA

HOMENS
GRANDE LIQUIDAÇÃO

: :: CASA AZAMOR :: ::
Üi.VIOO bB-Rli 5

ÍX30COCGOQCKX'OQraOOOOOOQOOOOOO<^

IA Puramente vegetal.
Para tosses, bron-
ch'tes,arthmasedo-
enças pulmonares

EM CASOS DB TUBERCULOSE INCIPIENTE
Como especialista em moléstia do co-açílo e bronclio-pulmo-

nares, tenho inniimeraB oceasiões de verltlcar a notável effic.iols.
do PULMONAL, neste ultimo ramo da minha especialidade.

Tanto na clinica hospitalar como na particular tenho
do com enorme exito casos do tuberculose Incipiente, uniu
te com o emprego de tão precioso medicamento.

S. Paulo, rua da Liberdade n. 103. DR. AZUREM FUH
 ):( 

Em todos as drogarias e pharmnclas. — Agem tes: S
GOMES & C. — V úo Março, 149 o 151. — IUo.

.TA.W I
!LVA. Í

) ã
AGENTESSOCIEDADE ANONYMA

MOINHO FLUMINENSE
IW I  ta*.' ^W—#W»»wW»w»^(NW^wl

MOINHO: -- Rua da Sande, 290 m telephone norte 5340 m ESCRIPTORIO CENTRAL: -* Ria da Candelária, 92

JOJ4N MOO^E $ G. C
Caixa do Correio N. 75

¦ **»»¦—«¦¦

Fabricantes de Farinha de Trigo das afamadas marcas Especial S, Leopoldo-00-assim tambem Semolína, Remoido,
—• —¦ Farello, Farellínho, etc —====z=z====z=z==z====—
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¦ tsdsi os mercados TODOS OS SPORTS
(Conclusão da pagina 18')

Scholtlln & C . — A mercadoria em
causa foi classificada como — "Tecido do
algodAo cru'" — da classe 15*. art. 472,
aujelto ã taxa de 1(500 por kilo.

ítichard Whlchollo & C. — A merca-
doria em consulta foi remettida oo La-
boratorlo Nacional do Analyee» afim de
eer chlmlcamento analysada para ter a
devida classificação, "

Fons-coa Vaz & C. — A mercadoria em
consulta foi classificada como — "Tecido
de Beda nfio especificado" — da classe.
IR", art. 695, sujeita A taxa de 66$ por
kilo."-P. 

R. Moreira & C. — A mercadoria
em questão foi classificada como — "Pa-
pe'llo onve-nl»ado para pnla« de honet»
• semelhantes" — da classe 19*. art. 61S,
euleffo II taxn d» 700 ríls por kilo.

Alexandre Ferreira — A mercadoria
em causa foi considerada como — "Chum-
bo em ohras nSo clns»lf!eadas" — da
c'»*"-e 24». art. 700, sujeito 4 taxa de
JfeOO por kilo.

It, Âtibertel — A mercadoria em con-
lUltá tài clasf.lflc.ida como — "Livros em
brnneo fará nota» e lembranças" — da
c'n-**e 19", art. 605, fuJcKo A taxa de
2ÈG00 por k'lo, com o abatimento de 50 «|*
por annii»elar productos Industrlaes.

Costa Pacheco c*-. C. — O tecido em
cor"iilrn foi c'n». Iflonda como — "T>e al-
rodllo tinto lavrado" — da classe 15". ar-
tico 473, sujeita ft tnxa que lhe comne-
tir. í-egundo o seu peso por metro qua-
irado.

Schuster Khrllck & C. — A merecido-
ria que motivou a questüo foi c'n*."lfloa»
da como — "Fo dc forro ln tonado" —
da «.asse -5". art. 740, sujeito ft taxa
de 100 rola por kilo.

Grli*'o Irmãos & C. — A mercadoria
r-vn consuHa foi -r-nsplflenda como —
¦Verniz n»o especificado" — da c.lnsso
10". art. 175, sujeita ft taxa de 1» por
kilo. em vista do resultado da analyse.

Lul» F. Braga — A mercadoria em
co"»iilta foi okií-siflcadn como — "Mno-
r'"lra cV Unho" — dn n1««=o 17*. artigo
665, sujeita A taxa de 15200 por kilo.

A Onera! F,'eotr!ca 3. A. — A mer-
cado»'a cm connilta foi elnwlflen.''a como

 "Caixas dc panelín irrardes, abatidas,
par» oltntic-OB e semelhantes" — da Cia*-
m 19". art. 600, sujeito ft taxa de II
por kilo.

Vle'ra Chaves ft O, —- A merendo*.*,
em consulto fo' classificada como — "Te-
cldo de algortilo tinto lavrado" — da
c'asse 15". art. 47». sujeito ft tnxa que
lhe eom--o»'r. segundo o seu peso por me-
tro qundra^o.

Ttlchnrd Wb^hello ft C. —- O nrtCncto
Borc-cntado foi considerado como--"M"r-
cacV»'a omlc.a" — sulelta a direito»
"ad-vniorem". na. r»"*-n de 50 "I", nao
pagando menos de 7$200 por kilo.

Benmann Irmílo — A mercadoria nue
tnot-voli a qnestrin foi clOfBlfoida como
— "Pnnros do tecido de nlcodftn nilo en-
peclflcn-'Ofl paro mesa" — da classe 16",
aTt. 446. pujelta ft taxa de 4J por kilo.

Ttnacke & C. — Aa amostras apresen-
tnc-as foram «"sim classificadas: n n. 1.
como — "Figuras dc vidro n. 1. m» edr,
pnra ndorno" — dn taxi de 4Í200 "or
kilo. e a n. 2. como—"Caixas de vidro
n. 2" — da elasso 21a, sujeita fl. taxa de
ti por kilo.

RENDAS FISCAES

ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda de hontem, 24:
Em ouro
Em papel. ......

ALTERAÇÕES NA PAUTA
A Recebedoria de Minas modificou °

pauta relativa nos productos abaixo mon-
clnmulon, para. o periodo de 20 do cor-
rente a 1 de janeiro próximo: mio
Cato em grão  »770
Manteiga 21800
Ouro em pô (gcamma). . . . J|040

Diversos productos
MOVIMENTO E COTAÇÕES

CAPE'
NO DIA 23

.Entrado»
Pola Central ......
Pela Leopoldina
Por barra dentro . . . .

JfOVlMHNTO DO
Entradas

De Campos . . . , .
De Minas Geraca . . .

DIA
Suecos

8.043
250

9.293 ,
3.000

315.653 !

Total
Desde o dia 1* ... .
Mídia
Desde 1* de Julho. . .
Mídia

Kmliarijiic»:
Para os Estados Unidos
Para a Europa ....
Por cabotagem ....

Total . .
Desde o dia 1* .

j Desde 1* de Julho¦ Existência:
ç No mercado . .

Em Nictheroy, em

Saccas
115

4.960
200

5.275
179.797

7.817
1.465.995

8.523

073
000
240

Total ......
Saldas

Rtock:
Existência no mercado . .

Mercado firme.
CARNES VERDES

A matança de hontem, no Matadouro
de Santa Crui foi a seguinte:

Foram abatidos hontem:
Rezes  817

Fo. rejeitada 1 218 de res.
Foram vendidas 65 1|4 de rezes.
Vitellos . . ... . 1*200 a 11300
Carneiros 1*300 a 23700
Porcos 1*550 a 1*700
Devendo ser cobrado ao consum dor o

'máximo de 1*400, 11500, 2*700 e 2*200
, por kilo, respectivamente.
1 Existiam nos trapiche» e Armazéns Ge*

raes do Rio de Janeiro, na manha da 24
do corrente:

STOCK»

27/11 .

NO DIA 24

10.313
171.673

.224.146

486.397
65.639

Arroz (eaccos)
Feijão (saccos)
Farinha de trigo (saccos). .
Farinha de mandioca (saccos)
Assucar (saccos) (')..•
Banha (caixas)
Agodilo (fardos)
Xarque (fardos) .....

43.231
26.151
8.075

34.423
316.853

14.850
33.393

7.500 i

I

CofaçSes
Typo 3 . .
Typo 4 . .
Typo 5 . .
Typo 6 . .
Typo 7 . .
Typo 8 . .
Typo 9 . .
Pauta . . .

Vendo»
Poia manhi.
A' tarde. ,

Arrobo
13*400
12»900
12*300
11*800
115300
10*800
10*300

10 kllo.i
9*123
8*78:)
8*374
8*034 j
7*693
7*313 I
7*012 :

*780
Sacca-

4.21S .
1.144 |

6.362Total

BOLSA DO CAFE'
Vigoraram hontem, para as entregas de

Total
De 1 a 24 do corrente. .
Em egual período de 1919

Dlfferença para mal» em
1920

177:482í»23
137:659*733

31n:H»?2»«
7.748:208*129
5.952:846*591

1.795:361*538]

dezembro a maio de 1921, as cotações
seguintes:

A's 10 lioras e 30:
Compr. Vend.

Dezembro  11*650 11*450
Janeiro  11*700 11*000
Fevereiro .... 11*950 11*800
Março  12*^00 12*100
Abril  12*400 12*250
Maio  12*500 12*350

A's 13 horas e 30:
Dezembro  11*550 11*500
Janeiro  11*650 11*600
Fevereiro  11*900 11*850
Março  12*200 12*1011
Abril  12*400 12*250
Maio  12*600 12*400
Vendas Saccas

A's 10 horas «30 6.000
A's 13 horas e 30 1-000

Total 7.000
EMBARQUES

Sacca»
Para Nova York:

Hermnno Barcoilos ..... 1.000
Para Nova Orleano:

Eugen Urban & 1.200
Para Dakar:

E. G. Fontes AC 125
Para Lisboa:

A. C. da Silva 1
Para Portos do Sul:

Scraphim & Oliveira .... 34G

(•) D03 816.853 saccos de assucar,
284.522 eram dc assucar branco. 36.213
de assucar maeciivlnho, 13.768 de assu-
car mascavo e 2.350 de assucar n&o es-
pec-f içado.

Cáas do Porto
Embarcaç&es atracadas ao Cftcs do

Porto, no trecho entregue ft Compagnie
du Port, no dia 24 do corrente, fts
10 horas:
Armazéns: '
Interno 1 — Embarcações diversas.
Interno 2 — Chatas diversas — Com

carga do "Tomalva" — A farinha do
trigo descarregou po armazém 3.

Interno 2 — Chatas diversas — Com
carga do "Lima" — O cimento descarre-
gou no armazém 3.

Interno 3 — Vapor americano "Robln
Goodfeliovr" — Descarga dc carvilo.

Interno 3 (mlxto 2) — Chatas diver-
sas — Com carga do "S.larus".

Interno 3 (mixto 2) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Shcridan".

Interno 4 (mixto 2) — Chata» diver-
sas — Com carga do "Dens".

Interno 4 (mlxto 8) — Chatas diver-
«as — Com carga do "Rio de La Pinta".

Interno 6 (mixto 8) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Scaldior"

Interno 5 — Chatas diversas
carga do "Euclid".

Interno 6 (mixto 8)
sas — Com carga do

Interno 6 (mixto 8)
sas — Com carga do

carga do
Interno
Interno

carga do
Interno

Total

RECEBEDORIA DO ESTADO DE
MINAS GERAES NO DISTRICTO

FEDERAL

Arrecadaçfto do dia 24. .
De 1 a 24 do corrente. .
Em egual periodo do anno
passado

ALGODÃO

Preços por 10 kilos:
Sertões 25*000
Primeiras sortes . • 23*000
Mediana 20*000
Paulista 28*000

2.672

26*000
21*000
21*500
29*500

10:909*500
476:665*500 I Entraãall

Do Cenrft

MOVIMENTO DO DIA 23

458:339*000

1 UMÜIK.NTO MARINHO _. jFI rrninriiüo ile rexlnn rHwcn.-ln» do |lI Urlc.il>*. cnm «unlimrr Uflr cm L
[ cinco mlnnio» — Kua teta tia He» |<1 trui'tro. IM. ||

^^HBH^GflS^KflH^nHBaH»^B-L»^HI^»-^Hu^nQl9r

I Tosse ? Caiarrho ? Usai o grande
I pei orai "rtromotone'

Natal. .
Parahyba
Maranhão

Total

tônico
Mcdicamcn ;

Saldas ...... .4.
Slocfc:

Existem no mercado , .
Mercado frouxo.

ASSUCAR
Preços por kilo:

Branco crystai 
Segundo Jacto 
Crystai amarollo ....

j Mnscccvlnho1 Mascavo

Fardos
1.000

825
400' 109

2.334

200

30.647

*760 a
3600 a

(500 a
*340 a

$730
*640

*660
*50O

Chatas
'Plutarck".

Chatas diver-"American Stur".
Interno 6 (mixto 8) — Chatas diver-

sas — Com carga do "Trovier" — O cl-
mento descarregou no armazém 8.

Interno 7 (mixto 8) — Vapor nmerl-
cano "Cardonia" — Descarregando arame
farpado no armazém 3.

Interno 8 — Chatas diversas — Rece-'
bondo minério.

Interno 9 — Chatas diversas — Com"Dusseldorf".
— Vapor nac'onal "Dlna".

10 — Chatas diversas — Com"Saaland".
10 (mixto 8) — Chatas diver-

sas — Com carga do "Aqultalne".
Pateo 11 — Vapor americano "Pallas"

Descarga de farinha de trigo.
Interno 11 — Vapor nacional "Anna"

Cabotagem.
Interno 11 — H'atc nacional "Lcüo do

Norte" — Cabotagem.
Interno 15 — Chatas dlvcrsiis — Com

carga do "Garryvaie".
Interno 15 (mlxto 8) — Chatan diver-

sas — Com carga do "Rapldan" — Doa-
carregando mercadoria-, da tr.bella H.

Interno 16 (mlxto 8) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Kerosaspa".

Interno 17 (mlxto 8) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Rapot".-

• Interno 17 (mlxto 8) — Chatas dlvor-
sas — Com carga do "Nebraska".

Interno 18 — Vago.
Praça Mauft — Vaga.

-i P'-irt,0
ENTRADAS NO DIA 24

"Ruy Barbosa" — paquete nacional
com 667 toneladas dc reg, stro. Pro-

cadente dc Montevidéo e escalas, com
47 passageiros para o Rio o carga do
vários gêneros consignados ao Lloyd
Brasileiro, 10 dias do viagem em boas
condições.

23 I "Gu-ajarl" — paquete nacional — com
827 tonelada» de registro. Procedente
de Buenos Aires com carga do var oa
gentroa consignados ao Lloyd Brasi-
leiro — 10 dias de viagem em boas con-
dições."Clarissa Radcliffe"—vapor Inglez—
com 3.601 toneladas de registro. Pro-
cedente de Bahia Blanca com carrega-
moino de aveia, cons gnado a S. A.
Martlnelli — 7 dlaa do viagem em boas
condições."Kgyptlan Transport" — vapor In-
glez com 2.932 toneladas de reg.stro.
Procedente üe Ncw-port-News com car-
rogaim-nlo de carvão consignado a ..--
Se cí lrnulo — 23 dias do viagom em
boas condições."Daybcam" — vapor inglez — com
1.835 toneladas do regiotru. Procede-..-
te uo Port .Ut-.x.cu c escalas com carro-
gamento dc gazolina cous.gnaUa & An-
B.o .Ui-xicau. — 30 dias de viagem ein
boas cond.çóes sanitárias."Barthia" — vapor inglez — com
2.409 toneladas de reg.atro. Procedente
de Buenos A res, com carregamento

de milho cons.giiudo ft Mala i.uul lu-
gie_u — 5 uiirs ae v.ugem em buas con-
dições."Avaré" — paquete nacional — com
4.952 toneladas de registro. Procedeu-
te de Santos, com 19 passageiros para
o Rio e carga de vários gêneros, consi- I
gnada -ao Lloyd Brasileiro — 18 du1
üe viagem em boas condições. ;"Paulo Affonso" — rebocador nacio- :
nal — com óu toneladas de reg.su-o. j
Procedente de ltabapoana, trazendo a
reboque tres chutas co.n carregamento
de imadelras para Manoel Frano.scu
Quadros — 2 aias de viagem em Uoas
cuacjiçúia."Fort de Vaux" — vapor francez —
com 3.586 toneladas de registro. Pro-

! cedente de Rio Grande do Sul e esca-
las, oom carregamento de var os gene-Cftcs «o r08i consignados ft G. Catalem — 22 j
dias de viagem em boas condições,"México Maru'" — vapor Japonez —
com 3.656 toneladas de reg,stro. Pro-
cedente de Yokohama e escalas com
carregamento de vários gêneros consi-
gnados a Wilson Sons & C. — 145 dias
de viagem em boas condições."Itapema" — paquete nac.onal — com
825 toneladas de reg-atro. Procedente
do Porto Alegre e escalas, com 96 paa-
sagoiros para o Rio e carga de vários i
gêneros, consignados ft Lage & Irmílo— ¦
6 d.as ue Viitgem t-m hoas condições."Waco" — vapor norte-americano —
com S.ü-15 tone.adas de registro. Pro-
cedente de Buenos Aires com carrega- jmento de vários gêneros consignados |a Chás W. Gilbcrt. — 6 d as de viagem i
eni buas condições (arribado)."Valparalso" — vapor sueco — comi
2.258 toneladas de registro. Procedente]
de Malmo « escalas com carregamento i
de var.os gene/os, consignados a Luiz j
Campos — 49 dias de viagom em boa» .
condições. j

SAÍDAS
"Clarissa Radcl' ffo" —

— para Glbraltar."County of Carmarthen" — vapor ln-
glez — para Buenos Aires.

ATHLETISMO
Ho b, em disputa da "Caça 3q3q Canfuaria",

será disputado o "Campeonato de Des-
portos fifhlsficos" da "L. M. D. C".

soo^^rciu^l^gat^ tòSW I 
" ~ 

E"S - C^.fT C'R'F'
Z%Sm^.;yt^l^^r^\tt - Waldemar Rego Cat-valho-^R.F.

•1 -
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- Com

diver-
DIA 24

vapor Ingie»

VAPORES ESPERADOS
Buenos Aires, "Herechol" . . . .
1 ortos do mil, "Laguna"
Portos do sul. "Uberaba"
PJo da Prata. "Sle—n '•.,-,.„„,..•.
Portos do norte, "Benevente" . . .
Londres, "Sócrates"
Nova York, "Mollero"
Hio da Prata, "(ic Iria"
Londres o esc. "Hlj.-hland Prlde . .
I-nnVo» n ep" , **'¦" "'ara"
Liverpool, "Phldias"

Janeiro:
Amsterdam o esc, "Llmburgia" .

VAPORES A SAHIU
Laguna e esc, "Anna" (9 horas).
Nova York, "¦ yron"Tfy-p.*, c, iin--'n ¦¦ ¦¦->J*o Alfredo" . ,
Llvorpool, "Hersohol" ......
Porto» <lo sul, "i yrlneus

31

(10 hra.)"ltaquera"
, "Piauhy"
"Pina"

, "Slerra Ventana" .
, "ttassurn"
"Italpava" (10 hrs.)"Capivary"

"Golria" .... .

Portos do sul,
Camoclm o esc,
Laguna o esc,
Bcrdéos o esc,
MoiiRorô c cso.
Pelotas o esc,
Porto» do sul,
Amsterdam e esc,
1 ni-ii  . "<"¦"'••*-" 

Rio da Prata, Sergipe"
Rcclfo e esc. "Itapema" (10 hrs.)
Rio da Prata, "Valjiaruizo" . . . .
Montevidéo e esc. "S. Dourado" .
Aracaju', o esc. "Italtuba" . . . .
Slockolmo c esc "Lima"
Tío^ifo r* r>p".. ,IC? "* "••¦o**
Portos do sul,
Kio cia 1'rü.ia,
Rio •'". ' -na, "Samara

Janeiro:
Rio da Prata,

Itauba"
liiUMiund Prlde"

"Llmburgia"

2 o
21

30

i.

mgaa—a &Ê*m*im.mmmutaBiwuwttãiiÈãitmê "-"" ""

Chegou a primeira remessa destes afamados ÂUTOMO
VEIS com carrosserie de LUXO :

Estofados com couro da Rússia

' ii ¦ irf ESKkI
I

menti a Lisa Metropolitana ... -
Terrestres vem fazendo dsputar sob a «no.
mlnaçlo de "Campeonato .le ,I>f"P««J*Atlileticos", para-a dlspuU d- "Taça Joio
Cnntuarla", o fallecldo • plnyer do S.^Chrl»-
tovilo A. C, quo tao relevantes serviços
pr-stou qu.it.do em vida, «os desportos ca-
rioca t quiçfl do P.rosll.

Bia os Juizes escnlados pela comm ssllo te
cbnicj ,1a Metro, para dlrijir a festa:

Juizes — Saída: Carlos Santos e Ferrei-
ra ima NVtto. , „

Chesoda: Carlos Lopes e Mario Newton
de Finucredo. ¦ .

Knia: Alberto Paes da Rosa, Pedro San.
tos, Plinio ltibeiro de Castro, tenente Agri
cola Ilethlem e Luiz Lebre.

Chronometristas: Francisco Calmon e
Jokí Calmou.

NOTAS DKTT.TIADAS íl IMPORTANTES
SOBRE O PROGRAMMA

1* prova — 14 horas — Corrida rasa dc
100 meiros — Final:
27 — uctavio Pceira Brags — F.F.C.
50 — Ibero Goulart.— C.U.F.
47 _ Uiysses Malacutl de Souza—C.R.F.
48 — Humberto Maloguti de Souza — C.

Regatas Flamengo.
2* prova — 14 boras • IS ¦, — Salto

d- distancia com Impulso.
40 — Emmanuel Coelho Netto — F.F.C.
-ti — Cariem Falirei» da Silva — F.F.C.
4!) — Paulo Buaninc.de Macedo — C.U.F.
71 — Bdgnrd C. Vasconcellos — C.lt.F.
70 — Ildefonso de Andrade — C.lt.F.
li: — .1 nlio Kuntz Filho — C.lt.F.
*R — Affonso Chermont — C. R. F.
54 — Iiasobcrto Alves Tcrrcs — C. R. F.
.10 — W.nkaiiiiann B. Lima — C.R.F.
01 — Everardo V, da S.lva — C.R.F.
7". — Arthur Azevedo — U. ChrstovSo.
7S — Evandalo Monteiro — S. Christovilo.
7!i — Rubens Pcirtocarrero — H. Ciirist.
RI — Raul V. Nunes — 8. Chrijtoviio.
82 — Iracy F. Ciutro -- S. Chriatovüo.

—¦ Américo Azevedo — S.C.M.
7 — Carlos Lebre — S.C.M.

— Ismarlo Cruz — S.C.M.
Lncül» Coimbra — S.C.M.

Moacyr Silveira — S.C.M.
fl — J. R. Vlelrn — S.C.M.

10 — N. Bittencourt — S.C.M.
S" prova — M horas e 45 minutos —

Corrida raza — 200 metros — Final .
18 — AüUinaldo Simas — S.C.M."II — M. M. Pnulo Ramos — S.C.M.
22 — Américo Araújo — S.C.M.'... — AncirC- Luiz Rlcher — F.F.C.
27 — Octavlo Pereira Broc.-. — F.F.C.
47 — Uiysses M. de Souza — C.R.F.
4 . — Hiimlicrto M. de S.'ti»a — C.R.F.
50 — Iberê Goulart — C.R.F.
49 — Paulo niliripie dc Macedo — C.R.F.

4» prova — 13 horas — Salto em altura
com n pulso:

— Ismario Cruz — S.C.M.
— Américo Azevedo — S.C.M.

21 — Lincoln Cccttn — S.C.M.
— Fritz Elsenlohr — S.C.M.

40 — Emmanuel (.'. Netto — F.F.C.•11 — Carlos Fahriclo da Silva — F.F.C
61 — Everardo P. da Silva — C." P.
TI — Edgard C. Vasconcellos — C.R.F.
70 — Ihlefcnso de Andrade — C.U.F.
I!'l — .1 ti! a Kuntz FMho — C.R.F.
•'¦4 — r.'3-nlccrto Alves Torres — C.R.F.
73 — Arthur Azevedo — S, ChrlstovAo.' ¦ — E.aii''nln Monteiro — S. ChrlHtovüo.
70 — R, Poriocarrero — S. ChrislovHo.
mi — Francisco Capanema — cS.Chrisiovâo.
81 — Raul V. Nun.'8 — S. Chrlslovilo.
8L' _ Irncy F. Custro — S. Chrlstovüo.

5" prova—lúboras o inea— Corrido ra-' tr. de toçi met "os — Final:
15 — Octavlo Queiroz — S.C.M.
14 — João C. dr XA — S.C.M.
Io — Telemaco «imãs — S.C.M.
1« — Renato Santos _ S.C.M.
33 — James Woodward — F.F.C.
47 — Humberto M. de Souza —- C.R.F.
53 — Mario S. ile Araujo — C. R.F.

<!• prova — 13 horns o 45 minutos —
Ríilto do vnrn com impulso.

— Iimsrio Cruz — S.C.M.
42 — Marcoi Carnc'ro Mendonça—F F.C.4-1 — Paulo Montem Valente—F F.C.«2 — Lu'z Cardoso FMho — C.R.F.M — .Tulif, Kuntr. Filho — C.R.F.
01 — Everardo P. da Silv» _ C.R.F.i!'t — Arfonso Chermont — C.R.F.
73 — Arthur de Azevedo — 8. Chrlstovüo.T» prova — 10 heras e 1,1 mluuto« _ nomotrns — Corr''i de barre'»ai — Flnsl •

2 — Ismnrio Cruz — S.C.M.
34 — l!uf nn de Almeida — F.F.C
59 — Dino G. Bueno — C.R.F.

I 5.1 — Mnrio 8. de Araujo — C.R.F.
çi, 

,..-.,.., _ 4 ij2 hora3 _ corridas de
I 800 metros:

31 — .lnrres Wcodwnrd — F. F, c.36 — Antliony Ijrt^Tonc*; — F.F.C.'
37 — F rnnndo Lobo Junlor  F.F.C35 — Honorio Brandão — F.F.C.
51 —Waldemar R. de Carvalho—C n F53 — Mnrio S. de Arauto — C.R.F.
54 — Dairolwrto Alves Torres — C R F71 — Luiz Vlnhr.ffl — S. Christovão.
76 — Ary da Almeida Rego — a. Chrls-

tovflo.
75 — Ollh«rfo do Almeida Rego — Silo

Chrlf.tov..o.
7S — Evandalo Monteiro — S. Christo-

vil o.
81 — Raul Vieira Nunes — H. Christo-

vüo.
9* prova — 4 horae o 45 minutos —Lan-

çnmento do dlfoo

niRí-

Luiz Vlnhaca — S. Chrlstovflo
74 — Renato Vlnhaes — S. Chrlstov5o.
75 — Oübcrto Almeida Rego — 8. Chris-

tovSo.
78 — Ary de Almeida Rego — S. Chris-

tovB o.
77 — 1'eraclydes Vlcnzlo — 8. Christo-

vüo.
78 — Ev.ndnlo Monteiro — S. Christo-

vilo.
80 — Fr"nc!sco Capanema — S- Chrls-

tovilo.
Correuiwülo tecbrlca — Carlos Lebre,

Artb"r Azevedo Ftlho c Paulo Buartjue
de Macedo.

NOTA  Os números n5o os com quo
so npr s*nt»rDo oa csndld.tcs no Oampi-o-
nato, numero esse dado r^l* I*- M. D. T.

Para o n*oiv jrerat de cad», prova serno
contados. CINCO. TRES c t'M PONTOS,
rcflpectlvamento nos clubs o«o obtlver-m
1°, 2" e 3* logeres e o nue loirrnr no total
o maior numero de pontos ser.ã proclama-
do osirpeBo de 1910 e flce.r4 na posso
traolterla da "Tnca".

Os clubs conrorrenten, sio: C. n. fia-
men.Tc. S. C. Man "eu Ira, 8. Chriirtovao A.
C. é Fluminense F. C.

FOOTBALL
08 C.nAJUTRS MATCHKfl TH" AMANHA

KNTPR MrTlIFItOY F! HIO. KM.
BENEFICIO DO INST1TPTO

DE ASSI8TFNCIA 1. pnOTBC-
ÇAO A' INFÂNCIA

Conforme temos annunc'ndo, realiza-so
amanlifi. nn vizinha cidade de Nictheroy.
a prnnclc festn srortivn em, beneficio «o
Instituto do Protecçüo e Assifltencla a
Infância.

Continuam animados os preparativos
para a grando festa Sportlva no ground
do Byron F. C. em Nictheroy.

A caravana do C. R. Finmengo. desta
cidade, fretou uma barca, onde «egu'rilo
todos os asfoclados do campeão carioca.

Aos vencedores das provas do program-
ma scrllo offerecidos taças de prata, J,\
estanilo a que serlt disputada entre o Fia-
mengo o o scratch da Liga Sportlva FIu-
minfnse, om cxposlçüo numa das vitrines
da Avenida.

Umj banda dc musica acompanhara os
bb.oc'. dos do Flamenuo .A ylzlnfca cidade.

Acham-se tnmbem expostas r.o mesmo
local a« medalhes do prata para • vea.
cedor do match Scratch d» N'etberoy
x C. R. Flamengo, c Scratch. de. S.. floa-
Calo x fi. C. Mangueira, bem. como as
de prata c de bronze para os vencedores
o vencido», respectivamente, do match in-
funtll entre ob teams A f D ilo Real Club
Flamengo, de Nictheroy, que Jogarlt nesse
mesmo festival a . prova, prellinl.nar.

Eis o programma official dessa festa:
I* prova — A's 14 horns — Bonsnclonal

match entre o Sport Club Mangueira, dn
1» divisão da Liga Motropoltana, e o
Scratch da Llg». Sportlva Gonçalense.
Juiz, Plínio Ribel/-.-! de Castro.

2* prova — A'n 15 e 45 minuto» —
Emocionante match Infantil entre os teamB
A e B do Real Cub Flamengo, dc Nl-
cilieroy. Juiz, o arqueiro rubro-negro Ju-
l'o Kunz.

3* prova — A's U o 45 minutou —
Extraordinário encontro entre o campeio
carioca Club de Regatas do Flamengo c
o seleccionado da Liga Sportlva Fiuml-
nense. Juiz (?).

A barca sairá fts 13 1|I hora», do cíles
Pharoux, e nella seguirio os players fia-
mengos, mniiguelrensce, associados desses
dois clubo e suas «xnias, família.

Os sfortmcn da, vis nha edade propa-ram lima manliestaçlo aos aportmen ca-
r locas. .

No matei Flamengo o Scratch dc Nl-
cthcroy haverá tambem medalhas do pra-ta para o vencedor e de bronze para

Américo Azevedo
— I-TTcorlo Cruz —
—. Frlts E!«cnlchr -

— S.C.M.
S.C.M.

S.C.M.

Com mise-en-marche e illuminação elec-
trica installadas pela própria casa Lojch

Moto* 45 HP sem valvtilas
Preços e demais informações com os únicos

representantes no Brasil

HILPERT & Co.
RUA ALFÂNDEGA N.

CAIXA 2026
99

— Lln-.-oln Co'mhra — S.C.M.
— Bento Martins — S.C.M.

64 — Milton Nibueo Caldas — C.R.F.
51 — Jo»*- de Almeida Netto — C.R.F.
65 _ Nelc.lo Dourado — C.R.F.
49 — P»"lo B. de Macedo — C.R.F.
56 — Afron»o Chermont —¦ C.R.F.
72 — Lui- Vlnh-,.-** — S. Chrl»tov*o.
73 — Arthur'Azevedo — 6. Chrlstov.lo,
77 — llernclydes Vioenzlo — S. Christo-

vao.
78 — Evandnto Monteiro — S. Christo-

vio.
79 — Rubens Portocnrroro — S. Cbrlsto-

vio.
10« proviv — 5 home e 15 minutos —

Corr'das de »00 metros — Team Raco:
1rma turma de 4 corredores de cada

Clnh.
Snort Club Mnnrneira.
Flnmlnen*** F. Clnh.
C. rtei">tn*> FlnmenRO.
¦S. Cbrlistovlo A. C.
)}« prova — 5 horas c mela — Lança-

mento do poro:
4 — l.incoln Coimbra — R CM,• — itmnHo Cruz — S.C.M.
1 — Amer'co Azevedo — S.C.M.

5» — Mtcos Carnlro Mendonça — V.
F.C.

50  Alb»r»o M. ."ampilo — F.F.C.
44 _ rt»Tirlnue Tilzzo — F.F.C.
45 — Afonso H. Araujo B. Junlor — F.

F.C.
ac,  !-.--,. Bl»"'er — F.F.C.
rs _ Af'on*o rhern-ont — C. R.F.

| S7 — Odón Amorim — C.R.F.
51 _ Ave»nrrio P. da SM.*» — C.R.F.
¦•¦> _ Pn.rrldo Porcos T«.|flo — C.R.F.
ej  r-r'05 Cruz — C.R.F.
47 _ 1'lvçM-ps M. de Pout.-i — C.R.F.
75 _ r'n.erto dc Almeida Rego — Sio

Chrlstnvflo.
78 _- Ar- de AlnHda Rego — S. Chrls-

tovSo.
79 p-hens Portocnrrero — S. Cbrlrto-

vlio. '
78  Fv»nda!o Monteiro — S. CnrlfltO-

j F»'t7 W^e-n^hr — S.C.M.
C _ pomrcrdo F.I«enro1.r — S.C.M.

i»> r-ovi  6 horas — Corridas de
1.500 metros:«o _ c-rV» Met», — S.C.M.
«j  ft-tvpdnr Míi"".CO — S ¦* M.
»J _ ^."-nrlo M-"*e0  fl.C M.
IS  TVlerraeo Sl-cas — P.P.M.
1« _ A-cdnalde Pi—nn — S *3--**
14 — .T0»o C. de P* — S.C W.
«5  Oet*>vlo Otieírot — S P.M.
ia _ v pjtr^cniirt — S C M.
1H  P**Tinto S*>•>»<»» — S.C.M.
17 _ ,Tn5o M..-elbn»s — P.P..M.

D _ J'o-cvr F"lve'ra — S CM.
19 _ 'W-.lter Krln*-'er — S.C.M.
»n — M. M. de Paula Rin*n« — S.C.M
2* — Américo Ar""'o — S.C.M.
3? _ .Tnmes Woedward — F F.C.
Sj _ Ilonorlo rirandllo — F.F.C.
S.7 _ Fcrnnndo Tx>ho Junlor — F.F.C
»• _ AMhony T.«*xrence — F.F.C.
39 — Mario Marinho Guimarães — F.

F r- _ -. -.
j 47 _ tllysees M. de Sokzn — C.R.F.

65 — Ple-^ent Moltrvll Barboaa — C.
R.F.

vencido. Essas serio collocadiis nos pel-toa dou vencedores por uma comml.salo
de senhoritas nlcthcroycn-efl, « oa vence-dores co locarüo no peito doa vencidos nsde brohze.

O team flamengo devera'ser o seguinte:
ir?*, 

— 
,A!mc:a'a 'N'cUo e Santiago —

Podrlgo, Slsson c Dino — Waldemar Can-d ota, OoUbchalck, Sldney e Joio deDeua.
UiOA METROPOLITANA DB DESPORTOS

TERRESTRES
NOTA OFFICIAL

Coimlho da 2> dlvitJo
O conselho ds 8« dlvl-no, om sua sessãode 92 do corrente, resolveu:
a) Aceitar a c„cu»u do sr. Carlos [.opôs,de representante no Jo»o Vasco *. Macken-tle;
b) approvar o relstorlo do reprecentan-

to no Jogo Carioca x Vasco da Gama;
c) approvsr o Jogo carioca x Vasco d.iCama, primeiro? o r-egunilos quadros, rea-

llzados cm 19 do corrente, niarcnnc!o-3e
dois pontos ao Cnrlors F. C. non primeiros
quadros, por ter vencido pelo srorc do
2 x 0, e 2 pontos ao Vasco da Onma, nos
segundos qundros, por ter vencido peloscore de l x 0;

d) oicalar os seguimos Juizes e repre-¦ontantes:
Em 26 de dezembro de 1020 — Vasco x

Maekenzle.
rtepre«.entanto — Antonio Padua do Vas-

concellos.
Km 2 de Janeiro de 1921 — nio de Ja-

netrn x Esperança.
Primeiros qundro.. — Carlos Santos.
seirumlos quadros — Pedro Paulo Lima

e Costro.
Representante — Alíredo Coelho da SH-

va.
Sistto ds directoria

A directoria cm sessJo de 23 do corron-
te rc*olvcu:

a) riemetler ao conielho superior a con-
ftllta da C. do fle-pnrtos Atlileticos, sobro
se o jowdor suspenso cm football est* pro-hlbldo de Jogar.oqtros desporto:.;

b) conceder licença para que o s. c
Mangueira e o C. n. do Fbmeniro deputem
no E. do nio Jonos com clubs da L. s. FIu-
mlpcnsc:

e) conceder a data de to de lanelrn a
Cska nenerirente da Guarda Civil para
realizar nm festival;

d) multar cm míono o S. C. Everest.
.de nrcflrdo com o art. 57 dos estatutos em
vigor;

c) multar em lon? e s. chrlMovüo a.
C. c o C. fl. Poqurlrllo do Pi««elo. por te-
rem os seu» representante» filiado a cinco
se'«nes consecutivas ds oonselho dc na3-
ketbill.

fl spnrovar ns loiros de desempato do
l:a'kftn.ll, primeiros te«m* Flumlnen«e t
C. n. do Flaern-Ti, dn qual Falu vencedor I
o 1». e segundo1, team» America x C. n. I
dn Fl»menim. do qual foi vencedor o C. n.
do F!»meniro;

íl recorrer para o concelho superior do
acto do con«elho da 1* dlvl«flo que puniu o
*r Milton f-M-ic, por acto minimo a pena-
lidade «pplloada;

h) marcar os-precos-de 2$ para archl-
bancadas e l» para r*er«e« para a fe«i*i dn
sports alhletlco» a realizar-se em 25 do
corrente no r-mro do fl n do Flameniro:

I) marear ses-anii extraordinária do con-
sel''n ciinerlor, para 2s dn corrente:

J) marcar p»ra 20 do corrente a assem-
bli-i Terei ordinária.

P»l5fi« <np',eh»dot pelo or*«lt.*nt8
C. P. Va»eo da O .ma. cnmmunl-.-indo qu'

o Joro com o Ji. C. Mackenrle .«er» no e«m-
po do S r,hrl«tov.1n 4. C. e que nuo fll=pu-
tarA o !o=*o do« terceiro» nindrn. — ao
concce1»o da 2' dlvliflo. communlque-so ao»
lntere««Pdo»

PfP*lf di*t'l*"iidnt so* c.oni"'h»lro».
<: C. M-nruelra. recorrendo do acto do

Con«eP'elro da 1* dlvlc.lo que rejeitou a
reolam. c-lo 'Obre o re"iilt*rto dn louo do
seu I" niPdro com o Flumlnencce F. C. —
/.o enn«elt*o ctiperfor, relator o sr. Morber-
to fllttcncourt.

MONTARIAS PROVÁVEIS
Para n corrida dc anuniii, no Jeckcy.CIut-

são prováveis as seguintes momarias:
i° porco — "Clássico Ferreira i.age* —

a.ooo metros*
Loisir — 57 kilos — Não correríl,
Miau — 55 kilos — K. UoUriguez.
Prince Nat — 39 »üos — V, Darruso.
i" pareu — "Expericncia" — i.joo m^troa:
Paradoxo — sj kilos — D. Suarei.
MacHiavcl — 5. kilos — li. KjJnsuei.
Bravata — 51 kilos — C. Fcmamlct,
Siiup.smo — $2 kilos — Não correríl.
j" parco — "lltiirniue Possullo" — 1.450raclrus:
Aventureiro — 53 kilos — D. Suam,
I.an — 51 kilos — Montaria incerta.
Camutanga — 51 kilos — Nâo cuircrá.
Picrrot — 13 kilos — C. Ftrnaiidei,
Acroplano — sj kilos — C, leiaira.
Luminária — 51 kilos — D. Vai.
4o parco — "Conde de Uerzberg* — 1.459metros:
lleduino — 5J kilos — K. Lc Mencr.
Liciueile — 51 kilos — \V. Cosia.
Beiiuina — 51 kiios — 11. Coelho.
Amana — 51 kilos — ü. Couunho.
AirtJ — jj kilos — K. K'udrigu».
Ksliflia — fi kilos — U. Suam.
5° parco — "Internacional'' — 1.450 metros;
Papoula — 44 kilos — J. ICscobar.
Kioik — 50 kilos — A. Ficueit-Jo.
Wiluon — ji kdoi — D. Suarei.
Darro — 46 kilos — S. Alves.
Bockciís» — 48 kilos — R. Cruz.
Velasciu.i — 46 kilos — Montaria Incerta.
Cuopo — 48 kilos — C. Feriiandex.
I.acina — 46 k>'o> — A. Rosa.
6" parco — "t-iande Prcimo lniporlaçao" —

1.750 metros:
Moonsioue — 56 kilos — C. Fcrnandci.
Eclipse — ji kilos — J. Escobar.
Turbulento — 54 kilos — IC. I.e Mercer.
Tucuman — ;0 kilos — E. Kciclriguei.
Vüiitím — 54 kilos — I). Suarei.
Mirzador — 56 kilos — O. Coutinho.
Medor — J4 kilos — NSo correr...
7» pareô — "Clássico l)r. José Calmon" —

2.1100 metros.
tlarimpeiro — 55 kilos — E. Rodrigues.
I.yrio — 49 kilos — J. Escobar.
I.ottlou — 5a kilos — Não correrá.
Lutador — 57 kilo» — D, Suarei.
Apollo — 56 -dos — I). Vat.
MyslerioM -- 50 »üoi — C. Fernanilei,
Maroto — 56 kilos — O, Coutinho.
Joio Nlnguim — S2 kilos — Nio cotrtrH,
Principe — 51 kilos — Mo correrei.
lndayfi -- 55 kiios — Nio corienl.
Kra — 54 kilos — Montaria incerta.
Atrn« — 49 kilos — E, Le Menc-r.
Jarda — 5» kilos — Montaria iiircrtn.
Camutantja — 49 kilns — NSo ccirrrrlt.
8U parco — "Guatiabara" — 1.750 metroit
Atrevido — sj kiios — A. Fcniaiulct,
Ipojuca — 51 kilos — D. Vtu,
Ardcntin» — n.' kilos — E. Ki»lriguc«.
Alpha — 51 kilos — D. Su.ir.t.
Lira — 50 k'l<» — Nfio correr».
C.uarany — .(8 kilos — C, Ferreira.
Tempestade — 41! kilos — O. Coutinho.
9° parco — "Animação" — 1.600 metroit
Parti ment — 4R kilos — A. Fernandes.
lochito — 48 kilos — Montaria incerta,
Marins — 50 kilos — 1>. Vat.
Estnril — 48 kilos — C. Ferreira.
Alto — jo kilos — J. Escobar.

Diversas noticias
Deve tomar parle na corriila ck- am.inh.t o

jockey Ricardo Crui, antc-hoiitcui chegada de
S.t Paulo, ontle estfl exercendo, co:n relativo
cxtto, .1 sua profissão.

Ricardo Cruz veio passar o N_:»l com afamilia, devendo voltar & 1'aulicca .leniro dettes a quatro dias.Agradou francamente a prova fornecida,
hontem, pelo cavallo 1'arro.

O pensionista dc José Lourenço serft mon.
tida pilo aprendiz S. Alves, afim cie aprovei-
tar o ji*so que lhe coube nn handicap.Para .S. Paulo seguir.', terça-feira, proii*ma, acompanhado de sua senhora, o j'icliey R,Rodrigues, que vae tomar parte nos "mee.
tings" da Moóca, durante «s férias do hurf
carioca.

O sr. Geraldo IVoclil comprou, par» gt).Ia, ao "entrainciir" Emílio Alexandre, o cavsl-
lo Rubens.

O poiro argentino D. Ignacio, cjue o im-
Portador Carlos Coutinho esperava receber pe-Io vapor "Sirio" aA hontem foi embarcado, emr.uenos Aires, a bordo do "Sierra Ventana",Estando atacada de dòreo de canella. dei-
xarí de estrear, amanha, a potunca Camu-
tanga,

Para o Rio Crnnclc do Sul, onde vio ciar
entrada no haras do sr. Armando de Alencir,
seguiram, ha dias, os animaes Sapé t Cícero,
que em nossas pistas defenderam as glonouicores do Stud Silveira.Loisir, Liró e I.oulou, p.nsioni.iii do
Slud 1'auio Machado, nio tomario pane »corrida de amanhã.O sr. Germano Ilocllcher rrlirou do "en-
traincur" Horacio Pastos e entreguu a Ame-rico de Azevedo, os seus prnsionidas Principec
João Ninguém.

Serio tmbarcaclcif, terça-feira, para SioPaulo, acompanhados do "cmrainciid" JcuéLourcmcjo, os animaes Miau, Dcscrenle, Dano,Notl, Tucuman c Relâmpago.

Neurasllwnla c Irnqucsa geral ?.. U.al o'ortic^e "H-mopa.sph.toDe"
Medicamcninlly.
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Oiferecs aos seus clienles

20%
de desconto S')bre os
preços marcados du-
rante as festas
Sortimento sem eçjuci! cm
jocilhcrid c art gos parei
presentes
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Travessa S. Francisco
8 e IO
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r. icramo az-s
fua vliiRCin ao^ Estudo» Unidos e á íu
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i.ica. inrnrirlii itcral. K-hiiii'U"c n,u-n
nos o vias blllarca. Ulern. ovsrlos. ura
ilira. Uc.\iifa e rins. Coli-ullurlii llui
l.iUKUayina oo. Hás 3 nora. .in diante
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0 Cinema... sobre água
«Já que a montanha não vera a nós, vamos

nes á montanha..."

»S3SEsassss_Eassa_BHaa_Esa=_ffi

t!
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cracla, I_ab0«* «ente-se em «lffleuldade
para attender ooa Innumeros peddoa quehe chegam do estrangeiro. Procura obtervinagra, mas sabe que todo ella está ven-dldo a Hozel & Monto.

O reato 6 facll. Ichabod, num twecosem saldo, outro remodlo nao tem senãoo de recorrer á nora e ao filho, pedindoque cessem as hostilidades « fazendo tudo«juanto Monte quer. A galeria do« qua-ilros aos antepassados ti vendida, tudoquanto cheira a fidal_i!,i rotTado do pa-¦acet», dlspondo-s« o velho a voltar a nero que era dantes, um bom americano
O "fllm". repetimos, é Interessantíssimo,

revelando-ce nella Jack Davereaux. unimagnífico artl3ta, gênero Dounlaa Fair-banks.

Ü Ti1__TRO

O cinema lluciun me Jtm» Mnczlni
A Idéa esta posta em pratica, e com aue-

cesto, na Itália.
AU, como em toda parte, aa exhlblçOes

ctncniatogTophlcas apaixonam as popuia-
çfles. &' um furor. Em todas as cidades o
numero dos cinemas ê grande o a assls-
llrem-Ihe o desenrolar dos filmes acorrem
ai multldSes, especialmente aos domingos.

0 governo entendeu aproveitar essa pai-
ilo pan, por melo das telas ctnemalogra-
ptiicas, fazer propagandas utels, ds Idéas
quo convém disseminar no selo do povo.

Ora, o povo, que mosmo do longa Ia aos
cinemas das cidades, para assistir "fitas"
d» dramas e tragédias empolgamos, ou pa-
ri so deliciar com aa truanlces sexqulpe-
daes do» cômicos, nao se dispunha a dar-ss
essa fadiga para assistir cshlblçCcs de
fllms da... propaganda nacional.

Quo fei entío o governo'.1 Ileflectlu ro-
mo o do provcrSIo sraba: "U quo a mon-
unhi nP.o vem a mim, lá ne vou eu 4
montanha"...

Armou um cinema em um barco, a quedeu o nome de "Gluseppo Marzlni", para Irde aldola em aldeia, úe povoarão em povoaçSo, marglnaes aos rios; chegada a um
portoslnho desses, para e ancora. Logo anoticia corre de boca em boca,— Chegou o cinema!

O povo corre á praia, a contemplai
furiosamente o barco. E á nolto se amon
toa ali, a dellctar-se de gra;a, emquanti
o rilmo ee desenrola na tela estendida so
bro as águas que correm ralpldas, rio
abaixo...

Como o do graça, e nüo ha grande tn-
commodo em lr apenas á margem do rio
ou a algum ponto perto do barco, o povo
acorre a ver as fitas — e o cinema orflclnl
riuctuantè diverte o povo o fax entre elle
a propaganda que ao govorno convém...

E' pratico. A gravura mostra o "Oltisep-
po Majtlnl" numa de suaa eicursOeB pelaa
margens do rio Pó.

cineivHS
Progra iimaq novos

PALAIS
"Pm amerJcauo-íiefa-

eti. . <la Triangio,
por Jitek Devo-

reaitx
ToluNxi Eogirs t!v»_ Inicio de vida dlf-

flc'l ate O"» um dia dr"cobr'u um pro-
_eo especial de fabricação íe conserva
«te pepinos. As coisas começaram a cor-
rtr-'he míí. ifionmeníe e nr.noi d":pols ea-
tara r,->c-a-.:idor fl» aviiltacia fortuna.

O filho del'e e-'u «ra rapas' « moderna,
ora americano da r«mma, alefre, vivo,
iateiligento e bom. adorado «Sa era. Icha-
tm!. para quem Mente constituía um mo-
tivo d» legitimo orgn'ho.

O fibriennto de conservas de penlnoo
Unha largas lãíaa, tendo-se-lhe encasque-
Uáo no cérebro rotlrelro que descendia
Je nobres e ¦ antiqulaulmos antepiuwiflos,
miíl9...fCÍrcoi» «. ttib*'écer oom urgência a
«aa arvoro eenealoglea, que remontava a

I WO_tC. . QUSM QUE .

fl JJFXPE GILé . M,fl,s 'èFtnçAz
cm (« Iqtie.- leiti-io, ven-

ffse «ni iod« a parte. — Depoíito —
loa' >!.

rainha Erigida, salva po- Um humilde
ferre'ro, tronco da família.

Ichabod consulta especialistas e contra-
ta um pintor ceebre p^ra organlsar-lhc
a galeria â& familia. r'dimlo contra o
qual n_ ccwa do proteiftnr Monte.

O ve'ho desejava casar tambem o filho
eom uma fidalca. mas Monte nRo estav
pe'os nutos, pels-. nm.iva e'le a linda Ha-
sei, Ingênua da companhia do Bijou-
Theatre, que lhe cwrrespond'» com OEiin'
enthusla."mo. E um din, tnnto a ridículo
rnettau Monto on actos do pie. que Ichn-
bod tomou uma attltude de desusada ener-
ülu, acabando Por tf.tpulsar o rapas de
casa.

Monte, a primeira cole» que fez foi Ir
contar A namorada a sua desd'ta. ouvindo
do'!;i palavras d* eonrolo e de carinho,
decidindo ambos npressar o casamento.

; Parn R»nh?r a v'da. Monte quis con-
! tratar-oe tnnibem no Blloii-Thentro, mas

1 o pne aouhà da coisa e ir.tervclu. obri-
! fiando o empresário a recusa- os ecrvlçon

do novo artista,
Monte e Ilaz. ca?aram-f>». A boa E-ra.

Ichabod foi vlsltal-os' a levar-lhes soecor-
I ros. As co'?í>«. porém, a certa altur-i co-
; meçftrnm n correr mal. pois não dispunha

o Joven casa' de recursos para enfrentar
1 as dlífleulcladea dc Vda.
! Um dia. Ilnr.el, Intclligentn esperta, teve
i.tima, Idéa. {_"a' »Uuhs -ultimas oo.taífle?¦p-da pfaciP .«' íerfcflciírra qíie,,o. Vl.n:-jprro..ps.

tavii «>m eitn * em mflo>! de doíi, ou tres;
indivíduos. Sem vlnasro, 6 claro. IcJiá .
bort no podia fabrear as suas famosas
conservas « ta ven o p'ano desse resul-
tado satlafatorlamente, forçando o velho
a pedir a pas.

Os dois montíi-n um efsrlpíorlo, diri-
gem-«e r.os .-'S.^.iidore? do "-stoclt" dc v.

j nngre, que com e'.'es fasem a tnmnncçílo
Quando acorda do seu oonho de nrlsto

OS ESPGCTACtLOS DE nOJB »0
REFUDLICA

A companhia Cremilda d'OHveira, ao-lomnliando a festiva data do Natal,realiza hoje, no theatro Kepublica doli
grandes espectacuios.

Na vesperal, que aeri fts 14 1|2 horas,• que é dedicada ao mundo Infantil,com farta distribuição de Cia.salmo*bon.-bons, pela* crianças, serft repre-sentada a populaT opereta de Lehar —"A Viuva Alegre", em que tomam partetodos oa artistas da companhia.
No espectaculo da no.le serft maisuma ve» representada a hilariante ope-reta de Gilbert — "A Casta Suaanna".

UMA SERIE DE BIUMlANTEg ESPE-CTACLLOS NO PALÁCIO THBATltO
A excellente companh.a hespanholade comédias, dirigida pelo actor Emes-',? v''che8' í,ue «ecupa actualmente ollunlcipal e que deveria retirar-se logo

tue terminasse a sua curta tumporauano nosso primeiro theatro, estreará a30 do corrente no Palácio Theatro, on-de dará uma serie de espectacu.os, con-tratada que to, pelo empresário José..ouieiro,
Terft assim, o nosso publico, paraiuem o Municipal, com a sua rlqueaa,j um espantalho, ocoaslfto de ae deli-Jiftr oom verdadeiras noites de arte,assistn.do ao afnado trabalho do maisperfeito urupo de artistas que nos temvisitado ultimamente e, o que ê maisapreciando o actor Vllchea, um artista,iem favor, de méritos excepcionaes,ia* suas mult/.plao a extraordináriasjreaçôoB.
Nfto se trata de uma reclame sem ca-Olmento, em favor da Companhia, o que•Ha é * o que vale, poderão attestai

lunntqs têm assistido os seus espocta-culo* no Municipal.
A eua estréa no Palácio Theatro serftcom a peça "Wu-li-Chang", de lindaonscenaçfto, em que Ernesto Vllches, norico mandarim chinês tem, como Jft d s-aemos, uma verdadeira croaçfto cara-cterlstlca chinexa, dando-nos um tra-«alho que assombra pela veraedado danterpretaçào, tal a perfeição de deta-lhes.
Vft o publico vel-o, e A sua compE-• hia na noite da sua estréa o certo es-:omos de que o Palao o de entfto por.eanle funecionarft com grando fre-

luencla diária.
O» ULTIMOS ÉSPECTACUI.OS DACOMPANHIA .NATANELLA-

AA1AIIANTE
Hoje e amanhft realisar-se-fto no Pa-acio Theatro oo ultimos espoctaculot

ia Companhia Satanella-Amarante, qu..«.pôa " mezes de afortunada "tournôe
.«'tíxeasa para Lisboa, segunda-feira, 'i,

A companhia despede-se com a mes-ma opereta c«,m quo ao apresentou niRio do Janoiro, o que fo., Incontoata-
velmente a opereta de niR.or nuceesa
da companh.a — "Miss Diabo".

Hoje e amanhft de tarde o & noite
reprusentar-ao-â a opereta "M.cs Dia-
bo", em que Amarante o KnUmlia témdois dos neus melhores trabalhos.

FOI I.AVIIAI1A ANTE-ÍIONTE.11 A
EilCIilPTlKA UE VENUA UO THEA-

THO 8. PEUliO

strulrft n-í face fronteira ft Escola Po-,lytochnlca um theatro menor, deat.na-do a Eicola Dramática Municipal. - i
DMA FESTA DE , AHTB B DE.EFI- I

CESC1A 1

_5Sí=3'_3,._í5S£_'Sr=3_3 T=37_?a_; J3sa_i-,ip, gjy

i:M . CTHIiKUY

Acompanhada de dois "balcões" re-eobemos hontem a seguinte carta-
.«ÜP'0 d0 Jri:'olro. 23 do dozembro de1820 — 'cr. redactor. GaudacBes. — Rea-llzando-se a 30 do corrente mez o nos-so festival artlstco e, tendo em vlstábeneficiar alguns Dohree, tomamos aliberdade de lhe remsttor os Inclüeosbllh.-tes cei-tca du que lhe dareis bomacolhin.nto e que melhor do que noasatwrolo distribuir o seu produeto pelospobres recommendaôo3 pelo vos«o muidigno Jornal,

Certos de que dlspeníarels a este pe'-queno obulo todo o v. tio carinho nosdespedimos com slncci-ou asr?.decimen-tos o a máxima consideração — Os
Cne/i< .^'nS3"0' -Ca™«» *•««••".

O lhaatro em Portugal
ApprehensOes do uma mae", o sr

»rhl_._-°Uti,n,_ . tral""hou a 
'opere

A leltolra d^ntre-Arroios", nara
kXp. mDP„6."rt.I.,Bda mU°iCa ° maC8tr'

Ü;'** d« VlBhoa- tove tnatmlfli.
pub_S ' Bend0 bom receb|da pel
n.í 

'„ *rf,iFsta,;a. em envios, no Nadonal o drama "A poecadora", do dram:
ccSTd.CpHl . . n,^1 Chimera, t_dícçao de Raphael Ferreira.
.i™° isí2?"is.pr1,nclpaeB PQPCÍ3 eatfto ttfsim distribuídos:
, 

"Pa.nle.'.a\ Augusta Cordeiro; «An
tonla", Maria Pia; "nran_", La«jV:
,,rU!í,: „R°mfto", Oemente Pinto: "M

dico Pato Munlz; "Alberto", Augus'.ile Mello.a • O sr. Raphael Marques aen
ça de ser nomeado secretario do thei.tro «Nacional, com uma quota de â "¦"Por occaslfto do Carnaval,companhia do Gymnaslo representarau5fca "Vo" Caciques", original hespi.nhol de Arnlchcs.• • A comedia "Pumarel ft ducran , traduplria pelo sr I.uli Palmerim, foi entregue ft dlrocçfto do Poly-theama. '
,„^* 

* 
.9?m a ?cÇa a" Hcnry Bcrns-rom — "Alcarro". deu a comnnnhla ri«L.vmnasio a sua seg-undo recita de nsslgnatura, entregues os prlncipaes pa-pela 4 sra. Bertha Vlanna da Motta ,sr. Alves da Cunha.

,, 
*„" *.,. companhia dramática Lu-Velloso deixou Lisboa para uma e\-• ursfto pelas ilhas.0 a a Mo Trlmlnde. foi levada rt .corrtm reprise", com grande exito, a peçrA exilada", que teve por prlnclpaeinteriiretes os Hrtl.1t.1s Angela PlntKmilia de Oliveira, Etelvlna I.eor¦•errnlra da Silva, Carlos Santo*. Theo'oro e Msrlo Pnntos.* a a A' salda dos últimos Jornae"-"itnvnm em acena, nos theatros do LI'lion. ns s^cnlntcs pecas:

NACIONAL — "Leonarrta"; S. LUI5"A leiteira de Entre-Arrolos"- PO-'¦STilFAJ'/ - "° ífimle amor"-TRINDADE — "A boneca mysterio"a":
Ví-.v^!0 

-.'.°», lrni«os' unidos"A\ !', ,!r«A — '«micro do seu nmlfro"ÉDEN — "ChA e torra-las"; APOLT.f"rtl«oa e flores"; COLVSEU DÓ'RECHEIOS — Companhia do circo.
MU.k_

t,*.'*, Da Çentn actrl,!« •">• AlberttnaKodrlgues, do elenco do S. Pedro, rece-bemos hontem um delicado cartão «Se"Boas Festas".
.,* /r'r merose", a encantadora co-media franceza, ocrft dada no Municipal, iamanha, em ultima "matinée", pela'Companhia Vllches.

m.11* .Re. iaa-so hoje. na Carlos do-mes depois dos espectacuios da com-panhla .MafguHo. o segundo bali», decaracter popular, promovido pela Em-'presa Paschoal Seg-cto, este annoAgora, oi a 31 do corrento e a Ia de IJaneiro teremos bales ali. I
Theatro S. Pedro, obedecendo a um pro-.ramma bastante cttrahente, o festival'
AÍveÍ'CL,aalBras'.JulIa VWal * Nàlr
niTfa-.doÍB„bono elementos da Compe-nhia^ daquelle theatro. . I
_-- 

* ' iÍ!iia fõal-iando os seus ultl-1mosi espectacuios em S. Paulo a Compa.;nhla Leopoldo Fríes. Nos prime rosdias <le Janeiro próximo partir? el?apara Campos onde fart uma timpora-
i?i de.um mez. voltando apfls ao Rio,*anm de reorganizar o seu repertório• reforçar o seu «ienco, estreando-ae', _»._"0,.Ph'nl:t com a nova comediao Abbadie Faria Rosa — "A filha da,•na da pensfto".

Por essa occaslfto o seu elenco com-ur-ae-ft doa oegulntes artistas: '
Actrlzes: Ablgall Maia, Lucilia Peres,

pri fila Bnrros, Sylvia Rertin', Oa-r.ella Montnnl. Eugenia Brazfto, Ro-i Alves, Bertha Bnron.
Actores: Leopoldo Froea, Martins'-i|. , Carlos Torres. Plácido Ferreira,ivaro Dinis, Henrique Machado. Ar-•ando RosaB, Ignacio Rrlto, Estevamanjos, Nestorln Lps. Arthur Costa canoel Paradella. O ensalador contl-uara a ser o sr. redro Cabral, assimMno o sr. Vlanna Junior do ponto,o sr. José Loureiro de accôrdo romsr. Leopoldo FrOes continua, no em-nto, em negociação para a acqulslçftoe mais dous primeiros artistas para aompannia,

' ' Vfto ter começo no S. José osisalos da revista carnavalesca "Reco-
eco , de Cardoso de Meneses e Carlosittenclurt, com a qual fará o S. Joséépoca de carnaval.a • aAo que corre nas rodas thea-rae» a Empreza Paschoal Segretouida actualmente da formação dc umarsnde Companhia de Revistas que•ercorrerâ os Estados do Sul • do Nor-1.c, representando o mesmo repertórioIa Companh a do 8. José. .' " O «r. Cardoso de Meneses tra->nlha actualmente na confecçfto de umaevísta fantasia de grande montatrem,

iue devem subir t scenn no S. Pedro
• • E' Interessantíssimo o prn-«rramma Infantil que se realiza hoje

\ tarde no Thentro Lyrlco. Além dashllar antes excentricidades de Edmun-'n André, dos bailados dos "I,es De-mos", duettos * outros engraçadlssl-
mos números constantes do program-.« anle-iionteni publ cailo. n:uie,,,08

ie vae haver uma sessão completa de-splrlttiosas caricaturas gênero" Tico-
iico, feitas pelo carlcnturlsta Perill-

, nfio, que farft tambem a dos pequenos
une vflo tomar parte no attrahente fes-
tival.

Serft um verdarto'ro reenlo para a pe-nada carioca, n Natal dns Crianças
io Theatro Lyrlco.

RECLAMOS

O Theatro S. Pedro, que. pertencia an
Banco do Brasil, passou desde hontem
a fazer parte do patr.monlo municipal,
pola foi ante-hontem lavrada ,a,esorl-
ptura dn venda do mesmo A Prefeitura,
pela quantia de «Joís mil contos, pagosem apólices municlpies. H .-¦

Foi tambom adquirido o lanço de ca-
sas existente ao lado do referido thea-
tro, que será demolido para aiargamen-
to da ma do Sacramento.

Segundo consta n Prefeitura far.',
obras de adaptação no 5. Pedro, afim d
nelle funcclonar a futura Companhia
Dramática Nacionai e, mais tarde, con-

TRIANON — Representar* hoje a
Companhia Alexandre do Azevedo' em"mat. nee" e ft noite, a Interessante co-
media de Oduvaldo Vlanna — "A Casa
do Tio Pedro", que continua a attrair
ao Trianon numeroso publico.CRLOS GOMES — ' Duas representa-
ç6es ft noite da nova comedia de Alber-
to Deodato — "A pensfto da D. Nleota".

REPUBLICA — Em "matlnée". é*dl-
coda fts crançaa, a opereta "Vlnta Aie-
gro"; ft nolto representação da opsríta
de Gilbert — "À Caota Suaanna".

PALÁCIO — A opereta "Mios DIabe",
em penúltimo dl* de «apuctaeuio «3a
companhia, que encerrara amanhft a
eua temporada.

S. PEDRO — A peça do momento,
pela sua graça, desempenho e reonts-
gem: "A Capital Federal", que serft da-
da nas duas spssOes da noite, natural-
mente para mais duas casas repletas.

RECREIO — Continua o Reereto a
ter uma desusada concorrência.

E' isto uma prova de que a revista— "Se a bomba arrebenta..." agradou
em cheio pela eua feitura original,

I montagem deolumbrante e eorrecto des-
I empenho,
i Por eaae motivo é de crer que nfto

86 na "matlnée" como nas duas ses-
uôes da noite fique o Recrslo total-
mento cheio.

S. JOSE' — Contnua a sua bel'a car-
reira no S. Joa* a burleta regional —"Os Cangaceiros".

Além da faitura da peça, quo s* persi agrada, ha a nda o attraetlvo de a0s
8 batutas", com os seus applaudldos
eambno e lundifa.

Hoje ser/ln dados ft noite es S ses-
Büeo do costume, com "Os Cangaceiros".

mVV.' TAI I l.lix p.«n«» iiiiji.
TRIANON — Em "matlnée" e ft noite."A Casa do Tio Pedro".
CARLOS OOME6 — "A pshalte da

D. Nleota".
REPUBMCA — Em •mat'n_'" "Viu-

va Aegre"; ft noite, "Casta Suzana".
PA' ACIO — "Miss D'aho".
8. PEDDO — "A Cap tal Federal".
RECREIO — Em "matlnée" * a neite,"Se a bomba arrebenta",..
S. JOSE' — "Os Cangaceiros".

| MEMENTO ttT .LIOGRA
PHICO

I O .MS
GUIA HAMILTON — O pequeno guiade ruas e bondes, ora publicado é so-brxrranríra pratico e Indicam suas na-

glnaa com brevidade a precisa locali-
zoçAo, das ruas e os bond«3 que aservem, de modo que pnra se Ir a de-
terminado logradouro publico é ad cen-
sultnl-o.

Accresee que da os nome* antlg"» enovos das ruas, facilitando, aln^a.
mais, o conheclmento da rldade e ter-
nando de Immediata utilidade.

REVISTA*
Vi-II.EMAVS RRAZ1L1AN REVIETV— Recebemos o ultimo numero dessa

publlr-açilo que Insere eOplosa matériade Interesse de sua especialidade —
economia e finanças.

O CONCURSO PAHA 8KMa,_lOS B
TEIICEHIOS OFKICIAB* O.» _>»ll-
NISTHAÇAO DO ESTAUO I. • HIO.
No da lt d* Janeiro próximo *n,4*«-

ro, no edificio do grupo esouVr A_«v
no d* Almsida", terio Inicio a* pru.aa
do concurso para preencliin«rt'< nfto-
cllvo dos cargos de segundo* « lerc»l-
•rs off.ciacs da administração publica
do Estado do Rio, devondo comparecer
todos oo candidatos que Jft oecupam
aqucl.es eaigos interinamente.

Os segundos oíficisea tanto nbjsé dia
as pi «vas tscriptas dc ^cogranhia o
histeria geral, « os terevir-:; ofilclaès
aa provas d* portuniua o ar.;c...*.-,cti.

O eoncurso ttrft Inicio Cs Joaa hprtw
em ponlo * serAo cons.ricrado"! . .. -.bl-
1.ledos es eencorrenus r;un t.«.-.u..!í.ui
d* apresentar-se.
EN-OUqtECEU B «ll.X A'_IIAH-SU

AO MAU
Ha muitos dias que Joaquim José dos

Santos, bras.Ieiro. v uvo, com 23 Minou
ds «dade. ros dente ft rua de S. Louren-
I». na vizinha e.dadc, onde «5 proprteta-
r.o d* uma fabrra de doces, vinha
apresentando oymptomuo de alienação
montai.

Hontem, & tarde, foi o pobre homem
accommettido Ue um accesso maio forte,
tentando, por essa oceue.ftc, itlrar-so
an mar, no qu» fcl Impedido por algunò
populares.

A ps..ca deteve o louco, que fo! rer
colhido ft Caca íe Detenção, dc onde se-
¦ju.ra para a colonlSL do alienados du
Varg.jm A.eg.a.

KO IJISTIT1TO DE PnOTFXÇAO A'
IWr-AKCIA !1B NICTIIKttOV — 9
NATAL DOS PEQUENINO POHIIESl.

Na oéde do Instituto de Protecçilo ft.
Infane.a da vlc.nhn capitai, reni foi-
ta hoje, Ab 9 |;S hoias uma larga dis-
tr bu çèo ds (veio, bonbons e roupa*
sob pequenirr* pnb-es ilf Nicthoroy.

Desao plodeso m ster so encnirocnrao
as sla.*.-.«« ria ess sttncl» A infância da»
qurlia Instituição.

Foram í.str hnldoo eartfles a mala d»
quinhentas crianças.

WW^IWa%«_a«l^_M^A^WMW¥VW^vVWUW»__<lj

.ísltjí nj Jardim Z.ologica
O festival a se realizar RmnnhR,

ne Jardm KenlORleo, e° dtqu lies quo mero-
rfin n mi or syupailiia, piripic vnc ben./I.
ciar fTtinl. numero de pobres eoceorridos
ar\n Conferenr.i dt S. Vicente de Paula, ni»
Me. r.

A eoncorrenr!» ta Zeolegleo, qne multo
• iifin i.tmi cm a che^ida da novel ch.m-
paul* *Sophia"f wrâ prov*velmcnte numt-
roto,

Aléss dss «iirrrBfles hibituaes, bavcrll
tres »««p ctírn'cB ilifsirrm, pelu sprt<iogr>
eorpn eren en do Knlrrpi' Club, corridns rn-
sas e admirarei» tratislho» em motoeycletr
t». » snlire limi rnda art, pelo eximo c.vcllsta"Oals", oue exernlnrA oj Irahr.ihos io ar II-
»re, no rocinto onde ss e*hll«» o clephanto
Tupsy.

AS UltAS Opr-T»»s pnARlLETnAS onSKIt.tÕ CANTADAS NA EPOC».
LYRICA IJO PRÓXIMO A.WO

Pelo prefeito, ficou liontem assenta-lo quo ns temporária lyrica do prox m.mno, as duas operas naconaes a se-rem cantadas, de accordo com o con-;rato firmado entre a Prefeitura e «empresário Mocchl, serão, "Lo Sohla-vo", de Carlos Ciomes, e "Premidas", «i.ir. Abdon Miianes, d.rector do Instltu
to Nacional de Mus ca.

BPüRIAgBJ E BOATOS
Em 5a recita de assignatura realiza-¦ie hoje no Municipal * festa artísticaIn sra. Irene Lopez Herodla, primeiraai .-..z «Ia Companhia «.Heepantwla d -

,-igida pelo actor Ernesto Vilchea.
Actriz qu* conquistou deM'e logo' a>sympathlas do publico, pi>:a Bua dis-.ncçfto o excellentce dotes artísticos,' asra. Irene terft por certo, logo 4 no-tei festelal-a. uma sala repleta.
SerA representada, cm "premlére". n•omedla "l.a muchncha que todo lo tle-ne", em que aquella Intelllgcnte art.ota Interpretara a protagonista.

^g 'liiontros da impi.Ha J<»sé Loureiro j^>
Palácio Theaíro

i'nmp«nM.1 Parínr.nroa ir Operetn*
SATAHEf^.A-AMARANTri

lllrrrçflo mn-lcnl On mo*.trn AOOSTI-
.MIO GOUVEIA

HOJE - Penúltimo mpertacnlo - HOJE
A'o 8 3]4

A opereta em trea actos

MISS DIABO
O mnlor oucctnm, dn enmpnnhln

•«'Inn .... LL'ir.\ SATANKIXA
Faiidellrlo .... Eotrvfto Amarante

>J . 
jAmnnhR, ft* 3 I|S — Ultimo Traporal.l

•• A's 8 n[4 -
Em umbus
DIABO.

¦ Or.prílda dn ronipnnMn.
oa cniMTInrnlo» _ MISS

POLTRONA .
Il

^^ ThíatroRepublica
Companhia Psi-Usuatea •)« Aprrt«as

CIIBMILUA OOLIVKIRA
da que fazem parte Mura Akratsehn

c A.mrUa Lnso
Grande orrkoaira «oh a llnetin tis

mai'9'ro Aaala Parhrr*
HOJE « YEBPKHAI, HVPANTIL - nOJK

A'a 9 113

A IZ/L/l/e. MLEQRE
Aini Olavnry — Crenüd* d'Oliveira

A omprenn distribuir* (laJasImea hon-
bons pelai» crlam.na.

A'a S S|é
A opereta em trea aeton

ÂCASTASUZANA
Sin-sni 'V Pomcrel: Crri«-IM« A'OI'vrlra

AmnnhR, *¦ 1 l|3 — Cnaia Snrnna —
A'» H ü\4 — A nrinrraa Ooa dellnrs.

 «W00

n„ £ 
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. M â í.An<1a nas bi'he'crla« doB tlieatroB. daa 10 hora* om deunts e
1 alai 10 TIIRATHO — qnln<a-(.'r . 30 — Eotréa «ia eamaaahla «a nata.rei actor hrspnnhsl P.RNRSTO VILCIIES. KU" "" ""'"

T_Ê_T__rPfl_NÍX Tolrplion»
V: 5(121

G-raxidiosa z_nLatii_.éa
para os lindos BEBE'S do RIO rirem

NG ÂO»DISSIMAS COMPDIAa PARA A M,'TINEE DE HCJE
0 lHAFEü ,L10 DE P..LYD0R0 — Lfflj DOMÉSTICO"

-:— REFORMA DÊ CARLITO -:—
O 3VIA B RTT- DDRÜ F Ltvt

0 HÁLITO DOS DEUSES
A» NJ.TE 7 1,2, 9 h e 10 1-2

0 p.'ogra_n_ mas sersaconal desta sem.ma no
1H_ATR0 MAIS IHIC LO RIO EE JANüIHO

S^^SÕ S '•'Er LETAS Tro S A« NOH 5^•"""""""HBSClSll

THEATRO RECREIO
(Empresa arrendatária RANGEL & C.)

GnANDiS COMPANHIA N AC10XAI, DE HEVISTAS
ESPHCTACUI.OS POIl SESSÕES

HOJE*
A FESTA DO cOM NATAL

Vesperal — «Vs 2 1|2 _ «• nolto, ft* 7 3 4 a 8 8,4.
A peça mal* luxuosamente rrenüda qu* tom *ubldo i seena no Rio.ESPECTACULO PABfl FAMÍLIAS..

A re»l»ta om tros actos, de Cardoso d* Menezes, Cario* Bittencourt • Rego

B0_BA ARREBENTâ...
8UCCE880 COLOSSAL OE TODOS OS AF1TI8TA8 — EXITO DA CANTOM— FADISTA TRANSMONTMA - E DOS BAILARINOS - LES DEIH03 - Dl.roeçSo musical de Sorlano Robert. " , °"

«iaTwí;;^ 1B" e"de,pas dt 1'-3" eâd'!rM d* .•
Amífth», «o 7 3|4 o 9 8|4 — SE A BOIHBA ARREBENTA...

SE A

O ponto prtlerido das
- - famílias — —

_,*reagit___^_aro_^_»^ _ I ?:«=== -  -, - 'i l V_______«_________'  aaoiaisiM i ¦¦_¦_____________—-_¦ ^mti nsisMisMHjiaaaaiaMaaaiaiiamin ia_ anal.«inn ãssa_ãia_iãsí___ã_n_____Z_!_!_____ 
"'" " '"¦'""'''''¦¦¦V^áaBMi^^

IKfJB —

TRIANON
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

VESPERAL — A'8 8 HORAS
A'x 7 ,8|4 — í) :.|4

Proprletiile:
J. R. OTAF PA

IIÍÍJE
»_ ° ÜAIOR SUCCESSO DO TRIfNORR-VroasitUoflss d* lindo oemodia d* coaturnoo corloo», em • «tle*fí CAS_ DE TIO PEDRO

Original dt ODUVALDO VIANNA
j.i.,ü!ífln"'S? «'«•"'ponho do Apol .onl* Pinto — Ablgall mu» — Judlth **.

i.S|»ia só! Espia hó! Kspla nó!
E'poea — Acluulldaís. Acçioi 1» teto, no ¦*»«!•: 2» eeto. am Sinta Th.KU,, oende-oo o panorama dl cidade; 3- «eto, n« Pril .. c.ju« á tar A• Enscenaolo d. SIMÕES COELHO-Mobiliário d. Cm Nunío! roi o,____

f J ¦rrii8fc2orlM e9m»lc*"n«nto no»oa de Mario TlrtllS- •of.MU Vo mãlXatro Paulino Storamente, polo grupo do LOURO. «rranasa o* msos-

Amtnhí — Vopsral, lt 3 hor»»— Sem. a: it 7 8« — _ »iÕ~L. a „.i.n«ucccmo é* teirporada — A CASA DE TO PEDRO. ~*W 
~ ° •M,«''

C«tti «ft»«uniJM «. sn.mtif.t í.ijriíot nmtm
9 ii-iii. Vt.it ti. _tt.m !cr-i;crm «proiiniJJamciite 7wu»« «t»íi «il» «ii|ii!«, i ít»>i:i_s o iiiwiectOitcimk 0 tmll I, nl,, . m, ia ujnío «i». «Stit:.n aui.tn ,,t«íit,'«i««ri ati lífo^spiiei eu ««.rima-e»iw. »'• ),.,,, q._ rir,m ¦ .in uutivil ao»rll.it,«Ma IMifeMMi» i ira num, a aülaf_taJS!a«ifi(_l«a*..» fkinii, na Hmics. st aa N.rocm ío Brasilwtle ¦«¦mi. lirtaas it i.atrs tntitlcse dilQ «mas-•aM. Iwioa», «¦ aia,(l<t ih Ctiras. IcalliKtis, «Hvlsít»ta l.m. Ma.

. .'!,¦,'** * TV,PaaT,»M« • ("««lioToporsplilM daai. c a. i «ra entv.i a rili «oacraii c piaiicg íz rounil».» ••»•« a» (l«i m« tou. <ill lio ttm oo nclkote,iio>Mi a>t as cmmer. ki «inti.« Unl«iildadi«a Atmm «a ta Elircr». Iarea<(|llt e ta cosrenceia. '
9» .. a. flott caatlrinr an luliire ptia ti prcprla aaan «o hcj, nti t a noanlo st IjK, Eacran-nos hoje¦na. o iti aanaaa loaaiaa letormitOis t<s compe'alui iifua. Ai Estalai latanatieaiu a _pii»Io eaaoo prepla nu, a» kaiaa .t|ie. t aom «o qumd.bmii lt; taicin. Nlo aritiii coaitai Unoa, atn «lalxut lua KioMfla atluaL
ftitura-cta tala aua». Eaetl a eeuaoa atuiu i(af* eavic
(TaaHa NaaOoiM «raeclin «it Elrelroltchnlta,«ipf.iFiM. íimec. parte rtrrocirrtt e Civil, In;t.üa;Jes áeMatttmi c Vopii, Casaeitli, lílonij, tic.J

_
Dl

A «l_. • «ila lapotlinte (nitüatcld êt t .iCfcçá»M mtmta, Capim lt milatea íi dollau. Msis oi l milbSca«t aiaam. - n tdaao ara latlcs,» ea lupiaBoUMais Ca ti aaam so atitltncla.
iiuini - io» ti» - lutnt - n _s um

Escriptorios no Brasil i
•> PAULO

•n Oaaa d* Aj..!», a. »-A - Caixa r»tal t45
RIO DE JAMLIRO

Aiaaitla 0*a Bcaata, _ U7 — Cola* poetai 382

> couros ,
CftCOLAS INTERRACtORAES

c«u. tas - tu r.»l.

Bnáiftrm mmmm

ODEON i* Companh.a Brasil
Cngniat.igraph.ca

iNATAU — Ura I nd) propramm.i, fno, leve, int.-rssant. próprio do
dia - Eis o qne oífemtnios cemj FESTAS

June EIvidge a hriihànts estrella da WüRLD. em

A pesca de marido
mamaitlB #l_.l__a . •__Alta comedia flatulma. mnsnlftca rmntfra c ntirnhtnte

fico* de nm lindo drama social
' 5 actos magnl-

Os funeraes do prefeito de Cork
^ifiir_ill!?.',^,,!"_,',,i?" mnntT " fom* - Detalhes de¦cm icniran, cora ontron (actoa mundlnrs, ho ultimo nnmcro do I

„__ yeumont-Actualidades I«ITT c JtFF en mala alcan. .rato»" Inaimrarrla — o VALOR DB VüBOM _sriiuio

BBKT PORTEI PATHE' .pr» Tortura jj 8 ?)U.H S'UHR_ f_'H«!i
P^W^^

SAhRABAs* FB",A-C»r811'<'8 c»''»« Blaclom.ll tm -"O LADfiÀa" o o 6- episódio da

a —__;

ELECTRO-BflLL CINEMA E"S"s,r
DE DiVER OES

3i-RU_ VISCONDE DO RÍO BRANCO-51
* mal» piíx.aJar e querida caaa do dlrenOc* dento capitalHOJE ^ Prügramma novo ^ HOJE

Amotinação
éura imporíant. tír:ni3 dividido em c'nco iongis parles

Jw:bmH-,.Q HOMBM DB FBi.R0; film de sTentaras pificues
-'ng-l-úuy, 

u.ihjros o cutrn u vsnô .s - Httisu^d o aoutuo.iíô
iUummgçto clectrica

B\tstd^ J3 __TTS-OA M-LTAR

SEGÜ.ÍDA-FEIRA - Cma utkii aliena de grande lama - SEG M FEIRA

HENNY PORTEN
A radloaa eatrclla do arte ae ndn une maior aaeceaoo esta cileaacan-

do ao mnado Inteiro. Interpretar á a trasedla aranroaai

SUPREMA TORTURA

I SVO I.KDiio
8 ¦

riRFCÇÂB: HO SEGRETO II^w,'*™*; _ "L'__l.!v____v »•••¦""••¦ <•"""»" tÍ_Z" ,;
d«UV;a?_,P;AtL_o',!,TcCR;M'_NVo¦', " KtíVAHD0 ™»" ~ He_.nle 

g

HCJE i o
CO

40.963 COES DE
Doas sesôs- á;7 34 í . 34 x^ H^J^
ASSISTIRAM. ATB' HONTEM. KO S. PBDUO, AS REPRESENTA.

A CAPITÍ.L FFDERAU
bnrleta de ARTtirn armrcinA . _.„_.._.

(MOXICA VODELSASG)

AO ELECTRO-BALL CINEMA
_»_d »srtjo«_coiTi*ç râ, a» S hor » da tudo

üm'i Paul nn de ardor,nm citlsndlo trlate, pun-«ente c nobre de amor.palmo e morte.
O pontentndo, cnpldo eocIVHKrm, que pretendemacular n pureza de nmndonrrlln, uaando da vlo.lenda, da perfídia, dnforcn.
Tomha vlctlma dn pro-prln amlncln nmn vidamortn pelo pnlao vl«cnro-an ilp niirm nma apalxo-

nnrtnnirnte r que no nmoreniMinlrn n morte Irnilpa,
porém Mil.llmr ri'aqnrllra
que antirm dpanrfrnatnr afconrn c o dlsmlilade!

lm r.lniln nobre a flr*m''s« frnilnlnn.

HENNY PORTEN
E' a aobrean a* mnrtTrlo

Um liado • eoaatoTcnte drama de alto alcance aoclsl offrrecldo a
•eleetn aoeledndo rarloca

/TÊçT
fcnrleta do ARTIIPR AZEVEDO » RICOLIHO MILAIfO

nacional,
 pou EXCELLEXCIA!d e **m**m~~-**maam*a^tr~*- . ,e^H«|pNM*^

rLAC.IIA.HT_ DE IMM, QrBAINDA TEM ACTUALIDADR!

^•^^.^.^
3

• metrópole «eoflta
Lola, LAÍS AREDA Bemvinda, ALXinA LEÃO

S. JOSÉ
em 1

Tf de Julho de 1011 — Dlrecvlo arti*.*"¦' tico de ISIDHO NUNES — llrsentc
da orekeatrn, BENTO MOS8UKUNGA

HOJE — As T. 8 8[_ e 10 1]S _ HOJE;
TBES SESSÕES

•j-j- HepreoentncAen da burleta ent «tm
VV acto», de J. Mirnndn, mualca de
TT Paulino Sacramenta

|0S CANGACEIROS
W Profeaaor Earharlaa — PINTO FILHO
5~ÇCàluta _. (-A.MJ1I1A LEAL
•j-j. ürunde anereaso de OS 8 DATLTAS•,-,- aoa acua anmeroa orlslaaea,
TV aemure blaadoal
AA Amanha — Em -matiníe" — Festai-i, artística do O. CARDON • 3. CRUZ•W»- O FOHROIIODO'.
7X CINEMA MODERNO _ Aa aventun
TTrt•..de„,,qe• (1" • 2"> — Eransellna* ' (M. Cooper).

Carlos Gemes
I úDepo<g de amanhg -Festa art<8ticn ** *cM™ yA« a^ \ jWi_vj__.7__.tal __Sr§III Tf1 yy Companhia Nacionai fandnda¦~f de Julho de 1011 — Dlrecvlo o«r__ —

A' MEIA NOITE EM PONTO
-epol* des ca»er«ac«lM

MARZVLLO

Carlos Gomes
* ComrdlnsJ_{
FRANCISCoip

*aa parte1!*

Coaepanhl.i de Drama*
dlrlclila pelo actor
MAH/.t I,!,o, da qoolEHMA DE SOUZA.

HOIM ~ A'a T 8|_ • » 3|, «. H03R;|
D_AS SESSÕES

RoVRaeafae.. da klIaHante «.mediai
T, V_3 "'*""' U *»••*•.neod^*
vlctoriosa rnmpo.ltnr da FLOR™«ma%-ihm.kbâ

PARA SOLEMNIBAR

O NATALICIO DIVINO
• BANDAS MILITARES 8

toeart», IslBtemiptnmrat», _mmt*
toda a «oito

Lfakaraa — MAREVLLO
»*_n* w EMMA DB SOBZA

WK! RH.! I.I.!

ffmtttti_i_ittnmt_i_i______^

BI
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ATÉ M0 3 1T2S DA IVfANHÁ DE HOJE)

OS ÚLTIMOS- TELEGRAMMAS AS ULTIMAS NOTICIAS
AssassinioemSão! nnunio*

Paulo
Um homem mcrto a faca-

das pelo amigo
S. PAULO, 24 (A T — Nao caleiras da

Companhia da EatnèB oV Ferro "Perdi-
Pirapóra", trabalhavam dois operários
que se caracterizavam por uma amizade
mutua.

João Mawaron, casado, ele 41 annos de
«dade, e Benedicto Granelll, eoltotro, de
24 annos, assim se chamavam aquelles
operários.

Era tal o confiança qua havia entre
ambos, que Mossaron tinha por habito
encarregar o amigo do recebimento do
seu salário, Hontem, porem, resolveu Ir
«lie nr»?mo, em pefron, receber o orde-
liado que lhe era devido.

Esse facto nüo agradou n Granelll, que

A policia triestina fechou a legação
da regência deQtwrnro

TRIESTE, 24 (TJ. P.) — A policia
fechou, hontem, a legação da Regência;
de Quarnero, nesta cidade e tirou as ar- -
mas da regência da porta de entrada, :

Alguns estrangeiros chegaram aqui pro- |
cedentes de Fiume. Elles dizem que lhes
foi dada ordem de abandonar a cidade
pelos agentes de D'Annunzlo.

Esses vlajanteH Informam que D'An-
nunzlo está- fiscalizando pessoalmente a
defe-ia da cidade c estA Be preparando
para supportar um longo cerco.

Foram adoptados Feveros regu'amcnto-»
para alimentação pubMca. Os cldnlãos,
temendo a fome, nfsaltaram muitos ar-
mune-la de comestíveis.

UMA PROPOSTA PARA O ACCÓRDO CN-
TRE OS GOVERNOS FIUMCNSE E ITA-
LIANO

ROMA, 24. (U. P.) — Um despacho dc

Para combater o ma-1
ximaüsmo

gamara ao NOCTURNA
Comi o general Hoífman encara

a creação de am exercito
internacional

Cs gregos na Anatoíia I ^
O ALCANCE DA SUA ItETinADA
CONSTANTINOPLA, 24 (U. P.) — *"*'" ,

HSclírrLí aS£ Foi unanimemente approvada tima moção ao Sr.
tes ataques das 

'tropas nacionalista, ^J 
fo QnipOS

BERLIM, "24 (U
W.llie,in Hoffman, antigo chefe oo Es
tauo-llalor aliemâo no "front" oriental,
disse, em uma entrevista, que o bokhe-
vlsmo é o maior prob.ema que o mundo
vao ter quo enfrentar."Sou a favor de um exercito Interna-
cional que Inicie uma ace-âo mllltur con-
tra o bo chevU-mo", dec arou o mesmo ge-
neral. "Esse exercito devera, ser comman-
dauo pelo marechal de campo Foch, da
França, ou pelo peneral Pershlng, dos
Esta 03 Unidos, e pouca difflculíndo en-
contraria cm marchar atê Moscou.

"Logo que os exercito» bolchevlstaa ti-
vesseni sido derrotados, o povo russo po

turcas.
As forças gregas do littoral sul de

mar do Marmara estao-se retirando ao
lado asiático dos Dardanellos. Tencío-
nam guarnecer uma l.nha, passando po-
Ias cidades de IMgha, 145 kllometros ao

ncroeste de Brusa; e Erzlnl, abando-
P \  o mineral nando aos nacionalistas, os demais'' - - territoros 

que catavam guarnecondo.
As forças gregas tambem estilo re-

tirnndo-sc, na regido de Smyrna.

eram conhecidos o total dos prejuízos e
aa causas do Incêndio.

O proprietário da Empresa foi intimado
a comparecer & potlcla.

Pará
viu nelle de»eonfl<inça a sua pessoa.. Triste dlxàüe O deputado Attilio Susl, do derla Implantar um governo democratl-

A'a 20 horas, encontraram-se os dois i™,B a11 Hue..°.ur'7..'"í,.'\...V ^ .,.„„..,., ™ Wnm ,, „iii,in dns nlliados"A's 20 horas, encontraram-se os
homens a 10 kllometros da eptncfto do
Perus, qunndo re dirigiam para ao respe-
Ctlvn» residências.

Granelll Indatrou logo do amigo o mo-
.tivo deBte procedimento, o que resultou
haver entre oi dois forte altercaqflo. Em
melo dn discussão, Granelll puxou de uma
faca, tentnndo ngfrrertlr o seu adversário
que tratou de de.«n rmal-o: tendo eorwe-
guldo, fez com que os panela no trocas-
sem, vlbrnndo contra o aggressor faca-
das mortnes.

Vendo-o subjugado e morto, Ma^nrnn
apresentou-se ao Inepeetor do quarteirão,
que o conduziu hoje pe'n mnnhfi fl pro-
senca do deloerado de serviço nn Central.

Solrre o fneto foi aberto Inquérito, de-
vendo partir amanha pnra Perfis o medico
leglpta sr. Carlos Gonwiga, que Ira au-
torwlnr o cndnver de Granelll.

JoSo Massnron, que apresentava um
ferimento perfuro-inrlso na face lateral
elo hcml-thornx CNinordo e outro da mes-
ma natureza no brfiço ellrelto, nlCm ele
vnrlns osoorlnr-nes, foi mr-fUcndo pelo nr.
redro Nacarnto e recolhido ft enfcrmnrla
ela cadela publica.

UM TREMOR DE TERRA
EM R0CKW00D

¦ROCKWOOD, 34. (V- PO — ^versos
abalou de terra se deram nesta reaiSo.

Ainda não «e sahe onde ae deram perdas de
vidas ou oceorrerara eotragoB materiaes.

^a*+^^0aâ^»*»i**^»'i*aP1m +

0 desarmamento
AS CUAnDAS CÍVICAS DA PRÚSSIA

K nAVAUIA
HKRUM, 34 (U. F.) — O Ministério do

Exterior da Allemnnlia reupondeo A nota ai-
liada, exigindo a desmobilizaçao dia guardas
civicas ria Prússia Oriental e ISavaria.

O governo allemão dia que ae guardas eivi-
cas são absolutamente necessárias, nfim de im-
pedir m levantes communistas. Acerescenta o
governo da Allemanha que as guarda» elevem
ser permittidas a conservarem uma certa quan-
tidade de arma».

Declarou ainda a nota do governo allemiio,

3uc 
os guardas civicos As Allemanha jíi foram

esermadou de maneira que nao podem, em hypo.
Use alguma, hostilizar a» forças alli.idas.

A nota allemã foi entregue â Ccroimiísào In-
íer-Aluada nesta capital.

0 nosso addido militar na Argsn-
tina foi apresentado ao mi-

nistro da Guerra
MONTEVIDB'0. 24 (A.) — O fn*. Lulí

Guimarães, ministro do Brasil nesta ca-
pitai, visitou hoje o ministro da Guerra,
a quem foi apresentar o novo addldo ml-
litar a ligação dó seu pala.

Poma, e o ex-depu lado d'Arnbrl-, deixaram
Fiume com destino a Romi, levando uma
proposta para a terminação da questão dc
fiume.

A mensagem propOe que o governo da
Itália reconheça o governo da Ilegcnrla de
Quarnero, com o porto dc narro.i e as lihis
úc Vefrlla, Arbc o S. Marro*. A negen"la
concorda cm renunciar 4 Immediata anne-ca-
çfio destes logares e a qucstllo de sua dis-
poslçüo devera constituir n^urrfito para
novas negorlnçOes entro a Itália o Fiume.

A ncgencla conrorda em renunciar a to-
das as suas actividades' na Dalt-iacla.

AS NEQOCIPÇSES EM F-IWE P.IRA O AC-
CORDO PROPOSTO

POMA, 24. (I!. P.) — Um dospacho rc-
cehlrto pelo "Messagoro", de seu corres-
pondente ern Trlne, diz que Onhrlol Ii'Au-
tiunzln esti continuamente conferonciando
com os directores da Ilcgeucls de Quarnc- |
ro, em Flumo.

Ainda hontem os directores sttbmettcrnm
uma nova rdrmuln ao poeta-soldado para a
evacuoçflo de Vcglla e nr. Ilhas de Arbc, pe-
los leidonarlos de n-AnnunzIo, mus epio este
recusou.

O povo de Fiume ainda mure a osporan-
ça que fei-,1 poupado dos honores do um
derramamento do snniriio, o° legloiiarloar-
porím, acham-se divididos sobre a questilo
elo modo por que devem prostigtllr us lios-
tllldades.

Mtlltns dos logionarlos silo a favor da re-
ststcnrlí, pn«slva, no pasio que outros se
mintom flrls n D'Annunzio o so dizem dis-
postos a dar a própria vida na defesa da
sua causa.

Uma delegnçilo elos principaes cldadílos.
de Flumo procurou liontem a IVAnniinztn e
com elle discutiu n situaçlio. Os cldntlflos
preveniram o poeta dc que n povo poderia
recusar-se a supportar ns duras provações
que um slllo traz rnmslien, deelpnndo, pnr
essa mesma oe-casino. que n grande maio-
ria do povo ja esta cansada de ^nrrrcr e
deseja ver a rontenda com o governo Ita-
llano terminada por uma solução pnr-irira.

IVAnniinzIo nilo abandona m-ils o doparta-
mento do supremo comm»nrto, quo esta
aciunlmente rortemento guardado.

ncruglados rerem-t-hegatlns de Flumn
relatam que D'Annunzlo estil estudando um
Plano para a collncsçfio de minas no porto
de Fiume. Os lcfrlonarlos estilo sendo con-
centrados em vários pontos ao longo das
I romeiras da Pegencla, armados de numo-
rosas metrnlhndoras.

Multas famílias ja partiram do Fiume A
prorura de roruglo cm Sussack o cm outras
cldados.

D-ANNUNZIO 8EF11AMENTE ENFERMO?

T10MA, 24. (II. P.) — Urgento. — lnfor-
moram esta noite para esta cidade que Oa-
hrlcl D'Annunzlo esta seriamente doente,
em Flumo. Este honto ainda nao foi conflr-
mado pela United Press.

Buenos4ires-Rio

co, com a ajuda dos alllados"

HomenaMi a Dante
NA sonnoNNK

PARIS, 24 (U. P.) — A Unltto Intel-
leelunl Kranco-Itallana resolveu levar

APnENDIZES DE MAIIIMIEIROS Q.VE
SR PESTINAM A' ESCOLA DE GBU-
METES

I BELÉM, 23 — Retardado — (A.) —
Seguiu pura essa e-aplial uma nova
turma de 75 aprendizes ela Escola de
Aprendizes Marinheiros, que se destl-
nam 4 Escola de Grumetes dessa ca-
pitai.

O SORTEIO MILITATPt
BELÉM, 23 — Retardado — (A.)

a effeito" tinia grande manifestação por o general Joaquim Ignacio, inspector
occas.io do sexto centenário da morte da Região Militar, conv.dou os repre-
do
logai na Sorbonne importantes ecre-
nionias e uma sírio de conferências
sobre Dnntc.
OA*A^I^^SfV****^^^^^**V>*******A***l*<l**'A****<**

unos telegrammas
dos

S. Paolo
DECniüSCE O MOVIMENTO GRK-L

VISTA MO 1'OttTO DE SANTOS

Da Itália
rAltTIC O DUaUE DEOLI AnRTJZKI

NÁPOLES. !4 (U. P.) — Partiu des-
te porto, com destino â Somalllandla
Italiana, a expedição de sua alteza o
duquo desill Abruzzl.

Sua alteza tenclona levar ft effeito
naquella colônia da Itália, grandes ex-
ploraçfies e Investigações identificas.

O EMPRÉSTIMO A YIIRO-SLAVIA
ROMA, !S (U. P.) — Desmonto-se

offlclalmente a noticia, dizendo que os
banco Italianos tencionam fazer um
empréstimo & Yugo-Slavla.

tem. no cúi-s dus Docas, 1.600 operários,
sondo embarcadas 400.981 snc-can de cafí,
pelos vapores 7'uleinel', Mezico Jíani, Wl-
nona, Pancras, Fort tle Vavx, llichn,
West liulian, Hiddons, tlarfcd-, Raport,
l.akc Elcndalc, ticaldier c- Tomoso efi íio-
t-oio.

Saíram dos armazena 22.-42 volumes;
desoarregaram-so de vnrios vapores
11.21J3 volumes; foram carregados 154
vagões da S. I'au'o RitlJway e- foram des-
carregados 41 vauües, com -1.221 volu-
mes.

Atracaram ao cães os vaporcg iokc
Eleiidalo, Tomaao eíi Sooolo, i'o]/a d*
Ifeics e Oorotipolo,

Sairum os vapores Gní-ioreí, 7v'»y Bar-
iiosa, J/crico .Ueii-ii, Forl ck Veitix, J"o-
maso di Savoittt Paya de Waes e A varo.

Hoje, continua muito animado o traba-
lho no cfces, crescendo dei dia para dia
o numero de truba.hadorea.

A Tribuna publicara, amanha, um edl-
tal, com os nome» d« 1.550 operários gre-
vistas actualmente despedidos, afim de re-
ceberem seus salários, correspondentes aos
dins de trabalho.

A gríve ostâ, inegavelmente, na sua ul-
tiniu phase, pois fazem hoje 24 dl.is que
ella foi decretada, estando os paredistas
cansados o desiludidos de obterem o re-
sultndo que seus orientadores annuncia-
ram.

UMA EMPRESA DE CINEMA DES-
T11U1DA PELO FOGO

S. PAULO, 24. (A.) — Cerca das 20
horas, um violento Incêndio Irrqmpcu no
prédio n. 75, da riia Santa Ephlgehla, on-
do esta estabel cida a Empresa Clnemato-
gruphlcn Americana, do propriedade elo
sr. Florentlno Rosa.

O fogo, dada a facll combustão do ma-
terlnl ahi depositado, fllms clnematOCTa-
plilcos, tomou Immediatamente proporções
assustadoras, am.üçando os prédios vizl-
nhos.

D:ido nvlso nos .Bombeiros pelo tenento
Rabello, que passava na occaniao, compa-
rooernm ao local a promptldão da Sccçao
dc Oeste, o commandante major Antônio
Siqueira, o dei gado de serviço na Cen-
trai, sr. Armando Rosa, acompanhado de
seu oscrlvfio, sr. Augusto Bertrand.

Foram estendidas tres linhas de man-
da sua aterrlssage, ante-noneeiu, quan- gueirus e como houvesse água cm abun-
do teve o 'eme quebrado, em conseqüência | (janela o promptam nte dado ataque fls

immortal poeta Dante, devendo tei sentantes da imprensa desta capital a
"" assistirem, no próximo domingo, a co-

remonia do sorteio militar.
AS HOMENAGENS PARAENSES AOS

EX-IMPKIIANTES
BELÉM, 23 — Retardado — (A.) —

Estão nomeadas as commissSes Incum-
b.das ele promover ns exequlns dos cx-
Imperadores elo Brasil, por oceasião ela
checada dos seus restos mortnes. A
julgar pelos preparativos, serflo lm-
portantlsslmas as homenagens proje-
ctadas.

IM INCIDENTE NO PORTO DE
BELÉM

BELÉM, 23 — Retardado — (A.) —
O capitão elo pnrto abriu Inquérito so-
bre os Inc-iilentes havidos com o vapor
"Lako Gazcttc- e o ynto "Caravcllns .

Rio Grande 4o Sol
SANTOS, 24 (A.) —Trabalharam hon-| os PRINCIPAES PRÊMIOS DA LOTE-

RIA DO NATAL
PORTO ALKGRE, 24 (A.) — Os pre-

mios maiores ela grande loteria, hoje
uxtrahlda, corresponderam aos soguln-
les números: 9956, com L000^00$000;
1237S 100:000$000; 3519, B0:000Ji)li0;;
952;! 20:000?000; 9419. 20;000$000. (..ou-
beram promlos elo in;000»ono aos se-
guintes números; 6210 — 1417 -- 11912
L 11)582 — 8385 — 8133 — 4429 — 4484
— 6266 — 4465.

Nao houve numero para a votação das
emendas da Receita

m

Mais uma vea convocada, em reunião A Mesa declarou, entilo. "-Mo haver nu-
nocturna para decidir cm definitivo moro para o proseg-ulmento da votaçio.
sobre us emendas ao orçamento da. gEM ueijatB

uStaíf 
"nViiüm ""de' Bo«VqK£í Sem debate, foram encerradas as dl?-

B^nmnio cuosõcs únicas: dn emenda mantida pelo
Da. nresenen dos srs Bueno Brnndfto, Senado no projecto da Câmara, fixando

Mello Franco e Antônio Carlos, que a alçada dos Juizes federaes; com parecer
haviam estado os dois primeiros, no dtt Commissão de Constituição e Jus 1-
Cattete im conferência com o sr. Epl- ça contrario a emenda do Senado, n. 25.
tacio Pessoa dependa a orientação que esta Ca«i do Congresso manteve por
di votação da Câmara e somente de- do'« terços d0 votos; votos em separado
dois das "1 hSras chegaram elles, Jun- doa 6rs. José Bonifácio e Arllndo U-onl.
fo« ao recinto do Monroe. « Parecer da Commlasao de Finanças fu-

A's 20 horas havia a sessRo sido voravel ft mesma emenda n. 25; do pro-
aberta ficando o sr. Augusto de Lima Jecto (emenda do Senado) estabelecendo
ní irlhiiiin. a "encher lingüiça", como condições cm que o albUado eleitor po-
«í-dii nl mrrla íírlaménur. derfl ser excluído do alistamento; .do

Mal chefaram oi sra. Bueno Bran- projecto (emendaa do Sena o), prov den-
dioT MelloB Franco o Antônio Carlos, ciando eobre n dlvlsfio de secçõe, eleito-
soube-se que o presidente da Republl- raes no Districto Federal,
ca razia da passagem do Imposto de Ante» de dcCarar lcvantndo*< os tra-
transito questão fechadinsima. Tambem bn'hos, o er. Buer.o Brnndflo mnrcou uma
se soube logo que S. Paulo e Rio Oran- eesofio para as 13 horas do hojo.
ele estavam dispostos ao "encaminha-
mento da votação" da emenda consi-
gnando esse imposto.

O INICIO DA SESSÃO
Os trabalhos da sessio nocturna ti-

veram Inicio sob a presidência do sr.
Juvenal Lamartlne, secretar.ado pelos
srs. Annlbal de Toledo e Octacillo de
Albuquerque, accusando a lista da por-
ta a presença dc 84 deputados.

Approvada. sem observações, a acta
da sessão diurna, foram lidos, no expe-
alente, alím de offlclos devolvendo au-
tographos de resoluções sancclonadas,
dois offlclos: um, do Ministério da Fa-

11 IlHEL
Um menor atropelado

cl ade

O menor José, de 7 annos de edndo,
brasileiro, filho de José Alves da Paixão
e reaidonte ft rua Real Grandeza n. 348.
casa 10, ao atravessar a rua Voluntário»

, , ,ífL" a^"1""' da Pátria, foi atropelado pelo auto par-
da abertura do credito «<>••—; 

tleular d< D. ,.617l dirigido pelo moto-m ü. ei. írone 
^^ Ymut Jog^ dc naclonttlWjldí japo-
neza,

O menor, depois de receber curativos
na Assistência, recolheu-se ft sua residen-

X policia prendeu o motorista • regia-
trou a oceorrencia.

zenda, com mensagem sobre a necessl

;I3:120I776, para pagamento a d. Irene

de
dos

Poli-

H:arac virá dc Sorxeibi ao Rio em
orna unici etapa

MEMENTO BIBLIOGRA*
PHICO

de LellU

Im alalroaroenlo do posto k
BoütsviJéa .

eMONTBVlDÊO, {4 (oV.) — A barco
"Europa" abalroou- o cruzador "Uruguay",
eausando-lhe diversas avarias.

SOROCABA, 24 (A, — Dp nosso cn-
vlado crpcclal) — Acabo de estar com o
piloto Eduardo Hearne, de quem obtive
Informações verbaes sobre o termino do
"raid" Buenos Arcs-Rlo do Janeiro, por
elle emprchendlflo.

O destemido piloto Informou-me que o
seu apparelho jft estA completamente rc-
parado das avarias soffridas por occaslfto

sua aterrlssage, ante-hontem, quan

do esbarro da cauda em um cupim exis-
tente nos campos dc Itlnga.

A sua partida, daqui para o Rio, serft
amanha cedo, entre 8 c 9 horas, sendo
que farft a travessia em uma unca etapa
— Sorocaba-Rlo — passando. n0 emtan-
to, por S. Paulo, nao dercendo, porem na
oapltal paulista, cm vista de estar o eixo
da frente do seu "Brlstol U" um tanto
frágil, pelo que tome um novo desastre
que o force a nova permanência cm Sfto
Paulo.

Amanha, cedo, logo que o piloto Henr-
ne tenha partido, enviarei Immcdlato com-
municado tclophonlco, — (A.) Declo da
Costa e fitl-JO.

chamas, que, em grossas linguados, attln-
glam atô o melo da rua.

Cerca de 20 minutos depois, estava cx-
tilncto o fogo, ficando no locnl do sinistro
apenas montões de litas tostndas.

O prédio Incendiado compunhn-se de
tra compnrtlmontos: no primeiro estava
a loja o o deposito de fllms; no sentindo,
o escriptorio do gerente, e no terceiro, o
escriptorio do guarda-livros o demais em-
preguei os.

Tudo ficou totnlnv-ntc destruído, ft ex-
cepçilo do ultimo compartimento. que npe-
nas soffreu avarias ©ocasionadas pela

LIVROS"Jone- Bonlfnclo",
Vieira.

Em torno da these "José Bonifácio nfto
6 o patriarcha da lndependenca" travou-
se na Imprensa paulista uma polemica
entre o sr. Francisco de Assis Cintra e
o sr. Lellis Vieira, sustentando este con-
tra nquelle o these consagrada pela His-
torla, de que Bonifácio, o ve ho. é. de
facto, o verdadeiro patriarcha.

Os arfgos e os discursos assim publi-
cados e proferidos foram enfeixados pelos
po'emlstas em dol livros, dos quaes nea-
bamoa de receber o do sr. Lellis Vieira,
que é um estudo acurado do assumpto.

Floa esta nota. pois, somente, como
notiCa do recebimento do trabalho do os-
crlptor paulista.

""Exercito r wnnonmento"! do
¦r. Bollsnrlo Pennn.

A conferência rea'lznda no Club "MUI-

tnr cm setembro ultimo, pe'o sr. Bell-
narlo Penna, foi agora publicada cm fo-
lheto. .

O sr BeUsario Penna 6. como fie sabe.
um dos médicos que pc dedicaram com
mais ardor á campanha do saneamento,
e nessa conferencln estudou elle esse pro-
blemn abordando os vários factores de
decadência blo'orlea do brasileiro, pondo
aos 0'hos dc todoa o cortejo macabro des.
ses fngellos.
nEVISTAS

"Revlutn Jnrldlen". dlreclor
•r. Panlo Domingucs Vlnnnn

Estft publicado o n. 59 ela "Revista
Jur'dlca", de doutrina, Jur'sprudencla c
legtalnçSo dirigida pelo sr. Paulo Domln-
gues Vlanna, advogado nesta capital.

Edita uma síirlc de traba ho8 Jurid'cos
como pareceres, votos, sentenças e accor-
dBos, de modo a tornar de interesso e
utilidade a referida publicação.
ALMANAQ.UES

O "Correio do Povo", o anfgo jornal
do Rio Grande do Sul, acaba de editar o
seu almanack correspondente ao anno de

Ferreira, em virtude de sentença judl
ciaria; outro, do Ministério da Justiça,
opinando pela inopportunldade do pro
Jecto que regula o preenchimento
vagas que se derem nos quadros
officiaes do Exercito, Armada
cia M'ilitar.

ORADORES DO EXPEDIENTE
Como Jft dissemos, o sr. Augusto de

Lima falou na base do expediente. E
consumiu-a quasi toda num discurso
ameno, durante o qual, ora affectando
um nr de extrema gravidade, ora fa-
nendo espirito, abordou vários ussum-
ptos pura, criticando o projecto apre-
sentado na sessão diurna, pelo sr. Mat-
ia Macluido, chegar ft conclusfto de
que a vida da cidade deve ter supre-
mncla sobro a vida doa campou, ao con-
trnrlo, portanto, do ponto de vista flr-
minlo por aquelle seu collega.

O orador produziu um discurso de
tanta Importância que. logo ao Inicio
uo mesmo, dispensou os tachygraphos
um-arregadoR de apanhal-o.

Os poucos minutos que restavam da
hora elo expediente foram orcupados
pelo sr. Veiga Miranda, que começou
protestando contra o mfto emprego ue
um verbo num discurso seu, publicado
no "Dlarlo do Co
o orador, fnzla
bulr aos tnchygra.
dos homena de cultura e do preparo no
vernáculo.

O sr. Velgn Miranda pnssou, então, a
mostrnr que nfto combatera a emenda
concedendo uma loteria ft Cruz Verme-
lha BrnMlIelra por ser contrario a essa
Institulçío. a qual «empre debateu, como
r-odla provar, no temno. que e*erc.cu w„ „, , ..  _
iornarsmo actlvo em S. Paulo. Comba- ^ ^ niegrias pa" q"af,i a totalidade da
teu a emenda por nfto tratar ella, manl-1 j^^^^. cn repleta de tristeias paia elb-,

Um tiomem vlctimado
Nn rua de S. ChrlBtovao, esquina do

Francisco Eugênio, Jos6 Gonçalves, ope-
rarlo, brasileiro, do 27 annos de odndo,
casado, foi apanhado por um automóvel,
recebendo contusões e escoriações na per-
na c flaneo esquerdos.

Soecorrido pola Assistência, recolheu-so
ft Pua residência, ft rua Major Reis ti. 56.

A policia local desconheço o facto.

Outro atrope.ado
O nacional Abel Baptista airvnrho, no

atravessar o rua da Alfândega, foi atro-
pelado por um automóvel, cujo motorls-
ta npõs o dof-astre, conseguiu escapar ft
accao dn polida locnl, que Ignora o facto.

Após receber os soc-corros da Asslsten-
cia. a victima recolheu-ee ft sua real-
dencia, ft ladeira Jofto Homem n. 40.

discurso seu, punncauo '

mvSx Abandunado pela esposa

0 orçamento munici-
pai para o próximo

exercício
0 Conselho encerra a sua discussão

em sessão nocturna

O adiamento da votação
O Conselho Municipal funccionou nova-mente hontem em sewilo nocturna aà?o proóegumiento da discusão do DroiVeinue orçamento. Interrompida na scsêÀo datarde, quando falara o sr. Azevedo Linu?por se haver esgotado n hora reglmen «LA oesslo começou os 20 horns D™1.dindo-a o «r. Aiurím Furui..o, end „er. Felisdoro Gala oecupado « trlbunídurante toda a hora do expediente o mala

Lr^ía„ 
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,*** P*--*-"*Kasfto. solIcSix-.o sr. \ieira dc Moura.
O ur Felisdoro Cala tratou longamente,do projecto de orçamento, justificando anua oplnlfto sobre o assumpto ,. ,-u, muitoa emendas que apresentou ao mesmíprojecto, «1W111»
Dor-ols, passou-se ft ordem do dia so„.do no decorrer da mesma votados 03projectos nolla det-lgnndos.
Passando-se ft dtecussfto do orçnmen.to, foi dada a pnlnvra no sr. AzevedoLima. quo o havia requerido A tnrdo nihora reg mental, quando estava íi tribu'.na dlecutlni'o o projecto.
O »r. Azevedo LlniH abordou a queatSosobre os fous multlp'09 nspectos, condemnando em termo» Incisivos os nlelj.Vt(Je que disso estar repleto o projecto emdlsciifeuo.
O orador apreciou detnthndnment,. cada«m dos dlffercntc-fl nspoctos do pmlcctcimalfl dignos dc referencia pela monstruo'

sldaele de que so re\-eftcm.
Tratou do nocresclmo roíoldenvel <\*dospeoa decorrente nn votnçfto rio prnjp.cto, com a mnjornçflo de ciuns' todn, 01Impostos e a ellstrlbuli-lto de propinas afuncvlernnrlos, sem serem parn tal Pmconsultados oa Interesses magnos da col.leetlvtdndc.
O pr. Azevedo Llmn drei.nrmi qui, t|.ntia emendas nlncla a nprcwntnr ,1 des.

pesa, Hecclav» que m»jn, nim „o'n Àt
prppotonrin, nfto sn nr-oítn.oip. Estavaello, rorem. no dever do r»--->-»l.nR por
que tocittn ellas tinham o objectivo' un|.co e patriótico de podnr tn'o^ ns alr-ll-Vs
do projecto, toilofl o« mui ti formo» »»«pan-
dnlo,"i do quo o mesmo "'ti nbnrrnt.ido

eTonchiInOo o Pr. Azcvc*o l.lmi. oc-
eu pou n tribuna o sr. llrno.vi Oarcvi.
que requereu consultas» o presidente fl!
en-ai, so concentra no oncorra-tx-nto dt
dlsctlSSflo do proiocto. uma ver. qup qmsl
todos os Intendo"tea JA ao haviam manl.
fosta-'o n respeito.

ronmiltndn ft casa, ertn c-onrnrdono no
alvltro do sr. Fr^osto Oareos, po'o mie
o pPPíMVontí» (íectnrOM nrrvrr.nfln n rl'fl.
eii-wfio do prolorto. flrsn^o ndlnda a vo-
tnçfto. polo ndeantndo dn hora.

Snicidou-se com nm tiro no
estômago

Véspera de Natal. A noite dc hontem tllo

fctnmente, de matcrln orçamontnrin
nrlnc.lpa'mentc da Receita, c por haver,
na Câmara, um prolecto consignando n
mwma medida.. Squella ""Acjedsde o ao
Instituto do Protecçfto o Assistência a
Infância.

ORDEM DO DIA
O sr. Bueno Brandão, que assumira a

nrerldcnclB da sesFfto pouco antep dc fer-
minar o d'scur=o do sr. Veiga Miranda

õ 
"operário 

Francisco Menzehr, brasilc.ro,
casado, ele 20 annos, realdentt A rna Uia»
Furtes, 43, em B.imauccesso. Sua esposa, »
uacional Anna Leda Mvnzenhr, cansada do
implorar em vio que elle deixasse o vlele
O» embriaguez a que se eotregürn dlarlamen.
t«, resolveu abandonal-o, pastando a rteldir
em companhia *• seus pães, no morro do
Castello .Kro tste nbondono a causa dns do-
res e mnituas do operário. Sua espolia afflr-
mara que nüo mais tornaria a vel-o e, soh-i

annünCÕu a ordem do dia. presentes 110 Sfa^ para 
"•oltar 

para" .'iu. companhia, .
''epotados. | „, ,, am.acn.

UMA MOÇÃO DO «n. CAKL08 DB b, Mm o cérebro repleto dc penaanr-ntos
CAMPOS j fui.e-nrcs. o Infeliz, hontem, A noite, dirigiu-

O sr. Maurício de Lacerda, falando pela ' »» «» 
^Ste'™*™" Jot TorSuSto

dem. dl.se que, na véspera, «pres.ntA- \?t7wtm 
™M 

t ms desdita.ordem, oi.»-e wuc, „» .^,«. ,.„,..»-...... aue-m contou a sua desdita

amYm??*."m^m*&m£ & S ^utaint^Tc^ 7 SK

Pe-Ma fosso anibmcttida a votos a mia
moçBo.

A Mesa fez ler a moção, fnihmetteu-a
a votos e deu-a como approvoda.

O <>r. Maurício de Lacerda, então requo-
reu v-erlflcaçilo dc votaçlo para, aegunde
disse, ver as PhVBlonomkio dos que lou-
vavam o sr. Carlos de Campos.

Levantaram-ee todos os deputados, de-
c'nrnndo n Meea que a emenda fOra ap

desferindo um tiro.
A sua morte foi instantânea. Banhado cm

sangue, o infeliii caiu pnra traz «endo logo
soccnrridn polo amigo, qtn- nada ponde fnr.er.

Immediotnmente o facto foi commiinicndo
fta autor dades do 22a districto, que tomando
as provideneinH que o facto requeria, foz re-
mover o cadáver para o Necrotério d,i Po-
lida.

Mais tarde, nm Irmão do suicida, compare-

.„r„a 1021. cujo texto estft repleto de curiosl-
Até a hora om quo telegraphamos nfto dades e notas literárias, versos, cto.

e
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CAPITULO XXXIX

Wickíicld e Hccp

ui

J

It Teueti aue eu deixei mlnh» Irmã ado-
ptiva...

Ignei levantou a eabeça, voltando
para mim o celeste semblante e es-
tendu-me a. m&o qua eu beijei.

—. Todas as vetes, Ignen — eontl-

meiga e sem experiência, aue lrre-1 ella a terem discutido. Faria o pos-
flextlo ! Pobre Dorinha !... | sivel para não ser demasiado arden-

Nunca voz humana me falou com 1 te— concluiu Ignez sorrindo — nem
mais bondado e mais brandura do
que a delia, dando-me esta resposta.

Parecia-me que ella tomava ter-
namente Dora nos braços e a acon-
chegava de encontro ao coração, ex-

exigente, teria confiança da minha
fidelidade e na minha perseverança
e confiança :principalracnte em Dora.

— Mas se Dora se assustar,
Ignez, quando lhe falarem nisto, se

probando-me, assim, tacltamente, me j se puzer a chorar sem querer dizer
haver eu apressado em perturbar o 1 coisa alguma a meu respeito !
seu pequeno coração timorato. Pa-1 — Serft Isso possivel — murmu-
recia-me que Dora com a sua Inge- rou Ignez com o mais affectuoso in-
nua graça atirava-se aos braços de teresse.
Ignez, pedindo-lhe justiça e prote- j — Possiblllssirao, ella se assusta
cção contra a minha rudeza, embo-' por qualquer coisa como um passa-Spenlow nào

ssrss 55 asas
de. Pelo condao de seua olhos luml-
neso», da sua voz de tio calida sua-
vidade, daquella abençoada 6ereni-
dade que emanava delia como de râ me continuasse a amar com todas rlnho. E se as miss
um sacrario de calma levantou-me a ag força8 da sua innocencla infantil.
energia, reanimou-me o espirito, es
corraçou os máos preeentimentos,
lerou-me, naturalmente, a lhe con-
tar tudo o que commigo se passara
desde a nossa ultima entrevista.

— Nfto tenho mais nada a nar
. nuei, arrastado pela força da minha' rar.-he, ignez — conclui num fun-

convicção—qua v. nio estevo a meu
lado para me aconselhar ou me dar,
no inicio, a eua approvaçao, extra-
vlel-me do bom eaminho, perdl-me
no melo de uma turba de difflculda-
des. Quando volto, afinal, pois eu
volto sempre, nfto sei ee v. notou, re-
encontro eomo por magia a paz do
espirito e o socego de eora&ço. Ain-
da hoje, nfto ve, regressei á casa, po-
Tare viajante fatigado, e v. nfto Ima-
Bina a doçura do repouso aue a seu
lado estou fruindo !...

do suspiro, apaziguado afinal pelo
lenltivo daquelle desabafo — a não
ser que, mais do que nunca, conto
Inteiramente com você.

Mas nfto é commigo que v. d'.ve
contar, Trot, — respondeu ella com
o seu sorriso llluminado — ó com
uma outra.

Com Dora T — perguntol.
Certamente.

Mas, Ignez — retorquiu cora
ligeiro embaraço — nâo lhe disse eu

Como estava reconhecido a Ignez,
como a admirava !... Via-as a ambas,
Dora e Ignez, numa encantadora
perspectiva, intimamente unidas,
mais graciosas ainda, uma « outra,
por esta união.

— Que devo fazer agora, Ignez ?
—Indagei após ter contemplado me-
Iancolicamento o fogo — que me
aconselha você ?

rtoa &T?ofo8'nao havend0 ^lan^^^r rstitó
O LEADEU. PAULISTA AGRADECE
O sr. Carlos de Caninos pediu a paK-

vra c agradeceu, emocionado, nquolln
orova que, meamo motivada pelo svmna*
thla pesfoal de cada um do» deputados,
ncabnvn de receher. Bastava loco como
um prêmio ao enforco com que procurara

it_i_i_ i.__. mn'«»>U a\ nrtrnfi tim

CAIU DO BONDE
A A«al.'tencln pnerorreu, A nnlie, n mr-nnr

Mnrla, de II nnnn*. do odndo. hra^llelra. r|.
lha de Oemlnlnnn Mattos, rftíloiito A rua
do Uruíun.vnnn 407. quo rorehi-ra rnntn-
«Oos e f«corl»çíleíi polo corpo, ilcvliln 1
urna qttídn quo levou do um hondo, na rua
Ilnrílo de Mesquita.

llmn vez medicada, retirou-*e para s mu
residência, «em qus .1 policia local tivesse
conhecimento do facto.

A exploração dos chauffeurs
i»

Devido fls rc.«tlvldndes do Natal, os"chnurfcurs" de praçn, cncorttrnmm a oc-
caslllo propicia para ntifcrlrom o m-dnr la-
cro possível, no serviço do» automóveis,

Ou mis procuraram osconder os seus re-
loglos, emqtinnto os de hnra pediram som-
mas íxceHPlvns por qttnlquer fcrvlço.

Varias rcclnmnçflos roram rcllas a poli-
cia, principalmente nos pontos centram na
cidade, onde as autoridades conseuulrara
prendor grande numero do lnfractores, rc-
colhendo-os ao xadrez.

Na Central de Policia estflo prcsn«, Um-
bem, diversos motoristas que vlolnram il-
[rumas disposições rogulamontares.

Um homem queimado
De bordo de um dos vapores atracados

ao Cies do Porto, foi transportado n»ra 1
AsMstenclii Munlrf-inl, o nacional Carlos
Alberto Cllmaco, casado, de 34 annos, ma-
rltlmo, residente A rua Vlelrn Ferreira, 35.

Carlos apresentava queimaduras do I»
gráo no braço o mllo esquerdo, o apO« do
medicado, rcllrnu-se pnra casa, sem que a
pollrln local tomasse conhecimento do oc-
corrido.

PRISÃO
Pela policia do 20a districto, foi preso

o menor Peres Augusto, que i aceusado de
IKOTrla* »*» ***»*•• ** » •»»- «•
Incentivo para continuar a manter na
vida publica uma orientação frme em
beneficio dou Interesse» da Naejfio.

O 8B. NICANOH DO NASCIMENTO
ESTRANHA

O er. Nicanor do Noac^iento que falou
ror ultimo, louvando os méritos do nr.
Carlos do Cnmpos, a quem 60 declarou
amigo o t>lncero admirador, die*e que
comtudo, nilo podia deixar d« eatranhar
que uma Câmara que apoiava o governo,
se declnrfira eolldnrla, numa mocSo do
congratulações, com um político que dis-
sentia profundamente da política eco-
rom'ca e financeira ndoptada por ee»e
governo.
FALTA NlIMEnO PARA A VOTAÇÃO

DA RECEITA
Em seguida proi-oguiu a votaçlo da Ro

celta, mibmettendo a Mesa n votos ¦

emenda n. 25, Bobre Inflnmmavel;
a

e cor-
rosivoft na düaree 

"detivera 
a votação da

5ef-,[io diurna.
A Mes» den-n como approvada, roque-

r,-ndo o sr. Maurício de J^etraa verlfl-
c-ictto do votuçüo. O resultado foi de ST
votos a fnvor « nenhum voto contra.

A" chamada, procedida logo, apenas
responderam 102 deputados.

edade.
ar^a+UtAmm+afmm^As^AamaA}

[hronica Theatral

Informações úteis

Theatro Carlos Gomes
"A PENSÃO DF. D. NtCOTA" —

comtdi* dt Alberto Dtudotv, pela Com-
pas/iia MarsH[lo.

Transferida para hontem. devido 4
exlgenca da censura da policia, reali- |

O TEMPO
A temperatura estevo agradável e a tarde

linda, registrando a cidade do que tem at
mais ebic. . . „„„,,

A máxima foi de 25a o a min,ma 20"..
A prevlsüo do tempo e seRumt" pa" n,>]e.

bom, ainda suj.-íto n nebulosidade; 1 te-tipí-
ratura será estivei ou em UíOira iist-cm.âo (
os vento* sertio normací.
pagameKtoh

Prefeitura — Pagar-se-ío depois da ami-
nhl, as seguinte» folhas de vcnçinicntos:

Na praça da nepubl.ca, foi colhido p,r U»
Aluguei! de prédios oecupados por esco aa

publie-aa, refercntemtnto aos mem de Juia»
a agonio.

acharem conveniente que eu me dl-
rija a ellas ? Ab solteironas süo 6em-
pre tão exquisltas...

— Náo creio, Trot, — ropartiu
ella erguendo docemente os olhos
para mim que seja lato coisa eom a
qual você se deva preoecupar. O me-
lhor, no meu entender, é perguntar-
se simplesmente se é direito fazel-o,
e se é direito, fazel-o sem hesitar.

Nao hesitei mais um minuto. Sen-
Acho que o partido mais hon-1 tia-me o coraçáo mais leve, embora

roso a tomar ó escrever ás duas tias mu-t0 compenetrado da lmmensa (m-
de Dora. Nào lhe parece que seria portancia de minha tarefa e pro-
indigno de vocês ambos, Trot, esta- j metti-me empregar toda a tardo na «rmàndo-se' do' um punhal, :c2Jnj,*'*"'eJlu
rem embalndo estas duas senhoras ? \ composição da famosa carta. Ignez Martins, no braço direito, fugindo em se-

Certamente, desde que assim 
j aDandonou-me a escrivaninha para o

lhe parece, Ignez. j meu rascunho, fui, antes do fazel-o
Sou máo Juiz nestes assumptos p0rém, vêr m, Wickfield e Uriah

— tornou ella com modesta hesita- Hi?e,p.

Punhaladas
\o botequim de n. 354, da prata de Suo

r.hrl«tnv,1o desavleram-se os naclonnes
Joilo' Dias Martins, operário e ali reMdente
nos fundos, e um outro conhecido pelo no-
me de "Joilo Capenga".

E«te ultimo, em determinado momento,

Sentia táo profundamente o que i ja, quanto é dlficll, nâo direi contar
dizia e estava tfto sinceramente com-1 com Dora, pois é a firmeza e a leal-
movido que a voz me faltou, de cho- ] dade personificadas, mas 6 difficil...
Ire e escondendo o rosto nas mSos ! difficil nfio sei como dizer-lhe isto,

puz-me a chorar como uma criança.; Ignez. Dora e tímida, perturba-se e

Escrevo alui a verdade a mais ve-' assusta-se por qualquer coisa. E'

ridlca ! NSo pensava, então, nas in- uma criança medrosa e nada mais.

conseqüências • eontradlcções que Pouco tempo anies da morte do pai
mo pnrhlam o coração, como enchem delia achei quo devia falar-lhe, -,,.,„*
« h. morTarti, dot homena. Nfto me pol-a a par da nossa situnçáo... Nâo levando em conta a interrupção -

tarêclã «ue « p?dla agir d. outra , imagina o que foi!... Se tiver a pa- se eu fosse você escreveria estas

manalra do au» at* então tinha agi- ciência de escutar conto-lhe tudo.

do nem qu» «ra nm erro fechar vo-1 Contei-lhe tudo. com effeito. tudo

luntarlamento • eurldo a» frito de' que dissera a Dora da minha pobre-
inlnha eonsclentia: mio, tudo «ue eu za, do livro de cozinha, das contas.

çfto — mas me parece... em uma
palavra, acho que lhe fica feio,
Trot, recorrer a meios clandestinos
afim de reatar as suas relações com
Dora.

Você tem demasiada boa opi-
nifto a meu respeito, Ignez !

Náo seria digno da sua habi-
tual franqueza — prosegulu, nfio

eabla 4 «ue estava ia baa fé • fala-
va a Iffiez tam a «•u proprl» tora

çao quando lhe afflmaTa «ue eo

perto delia eneeitrava repouso e

paz.
Ella sorria sempro. C»m aauellee

acue Inimitáveis mod«8 frateraaea,
em pouco Um»i aeaimeu o meu_ ex-
temporaneo aueeuB» ie Be*tslblllia-

da floresta das difficuldades, etc,
etc.

 Oh I Trot — repartiu Ignez
com um sorriso levemente escurni-
nho — como voefl 6 sempre o mes-
mo ! que você se quisesse eair como
homem de todos estes contratempos,
ainda vA. Mas falar tão bruscamen-
te nisto a uma menina acanhada,

duas senhoras contando-lhea o mais
simplesmente, o mais abertamente
possível ludo o que se passou e pe-
dindo-lhe licença para Ir vel-as de
vez em quando. Como você é muito
moço e náo tem ainda uma situa-
ção muito rendosa acho que devo
dizer-lhes submetter-se de bom gra-
do a todas as condições que ellas
lhe quizerem impor. Rogar-lhos-la j
que attendessem á minha proposta e
sobretudo que de tudo Informassem,
a Dora e não a rejeitassem sem com I

Encontrei Uriah installado em um
novo gabinete cxhalando um cheiro
de pintura ainda fresca, construído
para elle no fundo do jardim. Nunca
tão rasteira pessoa figurou no meio
de uma tal massa de livros e de pa-
peis. Recebeu-me com a costumeira
servilldade, fingindo náo ter sabido
por m. Micawber da minh -hegada,
o que qualifiquei logo -mento
de mentira. Condtiziu-n. i escri-
ptorto de m. Wickfield eu, antes, i

COi.lc.EIO
B,ta repartlçüo expedira malas peloi *?

gu ntei paquetes:
"lVrseher, para Pernambuco, K.Vicente,

I*iitjea .- Llverpool, receliendo Impresies i»
8 horas, cartas P»a o Interior at* ¦"fls

aou-se, afinal, a "prcmlflre" da comedia
em 3 actoa, do sr. Alberto Deodato,"A Pensio de D. Nlcota", pela Com-
panhla Marzullo, no Theatro Carlos
Gomes.

I Embora tenha a comedia algum fun-
do de realidade, pelo flagrante do am- „„ „ „„.„,.., ., .—
biente em que se desenvolve, alia», 8.30, coro porte duplo a P*ra o r-ilxitor
exaggorado, deixa, por completo, de ter] até lis 0. , „ Vr.„
a vlvacidade neceasara, a theatrallda- «Ann«"\ para Santos, Pnrnnngna, «. rr»u-
de indispensável, pelos enfadonhos dia- cisco, Itajab.v, Floii&nopobe o Latpina. r« «¦
logos que se arrastam através oo tres bendo imprenso» «té ís 3 horas, «""".J" "
actos, cansando a platéa. ' - - " "' " An * ">m *wr"! d"p"

A nova peça do Alberto Deodato foi
um fracasso e o publico assim a consi-
derou.

Os artistas esforcarom-He, destacan-
do-se a sra. Malhllde Couta,, no papel
de "Nlcota" e o sr. Armando Braga,
no "Pharmseeutlco Qulncas".

As sras. Hortencia Santos, Iracema
Alencar e Ema de Souza, fizeram o
possivel para que a"Pensao de D. Nico-
ta" tivesse certo rolevo. — S. V.

*"!?"vlrtlma. depois de receber curativos
na Assistência Publica, recolheu-se a sua
residência.

fl serenata acabou mal

Tentativa de assassinato
..— amt — —•

E' estabelecida com botequim & rua dos
Arcos, lá, a viuva C. Fernandes, que tem
como caixeiro o portuguez Joilo Appollna-
rio de Queiroz, com 47 annos de edade e
morador A rua dos Arcos, 0.

E<ta noite, depois d»s 22 horas, conti-
nuou om plena concorrência o botequim
rom as portas cerradas.

Os fre-íueies pretendiam passar a nolto
bebericando e rom l-*so nfio concordou o
rilxoirn Appollnnrlo, que observou o fre-
guez Francisco Villela da Motta. porlu-mei,

O iinytr*T*"*-iju o»- "« - . j* *„,

interior «t éís 3.30 e com t»rte dttpU
* "Joio Alfredo", pnra Victoria t •»•]<">»';
toa do norte, recebendo Impresnoj até Af l
hora», eartas para o Intef.or até ,1a «-"O '
eom porte duplo até 4a 1.

— Amanha; . „-."Itaque-ra", par» Santos, Pnranasnn, Sa"
Prant-bco » Rio Grande, reeelirndo ol.Jertoa
paro rejlstrar até As 18 hoars. de hojei e,
lropren»o8 até As », «rtns p»ra o inter «t
até ás t5.*40 e com porte duplo até Al I horaa
tle amanhã.

LOTERIA
Keaumo cos premüis dn Uteria do Estajle

B,o de Janeiro, extraída em 21 dl d"

Xa rua Vasco da Gamo, perto da traves- , -
se do Oliveira, um grupo dc seis Indivíduos | 35010
fariam uma serenata, acompanhados do i 3ü:i8
violões, cavaquinhos e cantorias, | 2771)1

Por unia questão de somenos Importan- , 01332
cia. formando-se um conflito, onde os ; 4iíW7
vlolOes entraram em scena sobre i cabeça | 43638
dos contendores. , 7U7S0

A policia local, quando chegou, o con- | 1 -*s«1 -*
fllcto Unha acabado, limitando a sua acçao 81R97
o mandar medicar na Assistência dois dei- 15007
les que loram feridos. I 271201 28W)

do
aeniliro de 11)20

0207 (S. l'aulo Murubé)

Facadas
sombra do seu antigo escriptorio,! rom II annos de edade, carpinteiro e re<l-
pois haviam-no despojado de uma ^^-^^^S^^rfrl:série de commodidades em proveito rand0 de um re¥0|Ver, que trazia com-lro,
do novo associado. j investiu para Quelroj, procurando ferll-o

M. Wickfield e eu trocámos mu-
tuaa saudações, emquanto Uriah em
pé deante do fogo, esfregava o quei-
so com a m&o ossuda.

— Você fica comnosco todo o tem-
po que pasear om Canterbury, Trot-

(C«*Haiw)

a queima-roupa.
O caixeiro lutou com o carpinteiro, 9 uma

fletonaçflo rol ouvida, queimando t pólvora
o hypooondrlo direito de Queiroí, nl» •
attinprlnelo, porém, o projectll.

Sublugado, rol Villela levado i delegacia
do 12a districto. onde foi autuada em ria-
granle. recebendo a vlrtlms soecorros no
posto central de Assistência.

O revólver foi apprehendldo.
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3730
lia modrugada de hoje, Joio M. -do Cai-

tro Filho, brasileiro, JJ annos de edade,
solteiro residente a rui Moraes * Valle,
40. encontrou-se na rua Joaquim Sllva, es-
quina da Moraes e Valle, o seu desaffeclo
Jeronymo Lopes de Souza, tlnturelro resi-
dente A rua do Lapa, 42.

Depois de ligeira dlscussío Joflo vibrou I 5M3i
uma facada em Joaquim, sendo prepo em TT13Í
flagrante pelo guarda elvll 1.003, que o le-
von ao 13a districto, onde foi autuado.

O rerldo rol removido para n Aadstencla
Municipal, tendo recebido curativo?, Inspl-
rando cuidados o seu citado.
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